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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

4 Μαΐου 2020

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για
την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

2

Διαδικασία και όροι μεταφοράς των πιστώσεων
που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και ωφελουμένων και την κάλυψη
του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης
«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25
έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής
και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης
στον κλάδο ΤΠΕ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 40597
(1)
Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες
Συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
Ο ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.2. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες
διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 1686

1.3. Του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
1.4. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.5. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.6. Του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.7. Του π.δ. 80/2019 (Α΄118) «Διορισμός του Κυριάκου
Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος
της «Νέας Δημοκρατίας», ως Πρωθυπουργού».
1.8. Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
1.9. Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
1.10. Του π.δ. 84/2019 (A΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
1.11. α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133), β. Του άρθρου 9 του ν. 4441/2016
«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων,
άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και
λοιπές διατάξεις» (Α΄227).
1.12. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2156/1993
(Α΄ 109).
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την Υ2/2019 (Β΄ 2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2.2. Την 46/2019 (Β΄ 3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση».
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση και Συγκρότηση
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
Τη σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής με αντικείμενο:
Τη μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών
ρυθμίσεων με σκοπό τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για
την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
Άρθρο 2
Σύνθεση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
Ορίζονται ως μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής οι κάτωθι:
1. Γεώργιος Δελλής του Ιωάννη, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής.
2. Αλέξανδρος Ροϊλός, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως τακτικό μέλος και αναπληρωτής του Προέδρου
της Επιτροπής, με αναπληρώτρια την Χρυσούλα Τσιαβού, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Δημήτριος Πυργάκης του Θεοδώρου, Πάρεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας ως τακτικό μέλος.
4. Γεώργιος Ντραντάς του Νικολάου, Καθηγητής Διοικητικού και Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου ΑΣΕΙ Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Νομικός Σύμβουλος ΕΑΑΔΗΣΥ, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Μίνα
Καλογρίδου του Σπυρίδωνα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ.
5. Δημήτριος Ράικος του Γεωργίου, Πρόεδρος Εφετών
ΔΔ και Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρωτή
τον Ορέστη Καβαλάκη του Πλάτωνα, Δικηγόρο Αθηνών.
6. Νικόλαος Σαββίδης του Σπυρίδωνος, Μέλος της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σταυρούλα Κουρή του
Δημητρίου, Μέλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών.
7. Γεώργιος Κροκίδας του Στεφάνου, Δικηγόρος Αθηνών, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Υποδομών ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη-Παναγιώτη
Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου, Μηχανικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευών της Ειδικής Υπηρεσίας
Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών.
8. Πέτρος Τάσσης του Ευαγγέλου, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Κυριάκο Λυράκο του Νικολάου, Υπάλληλο
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του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
9. Βασιλική Γεωργακοπούλου του Γεωργίου, Σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Οικονομικών
και Αναπτυξιακών Πολιτικών, με αναπληρωματικό μέλος
την Σταυρούλα Αγγελίδη του Θεοφάνη, Σύμβουλο της
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών.
10. Γεώργιος-Εμμανουήλ Παπαδημητρίου του Αναστασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Μονάδα Οργάνωσης της
Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ισμήνη-Πολυξένη Κωστίκα του Παναγιώτη, Π.Ε. Μηχανικών, Υπάλληλο
της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
11. Παναγιώτης Πετρόπουλος του Παντελή, Δικηγόρος Πειραιώς ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την
Δάφνη - Ελένη Νικολάου του Χρυσοστόμου, Δικηγόρο
Αθηνών και Σύμβουλο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
12. Σωτήριος Μπρέγιαννος του Νικολάου, Δικηγόρος
Αθηνών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήριο
Αναγνωστόπουλο του Γεωργίου, Σύμβουλο του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
13. Λεωνίδας Σιδηρόπουλος του Ιωάννη, Δικηγόρος
Θεσσαλονίκης ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την
Δήμητρα Λαμπροπούλου του Θεοδώρου, Προϊσταμένη
του Τμήματος Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο 3
Καθήκοντα Γραμματέως
Καθήκοντα Γραμματέων της Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής θα εκτελούν η Άννα Αναγνώστου του Χαριλάου, υπάλληλος του Τμήματος Συντονισμού και Νομικής
Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με αναπληρώτρια την Ηρώ Βεργάδη του Βασιλείου, υπάλληλος του Τμήματος Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο 4
Συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων
Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, προκειμένου να
διευκολύνεται στο έργο της, δύναται να καλεί και να
αιτείται την συνδρομή φορέων και εμπειρογνωμόνων.
Ομοίως, δύναται να αναζητά τη συνδρομή υπηρεσιακών
παραγόντων Υπουργείων, οργανισμών και άλλων φορέων με ειδίκευση σε συναφή με το αντικείμενο της θέματα
και να κατανείμει το έργο σε Υπό-Επιτροπές.
Άρθρο 5
Προθεσμία ολοκλήρωσης έργου
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 30/06/2020.
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Άρθρο 6
Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων
Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή θα συνεδριάζει
εντός ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών
στην αίθουσα συνεδριάσεων 721 του 7ου ορόφου στο
Κτίριο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην
Αθήνα επί της οδού Νίκης 5-7. Εναλλακτικά δύναται να
συνεδριάζει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στο Κτίριο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Πλατεία Κάνιγγος, αίθουσα συνεδριάσεων 611
του έκτου ορόφου, κατόπιν συνεννοήσεως των μελών
της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.
Άρθρο 7
Αποζημίωση
Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τις εκτελούσες χρέη γραμματέων της ανωτέρω Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
I

Αριθμ. 0.1708
(2)
Διαδικασία και όροι μεταφοράς των πιστώσεων
που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και ωφελουμένων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης
«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25
έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής
και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης
στον κλάδο ΤΠΕ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/
Α΄/23.12.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως την παρ. 12 του άρθ. 58 και την παρ. 4 του άρθ. 28.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και
80 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωσης
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄168), όπως ισχύει.
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5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α΄ 192).
6. Την 58994/ΕΥΘΥ/4-6-2019 (ΦΕΚ 2343/Β΄/18-6-2019)
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης - Οικονομικών-Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί
της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.
7. Το ν. 1608/1919 (ΦΕΚ 1/Α΄) και το π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»,
όπως ισχύουν.
8. Τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση
πλαισίου λειτουργίας Τ.Π. και Δανείων», όπως ισχύουν.
9. Την 2/23510/0094/30-03-2012 (ΦΕΚ 1083/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 4 του ν. 3965/2011».
10. Το 2212/1952 (ΦΕΚ Α΄ 266) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού, καθώς και το ν. 2957/1954 (ΦΕΚ Α΄/486) και
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
11. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
12. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-7-2019) «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Συμβουλίου.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 966/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό
της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθμ. 1605/2002 του Συμβουλίου.
17. Την C(2014)/10128 final/17.12.2014 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός
CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.
18. Την υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013».
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19. Την με αριθμ. 5999/15-11-2018 (ΑΔΑ: 91ΒΨ465ΧΙ8Γ5Λ) Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ40 και τίτλο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών
πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».
20. Την 2975/06-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ42Τ465ΧΙ8-07Ω)
απόφαση ένταξης της πράξης «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω
κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», (με κωδικό ΟΠΣ 5037524)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Το γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό (ΝΠΔΔ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και
κοινωνικού συμφέροντος.
22. Την 134453/23.12.2015 (Β΄ 2573) κοινή υπουργική
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014».
23. Τα αριθμ. 8292/23-1-2017 και 41458/6-4-2017
έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
σχετικά με τις νέες διαδικασίες χρηματοδοτήσεων και
πληρωμής έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
24. Την ανάγκη καθορισμού α) της διαδικασίας και των
όρων μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο
Π.Δ.Ε προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για
την καταβολή πληρωμών παρόχων και ωφελουμένων
και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και
λοιπών λεπτομερειών για την υλοποίηση της πράξης
«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29
ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής
κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»,
25. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει το Π.Δ.Ε. και ειδικότερα την ΣΑΕ 334/1
με προβλεπόμενο ποσό αυτό της απόφασης ένταξης για
την δράση «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων
25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και
οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», συνολικού προϋπολογισμού 17.570.000,00 €,
εκ των οποίων το ποσό των 17.537.600,00 € αφορά στη
θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, επαγγελματική
συμβουλευτική και πιστοποίηση.
26. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
27. Το ν. 3861/2010 (Α΄ 112) και το ν. 3469/2006
(Α΄ 131).
28. Την 47/1-08-2019 (Β΄ 3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ταμείο), σύμφωνα με την με αριθμ. 2/2019 (Α.Π. 9.3849/
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26-06-2019) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «Προώθηση στην
Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (ΑΔΑ: 9ΦΟΚ465Θ1Ω-ΖΣ0), την ορθή επανάληψη αυτής (1-7-2019,
ΑΔΑ: ΨΧΡΖ465Θ1Ω-ΚΨΜ) και τις δύο τροποποιήσεις αυτής (Α.Π.: 9.4775/09-08-2019 με ΑΔΑ: ΩΙΠΙ465Θ1Ω-0ΞΜ
και Α.Π.: 9.5131/13-09-2019 με ΑΔΑ: ΩΠΔΥ465Θ1Ω-ΥΩΕ)
της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, εφεξής «Πρόσκληση», είναι ο αρμόδιος φορέας μέσω του δεσμευμένου τομέα του οποίου
θα εκτελούνται όλες οι πληρωμές προς τους παρόχους
και τους ωφελούμενους που προβλέπονται στο πλαίσιο
της ανωτέρω δράσης.
2. Για την υλοποίηση της δράσης θα ανοιχτεί στο Ταμείο ειδικός έντοκος λογαριασμός, με επιτόκιο που θα
καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
(ΔΣ) του Ταμείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Στον λογαριασμό του έργου θα κατατίθενται οι μεταφερόμενες πιστώσεις από τον τριτοβάθμιο λογαριασμό
δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος σε επίπεδο Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕ 334/1).
Οι ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών (αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά) βεβαιώνονται και
εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού
και εισάγονται στην κατηγορία των ειδικών εσόδων με
ΚΑΕ 3941 «Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που
υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου ή ποσά από καταλογισμούς» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 126829/EΥΘΥ
1217/09-12-2015 (Β΄ 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020, σύμφωνα με το αριθμ. 22 του ν. 4314/2014».
4. Οι τόκοι που πιθανόν να δημιουργηθούν από την
παραμονή των πιστώσεων στον παραπάνω ειδικό λογαριασμό του έργου, μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση
της δράσης, με μέριμνα και υπόδειξη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
για την παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης,
κατατίθενται στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων
υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 2
1. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφονται στο Π.Δ.Ε της (ΣΑΕ 334/1) και τα αντίστοιχα ποσά
χρηματοδότησης προς τους παρόχους κατάρτισης, μεταβιβάζονται από τον λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε επίπεδο Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕ 334/1), στον ειδικό έντοκο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας.
2. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται με «απευθείας μεταφορά άνευ υπολόγου/διαχειριστή» από την
Τράπεζα της Ελλάδος, σε βάρος των πιστώσεων του
τριτοβάθμιου λογαριασμού δημοσίων επενδύσεων του
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Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε επίπεδο Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕ 334/1). Οι χρηματοδοτήσεις του
λογαριασμού της ΣΑ πραγματοποιούνται με αποφάσεις
(εντολές) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
προς την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των σχετικών
αιτημάτων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, ανάλογα με την πορεία
υλοποίησης της δράσης και της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, και η εμφάνιση των αντίστοιχων
δαπανών στο Π.Δ.Ε., ενεργείται μέχρι του συνολικού ποσού των πληρωμών που έχει προβεί το Ταμείο, στο οποίο
δεν περιλαμβάνεται το κόστος κάλυψης του άρθρου 5
της παρούσας, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των
πιστωτικών τόκων του ειδικού λογαριασμού του άρθρου
1 της παρούσας, με την προσκόμιση των ακόλουθων
δικαιολογητικών:
α) απόφαση χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ),
β) αντίγραφο του δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας
της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης χρηματοδότησης,
γ) αντίγραφο της «Εντολής μεταφοράς/πληρωμής» της
αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς τον υπεύθυνο λογαριασμού που
εκτελεί ηλεκτρονικά την μεταφορά/πληρωμή και
δ) την επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό τρόπο από την
ΤτΕ ότι μεταφέρθηκε η χρηματοδότηση στον ειδικό
έντοκο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της
παρούσας.
Άρθρο 3
1. Όλες οι πληρωμές προς τους παρόχους και τους
ωφελούμενους στο πλαίσιο της δράσης θα εκτελούνται
από το Ταμείο. Τα χρήματα θα καταβάλλονται από το
Ταμείο στους παρόχους και τους ωφελούμενους κατόπιν εντολής της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, μέσω μεταφοράς του αντίστοιχου
ποσού από το Ταμείο προς τους λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων που θα έχουν δηλώσει οι πάροχοι και οι
ωφελούμενοι, στην ειδική ιστοσελίδα παρακολούθησης
της δράσης.
2. Η επιταγή κατάρτισης μέσω της οποίας θα πληρωθεί
ο πάροχος θα περιλαμβάνει: το κόστος της κατάρτισης,
συμβουλευτικής μέσω ατομικών συνεδριών, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, το κόστος των υπηρεσιών υποστήριξης της πρακτικής άσκησης, το κόστος των
ασφαλιστικών εισφορών του ωφελούμενου για την θεωρητική και πρακτική άσκηση, καθώς και προσαύξηση
ποσού 200 €, σε περίπτωση μετατροπής της πρακτικής
άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.
3. Η καταβολή των πληρωμών θα πραγματοποιηθεί
ως εξής:
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Α. Ωφελούμενοι:
Ι) Πληρωμή επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης Ωφελουμένων:
Με την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους, της συμβουλευτικής μέσω της Α΄ ατομικής συνεδρίας και των
εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ενός
Τμήματος κατάρτισης, θα καταβάλλεται στους ωφελούμενους το εκπαιδευτικό επίδομα, κατόπιν ελέγχου των
απουσιών τους, όπως εμφανίζονται στην ειδική ιστοσελίδα, τις οποίες καταχωρεί ο Πάροχος.
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ΥΠΕΚΥ λαμβάνοντας υπόψη τις
απουσίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης, και τη συμμετοχή στη
συμβουλευτική μέσω ατομικής συνεδρίας και στις εξετάσεις πιστοποίησης σε ένα τμήμα και οι οποίες έχουν
δηλωθεί στην ειδική ιστοσελίδα, εκδίδει «Εντολή καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένων», η οποία παράγεται από την ειδική
ιστοσελίδα. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα αποστέλλει την εντολή σε έντυπη μορφή (και ηλεκτρονική μέσω της ειδικής
ιστοσελίδας) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
που θα εκτελεί τις πληρωμές καταβάλλοντας αμελλητί
τα αντίστοιχα ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει
δηλώσει ο κάθε καταρτιζόμενος και τηρεί σε πιστωτικό
ίδρυμα για τη συμμετοχή του στη δράση, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αναγκαίων οικονομικών πόρων.
Η εντολή πληρωμής θα είναι σε επίπεδο τμήματος
και θα περιλαμβάνει στοιχεία των ωφελουμένων (ονοματεπώνυμο, ΚΑΥΑΣ, IBAN) και το ποσό πληρωμής του
καθενός.
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα τηρεί την ως άνω Εντολή και σε
έντυπη μορφή υπογεγραμμένη στο αρχείο της.
Για την πληρωμή των ωφελουμένων δεν προαπαιτείται
η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος, εκ μέρους του παρόχου.
ΙΙ) Πληρωμή επιδόματος πρακτικής άσκησης Ωφελουμένων.
Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ενός τμήματος κατάρτισης και της συμβουλευτικής μέσω της Β΄
ατομικής συνεδρίας, θα καταβάλλεται στους ωφελούμενους το εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης,
κατόπιν ελέγχου των απουσιών τους, όπως εμφανίζονται
στην ειδική ιστοσελίδα, τις οποίες καταχωρεί ο Πάροχος.
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες
που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ενός τμήματος κατάρτισης και οι οποίες
έχουν δηλωθεί στην ειδική ιστοσελίδα, εκδίδει «Εντολή
καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος πρακτικής άσκησης ωφελουμένων», η οποία παράγεται από την ειδική
ιστοσελίδα.
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα αποστέλλει την εντολή σε έντυπη
μορφή (και ηλεκτρονική μέσω της ειδικής ιστοσελίδας)
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που θα εκτελεί
τις πληρωμές καταβάλλοντας αμελλητί τα αντίστοιχα
ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο
κάθε καταρτιζόμενος και τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα
για τη συμμετοχή του στη δράση, υπό την προϋπόθεση
ύπαρξης αναγκαίων οικονομικών πόρων.
Η εντολή πληρωμής θα είναι σε επίπεδο τμήματος
και θα περιλαμβάνει στοιχεία των ωφελουμένων (ονο-
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ματεπώνυμο, ΚΑΥΑΣ, IBAN) και το ποσό πληρωμής του
καθενός.
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ τηρεί την ως άνω Εντολή και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη στο αρχείο της.
Για την πληρωμή των ωφελουμένων δεν προαπαιτείται
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος, εκ μέρους του παρόχου.
Β. Πάροχοι Κατάρτισης
Ι) Α΄ Πληρωμή Παρόχου (για τη θεωρητική κατάρτιση
και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης):
Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης δύνανται να
πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα κατάρτισης. Η πρώτη πληρωμή περιλαμβάνει το κόστος της
κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση, υπηρεσίες συμβουλευτικής για την Α΄ ατομική συνεδρία και πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων).
Οι πάροχοι θα πρέπει να υποβάλλουν εντύπως στην ΕΔ
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης (και των συνδεόμενων
υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω της Α΄ατομικής συνεδρίας και της πιστοποίησης γνώσεων και
δεξιοτήτων) του Τμήματος Κατάρτισης:
i. Έκθεση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της
θεωρητικής κατάρτισης (και των συνδεόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω της Α΄ατομικής
συνεδρίας και της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων) ανά τμήμα,
ii. Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
του εκπαιδευτικού επιδόματος (για τη θεωρητική κατάρτιση) των ωφελουμένων του Τμήματος και τα αντίστοιχα
παραστατικά πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών
(ειδικά σε ό,τι αφορά στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, αυτές θα υποβάλλονται μόνο όταν απαιτηθούν
από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ),
iii. ακριβή αντίγραφα (από τον Πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών που εξέδωσε ο πάροχος προς
κάθε ωφελούμενο για τη θεωρητική κατάρτιση.
iv. αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζει η εταιρεία, για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
v. Αποδεικτικά καταβολής αμοιβών συμβούλων και
εκπαιδευτών.
vi. Φορολογική ενημερότητα για Είσπραξη χρημάτων
από φορείς Κεντρικής Διοίκησης (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ
αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής.
vii. Απογραφικά στοιχεία εισόδου αναρτημένα στην
ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr πριν αποστείλει τα ανωτέρω.
Σημειώνεται ότι:
Στις περιπτώσεις που ο ωφελούμενος:
1. υπερβεί αναιτιολόγητα το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, σύμφωνα με του κεφ. 4.2.2 της Πρόσκλησης, καταβάλλεται στον Πάροχο αμοιβή που αντιστοιχεί στις ημέρες που παρακολούθησε ο ωφελούμενος την κατάρτιση
(5,9€/ώρα χ τις ώρες παρακολούθησης),
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2. ολοκληρώσει μεν το πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά
δεν προσέλθει αναιτιολόγητα στις εξετάσεις πιστοποίησης με βάση τα ανωτέρω και στην ταχθείσα προθεσμία,
καταβάλλεται στον Πάροχο Κατάρτισης αμοιβή για τις
υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης που έχει παράσχει
(5,9€/ώρα χ τις ώρες παρακολούθησης) πλην το ποσό
που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση (150 €) και στην πρώτη ατομική συνεδρία (30€),
3. διακόψει την κατάρτιση, καταβάλλεται στον Πάροχο
αμοιβή που αντιστοιχεί στις ημέρες που παρακολούθησε ο ωφελούμενος την κατάρτιση (5,9€/ώρα χ τις ώρες
παρακολούθησης).
Αφού ελεγχθούν τα ανωτέρω, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ εκδίδει
«Πιστοποίηση-Εντολή πληρωμής παρόχου κατάρτισης
για τη θεωρητική κατάρτιση» η οποία παράγεται μέσω
της ειδικής ιστοσελίδας.
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα αποστέλλει την εντολή σε έντυπη
μορφή (και ηλεκτρονική μέσω της ειδικής ιστοσελίδας)
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που θα εκτελεί
τις πληρωμές καταβάλλοντας αμελλητί τα αντίστοιχα
ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο
Πάροχος και τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα για τη συμμετοχή
του στη δράση, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αναγκαίων οικονομικών πόρων.
Η εντολή πληρωμής θα είναι σε επίπεδο τμήματος και
θα περιλαμβάνει στοιχεία του παρόχου (Επωνυμία παρόχου, IBAN) και το ποσό πληρωμής.
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα τηρεί την ως άνω Εντολή και σε
έντυπη μορφή υπογεγραμμένη στο αρχείο της.
ΙΙ) Β΄ Πληρωμή Παρόχου (για την πρακτική άσκηση).
Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης δύνανται να
πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα
κατάρτισης.
Η δεύτερη πληρωμή περιλαμβάνει το κόστος των
ασφαλιστικών εισφορών πρακτικής άσκησης, το κόστος
των υπηρεσιών υποστήριξης της πρακτικής άσκησης
και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής για την Β΄ ατομική
συνεδρία.
Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ενός τμήματος κατάρτισης, ο πάροχος θα πρέπει να υποβάλλει
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών εντύπως στην
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ τα κάτωθι δικαιολογητικά:
i. Έκθεση υλοποίησης πρακτικής άσκησης τμήματος
(η οποία θα παράγεται από το σύστημα).
ii. Δήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
του εκπαιδευτικού επιδόματος για την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων του Τμήματος και τα αντίστοιχα
Παραστατικά πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών
(ειδικά σε ό,τι αφορά στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, αυτές θα υποβάλλονται μόνο όταν απαιτηθούν
από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ),
iii. Ακριβή αντίγραφα (από τον Πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών που εξέδωσε ο πάροχος προς
κάθε ωφελούμενο για την πρακτική άσκηση,
iv. Αποδεικτικά καταβολής αμοιβών συμβούλων.
v. Φορολογική ενημερότητα για Είσπραξη χρημάτων
από φορείς Κεντρικής Διοίκησης (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ
αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής.
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vi. Απογραφικά στοιχεία εξόδου αναρτημένα στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr πριν αποστείλει τα ανωτέρω,
Σημειώνεται ότι:
Στις περιπτώσεις που ωφελούμενος:
1. υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, σύμφωνα
με του κεφ. 4.2.2 της Πρόσκλησης, καταβάλλεται στον
Πάροχο αμοιβή που αντιστοιχεί στις ημέρες που συμμετείχε ο ωφελούμενος στην πρακτική άσκηση (2,1€/ώρα
x τις ώρες συμμετοχής),
2. διακόψει την πρακτική άσκηση, καταβάλλεται στον
Πάροχο αμοιβή που αντιστοιχεί στις ημέρες που συμμετείχε οωφελούμενος στην πρακτική άσκηση (2,1€/ώρα
x τις ώρες συμμετοχής).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ωφελούμενος δεν ολοκληρώνει την πρακτική άσκηση, δεν υλοποιείται η δεύτερη ατομική συνεδρία και ως εκ τούτου ο πάροχος δεν
λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στη δεύτερη ατομική
συνεδρία συμβουλευτικής (30€).
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ μετά τον έλεγχο των παραπάνω
στοιχείων και δικαιολογητικών, εκδίδει μέσω της ειδικής
ιστοσελίδας «Πιστοποίηση - εντολή πληρωμής παρόχου
κατάρτισης για την πρακτική άσκηση».
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα αποστέλλει την εντολή σε έντυπη
μορφή (και ηλεκτρονική μέσω της ειδικής ιστοσελίδας)
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που θα εκτελεί
τις πληρωμές καταβάλλοντας αμελλητί τα αντίστοιχα
ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο
Πάροχος και τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα για τη συμμετοχή
του στη δράση, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αναγκαίων οικονομικών πόρων.
Η εντολή πληρωμής θα είναι σε επίπεδο τμήματος και
θα περιλαμβάνει στοιχεία του παρόχου (Επωνυμία παρόχου, IBAN) και το ποσό πληρωμής. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
θα τηρεί την ως άνω Εντολή και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη στο αρχείο της.
ΙΙΙ) Γ΄ Πληρωμή Παρόχου (στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας πλήρους απασχόλησης).
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον
πάροχο, και στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση του
καταρτιζόμενου, εφόσον την ολοκλήρωσε, μετατραπεί,
εντός μηνός από την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση, σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
πλήρους απασχόλησης, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6)
μηνών, ο πάροχος θα λάβει προσαύξηση 200€.
Η πληρωμή του παρόχου, θα πραγματοποιείται μετά
τη λήξη της σύμβασης εργασίας του ωφελούμενου (μετά
το πέρας των 6 μηνών στην περίπτωση σύμβασης μεγαλύτερης διάρκειας ή αορίστου χρόνου).
Για την καταβολή της τρίτης πληρωμής απαιτείται η
προσκόμιση δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρονται
στην Πρόσκληση.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή στην ειδική
ιστοσελίδα από τον πάροχο των «Εκθέσεων Παρακολούθησης των Ωφελουμένων».
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, θα εκδίδει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας
«Πιστοποίηση - εντολή πληρωμής παρόχου κατάρτισης».
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Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα αποστέλλει την εντολή σε έντυπη
μορφή (και ηλεκτρονική μέσω της ειδικής ιστοσελίδας)
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που θα εκτελεί
τις πληρωμές καταβάλλοντας αμελλητί τα αντίστοιχα
ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο
Πάροχος και τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα για τη συμμετοχή
του στη δράση, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αναγκαίων οικονομικών πόρων.
Η εντολή πληρωμής θα είναι σε επίπεδο τμήματος και
θα περιλαμβάνει στοιχεία του παρόχου (Επωνυμία παρόχου, IBAN) και το ποσό πληρωμής.
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα τηρεί την ως άνω Εντολή και σε
έντυπη μορφή υπογεγραμμένη στο αρχείο της.
4. Προς περαιτέρω επίσπευση των διαδικασιών υφίσταται η δυνατότητα άντλησης της εντολής ηλεκτρονικά
μέσω διεπαφής από το Ταμείο. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η αποσταλείσα από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
έντυπη εντολή.
5. Σε περίπτωση οφειλής του παρόχου προς τον ΕΦΚΑ
(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) που θα προκύπτει από την προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημερότητας, το ποσό θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στον λογαριασμό του ΕΦΚΑ
με αριθμ. 54900305 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(ΙΒΑΝ GR 79 0110 0400 0000 0405 4900 305).
6. Σε περίπτωση οφειλής του παρόχου προς την φορολογική διοίκηση, στο αποδεικτικό ενημερότητας/βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται με όρο παρακράτησης
αναγράφεται ο κατά περίπτωση κωδικός, με τον οποίο
αποδίδεται το αναγραφόμενο ποσό της παρακράτησης
στους φορείς είσπραξης για λογαριασμό της φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με
αριθμ. Δ51123655ΕΞ 2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και στις ΠΟΛ 1274/2013, ΠΟΛ 1275/2013 και ΠΟΛ
1141/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
όπως ισχύουν.
Άρθρο 4
1. Η καταβολή των πληρωμών από το Ταμείο προς
τους παρόχους και τους ωφελούμενους, πιστοποιείται
από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:
Α. Αναλυτική κατάσταση καταβληθεισών πληρωμών
από το Ταμείο.
Β. Αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής
των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων.
Γ. Αντίγραφο κίνησης του ειδικού έντοκου τραπεζικού λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 1 της
παρούσας.
2. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ είναι υπεύθυνη για την πληρότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών. Για
τον σκοπό αυτό, δύναται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών με βάση τα οποία
έγινε η πραγματοποίηση των πληρωμών. Όταν έχουν
καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως ποσά, αυτά
αναζητούνται σύμφωνα με την 126829/ΕΥΘΥ 1217/
21-12-2015 (Β΄ 2784) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
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ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για
την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αριθμ.
22 του ν. 4314/2014».

ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ [δικαιούχο σύμφωνα με το άρθ. 3 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265)].
2. Έλεγχος ασκείται και από τα αρμόδια όργανα του
Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5
1. Ως κόστος νοούνται αποκλειστικά οι προμήθειες
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται
από το Ταμείο στο πλαίσιο της πράξης και αφορούν
κόστος αυτού για την παροχή των υπηρεσιών του στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, τα οποία δεν συνδέονται με την συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του.
2. Το εν λόγω κόστος δύναται να συμψηφίζεται με πιστωτικούς τόκους που προκύπτουν από την διαχείριση
του λογαριασμού της πράξης.

Άρθρο 7
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την πιστοποίηση της
τήρησης των όρων της παρούσας, την διασταύρωση
των δηλούμενων πληροφοριών και στοιχείων και την
εν γένει υλοποίηση της δράσης διενεργείται από την
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