
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2 Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

3 Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ ΓΗ - ΚΕ.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. 1» λόγω κατάργησης υπάρχουσας δομής.

4 Ανάκληση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Computer 4 All Κ.Δ.Β.Μ. 1».

5 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίη-
σης προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας και διαδι-
κασίες για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου 
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίησης 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής/ή και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρημα-
τοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 75101/Ζ1 (1)
Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 εδ. α΄ του άρθρου 48Α του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις της περ. α του άρθρου 112 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102),

β. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του 
π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Το αριθμ. 2218 /26.2.2019 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 31997/Ζ1/
28.2.2019) έγγραφο του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, με το οποίο διαβιβάζεται απόσπασμα 
πρακτικού της αριθμ. 551/25.2.2019 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Ιδρύματος, που αφορά στην ίδρυση Κέ-
ντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή του 
άρθρου 48Α του ν. 4485/2017.

3. Τη αριθμ. Φ.1/Γ/82ΝΠ/70275/Β1/7.5.2019 εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με 
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι-
σμού του Ιδρύματος και του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), η οργάνωση και 
λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 48Α του ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό του 
Κέντρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι,14 Μαΐου 2019 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 74933 /Ζ1 (2)

Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 εδ. α΄ του άρθρου 48Α του 

ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις της περ. α του άρθρου 112 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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E

29 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1935

22165



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22166 Τεύχος B’ 1935/29.05.2019

β. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του 
π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Το αριθμ. 12769/1.2.2019 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 18314/6.2.2019) 
έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με 
το οποίο διαβιβάζεται απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 
1057/20.12.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύ-
ματος, που αφορά στην ίδρυση Κέντρου Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης , σε εφαρμογή του άρθρου 48Α του ν. 
4485/2017.

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/81ΝΠ/70180/Β1/7.5.2019 εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικα-
ταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία από την 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται καμία 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
και του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., απο-
φασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), η οργάνωση και λει-
τουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 48 Α του ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό του 
Κέντρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι,14 Μαΐου 2019 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Κ1/75752 (3)
Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ ΓΗ - ΚΕ.ΔΙ.

ΒΙ.Μ. 1» λόγω κατάργησης υπάρχουσας δομής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12.11.2012) 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ3, όπως συμπληρώ-
θηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17.9.2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρο 17, όπως συμπληρώθηκε, τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την 218417/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/31.12.2018) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ».

4. Την 218502/K1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/31.12.2018) από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της 
παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

6. Τη με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10.11.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23.2.2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/12.6.2018) 
«Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» άρθρα 88, 89 παρ. 3 και 110 παρ. 3.

9. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/3.8.2018) 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφα-
λαίου Ε”».

10. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα 
με κωδικό 2100654, διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ ΓΗ - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
1», που εκδόθηκε με την απόφαση της 327/23.8.2018 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε 
στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε.».

11. Την αριθμ. Κ1/41898/18.3.2019 αίτηση του νομικού 
προσώπου με την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε.» και τα 
συνημμένα δικαιολογητικά.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της Άδειας Κέντρου Διά Βίου Μά-
θησης επιπέδου Ένα με κωδικό 2100654 και διακριτι-
κό τίτλο «ΚΕΚ ΓΗ - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1» που εκδόθηκε με την 
απόφαση της 327/23.8.2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με 
την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε.» λόγω κατάργησης της 
υπάρχουσας δομής επί της ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 3 και ΝΕΣΤΩ-
ΡΟΣ, 10445, ΑΘΗΝΑ, μετά από την Κ1/41898/18.3.2019 
αίτηση του αδειοδοτημένου φορέα.

Η θετική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς 
τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέ-
ντρου Διά Βίου Μάθησης προσαρτάται στην παρούσα 
άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για 
την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Μαΐου 2019 

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22167Τεύχος B’ 1935/29.05.2019

Αριθμ. Κ1/75766 (4)
Ανάκληση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗΤΡΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Computer 4 All Κ.Δ.Β.Μ. 1».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12.11.2012) 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ3, όπως συμπληρώ-
θηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17.9.2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρο 17, όπως συμπληρώθηκε, τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 παρ 12, του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.1.2013).

4. Την 218417/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/31.12.2018) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

6. Τη με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10.11.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23.2.2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/12.6.2018) 
«Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» άρθρα 88, 89 παρ. 3 και 110 παρ. 3.

9. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/3.8.2018) 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου 
Ε”».

10. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 
Ένα με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Computer 4 All Κ.Δ.Β.Μ. 1», κωδικό 2100169, που εκδόθη-
κε με την απόφαση της 88/15.11.2013 συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο φυσικό πρό-
σωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

11. Τη με αριθμ. Κ1/71541/9.5.2019 αίτηση του φυσι-
κού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση μετά από την Κ1/71541/9.5.2019 αίτη-
ση του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΗ-
ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», της Άδειας Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης επιπέδου Ένα, με κωδικό 2100169 και δια-
κριτικό τίτλο «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Computer 
4 All Κ.Δ.Β.Μ. 1», που εκδόθηκε με την απόφαση της 
88/15.11.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Μαΐου 2019 

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

Αριθμ. Δ13/οικ./20609/470 (5)
Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίη-

σης προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας και διαδι-

κασίες για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου 

προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίησης 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής/ή 

και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που 

χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βο-

ήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 
297/Α΄) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) και ιδίως τα άρθρα 
45 και 28.

2. Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) “Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιη-
μένος ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 119 παρ. 4 αυτού.

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
το αρ. 23 περίπτωση η.

4. Το άρθρο 88 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄) «Ανα-
μόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμί-
σεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 143).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.
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7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

8. Την 604/24.4.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύ-
στημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 
και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(Τ.Ε.Β.Α.)» (Β΄ 770), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την αριθμ. 25576/3251/5.6.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» 
(Β΄ 1114).

10. Την 91589/4.9.2018 απόφαση «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β΄ 3814).

11. Την Υ28/8.10.2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» 
(Α΄ 2168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την 16905/4347/10.5.2016 απόφαση «Κανονισμός 
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού 
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)» (Β΄ 1362).

13. Την 58556/Δ1/20103 απόφαση της Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης περί ανανεώσεως της θητείας του Γενικού Διευθυ-
ντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 671/13.11.2018).

14. Την 11664/Δ1/4275 απόφαση της Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης για τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου 
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) (τεύχος ΥΟΔΔ αριθμ. φύλλου 
116/5.3.2018).

15. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης περί εγκρίσεως της ένταξης στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 
093/8 του έργου με την ονομασία τεχνική βοήθεια στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστι-
κής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ (ΑΔΑ: 
62ΞΞ465Χ18Ε-91).

16. Την 435/5.5.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πρόνοιας περί ένταξης της Τεχνικής Βοήθειας της Δια-
χειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

17. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφο-
ρούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, 
διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, 
εφαρμογή και έλεγχο του οικείου επιχειρησιακού προ-
γράμματος της Διαχειριστικής Αρχής, καθώς και σε δρα-
στηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας 
για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.

18. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώ-
τος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις 
απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 
και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, με 
σκοπό τη βελτίωση της υλοποίησης παρεμβάσεων και 

την αναβάθμιση της ποιότητας και της διαφάνειας των 
επιλέξιμων δαπανών, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή 
θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των 
παρεμβάσεων.

19. Την αριθμ. Γ5/2019 θετική γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.
ΣΥ. που εκδόθηκε κατ’ άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ (γγ) του 
ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204).

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 223/2014 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτί-
ου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους, όπως ισχύει, ως και τους συμπληρωματικούς 
και τους εφαρμοστικούς αυτού.

21. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final 
της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βα-
σικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

22. Το αριθμ. 217οικ./5.3.2019 έγγραφο της Διαχειρι-
στικής Αρχής του Προγράμματος.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό της διαδικασίας κατάρτισης, έγκρι-
σης και υλοποίησης προγράμματος τεχνικής βοήθειας, 
καθώς και των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο πρό-
γραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.) στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής / ή / 
και Βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρημα-
τοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

Ειδικότερα:
• τη διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποί-

ησής του,
• τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενέργειας,
• τις κατηγορίες και την επιλεξιμότητα των δαπανών 

για τις ενέργειες.
2. Τη διαδικασία κατάρτισης, λειτουργίας και διατήρη-

σης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.).

Ειδικότερα:
• τις διαδικασίες εγγραφής των ανωτέρω προσώπων 

στον κατάλογο,
• τους κανόνες δημοσιότητας, που εφαρμόζονται κατά 

την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών 
και παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου, σύμφωνα με 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

• τις άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη 
διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Διαμόρφωση σχεδίου δράσης και Υλοποίηση 
Τεχνικής Βοήθειας - Κατάρτιση προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας

1. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22169Τεύχος B’ 1935/29.05.2019

ναμικού (ΕΙΕΑΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως 
αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, τον έλεγχο και το συ-
ντονισμό του Ε.Π. / Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής, σύμφωνα με το άρθρο 45 
παρ. 3 του ν. 4314/2014, ως τούτο τροποποιήθηκε και 
ισχύει, είναι δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο 
(ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ και καταρτίζει και εκτελεί το σχετικό 
πρόγραμμα.

Άρθρο 2

1. Το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας καθώς και τυχόν 
αιτιολογημένες προτάσεις τροποποίησής του, καταρτί-
ζεται από το ΕΙΕΑΔ ως αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, και 
υποβάλλεται από τον Προϊστάμενό της προς έγκριση 
στον καθ’ ύλην αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Σε περίπτωση 
τροποποίησης, απαιτείται η συνυποβολή με το αίτημα 
τροποποίησης και απολογιστικών πινάκων πεπραγμέ-
νων του συγκεκριμένου έτους έως το χρόνο αίτησης.

2. Το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας περιλαμβάνει τις 
ενέργειες, που αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδι-
ασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιο-
λόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής καθώς και τις δραστηριότητες για την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίησή 
του και συνίσταται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και 
λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη 
απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
υλοποίησης των στόχων του Επιχειρησιακού προγράμ-
ματος.

Περαιτέρω εξειδίκευση των επιλέξιμων κατηγοριών 
και δαπανών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της πα-
ρούσης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 3
Στοιχεία προγράμματος ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού (ΕΙΕΑΔ) ως αρμόδια Διαχειριστική Αρχή εκτελεί 
ενέργειες τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση.

Τα στοιχεία που συνοδεύουν την πρόταση των ενερ-
γειών Τεχνικής Βοήθειας πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα:

α. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος
β. Ο φορέας / δικαιούχος υλοποίησης
γ. Οι δράσεις του προγράμματος
δ. Κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών
ε. Λοιπά στοιχεία πληρότητας, σαφήνειας, σκοπιμότη-

τας, ωριμότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 4
Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας ρυθμίζουν τη διαδικασία 
κατάρτισης και διατήρησης του καταλόγου προμηθευ-
τών και παρόχων υπηρεσιών για το σκοπό εκτέλεσης 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας καθώς και τη λειτουργία 
του καταλόγου αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, στην περίπτωση κατά την οποία 
η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι άνω 
του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και ίση ή 
κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ.

2. Η τήρηση των διατάξεων της παρούσας αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένας 
προσήκων βαθμός δημοσιότητας κατά την ανάθεση 
προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 5
Δημιουργία και Διατήρηση Καταλόγου 
Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών

1. Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Επισιτιστικής ή / και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής, για τις ανάγκες υλοποίη-
σης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας συγκροτεί και τηρεί 
κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών σύμ-
φωνα με τις επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας.

2. Για τη δημιουργία καταλόγου αναρτάται στο δια-
δικτυακό τόπο της Διαχειριστικής Αρχής, πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στις κατη-
γορίες ενεργειών του καταλόγου, που αναφέρονται στο 
παράρτημα της παρούσας και δύναται να εξειδικευτούν 
περαιτέρω. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλη τη 
διάρκεια του επιχειρησιακού προγράμματος, ώστε να 
μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνα-
τότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών 
να εγγραφούν στον κατάλογο.

3. Η εγγραφή στις κατηγορίες ενεργειών του καταλό-
γου πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από 
τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής. Κατά την 
υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων του εγγε-
γραμμένου προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, εκδί-
δεται εκ νέου βεβαίωση, ως ανωτέρω, η οποία ακολου-
θεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή.

Η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά προαπόδειξη πλή-
ρωσης των όρων συμμετοχής, ήτοι ότι οι οικονομικοί 
φορείς που εγγράφονται σε αυτόν: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 
ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν, και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επι-
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λογής τα οποία έχουν καθοριστεί με την πρόσκληση για 
την εγγραφή στον κατάλογο, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του ίδιου νόμου, για την ανάληψη συγκεκριμένης κατη-
γορίας συμβάσεων.

4. Τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της 
πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υπο-
βάλλοντας σχετική τυποποιημένη πρωτότυπη αίτηση, 
η οποία επισυνάπτεται στην πρόσκληση, σύμφωνα με 
τη διαδικασία και το περιεχόμενο της πρόσκλησης του 
άρθρου 6 της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/
νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερες 
κατηγορίες ενεργειών του καταλόγου.

5. Τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον 
κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ενεργει-
ών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του 
έτους 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία 
τους στη ΔΑ του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, που τηρεί τον κατά-
λογο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από 
τις κατηγορίες ενεργειών του καταλόγου για τις οποίες 
δεν προέβησαν στη διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν 
λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγρα-
φούν εκ νέου, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικα-
σία εγγραφής.

6. Η επικαιροποίηση, στην περίπτωση μεταβολής 
στοιχείων, θα πραγματοποιείται με την υποβολή στη 
ΔΑ του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ που τηρεί τον κατάλογο, του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ενώ, σε περί-
πτωση μη μεταβολής, υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα 
επιβεβαιώνει τη μη μεταβολή.

7. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων 
του άρθρου 6 του οικονομικού φορέα μετά την υποβολή 
ή επικαιροποίηση των στοιχείων του, θα πρέπει τούτο 
να γνωστοποιείται στην κατά τα άνω αρμόδια υπηρεσία, 
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της 
αλλαγής.

Άρθρο 6
Διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο - 
Περιεχόμενο Πρόσκλησης

Για την εγγραφή στον κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι, 
οφείλουν να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο της Διαχειρι-
στικής Αρχής το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δή-
λωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το 
οποίο υπογράφεται σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ως 
άνω νόμου, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατά-
σταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές 
ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 
ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν, και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επι-
λογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου, όπως 
οι λόγοι αποκλεισμού και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
καθορίζονται με την πρόσκληση για την εγγραφή στον 
κατάλογο για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας 
συμβάσεων.

Για την αξιολόγηση της πληρότητας του ΤΕΥΔ συγκρο-
τείται επιτροπή αξιολόγησης η οποία εισηγείται στον 
Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής την έκδοση βε-
βαίωσης εγγραφής στον Κατάλογο.

Άρθρο 7
Διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 
μέσω καταλόγου και κανόνες δημοσιότητας

Οι διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων προμήθειας 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο 
της εφαρμογής της παρούσας ανατίθενται ως εξής:

1. Για συμβάσεις προϋπολογισμού από 20.001 ευρώ 
έως και 40.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
ισχύουν τα ακόλουθα:

H Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλω-
σης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότε-
ροι όροι, και οι προδιαγραφές για την υλοποίηση της 
σύμβασης την οποία δύναται να απευθύνει σε ένα μόνο 
φυσικό/νομικό πρόσωπο της επιλογής της εγγεγραμ-
μένο στον κατάλογο, το οποίο βάσει των στοιχείων του 
καταλόγου, είναι σε θέση να υλοποιήσει με επάρκεια την 
υπό ανάθεση σύμβαση.

2. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό από 40.001 ευρώ 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι το ποσό των 
60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ισχύουν τα 
ακόλουθα:

Η Διαχειριστική Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι 
όροι, και οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση 
της σύμβασης, όπως επίσης και τα κριτήρια ανάθεσης. 
Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με την 
αποστολή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
σε τρία κατ’ ελάχιστον φυσικά/νομικά πρόσωπα εγγε-
γραμμένα στον κατάλογο, τα οποία βάσει των στοιχείων 
του καταλόγου και τις ειδικότερες απαιτήσεις της κατά 
περίπτωση σύμβασης είναι σε θέση να υλοποιήσουν με 
επάρκεια αυτή. Στην προκειμένη περίπτωση συμβάσεων 
με τον ως άνω προϋπολογισμό συγκροτείται επιτροπή 
αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 221 του 
ν. 4412/2016, η οποία εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για 
την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

3. Στην ανωτέρω πρόσκληση και ανάλογα με το ακο-
λουθούμενο κριτήριο ανάθεσης αναφέρονται με σαφή-
νεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οικονομι-
κή ή/και τεχνική προσφορά, καθώς και με τα ειδικότερα 
κριτήρια αξιολόγησής τους.

4. Τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία 
θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016 θα 
περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις Εκδήλω-
σης Ενδιαφέροντος και πρέπει να ζητούνται πριν την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης ή την υπογραφή 
της σύμβασης.

5. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση κατά τα οριζόμενα στις 
ως άνω παραγράφους του παρόντος, εντός του ίδιου 
οικονομικού έτους, στον ίδιο προμηθευτή ή πάροχο υπη-
ρεσιών συμβάσεων ομοιογενών αγαθών ή ίδιου τύπου 
υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου 
ή ίσου με τα εκάστοτε αναφερόμενα όρια, όπως αυτά 
ορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο.
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6. Η δημιουργία και διατήρηση του καταλόγου, μέσω 
δημοσιοποίησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος κατά το άρθρο 5 της παρούσας καθώς και η ανά-
θεση με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν 
άρθρο καλύπτουν την υποχρέωση δημοσιότητας.

7. Οι διαδικασίες ανάθεσης που αναφέρονται στο πα-
ρόν άρθρο δεν αναιρούν τις υποχρεώσεις της Διαχειρι-
στικής Αρχής σχετικά με την καταχώριση των αναγκαίων 
στοιχείων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στη Διαύγεια.

Άρθρο 8
Διαδικασία Ενστάσεων 

1. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης μέσω καταλόγου με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή 
ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), 
δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της 
απόφασης ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 127 του ν. 4412/2016. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ενώπιον της 
Διαχειριστικής Αρχής, και εξετάζεται από την αρμόδια 
Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία 
συγκροτείται με απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής σε 
ετήσια βάση σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 
221 του ν. 4412/2016. 

3. Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 
είναι διαφορετικά από τα μέλη της επιτροπής αξιολό-
γησης προσφορών. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις 
ενστάσεις τόσο ως προς την νομιμότητα της πράξης κατά 
της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της 
υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο της 
Διαχειριστικής Αρχής. 

Άρθρο 9 
Εκ των υστέρων δημοσιότητα 

Για το σύνολο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πε-
δίο εφαρμογής της παρούσας η Διαχειριστική Αρχή οφεί-
λει να αναρτά στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους, 
κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με 
προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής 
και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Άρθρο 10
Τελικές ρυθμίσεις

Για ό,τι δεν προβλέπεται με την παρούσα απόφαση 
ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/
8.8.2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών».

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσής της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν ιδίως στα 

εξής θέματα:
Α. Διοικητικά - Λειτουργικά - Διαχείριση.
Β. Δημοσιότητα - Προβολή - Ενέργειες Πληροφόρησης.
Γ. Αγορά Εξοπλισμού - Προμήθεια αγαθών.
Δ. Εμπειρογνωμοσύνες, Μελέτες, Έρευνες, Αξιολόγη-

ση, Έργα Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσίες Συμβού-
λων Τεχνικής Υποστήριξης.

Ε. Αξιολογήσεις - Επιμόρφωση προσωπικού Διαχειριστι-
κής Αρχής / Εθνικής Αρχής Συντονισμού καθώς και των 
Δικαιούχων και Εταίρων των Κοινωνικών Συμπράξεων.

ΣΤ. Παροχή υπηρεσιών.
Ζ. Ενέργειες στο πλαίσιο επιτροπών ή ομάδων εργασίας.
Η. Ενέργειες στο πλαίσιο ελέγχων της ορθής διαχείρι-

σης και των συστημάτων διαχείρισης και πληρωμών σε 
φορείς υλοποίησης της πράξης.

Θ. Ενέργειες στο πλαίσιο επιθεωρήσεων ποιοτικού 
ελέγχου.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2019 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια Υπουργός
Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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