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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 144214 ΕΞ 2020
Καθορισμός αριθμού φυσικών προσώπων τα
οποία θα απασχοληθούν στο Υπουργείο Οικονομικών με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για την
εξέταση εκκρεμών αιτημάτων κατάπτωσης της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»(Α’ 85),
β) του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του
ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α’ 237),
γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ) του άρθρου 46 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.»
(Α’ 170),
ε) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 131),
στ) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση Διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α’ 206),
ζ) του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28),
η) των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα,
θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121),
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ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιγ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005,
Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
ιδ) του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (Α’ 134).
2. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./169/17472/
29.10.2020 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2).
4. Την υπ’ αρ. 16882/17.8.2020 βεβαίωση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, με την οποία έγινε δεκτό το υπό στοιχεία 88828ΕΞ2020/12.8.2020 αίτημα
του Υπουργού Οικονομικών για χορήγηση βεβαίωσης
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Υπουργείο
Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997.
5. Το υπό στοιχεία 2/40056/ΔΠΓΚ/8.10.2020 έγγραφο
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης,
περί βεβαίωσης αντιμετώπισης της δαπάνης.
6. Τα υπ’ αρ. 43603/0025/13.10.2020 και 2/31794/
0025/5.8.2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων.
7. Το υπ’ αρ. 98/6.8.2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.
8. Τις υφιστάμενες ανάγκες εξέτασης 730.000 περίπου εκκρεμών αιτημάτων κατάπτωσης της εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου, που έχουν υποβληθεί από τους
αιτούντες την κατάπτωση φορείς (Πιστωτικά Ιδρύματα
κ.α.), και διενέργειας των απαραίτητων διαδικασιών για
την εκκαθάρισή τους, εντός τριετίας, βάσει προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος εκκαθάρισης (action plan),
του οποίου γίνεται μνεία στις εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου,
Μαΐου και Σεπτεμβρίου του έτους 2020.
9. Το γεγονός ότι το προς ανάθεση έργο είναι πέραν
των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων και δεν μπο-
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ρεί να εκτελεσθεί, στο σύνολό του, από το υπάρχον προσωπικό της αρμόδιας Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων, καθώς:
α) βάσει του χρονοδιαγράμματος εκκαθάρισης (action
plan), η εξέταση και η εκκαθάριση των αιτημάτων κατάπτωσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας, με
άμεση έναρξη της εντατικής εκκαθάρισής τους,
β) δεδομένης της πληθώρας αιτημάτων που χρήζουν εξέτασης, ήτοι περίπου 700.000 για τα φυσικά
πρόσωπα και 30.000 για τις επιχειρήσεις, η καθ’ ύλην
αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων αντιμετωπίζει δυσχέρειες ως προς τη
διεκπεραίωσή τους,
γ) το προσωπικό της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων δεν επαρκεί, καθώς στα αρμόδια
Τμήματα Β’ και Γ’ υπηρετούν συνολικά 22 υπάλληλοι, και
συνεπώς είναι ανέφικτη η ολοκλήρωση των εργασιών
που αφορούν στην εκκαθάριση των αιτημάτων κατάπτωσης, εντός του προαναφερόμενου συμφωνηθέντος
χρονικού διαστήματος.
10. Το γεγονός ότι η ομαλή πρόοδος εκκαθάρισης των
εκκρεμών αιτημάτων, καθώς και η τήρηση των προθεσμιών έχουν καθοριστικό ρόλο για την αξιολόγηση της χώρας.
11. Το γεγονός ότι η απασχόληση των τριάντα (30) προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, καλύπτει προσωρινές ανάγκες, καθώς με την εκκαθάριση των εκκρεμών
αιτημάτων καταπτώσεων, θα περιοριστούν σημαντικά οι
εργασίες της καθ’ ύλην αρμόδιας διεύθυνσης και τυχόν
εναπομείναντα αιτήματα θα μπορούν να καλυφθούν από
το μόνιμο προσωπικό.
12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 1.471.959,36€,
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Οικονομικών (2420989001) και αναλύεται κατ’ έτος ως εξής: α) Για το έτος 2020 ποσό 61.332,00€,
β) Για το έτος 2021 ποσό 490.655,00€, γ) Για το έτος 2022
ποσό 490.655,00€, δ) Για το έτος 2023 ποσό 429.323,00€,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορίζουμε τον αριθμό των φυσικών προσώπων
(εφεξής αναδόχων) σε τριάντα (30), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Δημοσιονομικών,
στα οποία το Υπουργείο Οικονομικών δύναται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας
τριών (3) ετών, το έργο της συνδρομής στην εξέταση
περίπου 730.000 εκκρεμών αιτημάτων κατάπτωσης της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν υποβληθεί
από αιτούντες την κατάπτωση φορείς (Πιστωτικά Ιδρύματα) και της διενέργειας των απαραίτητων διαδικασιών
για την εκκαθάρισή τους.
Ειδικότερα:
α) Καθορίζεται ο αρχικός αριθμός των αναδόχων οι
οποίοι θα απασχοληθούν με την εκκαθάριση αιτημάτων που αφορούν σε δάνεια φυσικών προσώπων, σε
δεκαπέντε (15).
β) Καθορίζεται ο αρχικός αριθμός των αναδόχων οι
οποίοι θα απασχοληθούν με την εκκαθάριση αιτημάτων
που αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια, σε δεκαπέντε
(15).
γ) Κατά την εξέλιξη των εργασιών δύναται ανάδοχοι
που θα απασχοληθούν με την εκκαθάριση αιτημάτων
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που αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια, να απασχοληθούν με την εκκαθάριση αιτημάτων φυσικών προσώπων,
και το αντίστροφο, σύμφωνα με την εξέλιξη του έργου,
την αποδοτικότητα των αναδόχων και τις τρέχουσες
ανάγκες για την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.
Άρθρο 2
Το προς εκτέλεση έργο, καθορίζεται ως εξής:
α) Κάθε ανάδοχος ο οποίος θα απασχοληθεί αποκλειστικά με την εκκαθάριση αιτημάτων που αφορούν σε
δάνεια φυσικών προσώπων, αναλαμβάνει το έργο της
ολοκλήρωσης τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων σαράντα (24.840) αιτημάτων σε χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών, από την ημερομηνία σύναψης
της σύμβασης, τα οποία επιμερίζονται σε δύο χιλιάδες
εβδομήντα (2.070) αιτήματα παραδοτέα ανά τρίμηνο.
β) Κάθε ανάδοχος ο οποίος θα απασχοληθεί αποκλειστικά με την εκκαθάριση αιτημάτων που αφορούν σε
επιχειρηματικά δάνεια, αναλαμβάνει το έργο της ολοκλήρωσης τουλάχιστον δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα
(2.340) αιτημάτων σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών,
από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, τα οποία
επιμερίζονται σε εκατόν ενενήντα πέντε (195) αιτήματα
παραδοτέα ανά τρίμηνο.
γ) Στην περίπτωση απασχόλησης αναδόχων, σύμφωνα
με την παρ. γ του άρθρου 1, το παραδοτέο ανά ανάδοχο καθορίζεται σε τουλάχιστον δύο χιλιάδες εβδομήντα
(2.070) αιτήματα ανά τρίμηνο που αφορούν σε δάνεια
φυσικών προσώπων ή εκατόν ενενήντα πέντε (195) αιτήματα ανά τρίμηνο που αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια.
Άρθρο 3
α) Για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης κάθε αιτήματος κατάπτωσης, είναι αναγκαίοι και καθορίζονται οι
εξής έλεγχοι:
αα) Πληρότητας του φακέλου (δανειακών συμβάσεων,
ποσού δανείου, υπογραφών κ.λπ.).
αβ) Τήρησης των γενικών όρων των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
αγ) Τήρησης των ειδικών όρων παροχής της εγγύησης.
αδ) Λήψης ή μη ασφαλειών που είχαν τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση παροχής της εγγύησης.
αε) Ανάλυσης οφειλόμενου ποσού.
αστ) Πληροφοριακού συστήματος για τυχόν υπαγωγή
των δανειοληπτών στις διατάξεις του ν. 3869/2010.
αζ) Περί ακύρωσης της απαίτησης των ποσών από τον
αιτούντα την κατάπτωση φορέα (Πιστωτικό Ίδρυμα κ.α.),
λόγω εξόφλησης από τους δανειολήπτες.
αη) Παραγραφής των απαιτήσεων των Τραπεζών λόγω
παρέλευσης του κανονικού χρόνου υποβολής αυτών.
αθ) Αναγκαιότητας σύνταξης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης - ΑΦΕΚ.
αι) Νομιμοποίησης του αιτούντος την κατάπτωση φορέα (Πιστωτικού Ιδρύματος κ.α.) σε περίπτωση διαδοχής, νομιμότητας άσκησης αγωγής, σύνταξης πλήρους
ιστορικού της υπόθεσης και έλεγχος της ορθότητας των
αιτούμενων ποσών σύμφωνα με τα υπάρχοντα αιτήματα
που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία.
β) Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων, διενεργούνται
οι ακόλουθες διαδικαστικές ενέργειες, εφόσον και όπου
απαιτούνται:
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βα) Αλληλογραφία με τους αιτούντες την κατάπτωση
φορείς (Πιστωτικά Ιδρύματα κ.α.) ή/και Δ.Ο.Υ/Γ.Δ.Ο.Υ. για
την αποστολή περαιτέρω πληροφοριών ή διευκρινίσεων.
ββ) Αξιολόγηση των ανωτέρω ζητηθέντων πρόσθετων
στοιχείων και λήψη απόφασης σχετικά με την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος κατάπτωσης.
βγ) Στις περιπτώσεις ικανοποίησης του αιτήματος κατάπτωσης, διενέργεια εκκαθάρισης του ποσού που θα
βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ/Γ.Δ.Ο.Υ. και του ποσού που θα πληρωθεί στον αιτούντα την κατάπτωση φορέα (Πιστωτικό
Ίδρυμα κ.α.).
βδ) Σύνταξη χρηματικού καταλόγου, τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης και πίνακα εκκαθάρισης.
βε) Συγκέντρωση δικαιολογητικών που προορίζονται
για βεβαίωση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ/Γ.Δ.Ο.Υ.
βστ) Σύνταξη εγγράφου απόρριψης/μη ικανοποίησης
αιτήματος όπου απαιτείται.
βζ) Επιπλέον αλληλογραφία με τους αιτούντες την
κατάπτωση φορείς (Πιστωτικά Ιδρύματα κ.α.) εφόσον
απαιτείται συμπλήρωση ελλιπών δικαιολογητικών και
ορθή συμπλήρωση του φακέλου, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ζητηθέντων στοιχείων από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ/Γ.Δ.Ο.Υ., σύνταξη των Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης - ΑΦΕΚ και επανυποβολή στη Γ.Δ.Ο.Υ.
βη) Αναζήτηση στοιχείων των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη ή του εγγυητή.
βθ) Σύνταξη πάσης φύσεως εγγράφων που απαιτούνται για την επιστροφή δικαιολογητικών προς τους αιτούντες την κατάπτωση φορείς (Πιστωτικά Ιδρύματα
κ.α.) για οποιοδήποτε λόγο (πχ επιστροφές αιτημάτων
κατάπτωσης για ρευστοποίηση κ.λπ.).
βι) Σύνταξη βεβαιώσεων ποσών προς τις αρμόδιες
Δ.Ο.Υ/Γ.Δ.Ο.Υ. που αφορούν προμήθειες ασφάλειας.
βια) Σύνταξη βεβαιώσεων προς τους αιτούντες την
κατάπτωση φορείς (Πιστωτικά Ιδρύματα κ.α.) των διαμορφούμενων ποσών που προκύπτουν κατόπιν αποβεβαιωμένων οφειλών λόγω εκ παραδρομής βεβαίωσης
παλαιότερης οφειλής.
βιβ) Σύνταξη εγγράφων προς την Τράπεζα της Ελλάδας προκειμένου να χρεωθεί ο λογαριασμός του αιτούντος την κατάπτωση φορέα (Πιστωτικού Ιδρύματος κ.α.)
και να πιστωθεί αντίστοιχα ο λογαριασμός του Ελληνικού
Δημοσίου στην ΤτΕ, στην περίπτωση σύνταξης ΑΦΕΚ.
βιγ) Σύνταξη εντολής πληρωμής προς την ΤτΕ προκειμένου να πιστωθεί ο λογαριασμός του αιτούντος την
κατάπτωση φορέα (Πιστωτικού Ιδρύματος κ.α.) και να
χρεωθεί αντίστοιχα ο λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
βιδ) Εύρεση από το αρχείο της υπηρεσίας, των αριθμών
πρωτοκόλλου των αιτημάτων κατάπτωσης για τα οποία
έχει ασκηθεί αγωγή και εφόσον δεν υπάρχει το αντίστοιχο
πρωτόκολλο, επικοινωνία με τον αιτούντα την κατάπτωση φορέα (Πιστωτικό Ίδρυμα κ.α.) για αναζήτηση αυτού.
Άρθρο 4
α) Η συνολική αμοιβή, ανά ανάδοχο, για την ολοκλήρωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 49.065,31€,
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων επιβαρύνσεων οι
οποίες θα εξειδικευθούν στις οικείες συμβάσεις.
β) Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα, και
θα παρακρατείται εντός του επόμενου τριμήνου, ποσο-
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στό επ’ αυτής το οποίο αντιστοιχεί στην υστέρηση του
αριθμού των εκκαθαρισθέντων αιτημάτων από τον τριμηνιαίο στόχο, εφόσον υπερβαίνει τις δέκα εκατοστιαίες
μονάδες (10%).
Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των εκκαθαρισθέντων αιτημάτων σε σχέση με τον τριμηνιαίο στόχο,
κατά τουλάχιστον δέκα εκατοστιαίες μονάδες (10%), καταβάλλεται, εντός του επόμενου τριμήνου, ως αμοιβή,
ποσοστό επ’ αυτής το οποίο αντιστοιχεί στην εν λόγω
υπέρβαση.
Για την ανωτέρω περικοπή ή επιπρόσθετη αμοιβή,
εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και
Δημοσιονομικών Κανόνων.
γ) Ο τρόπος καταβολής της αμοιβής, καθορίζεται στις
οικείες συμβάσεις.
Άρθρο 5
Για την οργάνωση και επίβλεψη του έργου, καθορίζεται η παρακάτω διαδικασία:
α) Ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος
(Β’ και Γ’) της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων χρεώνει στους υπαλλήλους κάθε Τμήματος την κατανομή των αιτημάτων του
προς εκτέλεση έργου στους αναδόχους και παρέχει τις
απαραίτητες οδηγίες για την ορθή εκτέλεσή του. Στη
συνέχεια, οι υπάλληλοι παραδίδουν το προς εκτέλεση
έργο (αιτήματα κατάπτωσης) στους αναδόχους.
β) Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου, ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος (Β’ και Γ’) της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της
Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, δύναται να αναθέτει στους υπαλλήλους
του, την καθοδήγηση των αναδόχων, κατά τη διάρκεια
του πρώτου τριμήνου της απασχόλησής τους.
γ) Η ανωτέρω καθοδήγηση του έργου δε δύναται σε
καμία περίπτωση να επιφέρει, ιεραρχική, διοικητική η
όποια άλλη εξάρτηση των αναδόχων από τους επιβλέποντες υπαλλήλους των Τμημάτων, πέραν των προβλεπομένων όρων στο κείμενο των συμβάσεων, αλλά διενεργείται με σκοπό την τήρηση των όρων και την καλή
εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 6
Για την πιστοποίηση του αριθμού των αιτημάτων που
έχουν εκκαθαριστεί από τους αναδόχους σε τριμηνιαία
βάση, καθορίζεται η παρακάτω διαδικασία:
α) Ο ανάδοχος παραδίδει ενυπόγραφα τα αιτήματα
που έχει εκκαθαρίσει το εν λόγω τρίμηνο (παραδοτέο)
στον υπάλληλο από τον οποίο τα είχε παραλάβει. Εν συνεχεία, ο υπάλληλος παραδίδει το παραδοτέο στον καθ’
ύλην αρμόδιο Προϊστάμενο Τμήματος (Β’ και Γ’) της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων.
β) Ο καθ’ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος
(Β’ και Γ’) της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων παραλαμβάνει ενυ-
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πόγραφα το παραδοτέο από τον υπάλληλο και ελέγχει
την ορθότητα της εκτέλεσής του.
γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων ως προς
την ορθότητα του παραδοτέου, ο καθ’ ύλην αρμόδιος
Προϊστάμενος Τμήματος (Β’ και Γ’) της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής
Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών
Κανόνων ενημερώνει τον ανάδοχο για τις παρατηρήσεις
του, το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής του παραδοτέου από
τον υπάλληλο, και θέτει προθεσμία επανυποβολής του,
το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την
λήψη των παρατηρήσεων, προκειμένου ο ανάδοχος να
προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.
Η διαδικασία επανυποβολής, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο (2) φορές.
δ) Εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του παραδοτέου από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Προϊστάμενο Τμήματος, χωρίς την υποβολή παρατηρήσεων, το παραδοτέο
θεωρείται ότι έχει παραληφθεί αυτοδίκαια στο σύνολό του.
ε) Ο καθ’ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος
(Β’ και Γ’) της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, δύναται να μην
παραλάβει οριστικά τμήμα ή το σύνολο του παραδοτέου,
με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους τεθέντες όρους.
Άρθρο 7
α) Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των παραδοτέων σύμφωνα με τη στοχοθεσία ή συστηματικής καθυστέρησης παράδοσης τμήματος ή του συνόλου των
παραδοτέων ή αδυναμίας ή πλημμελούς εκπλήρωσης
του έργου ή παραβίασης ουσιώδους όρου της σύμβασης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης
Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων και ο
καθ’ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος (Β’ και Γ’),
δύνανται να προτείνουν από κοινού αιτιολογημένα, την
καταγγελία της σύμβασης με τον ανάδοχο.
β) Καταγγελία της σύμβασης δεν μπορεί να επέλθει
εφόσον ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση παράδοσης του έργου οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
γ) Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, καταβάλλεται στον ανάδοχο το αναλογούν συμβατικό τίμημα για
το τμήμα του έργου το οποίο μπορεί να παραληφθεί οριστικά, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης
Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου
και Δημοσιονομικών Κανόνων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος (Β’ και Γ’).
δ) Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον
ανάδοχο, αυτή θεωρείται ότι επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της, έπειτα από την κοινοποίησή της στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
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της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων.
ε) Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καθίσταται
αδύνατη για λόγους ανωτέρας βίας, τα φυσικά πρόσωπα
δεν δικαιούνται αμοιβή, πλην του τμήματος του έργου
το οποίο έχει παραληφθεί οριστικά.
Άρθρο 8
Το έργο θα εκτελείται, λόγω της ιδιαιτερότητάς του,
στην έδρα της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων και δεν θα συνδέεται με το ωράριο εργασίας της Υπηρεσίας. Οι ανάδοχοι
δεν έχουν το δικαίωμα να εργάζονται σε χώρο που θα
επιλέξουν εκτός της Υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλεια των στοιχείων
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου τους.
Άρθρο 9
Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται επιδομάτων.
Άρθρο 10
Δεν επιτρέπεται η απασχόληση των αναδόχων σε έργα
ή καθήκοντα εκτός της Υπηρεσίας, συναφή προς το έργο
που αναλαμβάνουν με τις οικείες συμβάσεις.
Άρθρο 11
α) Κάθε ανάδοχος οφείλει να τηρεί εμπιστευτικότητα
ως προς τα στοιχεία κάθε φακέλου δανειολήπτη (φυσικού προσώπου ή επιχείρησης) καθώς και ως προς την τεχνογνωσία που θα λάβει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, καταγγέλλεται η σύμβαση και επέρχονται οι προβλεπόμενες έννομες συνέπειες.
β) Κάθε ανάδοχος υποχρεούται στην υπογραφή πρωτοκόλλου εχεμύθειας - εμπιστευτικότητας που θα ισχύει
από την έναρξη ισχύος της σύμβασης έως και έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της.
Άρθρο 12
Οι ανάδοχοι με την υπογραφή των συμβάσεων παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις και σε τυχόν
συνυποβαλλόμενα με αυτές έγγραφα, προκειμένου να
διενεργηθούν οι απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της
συμβατικής σχέσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020
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