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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σχέδια δράσης στο πλαίσιο της επέκτασης της
Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ
5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ
2014-2020 και χρηματοδότηση των ΕΠΑ.Λ. μέσω
των σχολικών επιτροπών.

2

Ορισμός υπολόγου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ25α/220800 /Δ4
(1)
Σχέδια δράσης στο πλαίσιο της επέκτασης της
Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ
5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ
2014-2020 και χρηματοδότηση των ΕΠΑ.Λ. μέσω
των σχολικών επιτροπών
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 4186/2013 (A΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), τροποποιήθηκε
με τις παρ. 1α) και 1β) του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄
78) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4459/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 5 του
ν.1894/1990 (Α΄ 110) «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
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4. Τις διατάξεις 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.
5. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί Μετονομασίας του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
9. Το π.δ. 88/18 ( Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τη με αριθ. 52935/Υ1/30-03-2018 (Β΄ 1227) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη», όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθ. Υ1/158719/24-09-2018 (Β΄ 4222) όμοιά της.
11. Τη με αρ. Φ25α/19516/Δ4/2018 (ΑΔΑ:
Ψ0624653ΠΣ19Η) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ορισμός του Τεχνολογικού
Φορέα «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΝΟΗΣΙΣ)», που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την ΓΓΕΤ, ως
δικαιούχο Πράξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ57,
Α/Α ΟΠΣ: 2304 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014- 2020.
12. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική 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 (Α΄ 297) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το άρθρο 6 (παρ. 3) του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) σχετικά με τη μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/
Τομέα Παιδείας.
14. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822)
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υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.» (ΦΕΚ
3521/Β΄/1.11.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τη με αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ.495/9-5-2016 (Β’ 1406)
Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας[…]».
16. Τους Κανονισμούς 1303/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013)
και 1304/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.
17. Τη με αρ. πρωτ. 1369/13-03-2018 (ΑΔΑ ΨΗΕΞ465ΧΙ8-ΑΥΨ) απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια
Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» με Κωδικό ΟΠΣ 5011051 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
18. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/514/205799/Β1/
29-11-2018 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ύψους 3.326.736,00 €, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
σε βάρος του έργου με κωδικό 2018ΣΕ34510004 (MIS
5011051), τίτλο «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» της
ΣΑΕ 3451 (Απόφαση Ένταξης ΑΔΑ ΨΗΕΞ465ΧΙ8-ΑΥΨ)
και δικαιούχο το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείο Τεχνολογίας», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Το πρόγραμμα «ΜΝΑΕ» συγχρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που
αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης
καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά το σχολικό έτος 2017- 2018
σε εννέα (9) Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), ενώ την
χρονική περίοδο 2018-2021 προβλέπεται να επεκταθεί
η υλοποίησή του σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Στόχος
του προγράμματος είναι όλα τα ΕΠΑ.Λ. να υποβάλουν
συνολικό ή θεματικό σχέδιο δράσης σε ετήσια βάση, το
οποίο θα χρηματοδοτείται εφόσον τηρούνται κάποιες
ελάχιστες προδιαγραφές.
2. Τα «Σχέδια Δράσης» είναι προγράμματα διεπιστημονικής προσέγγισης των επιστημών, τεχνολογίας, τεχνών
και μαθηματικών, αλλά αφορούν και κοινωνικά θέματα,
δράσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού στο πλαίσιο των
οποίων θα δημιουργηθεί αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.
Τα «Σχέδια Δράσης» έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της
προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων
επικοινωνίας των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ
των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ενισχύονται δράσεις
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εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους. Στο
πλαίσιο υλοποίησης των «Σχεδίων Δράσης» όλα τα ΕΠΑ.Λ.
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση συνολικού
ή θεματικού πεδίου δράσης σε ετήσια βάση, για τα τρία
επόμενα έτη, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα.
Άρθρο 2
Όργανα Διαχείρισης
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με τη με αρ.
Φ25α/19516/Δ4 απόφαση (ΑΔΑ Ψ0624653ΠΣ-19Η), το
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”» (εφεξής “ΝΟΗΣΙΣ”)
έχει οριστεί ως δικαιούχος της Πράξης «Υποστήριξη και
Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα
Αρχή στα ΕΠΑΛ’’» με αντικείμενο την υλοποίηση Σχεδίων
Δράσης και Καλών Πρακτικών που υποβάλλονται από το
σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας.
Για την υλοποίηση της Πράξης στα ΕΠΑΛ της χώρας, το
“ΝΟΗΣΙΣ” λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις από την αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
που αποτελεί και το φορέα λειτουργίας της Πράξης.
Το “ΝΟΗΣΙΣ”, ως φορέας διαχείρισης και παρακολούθησης, δημοσιεύει στην αρχή κάθε σχολικού έτους προκήρυξη με την οποία προσκαλεί τα ΕΠΑ.Λ. να υποβάλουν
τα «Σχέδια Δράσης» τους. Το “ΝΟΗΣΙΣ” συγκεντρώνει,
κατηγοριοποιεί και ελέγχει τις υποβληθείσες προτάσεις
και αξιολογεί το Σχέδιο Δράσης κάθε ΕΠΑ.Λ. βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που περιλαμβάνουν το βαθμό
συσχέτισής τους με τους γενικότερους στόχους της δράσης «Σχέδια Δράσης» και τη συνάφεια των επιμέρους
δραστηριοτήτων που προτείνονται από το Σχέδιο Δράσης της σχολικής μονάδας. Λαμβάνεται, επίσης, υπόψη
η πρόβλεψη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και η
αξιοποίηση δραστηριοτήτων/έργων μαθητών/-τριών
δύο ή περισσότερων σχολείων, καθώς και ο βαθμός συσχέτισης με τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά προβλήματα τοπικού ή γενικού
χαρακτήρα. Αξιολογείται, τέλος, η αυθεντικότητα-πρωτοτυπία και η βιωσιμότητα της πρότασης και οι προβλεπόμενες δράσεις προβολής και επικοινωνίας.
Το “ΝΟΗΣΙΣ” είναι, επίσης, υπεύθυνο για την επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης,
παρακολουθώντας και συμβουλεύοντας τις σχολικές
μονάδες για την ορθή οικονομική διαχείρισή τους σύμφωνα με τις αρχές του ΕΣΠΑ. Το “ΝΟΗΣΙΣ” είναι ομοίως
υπεύθυνο για τη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας
ενημέρωσης των ΕΠΑΛ και τη δημιουργία πλατφόρμας
αποθετηρίου καλών πρακτικών των δράσεων και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.
Άρθρο 3
Παρακολούθηση και Οικονομική Διαχείριση
της Πράξης
1. Κάθε χρόνο, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος και σύμφωνα με τα προβλε-
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πόμενα στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση», ορίζεται ένα ποσό χρηματοδότησης ανά
ΕΠΑΛ το οποίο γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους
μέσω της ανοικτής πρόκλησης υποβολής προτάσεων
και το οποίο, πέραν των αναγκών υλοποίησης του υποβληθέντος σχεδίου, θα πρέπει να καλύπτει και έναν ελάχιστο αριθμό ενεργειών διάχυσης των προτεινόμενων
δράσεων. Ειδικότερα, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα
καλύπτει δαπάνες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, αναλώσιμα υλικά και μετακινήσεις.
2. Τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών με
τους προμηθευτές αγαθών και τους παρόχους υπηρεσιών που προκύπτουν στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών από την υλοποίηση της πράξης αναλαμβάνουν οι
κατά τόπους σχολικές επιτροπές της χώρας σύμφωνα με
το άρθρο 25 του ν.4559/2018 (Α΄ 142). Μεταξύ του “ΝΟΗΣΙΣ” και των οικείων σχολικών επιτροπών, καταρτίζονται
συμφωνητικά αποδοχής των όρων υλοποίησης, με τα
οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εκταμίευση
των χρηματοδοτήσεων των «Σχεδίων Δράσης» σύμφωνα
με τις προτάσεις των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην αρμοδιότητα της εκάστοτε σχολικής επιτροπής. Τα ανωτέρω
συμφωνητικά αποδοχής όρων καταρτίζονται ετησίως
(για την περίοδο υλοποίησης της πράξης) προκειμένου
να επικαιροποιούνται οι δράσεις και οι προϋπολογισμοί
των Σχεδίων Δράσης των ΕΠΑ.Λ. Τα συμφωνητικά αποδοχής των όρων υλοποίησης περιλαμβάνουν ως ελάχιστο περιεχόμενο τη συνοπτική περιγραφή των δράσεων
και των προβλεπόμενων παραδοτέων, τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του Σχεδίου Δράσης καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Κατόπιν έγκρισης των Σχεδίων Δράσης των ΕΠΑ.Λ. από
το “ΝΟΗΣΙΣ”, το τελευταίο αποστέλλει προς το ΕΠΑ.Λ.
επιστολή έγκρισης δυνάμει της οποίας, η σχολική μονάδα, σε συνεργασία με την οικεία σχολική επιτροπή,
προχωρούν στην προμήθεια των αγαθών ή υπηρεσιών,
που προβλέπονται στο υπογεγραμμένο Συμφωνητικό
Αποδοχής Όρων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου. Οι δαπάνες των Σχεδίων Δράσης
διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των
σχολικών επιτροπών και τιμολογούνται στα στοιχεία
(ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λπ.) της αρμόδιας σχολικής επιτροπής.
3. Μετά την υπογραφή του κατά την παράγραφο 2 του
παρόντος συμφωνητικού αποδοχής όρων μεταξύ του
“ΝΟΗΣΙΣ” και της Σχολικής Επιτροπής, το “ΝΟΗΣΙΣ” πραγματοποιεί έμβασμα προς τον ειδικό (διακριτό) τραπεζικό
λογαριασμό της σχολικής επιτροπής, ίσο με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ανά σχέδιο δράσης και ανάλογα με
τη ροή χρηματοδότησης από το ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ. Οι σχολικές επιτροπές εκδίδουν το προβλεπόμενο από το κανονιστικό τους πλαίσιο παραστατικό είσπραξης, το οποίο
καταχωρίζεται ως έσοδο στο βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
που τηρεί η Σχολική Επιτροπή και παραδίδεται στο “ΝΟΗΣΙΣ”. Οι Σχολικές Επιτροπές πιστοποιούν τις πληρωμές
των δαπανών εκάστου ΕΠΑ.Λ. με αντίγραφο της κίνησης
του διακριτού τραπεζικού λογαριασμού τους και στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλουν (ηλεκτρονικά) στο “ΝΟΗΣΙΣ”:
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α) μηνιαία αναλυτική κατάσταση δαπανών, β) αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του μήνα
αναφοράς γ) αντίγραφο του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων της
Σχολικής Επιτροπής με τις σχετικές εγγραφές δαπανών
και πληρωμών του μήνα αναφοράς και δ) το σύνολο των
παραστατικών (παραστατικά δαπανών και πληρωμών
καθώς και στοιχεία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου)
του μήνα αναφοράς για κάθε Σχέδιο Δράσης.
4. Οι σχολικές επιτροπές υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα πρωτότυπα παραστατικά των Σχεδίων Δράσης
ανά φάκελο έργου ΕΠΑ.Λ./Σχέδιο Δράσης. Οι σχολικές
επιτροπές υποχρεούνται να επιστρέφουν το υπόλοιπο
των δαπανών που δεν πραγματοποιήθηκαν στο “ΝΟΗΣΙΣ”. Αντίγραφο της τραπεζικής κατάθεσης κοινοποιείται
στο “ΝΟΗΣΙΣ”.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Σχολικών Επιτροπών
Για την ομαλή λειτουργία του έργου και τη διασφάλιση
της χρηματοδότησης, οι Σχολικές Επιτροπές υποχρεούνται στα εξής :
4.1. Τήρηση ξεχωριστού (διακριτού) τραπεζικού λογαριασμού
Προκειμένου να καθίσταται δυνατός και ευχερής ο
έλεγχος των δαπανών των έργων, αλλά και η υλοποίηση
των πληρωμών, οι σχολικές επιτροπές υποχρεούνται να
τηρούν ξεχωριστό (διακριτό) τραπεζικό λογαριασμό για
κάθε δράση.
4.2. Τήρηση αρχείου παραστατικών/φακέλου πράξης.
Οι σχολικές επιτροπές υποχρεούνται να διατηρούν φάκελο των πρωτότυπων παραστατικών ανά ΕΠΑ.Λ. και Σχέδιο Δράσης στον οποίο θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα
φορολογικά στοιχεία, τιμολόγια/παραστατικά δαπανών,
εξοφλητικές αποδείξεις, κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού, αποδεικτικά επιστροφής αδιάθετων ποσών κ.λπ.).
4.3. Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
Το φυσικό αντικείμενο κάθε Σχεδίου Δράσης πιστοποιείται από τον εκπαιδευτικό του ΕΠΑ.Λ. ο οποίος ορίζεται
ως Υπεύθυνος του Σχεδίου Δράσης και ο οποίος συντάσσει σε μηνιαία βάση έκθεση υλοποίησης του Σχεδίου
Δράσης. Η ως άνω έκθεση περιλαμβάνεται στο Φάκελο
του Σχεδίου Δράσης που αποστέλλεται στον Υπεύθυνο
Έργου του «ΝΟΗΣΙΣ».
Ο Υπεύθυνος Έργου του «ΝΟΗΣΙΣ» συντάσσει Έκθεση
Προόδου με την ολοκλήρωση κάθε σχολικού έτους, με
την οποία πιστοποιεί την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης σύμφωνα με τα Συμφωνητικά Αποδοχής Όρων που
έχουν συναφθεί μεταξύ του «ΝΟΗΣΙΣ» και των αρμοδίων
Σχολικών Επιτροπών.
Επίσης, η ομάδα έργου του «ΝΟΗΣΙΣ» υλοποιεί, σε
ετήσια βάση, επιτόπιες επαληθεύσεις φυσικού αντικειμένου στο 20 % των Σχεδίων Δράσης σε κάθε κατηγορία
Περιφερειών (όπως ορίζονται στο Τεχνικό Δελτίο της
Πράξης), μεριμνώντας για τη διασπορά του δείγματος
των Σχεδίων Δράσης και ΕΠΑ.Λ. που επιλέγονται.
4.4. Επικοινωνία με «ΝΟΗΣΙΣ»
Οι σχολικές επιτροπές υποχρεούνται να διευκολύνουν
τους δειγματοληπτικούς ελέγχους του έργου που θα διενεργεί το «ΝΟΗΣΙΣ», παραθέτοντας τα στοιχεία οικονο-
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μικών συναλλαγών (παραστατικά, τραπεζικές αναφορές)
καθώς και όποια στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την
πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου,
όποτε τους ζητηθούν.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις του «ΝΟΗΣΙΣ»
Το «ΝΟΗΣΙΣ» ως δικαιούχος της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια
Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5011051 διατηρεί
τη συνολική ευθύνη για την οικονομική διαχείριση της
πράξης. Οι δαπάνες που καταβάλλονται από τις Σχολικές Επιτροπές υποβάλλονται στο δικαιούχο (αντίγραφα
σε ηλεκτρονική μορφή) και αναφέρονται στο έργο. Ο
ορισθείς δικαιούχος έχει την ευθύνη να επαληθεύσει
το υπαρκτό και την επιλεξιμότητα των αναφερόμενων
δαπανών καθώς και την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών πριν τις δηλώσει
στη διαχειριστική αρχή. Για το σκοπό αυτό η δήλωση
δαπανών θα πρέπει να συνοδεύεται από λογιστική/ εξωλογιστική κατάσταση με αναλυτικά στοιχεία δαπανών
και πληρωμών για το σύνολο των δαπανών του Δελτίου,
η οποία καταρτίζεται από τον δικαιούχο σύμφωνα με τις
οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Υφυπουργός Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ
I

Αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1189868 ΕΞ 2018
(2)
Ορισμός υπολόγου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1-43) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους
Πρώτου του ν.4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 108-113 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - Δημόσιο
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Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 105 του ν. 4446/
2016 (Α΄ 240) «Πτωχευτικός κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές
διατάξεις».
4. Το π.δ. 117/1983 (Α΄ 52) «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Υπουργείο Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 324/1998 (Α΄ 221) και ισχύει.
5. Το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες».
6. Την υπ΄ αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α. 4013142 ΕΞ 2016/11-7-2016
(Β΄ 2328) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού των δαπανών που
πληρώνονται σε βάρος της πάγιας προκαταβολής του
Υπουργείου Οικονομικών».
7. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΥΟΔΔ. 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την αριθ. 39/3/30.11.2017
(ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
8. Την υπ΄ αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
9. Την ανάγκη ορισμού υπολόγου διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, από 01.01.2019, ως υπόλογο διαχειριστή
της πάγιας προκαταβολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων την ΠΑΓΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναστασίου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών,
με αναπληρώτρια την ΚΟΛΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ του Ευαγγέλου,
υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής,
που υπηρετούν στο Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης της
Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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