Ζ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 150 /2021
Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Κλιμακίου Σταμάτιο Πουλή, Σύμβουλο,
και τα μέλη Λήδα Χαραλαμπίδου, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των λοιπών
Παρέδρων, τον Παναγιώτη Τσεκούρα, Εισηγητή.
Συνήλθε σε τηλεδιάσκεψη στις 5 Απριλίου 2021, κατ’ εφαρμογή του άρθρου
295 παρ. 2, σε συνδυασμό με τα άρθρα 336 παρ. 1 και 357 του ν. 4700/2020 (Α΄
127/29.6.2020), προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και
της υποκείμενης διαδικασίας για την ανάθεση από τον Σύνδεσμο … του
αντικειμένου «Συμβουλευτική – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων (Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος)»,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.457.000 ευρώ (απαλλασσόμενου του Φ.Π.Α.). Ο
φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις
22.3.2021 (αριθ. πρωτ. ΕλΣ 14497), με το ΑΠΔ.158/19.3.2021 έγγραφο του
Προέδρου του ….
Άκουσε την εισήγηση του εισηγητή Παναγιώτη Τσεκούρα.
Σκέφθηκε κατά το νόμο και
Αποφάσισε τα ακόλουθα
1. Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και το σχέδιο σύμβασης για την
ανάθεση από τον Σύνδεσμο … του αντικειμένου «Συμβουλευτική – Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Δεξιοτήτων (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος)», εισάγονται για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 324 του προαναφερόμενου ν. 4700/2020.
2. Το ως άνω συμβατικό αντικείμενο, το οποίο προκηρύχθηκε με την 3/2020
διακήρυξη του … (20PROC007685601/2020-11-20) και συγχρηματοδοτείται από το
Φ.126/2021
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σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) [εθνικοί πόροι και πόροι
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) (αριθ. Έργου 2020ΣΕ11910002)],
αντιστοιχεί στα Υποέργα 3 και 4 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική
καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
(Κωδικός ΟΠΣ 5047778), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», δυνάμει της
427/80/Α3/29.01.2020 απόφασης ένταξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, με την 4043/1315/Α3/21.6.2019 πρόσκληση της ως άνω Ειδικής
Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ζητήθηκε η υποβολή
προτάσεων για την υλοποίηση της Δράσης 02-8ν-2.2.10 «Παρεμβάσεις ενίσχυσης
των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή του στις
διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας» στο πλαίσιο του ως άνω Επιχειρησιακού
Προγράμματος από συγκεκριμένο κύκλο δυνητικών δικαιούχων [βλ. σχετ. την
161/10.4.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου αναφέρονται ως δυνητικοί δικαιούχοι η Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ, διάφορες Ομοσπονδίες και Επιμελητήρια, καθώς και ο Σύνδεσμος …].
Κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης ο …, υπό την ιδιότητα του θεσμικού κοινωνικού
εταίρου, κατέστη δικαιούχος της προαναφερόμενης Πράξης (Υποέργα 1 έως 6), με
συνολική χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επιμέρους υποέργων της ποσού
ύψους 9.197.955,42 ευρώ, προερχόμενης τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από
πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου» αναφέρει στο
σημείο 17 του προοιμίου του ότι η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των
ενεργειών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στην ορθή διακυβέρνηση και
στην

εταιρική

σχέση

μεταξύ

όλων

των

σχετικών

εδαφικών

και

κοινωνικοοικονομικών φορέων, μεταξύ άλλων, και των κοινωνικών εταίρων. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων στη στρατηγική διακυβέρνηση του ΕΚΤ, από το στάδιο της διαμόρφωσης
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προτεραιοτήτων για τα επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι το στάδιο της
υλοποίησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ΕΚΤ. Στο άρθρο 2 παρ. 1
του εν λόγω Κανονισμού προβλέπεται ότι «Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων εργασίας, βελτιώνει την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας,

στηρίζει

τη

γεωγραφική

και

επαγγελματική

κινητικότητα

των

εργαζομένων και διευκολύνει την προσαρμογή τους στις μεταλλαγές της
βιομηχανίας και στις αλλαγές των παραγωγικών συστημάτων που είναι
απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους και στηρίζει τη μετάβαση των νέων από την
εκπαίδευση στην απασχόληση, καταπολεμά την φτώχεια, ενισχύει την κοινωνική
ένταξη και προάγει την ισότητα των φύλων, την απαγόρευση των διακρίσεων και τις
ίσες ευκαιρίες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στις προτεραιότητες της Ένωσης
όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής» και
στο άρθρο 6 παρ. 1 ότι «Η συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στην υλοποίηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών επιχορηγήσεων (…)».
Επιπλέον, ο Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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) αριθ. 1083/2006» αναφέρει στο σημείο 11 του
προοιμίου του ότι «Για το σύμφωνο εταιρικής σχέσης και κάθε πρόγραμμα
αντίστοιχα, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να οργανώνει εταιρική σχέση με τους
εκπροσώπους των αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών, αστικών και άλλων
δημόσιων αρχών, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και άλλους οικείους
φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών (…) Σκοπός μιας τέτοιας
εταιρικής σχέσης είναι η διασφάλιση της τήρησης των αρχών της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης αλλά και της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και ο
σεβασμός για τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών θεσμικών και νομικών πλαισίων
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των επιμέρους κρατών μελών, καθώς επίσης και η εξασφάλιση του ενστερνισμού
των παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη και η αξιοποίηση της εμπειρίας και
της τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
προσδιορίσουν τους πλέον αντιπροσωπευτικούς σχετικούς εταίρους. Σε αυτούς
τους εταίρους θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι θεσμικοί φορείς, οι οργανισμοί και
οι ομάδες που μπορούν να επηρεάσουν την προετοιμασία ή θα μπορούσαν να
επηρεαστούν από την προετοιμασία και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Στο
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να έχουν τα κράτη μέλη την δυνατότητα να
προσδιορίζουν, όπου ενδείκνυται, ως σχετικούς εταίρους τις κεντρικές οργανώσεις
που είναι οι ενώσεις, οι ομοσπονδίες ή οι συνομοσπονδίες σχετικών τοπικών,
περιφερειακών και αστικών αρχών ή άλλων φορέων σύμφωνα με το εφαρμοστέο
εθνικό δίκαιο και τις αντίστοιχες πρακτικές (…)». Εξάλλου, στο άρθρο 5 παρ. 1 του
εν λόγω Κανονισμού ορίζεται ότι «Για το σύμφωνο εταιρικής σχέσης και για κάθε
πρόγραμμα, ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό του πλαίσιο,
οργανώνει εταιρική σχέση με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η
εταιρική σχέση περιλαμβάνει επίσης όλους τους ακόλουθους εταίρους: α) τις
αρμόδιες αστικές και άλλες δημόσιες αρχές· β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς
εταίρους (…)».
4. Στο από 11.9.2020 τροποποιημένο καταστατικό του Συνδέσμου … (βλ.
έκγκριση με 177Σ/14.10.2020 διάταξη του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης) ορίζεται στο
άρθρο 1 ότι: «Η επωνυμία του Σωματείου, που, αρχικά, ορίσθηκε «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ …»
(…), ήδη, με την από από 25.01.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Σωματείου τροποποιήθηκε σε «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ …» (…) (…) Το Σωματείο (…) έχει του
κατωτέρω σκοπούς: α) (…) β) Τη μέριμνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας,
μέσα στα πλαίσια της περιφερειακής σύγκλισης και της ανάπτυξης της εθνικής
οικονομίας. γ) Τη συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη της χώρας. δ) Την προβολή της υγιούς επιχειρηματικότητας, ε) Την
προώθηση σύγχρονων μορφών επιχειρηματικότητας στους τομείς της καινοτομίας,
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, του περιβάλλοντος (…)», στο
άρθρο 2 ότι: «Τα κυριότερα μέσα, με τα οποία (…) επιδιώκει την πραγματοποίηση
των σκοπών του είναι τα εξής: α) (…) θ) Η συμμετοχή του, ως κοινωνικού εταίρου,
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στη σύναψη της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
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Σύμβασης Εργασίας (…) ιγ) Η διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων, η είσπραξη
επιτρεπτών

κρατικών

ενισχύσεων,

η

κατάρτιση

προτάσεων

διαχείρισης

προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (…)»
και στο άρθρο 9 ότι: «Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται: α) Από συνδρομές των
τακτικών και των συνδεδεμένων μελών ή έκτακτες εισφορές. β) Από δωρεές
φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Σύνδεσμο, κληρονομιές και κληροδοσίες. γ)
Από κάθε πρόσοδο των περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου. δ) Από
οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων
Οργανισμών καθώς και του Εθνικού Προϋπολογισμού (…) θ) Από κάθε άλλη νόμιμη
πηγή». Επιπλέον, η Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου είναι το ανώτατο όργανο
αυτού (άρθρο 27), η διοίκηση και χάραξη της πολιτικής του Συνδέσμου
πραγματοποιείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο, ενώ η Διοικητική Επιτροπή
(άρθρο 17) εκτελεί τις αποφάσεις αυτού και επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε
ζήτημα που αφορά τον Σύνδεσμο στο πλαίσιο της χαρασσόμενης πολιτικής από το
Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 18).
5. Από τις διατάξεις των άρθρων 98 παρ. 1 εδάφ. β΄ του Συντάγματος και 324
του ν. 4700/2020, συνάγεται ότι σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το
Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγονται όλες ανεξαιρέτως οι δημόσιες συμβάσεις μεγάλης
οικονομικής αξίας, ήτοι οι συμβάσεις στις οποίες συμβαλλόμενο είναι το Δημόσιο ή
άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό. Η ερμηνεία των διατάξεων, ως
προς την έννοια των προσώπων που εξομοιώνονται με το Δημόσιο, πρέπει να
συνάδει τόσο προς το σκοπό του συντακτικού νομοθέτη, ο οποίος συνίσταται στη
διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη συμβατική δραστηριότητα του
δημόσιου τομέα, όσο και προς τη φύση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως οργάνου
ελέγχου των πράξεων από τις οποίες πηγάζουν σημαντικές οικονομικές
υποχρεώσεις εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των κατ’ ιδίαν
προϋπολογισμών των δημόσιων νομικών προσώπων (ΕλΣ Τμ. Μείζ. Επτ. Συνθ.
1924/2016, VI Tμ. απόφ. 1535, 1642/2014, πράξ. 97/2005). Ως εκ τούτου, στον
προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται οι συμβάσεις που
συνάπτει το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., καθώς και όλοι οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου.
Ως τέτοιοι νοούνται εκείνοι οι οποίοι, ανεξαρτήτως του νομικού τους ενδύματος
(από το αν δηλαδή ανήκουν ή όχι στο δημόσιο τομέα), της ιδιαίτερης οργανωτικής
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τους μορφής (ως παραχωρηθείσες ή δημόσιες επιχειρήσεις ή εταιρείες) και το
καθεστώς δικαίου (δημοσίου, ιδιωτικού ή μικτού) που τους διέπει, οργανώνονται
ως νομικά πρόσωπα για την εξυπηρέτηση αναγκών γενικού συμφέροντος, για τα
οποία η δημόσια εξουσία επιλέγει να διατηρήσει ειδική σχέση ελέγχου ή εξάρτησης
(ΕλΣ Πρακτικά 6ης Γεν. Συν. Ολομέλειας της 6ης.3.2002, πράξ. VI Τμ. 128/2007,
20/2005). Εξάλλου, στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου αναγκαία
προϋπόθεση για την ύπαρξη δημόσιας σύμβασης είναι η ύπαρξη γραπτής
συμφωνίας εξ επαχθούς αιτίας κατά την οποία ένα τουλάχιστον από τα
συμβαλλόμενα μέρη χαρακτηρίζεται ως «αναθέτουσα αρχή». Η έννοια της
αναθέτουσας αρχής, η οποία ερμηνεύεται αυτοτελώς και ενιαίως σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθορίζεται βάσει λειτουργικών κριτηρίων (ΔΕΕ απόφαση της
5ης Οκτωβρίου 2017, «LitSpecMet UAB», C- 567/15, απόφαση της 17ης.1.1998,
«Επιτροπή κατά Ιρλανδίας», C-353/96) και δεν περιλαμβάνει μόνο το Κράτος, τα
ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α., δηλαδή την κλασική δημόσια διοίκηση, αλλά και κάθε
οργανισμό δημοσίου δικαίου, ήτοι κάθε φορέα για τον οποίο συντρέχουν
σωρευτικώς τρία κριτήρια, ήτοι: α) δημιουργήθηκε ειδικά για να εξυπηρετήσει
ανάγκες γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα,
β) έχει νομική προσωπικότητα και γ) τελεί σε στενή σχέση εξάρτησης προς το
Κράτος, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλλους οργανισμούς
δημοσίου δικαίου (ΔΕΕ απόφαση της 15ης.1.1998, «Mannesmann Anlagenbau
Austria κ.λπ.», C-44/96, απόφαση της 10ης.11.1998, «BFI Holding BV», C-360/96,
απόφαση της 1ης.2.2001, «Επιτροπή κατά Γαλλίας», C-237/99). Σύμφωνα δε με το
άρθρο 2 παρ. 1 περ. 4 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), η
ως άνω προϋπόθεση της εξάρτησης μπορεί να πληρούται σε μια από τις
εναλλακτικώς -και όχι σωρευτικώς- συντρέχουσες περιπτώσεις και, συγκριμένα,
όταν οι ως άνω δημόσιες αρχές i. είτε χρηματοδοτούν, κατά το μεγαλύτερο μέρος,
έναν φορέα, ii. είτε ασκούν έλεγχο στη διαχείρισή του, iii. είτε διορίζουν άνω του
ημίσεος του αριθμού των μελών των διοικητικών οργάνων του (βλ. παρόμοιες
προβλέψεις και σε προϊσχύσασες για τις δημόσιες συμβάσεις Οδηγίες 2004/18,
92/50, 93/36, 93/37). Περαιτέρω, αναφορικά με την ως άνω ειδικότερη περίπτωση
της χρηματοδότησης ενός φορέα από δημόσιες αρχές, όπως έχει κριθεί από το

7

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. απόφαση της 3ης.10.2000, «The University
of Cambridge», C-380/98, επί ερμηνείας των οδηγιών 92/50, 93/36, 93/37), η «κατά
το μεγαλύτερο μέρος» χρηματοδότηση από τις ως άνω αρχές σημαίνει
χρηματοδότησή του από αυτές σε ποσοστό άνω του 50% επί του συνόλου των
εσόδων του, επιπλέον δε, η διερεύνηση του τρόπου χρηματοδότησής του πρέπει να
γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ κρίσιμο είναι το οικονομικό έτος κατά το οποίο
δημοσιεύεται η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών. Εξάλλου, για λόγους
ασφάλειας δικαίου, ένας φορέας, ο οποίος, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών αποτελεί «αναθέτουσα αρχή» υπό την
έννοια της Οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις (ήδη Οδηγία 2014/24/ΕΕ),
εξακολουθεί για τις ανάγκες της δημόσιας αυτής σύμβασης και μέχρι και την
περάτωσή της να υπόκειται στις επιταγές της Οδηγίας.
6. Με αυτά τα δεδομένα, το Κλιμάκιο σημειώνει, κατ’ αρχάς, ότι ο … συνιστά
σωματείο που έχει συσταθεί για την επιδίωξη σκοπών γενικού συμφέροντος, μη
εμπορικού/βιομηχανικού χαρακτήρα, αποτελεί δε σημαντικό θεσμοθετημένο
κοινωνικό εταίρο στον τομέα της βιομηχανίας και εν γένει της επιχειρηματικότητας.
Ωστόσο, στον φάκελο της σύμβασης δεν υφίστανται στοιχεία από τα οποία να
προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης του εν λόγω φορέα κατά το κρίσιμο έτος της
προκήρυξης του υποβληθέντος προς έλεγχο συμβατικού αντικειμένου, ήτοι το 2020,
με αποτέλεσμα να μη δύναται να κριθεί εάν συνιστά οργανισμό δημοσίου δικαίου
για το έτος αυτό, ιδιότητα κρίσιμη για την κατάφαση αρμοδιότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας στην προς σύναψη σύμβασή του.
Κατόπιν τούτων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι πρέπει να αναβάλει την έκδοση οριστικής
Πράξης προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης με α) οικονομικές
καταστάσεις και στοιχεία του … έτους 2020, στα οποία θα εκτίθεται αναλυτικώς το
σύνολο των επιμέρους εσόδων του για το έτος 2020 και θα εμφαίνεται η πηγή
προέλευσης για έκαστο εξ αυτών και β) βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται σε
ποιό ποσοστό ανέρχεται η δημόσια χρηματοδότηση του … (συμπεριλαμβανομένου
του ποσού των 9.197.955,42 ευρώ στο πλαίσιο της 427/80/Α3/29.01.2020
απόφασης ένταξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ
και ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης) επί του συνόλου των εσόδων
του για το έτος 2020.
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Για τους λόγους αυτούς
Αναβάλλει την έκδοση οριστικής Πράξης.
Διατάσσει τη συμπλήρωση του φακέλου με την προσκόμιση των
αναφερόμενων στο σκεπτικό της παρούσας στοιχείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

