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ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΔΡΑΗ « ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΦΩΝ» 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίθςθ τθσ Δράςθσ «Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Ελζγχου των Aναγκαςτικϊν 

Επιςτροφϊν » με Κωδικό ΟΡΣ 5004179 από το Εκνικό Ρρόγραμμα « Αςφλου Μετανάςτευςθσ 

και Ζνταξθσ  2014-2020».  

 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Τάξθσ 

 

Ζχοντασ υπόψθ : 

1. Τον Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/3.4.206 και ειδικότερα τα άρκρα 75, 76, 77, 78, 79 παρ. 3, 814 και 

82,. 

2. Τθν αρικ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του Εκνικοφ 

Ρρογράμματοσ τθσ Ελλάδασ για τθν ενίςχυςθ από το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 

για τθν περίοδο από το 2014 ζωσ το 2020, ωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν αρικ. με τθν αρικ. C(2016) 

1836 από 21.03.2016 εκτελεςτικι απόφαςθ Επιτροπισ.  

3. Τθν με αρικ. Ρρωτ. 82350 Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Εκνικϊν 

Ρρογραμμάτων των Ταμείων Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΤΑΜΕ - AMIF) και Εςωτερικισ 

Αςφάλειασ (ΤΕΑ-ISF) για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 2451/Β/09.08.2016), 

4. Τθν με αρ. πρωτ. 2694 Υπουργικι Απόφαςθ ανάκεςθσ κακθκόντων τθσ υπεφκυνθσ αρχισ ςτθν 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) του Υπουργείου 
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Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ γα τθ διαχείριςθ μζρουσ του ΕΡ του Ταμείου 

Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ. 

5. To υπ’ αρικμ. 6481/2/83 από 31.03.2015 Τεφχοσ Υπαλλιλων ειδικϊν κζςεων και οργάνων 

διοίκθςθσ φορζων του δθμοςίου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα – Ανάκεςθ κακθκόντων Γενικοφ 

Γραμματζα Δθμόςιασ Τάξθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

(αρικμόσ φφλλου 198 από 31.03.2015). 

6. Τθν υπ‘ αρικ. 4004/4/57-ια’ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ από 24/10/2014 περί «φκμιςθ τθσ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ ςυςτιματοσ εξωτερικοφ ελζγχου των διαδικαςιϊν απομάκρυνςθσ των 

υπθκόων τρίτων χωρϊν.» (ΦΕΚ 2870/Β/24.10.2014) που δικαιολογοφν τθν απευκείασ χοριγθςθ 

τθσ επιδότθςθσ ςτθ δράςθ  

7. Τθν από 23/05/14 Ρρογραμματικι Συμφωνία Ρλαίςιο μεταξφ τθσ «Ανεξάρτθτθσ Αρχισ του 

Συνθγόρου του Ρολίτθ» και τθσ «Υπθρεςίασ Εφαρμογισ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων τθσ Βουλισ 

των Ελλινων». 

8. Τθν από 22/01/18 1
θσ

 Τροποποίθςθσ τθσ Ρρογραμματικισ Συμφωνίασ Ρλαίςιο μεταξφ τθσ 

«Ανεξάρτθτθσ Αρχισ του Συνθγόρου του Ρολίτθ» και τθσ «Υπθρεςίασ Εφαρμογισ Ευρωπαϊκϊν 

Ρρογραμμάτων τθσ Βουλισ των Ελλινων». 

9. Τθν υπ’ αρικ. ΤΑΜΕ/30/4-α από 21/10/16 (Κωδ. 5/2016) πρόςκλθςθ προσ τον δικαιοφχο για τθν 

υποβολι προτάςεων ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα «Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ». 

10. Τθν υπ’ αρικ. 19 από 25/01/17 πρόταςθ του δικαιοφχου προσ τθν Υπθρεςία μασ για 

χρθματοδότθςθ τθσ υπόψθ δράςθσ ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα «Αςφλου Μετανάςτευςθσ και 

Ζνταξθσ». 

11. Τθν υπ’ αρικ. ΤΑΜΕ/30/4-β’ από 17/01/17 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμόςιασ Τάξθσ για 

τον οριςμό Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των προτάςεων, ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικ. ΤΑΜΕ/30/4-α 

πρόςκλθςθσ τθσ Υ.Δ.Ε.Α.Ρ. «Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Ελζγχου των Αναγκαςτικϊν 

Επιςτροφϊν». 

12. Το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτό καταγράφεται ςτα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ τθσ 

αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ και ειδικότερα ςτθ Λίςτα ελζγχου πλθρότθτασ & επιλεξιμότθτασ τθσ 

πρόταςθσ και ςτο Φφλλο Αξιολόγθςθσ Δράςθσ, τα οποία αποτυπϊνονται ςτο ΟΡΣ και ςτο από 

01/02/17 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ.  

13. Τθν υπ’ αρικ. ΤΑΜΕ/30/4-η’ από 06/02/07 Απόφαςθ Χοριγθςθσ Επιδότθςθσ τθσ εν λόγω Δράςθσ. 

14. Τθν υπ’ αρικ. ΤΑΜΕ/30/4-θ’ από 13/02/17 Συμφωνία Επιδότθςθσ τθσ εν λόγω Δράςθσ. 

15. Το υπ’ αρικ. 93 από 13/02/2019. Αίτθμα Τροποποίθςθσ Δελτίου Ρράξθσ τθσ εν λόγω Δράςθσ του 

δικαιοφχου προσ τθν Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.. 

16. Τθν υπ’ αρικ. TAME/30/4-μβ’ από 14/02/219 Θετικι ειςιγθςθ του 4
ου

 Τμιματοσ τθσ Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.. 

17. Τθν υπ’ αρικ. TAME/30/4-μβ’ από 14/02/2019 Απόφαςθ Χοριγθςθσ Επιδότθςθσ τθσ εν λόγω 

Δράςθσ. 
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Αποφαςίηει  

τθν τροποποίθςθ τθσ Δράςθσ «Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Ελζγχου Αναγκαςτικϊν Επιςτροφϊν» του 

Ε.Ρ. «Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020».  

Η Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020 ςε 
ποςοςτό 75%.  

 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΡΑΗ 

 

 

1. Κωδικός Γράζης /MIS (ΟΠ):  5004179 

2. Γικαιούτος: Υ.Ε.Ε.Π ηηρ Βοςλήρ ηων Ελλήνων 

3.Κωδικός Γικαιούτοσ:  

4.  Φυςικό αντικείμενο τθσ Δράςθσ: 

Στθν Ελλάδα θ αρμοδιότθτα εξωτερικοφ ελζγχου των διαδικαςιϊν αναγκαςτικισ απομάκρυνςθσ 

αλλοδαπϊν τρίτων χωρϊν ζχει ανατεκεί ςτον Συνιγορο του Ρολίτθ (ΣτΡ) (άρκρ.23 παρ.6 του 

Ν.3907/11 και 4004/4/57-ια ΚΥΑ (ΦΕΚ Βϋ2870/24-10-2014), ο οποίοσ υλοποιεί ελζγχουσ από το 

2014.Το πεδίο των επιςτροφϊν αποτελεί ςυνάρτθςθ του ευρφτερου φαινομζνου τθσ αντιμετϊπιςθσ 

τθσ παράτυπθσ μετανάςτευςθσ, που χαρακτθρίηεται από ζντονθ μεταβλθτότθτα, ιδίωσ μετά τθν 

ζξαρςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν κατά το 2015, αλλά και τθν Κοινι Διλωςθ ΕΕ-Τουρκίασ τθσ 18θσ 

Μαρτίου 2016, παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυχνότθτα και το είδοσ των επιχειριςεων 

απομάκρυνςθσ πολιτϊν τρίτων χωρϊν, οι οποίεσ αποτελοφν και τθ βάςθ του δειγματολθπτικοφ 

εξωτερικοφ ελζγχου από τον ΣτΡ.Με αυτά τα δεδομζνα, για το ςχεδιαςμό του ζργου κατά τθν 

περίοδο 2017-2019, ελιφκθςαν υπόψθ κατ' αρχιν θ δυναμικότθτα του Συνθγόρου, ωσ φορζα 

εξωτερικοφ ελζγχου ςε δυνατότθτα απόδοςθσ και ενίςχυςισ τθσ (capacity building), τα διακζςιμα 

ςυγκριτικά ςτοιχεία δειγματολθπτικϊν ελζγχων από άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, και θ αξιοπιςτία του 

δείγματοσ ελζγχου, ςε ςχζςθ με: α) τα παρεχόμενα ςτοιχεία από τθν ΕΛΑΣ για τθ δυναμικότθτα των 

7 υφιςτάμενων προαναχωρθςιακϊν κζντρων κράτθςθσ, β) τα παρεχόμενα ςτοιχεία από τθν ΕΛΑΣ για 

μαηικζσ επιχειριςεισ χερςαίασ απομάκρυνςθσ από διάφορεσ αςτυνομικζσ διευκφνςεισ τθσ χϊρασ. Τα 

ςθμερινά δεδομζνα, ωσ προσ το είδοσ των επιχειριςεων απομάκρυνςθσ που υλοποιεί εξ ολοκλιρου 

θ ΕΛΑΣ, που επικεντρϊνονται ςτισ χερςαίεσ επιχειριςεισ. Τα παρεχόμενα ςτοιχεία από τθν ΕΛΑΣ για 

αεροπορικζσ ι ακτοπλοϊκζσ επιχειριςεισ επανειςδοχισ που ςυντονίηει θ FRONTEX. γ) Το γεγονόσ ότι 

ο παρϊν ςχεδιαςμόσ αποτελεί ομαλι προβολι ςτθν επόμενθ τριετία και εξζλιξθ του εξωτερικοφ 

ελζγχου, ο οποίοσ παραμζνει δευτερογενισ, ςε ςχζςθ με τθν ελεγχόμενθ δράςθ των διαδικαςιϊν 

επιςτροφισ και των επιχειριςεων αναγκαςτικισ απομάκρυνςθσ, που εκτελεί θ ΕΛ.ΑΣ. Επομζνωσ 

τελεί ςε ςυνάρτθςθ με τθν ομαλι προβολι και εξζλιξθ των υφιςταμζνων αναγκαςτικϊν 

επιςτροφϊν/επανειςδοχϊν και του αρικμοφ των κρατουμζνων προσ επιςτροφι αλλοδαπϊν από τθν 

ΕΛ.ΑΣ. Σθμειϊνεται, ότι αποτελεί ςτρατθγικι επιλογι του ΣτΡ θ προτεραιότθτα ςτον εξωτερικό 

ζλεγχο επιχειριςεων αναγκαςτικισ απομάκρυνςθσ ςε εκνικζσ (αεροπορικζσ) επιςτροφζσ, κοινζσ 
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ευρωπαϊκζσ (αεροπορικζσ) επιςτροφζσ και ςε επανειςδοχζσ, ακτοπλοϊκζσ ι αεροπορικζσ, ςτθν 

Τουρκία, διότι εκτιμά ότι ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ προκφπτουν αυξθμζνεσ απαιτιςεισ διαφάνειασ και 

διαςφάλιςθσ τιρθςθσ τθσ νομιμότθτασ, και των κεμελιωδϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων, ςφμφωνα 

με τουσ διεκνείσ κι ευρωπαϊκοφσ κανόνεσ και κατευκφνςεισ. 

Συνοπτικά το ζργο που κα υλοποιιςει ο ΣτΡ περιλαμβάνει: 1) τισ αναγκαίεσ μετακινιςεισ ςτελεχϊν 

του για: α) επιςκζψεισ ςε προαναχωρθςιακά κζντρα, αλλά και κάκε χϊρο,κράτθςθσ των προσ 

επιςτροφι αλλοδαπϊν και β) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των επιχειριςεων αναγκαςτικϊν 

απομάκρυνςθσ με χερςαία, καλάςςια ι αεροπορικά μζςα, κακϊσ και κάκε ςχετικι δαπάνθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ των  υπθρεςιϊν διερμθνείασ, τθν προμικεια επικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ και 

των αναγκαίων ςυνδζςεων ςε δίκτυα,για τισ ανάγκεσ των παρατθρθτϊν – ελεγκτϊν. 2) τθν 

κατάρτιςθ και ζκδοςθ, ςτα ελλθνικά και αγγλικά, ετιςιων εκκζςεων του μθχανιςμοφ εξωτερικοφ 

ελζγχου επιςτροφϊν, ενδιάμεςων ι περιοδικϊν εκκζςεων και λοιποφ ενθμερωτικοφ υλικοφ, 3) τον 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν του 

Συνθγόρου του Ρολίτθ που εμπλζκονται ςτισ αναγκαςτικζσ επιςτροφζσ και 4) τθ διοργάνωςθ 

εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ και ςυναντιςεων εργαςίασ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτισ 

διαδικαςίεσ ι ςτθν ςτρατθγικι των επιςτροφϊν φορείσ του Δθμοςίου, τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ και 

τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 

5. Παραδοτζα Δράςθσ: 

Τα παραδοτζα του ζργου ανά πακζτο εργαςίασ, όπωσ αυτά περιγράφονται και ςτο ςχζδιο απόφαςθ 

υλοποίθςθσ του ζργου με ίδια μζςα ζχουν ωσ εξισ : 

Ρ1. Διενζργεια επιςκζψεων, ελζγχων και επιτόπιων αυτοψιϊν, με χριςθ διερμθνζα όπου απαιτείται, 

και προμικεια επικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ: 

Ρ1.1 Ρεριοδικζσ, ανά τρίμθνο, Εκκζςεισ με τα ευριματα και τα ςυμπεράςματα των διενεργθκειςϊν 

αυτοψιϊν ςτο προθγοφμενο τρίμθνο αναφοράσ. Σφνολο εκκζςεων 12 ςτθν τρετία. 

Ρ1.2 Κάλυψθ αναγκϊν διερμθνείασ ςε τουλάχιςτον 12 επιςκζψεισ – ελζγχουσ , θ οποία κα 

βεβαιϊνεται ανά περίπτωςθ ςτισ αντίςτοιχεσ τρίμθνεσ εκκζςεισ ςυμπεραςμάτων και παρατθριςεων 

των ελεγκτϊν του ΣτΡ. 

Ρ1.3 Τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ και ςυνδζςεισ : 

•3 κινθτά τθλζφωνα (SMARTPHONES) •3 φορθτοί υπολογιςτζσ (LAPTOPS) •3 TABLETS, •3 Συνδζςεισ 

κινθτϊν τθλεφϊνων και TABLETS για 30 μινεσ. 

Ρ2. Εκδόςεισ και ενθμερωτικό υλικό: 

Ρ2.1 Τρεισ ετιςιεσ εκκζςεισ του μθχανιςμοφ εξωτερικοφ ελζγχου επιςτροφϊν ςτα ελλθνικά και ςτα 

αγγλικά (από 30 - 65 ςελ. ανάλογα το μζγεκοσ χαρτιοφ εκτφπωςθσ, ζωσ 800 αντίτυπα) 

Ρ2.2 Ενθμερωτικό φυλλάδιο, 6.500 αντίτυπα, ςε 8 γλϊςςεσ: ελλθνικά, αγγλικά, γαλλικά, αλβανικά, 

αραβικά, ουρντοφ, φαρςί, παςτοφν 

Ρ3. Υποςτθρικτικζσ δράςεισ: 

Ρ3.1 : Φάκελοσ με το εκπαιδευτικό υλικό ςεμιναρίου (2 ςυνολικά) 

Ρ3.2 : Φάκελοσ θμερίδασ – ςυνάντθςθσ εργαςίασ (3 ςυνολικά). 
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Α
. ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΔΡΑΗ 

ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

C5 
Αρικμόσ επιτθροφμενων επιχειριςεων απομάκρυνςθσ 

που ςυγχρθματοδότθςε το Ταμείο.  
Αρικμόσ 14 

6Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΔΡΑΗ 

ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

1 
Αρικμόσ πραγματοποίθςθσ ελζγχων ςε ναυλωμζνεσ 

πτιςεισ αναγκαςτικϊν επιςτροφϊν Αρικμόσ 09 

2 
Αρικμόσ πραγματοποίθςθσ ελζγχων ςε χερςαίεσ 

επιχειριςεισ επαναπατριςμοφ ςε τρίτεσ χϊρεσ εγγφσ 

των ςυνόρων  Αρικμόσ 14 

3 Αρικμόσ επιτόπιων ελζγχων ςτα Ρ.Κε.Κ Αρικμόσ 20 

4 
Αρικμόσ εκκζςεων αποτίμθςθσ του ςυςτιματοσ των 

Αναγκαςτικϊν Επιςτροφϊν Αρικμόσ 03 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

7. Η θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Δράςθσ ορίηεται θ 01/02/2017 

8. Η θμερομθνία λιξθσ τθσ Δράςθσ ορίηεται θ 29/02/2020 

 

Αντικείμενο Σροποποίθςθσ τθσ Δράςθσ 

Το παρόν αίτθμα τροποποίθςθσ του ΤΔΡ, αφορά ςτθν χρονικι επζκταςθ τθσ δράςθσ κατά 14 μινεσ με 

αναλογικι αφξθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου κακϊσ είναι εφικτι θ υλοποίθςι του εντόσ του αρχικά 

εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. Πςον αφορά το οικονομικό αντικείμενο, γίνεται ανακατανομι του 

προχπολογιςμοφ τθσ δράςθσ ςτισ επιμζρουσ κατθγορίεσ δαπανϊν, βάςει και των ςτοιχείων των 

πραγματοποιθκειςϊν δαπανϊν. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΑΗ  ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΙΩΝ ΔΑΡΑΝΗΣ 

2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΡΑΝΗ  

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΑΡΑΝΗ  
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Α1. ΑΜΕΣΕΣ 

ΔΑΡΑΝΕΣ 

i. Ροςό χωρίσ ΦΡΑ 
162.000,00 € 162.000,00 € 

ii. ΦΡΑ 

Α.2. ΕΜΜΕΣΕΣ 

ΔΑΡΑΝΕΣ 

i. Ροςό χωρίσ ΦΡΑ 
7.500 € 7.500 € 

ii. ΦΡΑ 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ   
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 Β.1. ΔΑΡΑΝΕΣ βάςει τυποποιθμζνθσ 
κλίμακασ κόςτουσ ανά μονάδα 

  

Β2. ΔΑΡΑΝΕΣ βάςει κατ’ αποκοπι ποςοφ 
(LumpSum) 

  

Β.3. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ βάςει ποςοςτοφ (%) 
επί των άμεςων επιλζξιμων δαπανϊν τθσ 
πράξθσ ι επί των άμεςων επιλζξιμων 
δαπανϊν προςωπικοφ  

  

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΕΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΟΣΟΤ  
  

Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ    

ΤΝΟΛΑ 169.500,00 € 169.500,00 € 

ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ/ΕΣΑΙΟΤ/ΩΝ   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΡΑΗ  169.500,00 € 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΝΔΙΚΑΙΟΤΧΟ/ΕΣΑΙΡΟ 

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΡΑΝΗ 

   

……..   

 ΣΥΝΟΛΟ  
πκπιεξώλεηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο δξάζεωλ πνπ πινπνηνύληαη από πεξηζζόηεξνπο δηθαηνύρνπο 

 

9. Η επιλέξιμη δημόζια δαπάνη για ηον ςπολογιζμό ηηρ ζηήπιξηρ ηηρ Ένωζηρ ανέπσεηαι ζε εκαηόν 
εξήνηα εννέα σιλιάδερ πενηακόζια εςπώ #169.500,00 #€. 

10. Το ποζό ηηρ δημόζιαρ δαπάνηρ πος δεν εγγπάθεηαι ζηο ΠΔΕ ανέπσεηαι ζε ……………….. € και 
σπημαηοδοηείηαι ή θα σπημαηοδοηηθεί από …………….(πηγή χρηματοδότησης) 

Γηα ηε Δξάζε, ζύκθωλα κε ηελ εθαξκνδόκελε επηινγή απινπνηεκέλνπ θόζηνπο:   

Σν κνλαδηαίν θόζηνο γηα θάζε ……..(κνλάδα κέηξεζεο) αλέξρεηαη ζε …………επξώ. 

Ή 

Σν θαη΄ απνθνπή πνζό (lumpsum) γηα …………. (θπζηθό αληηθείκελν) αλέξρεηαη ζε ……………επξώ. 

Ή 

Σν πνζνζηό βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη νη έκκεζεο δαπάλεο, αλέξρεηαη ζε ……% επί ηωλ άκεζωλ 
δαπαλώλ πξνζωπηθνύ ηεο πξάμεο.  

Ή 

Σν πνζνζηό, βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη νη έκκεζεο δαπάλεο, αλέξρεηαη ζε …% επί ηωλ άκεζωλ 
δαπαλώλ ηεο δξάζεο. 
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Η παξάγξαθνο ζπκπιεξώλεηαη αλάινγα κε ηελ εθαξκνδόκελε επηινγή απινπνηεκέλνπ θόζηνπο αιιηώο 
δηαγξάθεηαη. 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 
11. Η δημόζια δαπάνη ηης δράζης πος πποηείνεηαι για εγγπαθή ζηο Ππόγπαμμα Δημοζίων 

Επενδύζεων ανέρχεηαι ζε #169.500,00#€ και επιμεπίζεηαι ωρ ακολούθωρ:  

 
ΤΛΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝ/ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΑΝ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

ΚΩΓ. 

Α 
Φορέας Α 

ΚΩΓ. Γράζης Α 

(ΚΩΓ. 

Δναρίθμοσ)* 

Πρόηαζη 

εγγραθής 

Δνεργός 

Δνάριθμος  

(ποσ ζσνετίζει 

να πληρώνει ηην 

δράζη) 

ύνολο Π/Τ 

  2017Ε70020000 Σροποποίηζη Ναη 169.500,00€ 

      

      

* Ο θωδηθόο ελαξίζκνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Α από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη 
Σνπξηζκνύ. 

Γ. ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Ο δηθαηνύρνο ππνρξενύηαη λα ηεξήζεη ηνπο όξνπο ηεο απόθαζεο έληαμεο θαη λα 

πινπνηήζεη ηε δξάζε, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο θαη ηνλ ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό 

απηήο, θαζώο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπλεκκέλν 

Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο απόθαζεο έληαμεο.   

 

Σε πεξίπηωζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο δξάζεο απνθιίλεη από ηνπο όξνπο ηεο απόθαζεο 

έληαμεο, ε  ΕΑ επαλεμεηάδεη ηε δξάζε θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο 

απόθαζεο έληαμήο ηεο.  

 
 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Απόθαζεο Έληαμεο.  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ   

1. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, Δηεύζπλζε Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ, Νίθεο 5-7, 
Αζήλα (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζω ηνπ ΟΠ) 

2. Φνξέαο Υξεκαηνδόηεζεο (Δ/λζε …..) (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζω ηνπ ΟΠ) 

3. Εζληθή Αξρή πληνληζκνύ ΕΠΑ (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζω ηνπ ΟΠ) 

4. Φνξέαο Πξόηαζεο ηεο Δξάζεο (Κύξηνο ηνπ έξγνπ, εθόζνλ είλαη δηαθνξεηηθόο από ην δηθαηνύρν) 

5. Φνξέαο Λεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ (εθόζον είναι διαθορεηικός από ηο δικαιούχο) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ  

 

 

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ 

Ο Δικαιοφχοσ «Υ.E.Ε.Ρ τθσ Βουλισ των Ελλινων» με Κφριο τθσ Δράςθσ τον «Συνιγορο του Ρολίτθ» 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εκτζλεςθσ τθσ Δράςθσ «Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Ελζγχου των 
Αναγκαςτικϊν Επιςτροφϊν» με κωδικό ΟΡΣ «5004179», ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ εκατόν εξιντα 
εννζα χιλιάδων πεντακοςίων ευρώ  #169.500,00#€ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ «Ταμείου 
Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ», με το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ που αποτυπϊνονται ςτθν 
απόφαςθ ζνταξισ τθσ δράςθσ και ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ επιδότθςθσ 
και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου. 

Η ςυνειςφορά τθσ Ζνωςθσ ανζρχεται ςε εκατόν είκοςι επτά χιλιάδων εκατόν εικοςιπζντε ευρϊ 
(#127.125,00#€) και αντιςτοιχεί ςε 75 (%) επί τθσ επιλζξιμθσ δθμόςιασ δαπάνθσ. 

 

Από εδϊ και ςτο εξισ, για λόγουσ ορκισ εφαρμογισ του παρόντοσ παραρτιματοσ,  θ Ανεξάρτθτθ Αρχι 
«Συνιγοροσ του Ρολίτθ»  και θ «Υ.Ε.Ε.Ρ τθσ Βουλισ των Ελλινων» κα αναφζρονται ωσ «ο Δικαιοφχοσ» 
ενϊ θ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία κα ορίηεται με τθν από 23/05/2014 Ρρογραμματικι Συμφωνία Ρλαίςιο 
που ζχουν ςυνάψει κακϊσ και από οποιαδιποτε νζα βελτιωμζνθ ζκδοςθ αυτισ. 

 

2. ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΩΝ Ε ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟΤ 

Ο Δικαιοφχοσ κα υλοποιιςει τθ δράςθ με τθν ανάκεςθ ςε τρίτουσ υπό μορφι εργολαβίασ ζργα ι 
εργαςίεσ αυτισ τα οποία δε κα ξεπερνοφν το 30% τθσ ςυνολικισ δράςθσ. 

 

3. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ  

Ο Δικαιοφχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ και ζωσ και τθν ολοκλιρωςι τθσ υποχρεοφται 
να τθριςει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ:  

 

1. ΣΗΡΗΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τθρεί τθν Ευρωπαϊκι  και Εκνικι Νομοκεςία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ δράςθσ και ιδίωσ όςον 
αφορά τουσ κανόνεσ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τουσ περιβαλλοντικοφσ κανόνεσ και τισ 
αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ μθ διάκριςθσ. 

 

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΗ 

(i) Να τθρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ και των επί μζρουσ ζργων, όπωσ αυτά 
αποτυπϊνονται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ τθσ δράςθσ, ςτο Τεχνικό Δελτίο Δράςθσ και ςτθν 
Απόφαςθ Εκτζλεςθσ με Κδια Μζςα, εφόςον ζργα τθσ δράςθσ υλοποιοφνται με ίδια μζςα. 

(ii) Να διαςφαλίηει το λειτουργικό αποτζλεςμα τθσ δράςθσ, λαμβάνοντασ όλα τα απαραίτθτα μζτρα 
για το ςκοπό αυτό, με βάςθ το κανονιςτικό πλαίςιο του φορζα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ 
δράςθσ και των αντίςτοιχων αρμοδιοτιτων του, ςτθν περίπτωςθ που ο φορζασ λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ τθσ δράςθσ δεν ταυτίηεται με το δικαιοφχο αυτισ. 

(iii) Να λαμβάνει ζγκριςθ από τθν Εντεταλμζνθ Αρχι για τισ διαδικαςίεσ τθσ διακιρυξθσ, ανάκεςθσ 
και τροποποίθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΥΡΑΣΥΔ και ςτο 
Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου και εντόσ των προκεςμιϊν που κζτουν. 
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Μετά τθν προζγκριςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Αρχισ τθσ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ο δικαιοφχοσ 
υποχρεοφται να υποβάλλει μζςω του ΟΡΣ το Τεχνικό Δελτίο Ζργου. 

Στισ περιπτϊςεισ δράςεων/ζργων/υποζργων που εκτελοφνται με ίδια μζςα, ο δικαιοφχοσ 
υποβάλλει το Τεχνικό Δελτίο Ζργου, μετά τθν ζκδοςθ/υπογραφι από τον ίδιον τθσ Απόφαςθσ 
Εκτζλεςθσ με Κδια Μζςα, θ οποία επιςυνάπτεται ςτο Τεχνικό Δελτίο Ζργου. Στθν Απόφαςθ 
Εκτζλεςθσ με Κδια Μζςα, ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται να ενςωματϊςει ενδεχόμενεσ 
παρατθριςεισ τθσ Εντεταλμζνθσ Αρχισ που διατυπϊκθκαν κατά τθν εξζταςθ τθσ ςτο ςτάδιο τθσ 
αξιολόγθςθσ τθσ ςχετικισ πρόταςθσ. 

(iv) Να ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν Εντεταλμζνθ Αρχι ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ και να 
αποςτζλλει όλα τα ςχετικά ζγγραφα που αφοροφν ςτθ φυςικι και οικονομικι υλοποίθςι τθσ, 
ζωσ και τθν ολοκλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και 
ελζγχου. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται:  

 εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου από τθ λιξθ του προθγοφμενου θμερολογιακοφ μινα να 
υποβάλλει «Δελτίο Ρροόδου Ενεργειϊν Ωρίμανςθσ & Υποχρεϊςεων Δράςθσ». 

Οι ενζργειεσ ωρίμανςθσ δφνανται να είναι θ ζκδοςθ αδειϊν (π.χ. οικοδομικι άδεια, 
τροποποιιςεισ περιβαλλοντικϊν όρων. Κλπ), θ ζκδοςθ εγκρίςεων (π.χ. από αρχαιολογικι 
υπθρεςία, εγκριτικζσ αποφάςεισ μελετϊν, κλπ), άλλεσ προαπαιτοφμενεσ ενζργειεσ, όπωσ 
ζκδοςθ Υπουργικϊν Αποφάςεων, απόκτθςθ γθσ – απαλλοτριϊςεισ, προγραμματικζσ 
ςυμβάςεισ, κλπ.). 

Στισ ενζργειεσ ωρίμανςθσ περιλαμβάνονται και οι ενζργειεσ ανάλθψθσ νομικισ δζςμευςθσ 
με τα επιμζρουσ ςτάδια εξζλιξισ τουσ (π.χ. υποβολι τευχϊν δθμοπράτθςθσ, προζλεγχοσ και 
ζγκριςθ διακιρυξθσ από τθ ΕΑ, υποβολι ςχεδίου ςφμβαςθσ, προζλεγχοσ και ζγκριςθ νομικισ 
δζςμευςθσ. Κλπ). Συμπλθρϊνονται δε είτε ςε επίπεδο ζργου είτε ςε επίπεδο δράςθσ 
αναλόγωσ τθσ φφςθσ τθσ ενζργειασ και των απαιτιςεων παρακολοφκθςθσ. Οι περιςςότερεσ 
ενζργειεσ ωρίμανςθσ ολοκλθρϊνονται πριν τθν ανάλθψθ νομικισ δζςμευςθσ (υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, απόφαςθ εκτζλεςθσ με ίδια μζςα), αλλά κάποιεσ όπωσ θ απόκτθςθ γθσ – 
απαλλοτριϊςεισ δφνανται να εξελίςςονται και μετά αλλά όχι μετά τθν πλθρωμι των 
δαπανϊν. Οι ενζργειεσ ωρίμανςθσ υποβάλλονται για όλα τα ζργα (ιδία μζςα και δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ). 

 

 πριν τθν παρζλευςθ του πρϊτου δεκαθμζρου (α’ 10θμζρου) από τθ λιξθ του θμερολογιακοφ 
μινα εντόσ του οποίου πραγματοποιικθκε θ δαπάνθ να υποβάλλει «Δελτίο Διλωςθσ 
Δαπανϊν» και να επιςυνάπτει ςε αυτό όλα τα δικαιολογθτικά ζγγραφα που αποδεικνφουν 
τθν πραγματοποίθςθ και επιλεξιμότθτα των δαπανϊν και τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ 
αντικειμζνου που αντιςτοιχεί ςτισ πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ. 

 να ςυλλζγει ζγκαιρα τα απαιτοφμενα δεδομζνα για τθ μζτρθςθ των κοινϊν ι και ειδικϊν 
δεικτϊν τθσ δράςθσ και να υποβάλλει ςτο ΟΡΣ ζωσ τον Ιανουάριο κάκε ζτουσ «Δελτίο 
Διλωςθσ Επίτευξθσ Δεικτϊν», ςτο οποίο αποτυπϊνει τισ τιμζσ των δεικτϊν που 
επιτεφχκθκαν κατά το προθγοφμενο ζτοσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ,  

 ο Δικαιοφχοσ υποχρεοφται να αποςτζλλει και ςυμπλθρωματικά ςτατιςτικά ςτοιχεία εντόσ 
του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα με περίοδο αναφοράσ για τον προθγοφμενο μινα, 
ςφμφωνα με επιςυναπτόμενο τθσ παροφςθσ «πίνακα ςτατιςτικϊν ςτοιχείων» όπωσ αυτόσ 
ζχει καταρτιςτεί από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ ΤΑΜΕ τθσ Υ.Δ.Ε.Α.Ρ. για 
λόγουσ αξιολόγθςθσκαι παρακολοφκθςθσ των ζργων/ υποζργων τθσ δράςθσ. Οι πίνακεσ 
αυτοί δφναται να επικαιροποιθκοφν εφόςον κρίνεται αναγκαίο, ενϊ κα αποςτζλλονται 
επιςυναπτόμενοι με το Δελτίο Ρροόδου Ενεργειϊν Ωρίμανςθσ και Υποχρεϊςεων τθσ δράςθσ. 

 με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ να καταρτίςει και υποβάλλει ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι 
αναλυτικι ζκκεςθ ολοκλιρωςθσ τθσ δράςθσ, όπου κα περιγράφεται το υλοποιθκζν φυςικό 
αντικείμενο, οι δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν και το αποτζλεςμα που επιτεφχκθκε ςε 
ςχζςθ με το εγκρικζν,  

 να υποβάλλει ζγκαιρα οποιαδιποτε περαιτζρω αναφορά ςχετικά με τθν πρόοδο τθσ δράςθσ 
του ηθτθκεί από τθν Εντεταλμζνθ Αρχι. 
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(v) Να ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν Εντεταλμζνθ Αρχι για τυχόν διαφοροποιιςεισ ςτα ςτοιχεία τθσ 
δράςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα ςυμφωνία επιδότθςθσ και ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ 
τθσ δράςθσ, κυρίωσ ωσ προσ: 

 τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου 

 το φυςικό αντικείμενο τθσ δράςθσ (παραδοτζα, δείκτεσ) 

 τα ςτοιχεία τθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ δράςθσ 

 το δικαιοφχο ι το φορζα χρθματοδότθςθσ. 

 τα ςτοιχεία τθσ επιμζρουσ κατανομισ του προχπολογιςμοφ τθσ δράςθσ/ζργου (πχ υπζρβαςθ 
Ρ/Υ επιμζρουσ κατθγορίασ δαπάνθσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 10%, αφξθςθ Ρ/Υ 
υπεργολαβιϊν) 

 εφόςον διαπιςτϊνεται ότι θ μεταβολι επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ δράςθσ δφνανται να 
διευκολφνουν τθν ολοκλιρωςι τθσ και τθν επίτευξθ των αποτελεςμάτων και ςτόχων τθσ, 

 όταν εξωγενείσ παράγοντεσ, όπωσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, επιφζρουν μεταβολζσ ςτθ νομικι 
προςωπικότθτα του Δικαιοφχου τθσ Δράςθσ, ςτον προχπολογιςμό τθσ, κλπ (π.χ. αλλαγζσ ςτα 
Οργανογράμματα Υπουργείων που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ ςυγχϊνευςθ φορζων ι και τθν 
μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων, μεταβολζσ ςτο φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΡΑ), ανακεϊρθςθ  
τιμϊν, κλπ), 

 τακτοποίθςθ των ςτοιχείων τθσ δράςθσ/ζργου ςτο επίπεδο τθσ πραγματικισ υλοποίθςθσ τθσ 
(π.χ. προςαρμογι του προχπολογιςμοφ τθσ δράςθσ ςτο φψοσ των ανακζςεων των ζργων). 

 

Εφόςον, ο Δικαιοφχοσ διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ ςτοιχείων τθσ Δράςθσ, υποβάλλει 
ςχετικό αίτθμα τροποποίθςθσ ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, ςτο οποίο αναφζρονται τα ςθμεία 
τροποποίθςθσ και τεκμθριϊνονται επαρκϊσ οι λόγοι τροποποίθςισ τουσ. Το αίτθμα 
υποβάλλεται ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι με τθν επανυποβολι του Τεχνικοφ Δελτίου Δράςθσ 
(Ζντυπο Ε.Ι.1_3) τθ ςυμπλιρωςθ των Ρεδίων 10-14 «Αντικείμενο Τροποποίθςθσ Τεχνικοφ 
Δελτίου Δράςθσ» και τθν ενςωμάτωςθ ςε αυτό των προτεινόμενων αλλαγϊν επί των ςτοιχείων 
τθσ Δράςθσ. Στο ΤΔΔ με τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ επιςυνάπτονται όλα τα απαραίτθτα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ. 

Στθν περίπτωςθ δράςεων όπου επί μζρουσ ζργο ι ζργα αυτισ υλοποιοφνται με ίδια μζςα, ο 
δικαιοφχοσ κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ τροποποίθςθσ τθσ δράςθσ επιςυνάπτει και τθν 
Απόφαςθ Εκτζλεςθσ με Κδια Μζςα με ενςωματωμζνεσ τισ προτάςεισ τροποποίθςθσ του 
ζργου/των ζργων. 

Στθν περίπτωςθ αποδοχισ από τθν Εντεταλμζνθ Αρχι του αιτιματοσ τροποποίθςθσ τθσ δράςθσ 
του δικαιοφχου, εκδίδεται τροποποιθμζνθ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Δράςθσ. Στθν περίπτωςθ που 
ζργο/ζργα τθσ δράςθσ υλοποιοφνται με ίδια μζςα, ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ νζασ 
Απόφαςθσ Εκτζλεςθσ με Κδια Μζςα. 

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ τροποποίθςθσ τθσ δράςθσ από τθν Εντεταλμζνθ Αρχι, 
ο δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται με ςχετικι επιςτολι, ςτθν οποία τεκμθριϊνονται οι λόγοι 
απόρριψθσ. Ο δικαιοφχοσ δεςμεφεται να υλοποιιςει τθ δράςθ ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 
Ζνταξθσ. 

(vi) Να πραγματοποιεί όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν ενθμζρωςθ του Ολοκλθρωμζνου 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΟΡΣ με τα δεδομζνα και ζγγραφα τθσ δράςθσ που υλοποιεί και 
ειδικότερα τα δεδομζνα και ζγγραφα προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ που απαιτοφνται για τθ 
χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 
και των δεικτϊν, τισ επαλθκεφςεισ, τουσ ελζγχουσ, τθν αξιολόγθςθ δράςεων και γενικότερα τθ 
διαδρομι ελζγχου τθσ δράςθσ. 

(vii) Να διαςφαλίηει τθν ακρίβεια, τθν ποιότθτα και πλθρότθτα των ςτοιχείων που υποβάλλει ςτο 
ΟΡΣ., ςφμφωνα με το χρονικό πλαίςιο που προβλζπεται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

(viii) Να πραγματοποιείται ςυνάντθςθ ςε τακτικι βάςθ (τουλάχιςτον μία ανά τετράμθνο) μεταξφ 
αρμόδιων ςτελεχϊν του δικαιοφχου και αντίςτοιχων τμθμάτων τθσ Εντεταλμζνθσ Αρχισ, με 
αντικείμενο τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, πικανζσ ανακεωριςεισ ςε ςτρατθγικό ι 
επιχειρθςιακό επίπεδο κακϊσ και τζλοσ τθν κατάρτιςθ ςχεδίων αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων 
κινδφνων – ρίςκων ι προβλθμάτων που πικανϊσ ανακφψουν. 
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3. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΔΡΑΗ  

(i) Να λειτουργεί μθχανιςμό πιςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ τθσ δράςθσ, ο οποίοσ κα εξαςφαλίηει τον 
αποτελεςματικό ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υλικϊν, των υπθρεςιϊν και του 
τελικοφ παραδοτζου αποτελζςματοσ, κακϊσ και να εφαρμόηει εςωτερικζσ διαδικαςίεσ ελζγχου 
των πλθρωμϊν, ο οποίοσ κα εξαςφαλίηει τθ νομιμότθτα και κανονικότθτά τουσ. 

(ii) Να τθρεί ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα για τθ δράςθ, ςτθν οποία κα καταχωροφνται όλεσ οι 
δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν πλιρωσ προσ τισ δαπάνεσ που δθλϊνονται ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, 
μζςω των Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν. 

(iii) Να τθρεί ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό για τθ δράςθ και να υποβάλλει ςτοιχεία κίνθςθσ του 
λογαριαςμοφ ςτθν αρμόδια Εντεταλμζνθ Αρχι με κάκε Δελτίο Διλωςθσ Δαπάνθσ. 

(iv) Να υποβάλλει (εφόςον απαιτείται από τθ φφςθ του ζργου) ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ  

α) ςτοιχεία για τουσ δθμιουργοφμενουσ τόκουσ από τθ χρθματοοικονομικι διαχείριςθ των 
διατικζμενων πόρων  

(v) Να υποβάλλει ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι επίςθμο ζγγραφο τθσ αρμόδιασ φορολογικισ αρχισ, από 
το οποίο κα εξάγεται το κακεςτϊσ ΦΡΑ του Δικαιοφχου εφόςον απαιτείται. 

 

 

4. ΠΛΗΡΩΜΕ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ 

(i) Η Εντεταλμζνθ Αρχι διαςφαλίηει ότι ο δικαιοφχοσ ειςπράττει το ςυνολικό ποςό τθσ δθμόςιασ 
ςτιριξθσ το ταχφτερο δυνατό και πλιρωσ. Κανζνα ποςό δεν αφαιρείται οφτε παρακρατείται και 
δεν ειςπράττεται καμία ειδικι επιβάρυνςθ ι άλλο τζλοσ ιςοδφναμου αποτελζςματοσ που κα 
επζφερε μείωςθ των ποςϊν αυτϊν για τουσ δικαιοφχουσ. 

(ii) Η δθμόςια ςτιριξθ που καταβάλλεται ςτον δικαιοφχο αντιςτοιχεί ςε πραγματοποιθκείςεσ 
δαπάνεσ και δθλωκείςεσ από το δικαιοφχο ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι.  

(iii) Πλεσ οι δαπάνεσ αποδεικνφονται με εξοφλθμζνα τιμολόγια ι λογιςτικά ζγγραφα ιςοδφναμθσ 
αξίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 31 τθσ ΥΡΑΣΥΔ.  

(iv) Οι πλθρωμζσ καταβάλλονται ςτουσ δικαιοφχουσ, μετά τθν υποβολι των προβλεπόμενων 
αναφορϊν και ςτοιχείων ςτο εγχειρίδιο διαδικαςιϊν και ελζγχου, ςτα οποία αποτυπϊνεται θ 
επιχειρθςιακι και δθμοςιονομικι πρόοδοσ τθσ δράςθσ, κακϊσ και του αιτιματοσ του 
δικαιοφχου για τθ χρθματοδότθςθ τθσ δράςθσ, βάςει των οποίων θ Εντεταλμζνθ Αρχι, ςε 
ςυνεργαςία, όπου απαιτείται, με τθν αρμόδια οικονομικι υπθρεςία του φορζα 
χρθματοδότθςθσ, αξιολογεί το εφλογο του αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ τθσ δράςθσ και 
προβαίνει ςτθν πλθρωμι του δικαιοφχου ι ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο τθν πλθρωμι του. 

(v) Ο δικαιοφχοσ για να λάβει τθν επιδότθςθ τθσ δράςθσ οφείλει ςε κάκε ςτάδιο να είναι 
φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ εφόςον προβλζπεται από τθν εκνικι νομοκεςία. 

 

 

5. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΝΩΙΑΚΗ ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΔΡΑΗ  

(i) Η ςυνολικι χρθματοδότθςθ τθσ Δράςθσ εκ μζρουσ τθσ Ζνωςθσ ανζρχεται ςε εκατόν είκοςι επτά 
χιλιάδεσ εκατόν είκοςι πζντε ευρϊ (#127.125,00#€) και αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 75 (%) επί τθσ 
ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ και εκ μζρουσ των εκνικϊν πόρων ςε ςαράντα δφο χιλιάδεσ 
τριακόςια εβδομιντα πζντε ευρϊ #42.375,00#€, ιτοι 25% επί τθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ. 

(ii) Στθν περίπτωςθ που οι επιλζξιμεσ πραγματικζσ δαπάνεσ κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ είναι 
χαμθλότερεσ των ςυνολικϊν προεκτιμϊμενων επιλζξιμων δαπανϊν, θ εκνικι και κοινοτικι 
ςυμμετοχι περιορίηεται ςτο ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι των ποςοςτϊν εκνικισ και 
κοινοτικισ ςτιριξθσ επί τθσ Δράςθσ.  
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(iii) Ο Δικαιοφχοσ αποδζχεται ότι θ χρθματοδότθςθ περιορίηεται ςτο ποςό που είναι αναγκαίο για 
τθν ιςοςκζλιςθ των εςόδων και δαπανϊν τθσ δράςθσ, κακϊσ και ότι θ χρθματοδότθςθ ςε καμία 
περίπτωςθ δεν μπορεί να του εξαςφαλίςει κζρδοσ.  

(iv) Οι μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ δεν καλφπτονται από τουσ πόρουσ τθσ χρθματοδότθςθσ του Σχεδίου.  

 

6. ΕΠΑΛΗΘΕΤΕΙ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να κζτει ςτθ διάκεςθ, εφόςον ηθτθκοφν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ δράςθσ και για 
όςο χρόνο ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται για τθν τιρθςι τουσ, όλα τα ζγγραφα, δικαιολογθτικά και 
ςτοιχεία τθσ δράςθσ ςτθν Υπεφκυνθ Αρχι, ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, ςτθν Αρχι Ελζγχου, ςτθν 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και ςε όλα τα εκνικά ι ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. 

(ii) Να αποδζχεται επιτόπιουσ ελζγχουσ/επαλθκεφςεισ από τθν Υπεφκυνθ Αρχι, τθν Εντεταλμζνθ 
Αρχι, εφόςον αυτι αςκεί αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ τθσ δράςθσ, κακϊσ και από όλα τα αρμόδια 
εκνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόςο ςτθν ζδρα τουσ, όςο και ςτουσ χϊρουσ 
υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, και να διευκολφνει τον ζλεγχο προςκομίηοντασ οποιοδιποτε ςτοιχείο 
που αφορά ςτθν εκτζλεςθ τθσ δράςθσ, εφόςον ηθτθκοφν. 

(iii) Να ενθμερϊνει τουσ υπεργολάβουσ, αν υπάρχουν ςχετικά με τθν υποχρζωςι τουσ να 
αποδζχονται επιτόπιεσ επαλθκεφςεισ και ελζγχουσ από τθν Υπεφκυνθ Αρχι, τθν Εντεταλμζνθ 
Αρχι και τα αρμόδια εκνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και να διευκολφνουν τουσ 
ελζγχουσ προςκομίηοντασ οποιοδιποτε ςτοιχείο που αφορά ςτθν υλοποίθςθ των 
ζργων/ενεργειϊν τουσ ζχει ανατεκεί και να ςυμπεριλαμβάνει τθ ςχετικι υποχρζωςθ ςτισ 
ςυμβάςεισ του με υπεργολάβουσ. 

(iv) Στθν περίπτωςθ που κατά τθ διενζργεια των επαλθκεφςεων ι ελζγχων διαπιςτϊνεται παράτυπθ 
δαπάνθ θ Υπεφκυνθ Αρχι/Εντεταλμζνθ Αρχι περικόπτει τα μθ επιλζξιμα ποςά και ενθμερϊνει 
ςχετικά το δικαιοφχο εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται ςτο δεφτερο μζροσ «Δθμοςιονομικζσ 
διορκϊςεισ» τθσ ΥΡΑΣΥΔ. 

(v) Εφόςον θ παρατυπία αφορά δαπάνεσ για τισ οποίεσ ζχει καταβλθκεί θ δθμόςια ςυνειςφορά ςτο 
δικαιοφχο τθσ δράςθσ θ Υπεφκυνθ Αρχι/Εντεταλμζνθ Αρχι εκδίδει απόφαςθ ανάκτθςθσ 
αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν και ο δικαιοφχοσ, εντόσ τθσ προκεςμίασ που 
του κζτει είναι υποχρεωμζνοσ να επιςτρζψει το εν λόγω ποςό. 

 

7. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

(i) Να αποδεχκεί τθ ςυμπερίλθψι του ςτον κατάλογο των δράςεων που χρθματοδοτοφνται από το 
Εκνικό Ρρόγραμμα που δθμοςιοποιεί θ Υπεφκυνθ Αρχι (ι εναλλακτικά θ ΕΑ), ςτθν ιςτοςελίδα 
του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 53 του Καν. 514/2014, και ςτον 
οποίο δθμοςιοποιοφνται ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το δικαιοφχο, τον τίτλο τθσ 
δράςθσ/ του ζργου και το φψοσ τθσ ενωςιακισ χρθματοδότθςθσ που τθσ/του χορθγείται.  

(ii) Να λαμβάνει μζριμνα για τθν τιρθςθ όλων των μζτρων πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται ςτον 
Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 1048/2014 και ειδικότερα:  

α)  Να τοποκετεί μόνιμθ ευμεγζκθ πινακίδα, ςε εμφανζσ ςθμείο όπου γίνεται εφκολα ορατό 
από το κοινό, το αργότερο εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου υποδομισ ι 
καταςκευϊν ι αγοράσ φυςικοφ (ενςϊματου) αντικειμζνου, με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ 
άνω των 100.000 ευρϊ. 

Η πινακίδα, θ οποία ςχεδιάηεται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κακορίηονται 
ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 1049/2014, αναγράφουν α) τον τφπο και τθν ονομαςία τθσ 
δράςθσ/του ζργου, β) το ζμβλθμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γ) το Ταμείο που ςτθρίηει τθ 
δράςθ/το ζργο και δ) διλωςθ που ζχει επιλεγεί από τθν Υπεφκυνθ Αρχι, ςτθν οποία 
τονίηεται θ προςτικζμενθ αξία τθσ ςυνειςφοράσ τθσ Ζνωςθσ. Οι εν λόγω πλθροφορίεσ 
καταλαμβάνουν τουλάχιςτον το 25% τθσ πινακίδασ.  

Β)  Να ενθμερϊνει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ δράςθ/ςτο ζργο ςχετικά με τθ ςυγχρθματοδότθςθ 
τθσ δράςθσ από το ΤΑΜΕ ι το ΤΕΑ και τθν υλοποίθςι τθσ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ 
Ρρογράμματοσ. Η εν λόγω ενθμζρωςθ πραγματοποιείται ςε κάκε ζγγραφο ι άλλο 
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πιςτοποιθτικό (π.χ. βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ, υλικό που διανζμεται ςτουσ ωφελοφμενουσ ι 
και ςε κοινό, π.χ. ςε μία θμερίδα, κα) που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν υλοποίθςθ τθσ 
δράςθσ/ του ζργου ι παράγονται ςτο πλαίςιο αυτό. 

Γ) Να αναφζρει ςε κάκε ζγγραφο Δράςθσ, κακϊσ και ςε βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ, διλωςθ ότι 
θ Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο εκνικοφ προγράμματοσ. 

 

8. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ 

(i) Να τθρεί και να ενθμερϊνει φάκελο δράςθσ με όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ 
δράςθσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ, τθν αποπλθρωμι και τθ λειτουργία τθσ, για διάςτθμα τεςςάρων (4) 
ετϊν μετά το οικονομικό ζτοσ κατά το οποίο ζχει δθλωκεί θ τελικι πλθρωμισ τθσ δράςθσ, δθλαδι 
από τθν 16

θ
 Οκτωβρίου που ακολουκεί τθν υποβολι των λογαριαςμϊν ςτουσ οποίουσ 

περιλαμβάνεται θ τελικι δαπάνθ τθσ δράςθσ και να τα κζτουν ςτθ διάκεςθ τθσ Επιτροπισ και του 
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου εάν το ηθτιςουν, ςε όλο αυτό το διάςτθμα.  

(ii) Το ανωτζρω διάςτθμα μπορεί να παρατείνεται ςτθν περίπτωςθ εντοπιςμοφ παρατυπιϊν, ενδίκων 
διαδικαςιϊν είτε κατόπιν δεόντωσ αιτιολογθμζνθσ αίτθςθσ τθσ Επιτροπισ.  

(iii) Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ζγγραφα διατθροφνται είτε υπό τθ μορφι πρωτοτφπων, 
ι επικαιροποιθμζνων αντιγράφων των πρωτοτφπων ι ςε κοινϊσ αποδεκτοφσ φορείσ δεδομζνων, 
περιλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν εκδόςεων των πρωτότυπων εγγράφων ι εγγράφων που 
υπάρχουν μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι. 

(iv) Με τθν υποβολι του πρϊτου Δελτίου Διλωςθσ Δαπανϊν ο δικαιοφχοσ κοινοποιεί ςτθν 
Εντεταλμζνθ Αρχι τυποποιθμζνθ κατάςταςθ ςτθν οποία καταγράφονται τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
και θ διεφκυνςθ των φορζων ςτουσ οποίουσ τθροφνται τα ανωτζρω ςτοιχεία και ζγγραφα, κακϊσ 
και θ μορφι με τθν οποία τθροφνται από τον κάκε εμπλεκόμενο φορζα. Η εν λόγω κατάςταςθ 
επικαιροποιείται και αποςτζλλεται εκ νζου ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, εφόςον επιμζρουσ ςτοιχεία 
τθσ μεταβλθκοφν. 

(v) Να τθρεί πιςτοποιθμζνα αντίγραφα των λογιςτικϊν εγγράφων που δικαιολογοφν τα ζςοδα και τισ 
δαπάνεσ των εταίρων ςε ςχζςθ με τθ δράςθ, εφόςον θ δράςθ υλοποιείται από εταιρικό ςχιμα. 

(vi) Να τθρεί ειδικότερουσ όρουσ ι περιοριςμοφσ που τίκενται από το ειδικό κεςμικό πλαίςιο 
εφαρμογισ τθσ δράςθσ ι που τίκενται από τθν Υπεφκυνθ Αρχι (ή εναλλακτικά την Εντεταλμένη 
Αρχή). 

 

9. ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

(i) Η Εντεταλμζνθ Αρχι λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προκειμζνου να μθν αποκαλφπτονται 
πλθροφορίεσ και δεδομζνα που ζχει ςυλλζξει από τον Δικαιοφχο και πουαπαιτοφνται για τθν 
αξιολόγθςθ τθσ Δράςθσ, τθν οικονομικι διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο, κακϊσ 
και για να μθν παρζχεται παράνομθ πρόςβαςθ ςε αυτζσ. 

(ii) Ο Δικαιοφχοσ λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα που εγγυϊνται το ςεβαςμό των δικαιωμάτων 
και τθσ αξιοπρζπειασ των χρθςτϊν των υπθρεςιϊν τθσ Δράςθσ κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα 
μζτρα προκειμζνου να μθν αποκαλφπτονται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ το 
ονοματεπϊνυμο, θ εικόνα ι άλλα ςτοιχεία τα οποία κα μποροφςαν να κζςουν ςε κίνδυνο τθ ηωι 
ι τθν αςφάλεια των εξυπθρετουμζνων ατόμων των ομάδων-τθσ Δράςθσ. Απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ για τθ δθμοςιοποίθςθ ι οποιαδιποτε κοινοποίθςθ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα ςε πρόςωπα ι φορείσ εκτόσ των αρμοδίων Αρχϊν, οι οποίεσ νομιμοποιοφνται ρθτά να 
ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά, αποτελεί θ ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ των επωφελουμζνων τθσ Δράςθσ, 
κατόπιν ζγγραφθσ ενθμζρωςισ τουσ ςε γλϊςςα που κατανοοφν και εφόςον λθφκεί ζγγραφθ 
ςυγκατάκεςι τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, τα ζγγραφα ενθμζρωςθσ και ςυγκατάκεςθσ των 
επωφελουμζνων τθροφνται ςτο Αρχείο του Δικαιοφχου και αποτελοφν ςτοιχεία τα οποία 
υπόκεινται ςτον ζλεγχο των αρμοδίων οργάνων, όπωσ αυτά εξειδικεφονται ςτθν παράγραφο 
«Επαλθκεφςεισ – Ζλεγχοι» τθσ παροφςασ. 
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(iii) Λαμβάνεται γενικότερθ μζριμνα από τα δφο μζρθ, ςε τομείσ τθσ αρμοδιότθτασ εκάςτου, ωσ προσ 
τθν τιρθςθ των απαραίτθτων μζτρων προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ προςταςία δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα. 
 

10. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ  

(i) Ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται να αποςτείλει υπογεγραμμζνουσ τουσ Προυσ και τισ Υποχρεϊςεισ τθσ 
Συμφωνίασ Επιδότθςθσ εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι τουσ. 

(ii) Ο Δικαιοφχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει τθ Δράςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Συμφωνίασ Επιδότθςθσ και να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ που παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Ι, το 
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

(iii) Ο Δικαιοφχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, προκειμζνου 
να διαςφαλίςει τθν επίτευξθ των οροςιμων και τιμϊν των Δεικτϊν που ςχετίηονται με το Εκνικό 
Ρρόγραμμα. 

(iv) Ο Δικαιοφχοσ υποχρεοφται να επικαιροποιεί – ςυμπλθρϊνει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τα 
αντίςτοιχα Ρλάνα Διαχείριςθσ Ζργου των ζργων τθσ δράςθσ (δυναμικό ζγγραφο) και να 
ενθμερϊνει ςχετικά τθν Εντεταλμζνθ Αρχι. 

(v) Σε περίπτωςθ που θ Δράςθ αποκλίνει από τουσ όρουσ τθσ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ ι και του 
χρονικοφ προγραμματιςμοφ υλοποίθςισ τθσ ι ο Δικαιοφχοσ δεν τθριςει κατά τθν υλοποίθςθ 
τθσ δράςθσ τισ υποχρεϊςεισ του Ραραρτιματοσ Ι, θ Εντεταλμζνθ Αρχι, εντόσ ενόσ τριμινου από 
τθν αρχικι διαπίςτωςθ τθσ μθ τιρθςθσ των όρων ι και υποχρεϊςεων, αποςτζλλει ςτο 
δικαιοφχο προειδοποιθτικι επιςτολι, ςτθν οποία : 

 παρακζτει αναλυτικά τουσ όρουσ ι και τισ υποχρεϊςεισ που δεν τθροφνται από το 
δικαιοφχο,  

 κζτει διορκωτικά μζτρα και περίοδο ςυμμόρφωςθσ,  

 ενθμερϊνει το δικαιοφχο για τισ επιπτϊςεισ τθσ μθ ςυμμόρφωςισ του ςτθν επιδότθςθ 
τθσ δράςθσ, όπου ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δεν υλοποιιςει τα απαιτοφμενα 
διορκωτικά μζτρα εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, θ Εντεταλμζνθ Αρχι 
δφναται να προβεί ςτθν ανάκλθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Δράςθσ και ςτθ μονομερι 
καταγγελία/ λφςθ τθσ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ.  

Στθν περίπτωςθ που εξωγενείσ αιτίεσ κακυςτεροφν τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ ι και τθν υλοποίθςθ 
τθσ Δράςθσ, για τισ οποίεσ ο Δικαιοφχοσ δεν φζρει ευκφνθ, θ Υπεφκυνθ Αρχι/Εντεταλμζνθ Αρχι 
οφείλει να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν επίλυςθ και τθν άρςθ των εν λόγω αιτιϊν.  

(vi) Σε περιπτϊςεισ δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ, ο Δικαιοφχοσ μπορεί να παραιτθκεί από τθ 
χρθματοδότθςθ και να λφςει τθν παροφςα Συμφωνία Επιδότθςθσ ανά πάςα ςτιγμι, μζςω 
ζγγραφθσ και αιτιολογθμζνθσ προειδοποίθςθσ, με προκεςμία 60 θμερϊν και χωρίσ υποχρζωςθ 
ςχετικισ αποηθμίωςθσ. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγθςθ, ι θ Υπεφκυνθ Αρχι/Εντεταλμζνθ Αρχι 
απορρίψει τθν προβαλλόμενθ απαίτθςθ, θ λφςθ εκ μζρουσ του Δικαιοφχου κρίνεται 
καταχρθςτικι, και θ Υπεφκυνθ Αρχι/Εντεταλμζνθ Αρχι μπορεί να απαιτιςει τθν επιςτροφι, εν 
μζρει ι εν όλω, των ποςϊν που ζχουν ιδθ καταβλθκεί για τθ Δράςθ, κατ’ αναλογία με τθ 
βαρφτθτα των καταλογιηόμενων παραπτωμάτων και αφοφ δοκεί ςτο δικαιοφχο θ δυνατότθτα να 
υποβάλλει τισ παρατθριςεισ/αντιρριςεισ του.  
 

11. ΛΗΞΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ 

Η Συμφωνία Επιδότθςθσ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί και ζχει λιξει με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ 
και τθ λιξθ των υποχρεϊςεων των ςυμβαλλομζνων τθσ. 
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12. ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τα δικαςτιρια των Ακθνϊν είναι τα μόνα αρμόδια για οποιαδιποτε διαφορά που προκφπτει ςχετικά 
με τθν παροφςα Συμφωνία Επιδότθςθσ. 

 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ κεωροφνται ουςιϊδεισ. 

 

Οι όροι και υποχρεϊςεισ τθσ ςυμφωνίασ επιδότθςθσ υπεγράφθςαν από το δικαιοφχο ςε (4) πρωτότυπα 
αντίγραφα εκ των οποίων δφο (2) τθρεί ο δικαιοφχοσ ςτο φάκελο τθσ δράςθσ και τα δφο υποχρεοφται 
να αποςτείλει ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, προκειμζνου να υπογραφοφν και από τον εκπρόςωπο τθσ 
Εντεταλμζνθσ αρχισ. 

 
Ακινα, 06 Μαρτίου 2019 

 

Οι υμβαλλόμενοι 

Για τθν Εντεταλμζνθ Αρχι 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΑ 
ΣΑΞΗ 

 

 

 

Για τον Συνιγορο του Ρολίτθ   Για τθν Υ.Ε.Ε.Ρ τθσ Βουλισ των 
Ελλινων 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ   Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
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