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ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ» ΜΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

 

 

ΘΔΜΑ: 3Η Σξνπνπνίεζε ηεο δξάζεο «Σερληθή Βνήζεηα» κε Κσδηθό ΟΠ 5007677 από ην Δζληθό 

Πξόγξακκα « Αζύινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο  2014-2020».  

 

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνζίαο Σάμεο 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Σνλ Ν. 4375/2016 (ΦΔΚ 51/Α/3.4.206 θαη εηδηθόηεξα ηα άξζξα 75, 76, 77, 78, 79 παξ. 3, 814 θαη 82,. 

2. Σελ αξηζ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ηελ ελίζρπζε από ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα 

ηελ πεξίνδν από ην 2014 έσο ην 2020, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ αξηζ. κε ηελ αξηζ. C(2016) 1836 

από 21.03.2016 εθηειεζηηθή απόθαζε Δπηηξνπήο.  

3. Σελ κε αξ. Πξση. 82350 Τπνπξγηθή Απόθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δζληθώλ 

Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΣΑΜΔ - AMIF) θαη Δζσηεξηθήο 

Αζθάιεηαο (ΣΔΑ-ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 (ΦΔΚ 2451/Β/09.08.2016), 

4. Σελ κε αξ. πξση. 2694 Τπνπξγηθή Απόθαζε αλάζεζεο θαζεθόλησλ ηεο ππεύζπλεο αξρήο ζηελ 
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο γα ηε δηαρείξηζε κέξνπο ηνπ ΔΠ ηνπ Σακείνπ Αζύινπ, 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο. 

5. Η ππ' αξηζ. 6481/2/83 από 31.03.2015 (ΦΔΚ  198 /Σεύρνο Τπαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ θαη νξγάλσλ 
δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα/ 31.03.2015) Αλάζεζε θαζεθόλησλ 
Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκόζηαο Σάμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 
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Εςπωπαϊκό Σαμείο Ασύλος, 
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2014-2020 
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ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
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6. Σελ κε αξ. πξση. ΣΑΜΔ/30/9 από 14 Απξηιίνπ 2016,πξόζθιεζε ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο Τ.Γ.Δ.Α.Π 

ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020  γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νξζή επαλάιεςε ηελ 17/01/2017. 

7. Σν κε αξ. πξση. 6634/1-240364 από 15/05/2018  Αίηεκα Σξνπνπνίεζεο Υξεκαηνδόηεζεο  ηνπ 

δηθαηνύρνπ «Διιεληθή Αζηπλνκία» πξνο ηελ ΔΑ «Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ» γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππόςε δξάζεο ζην Δζληθό Πξόγξακκα ηνπ «Σακείνπ Αζύινπ 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο.». 

8. Σν από 01/06/2018 Πξαθηηθό Αμηνιόγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Πξόηαζεο από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. 

9. Σε κε αξ. πξση. ΣΑΜΔ/30/9/2-ηε’ από 04/06/2018 Σξνπνπνίεζεο ηεο Απόθαζε Υνξήγεζεο 

Δπηδόηεζεο ηεο ελ ιόγσ Γξάζεο. 

10. Σε κε αξ. πξση. TAME/30/9/2-θβ’ από 13/06/2018 Σξνπνπνίεζεο ηεο πκθσλίαο Δπηδόηεζεο ηεο ελ 

ιόγσ Γξάζεο. 

11. Σε κε αξ. πξση. TAME/30/9/2-ιβ’ από 20/09/2018 Σξνπνπνίεζεο ηεο πκθσλίαο Δπηδόηεζεο ηεο ελ 

ιόγσ Γξάζεο. 

12. Σν κε αξ. πξση. 6634/1-199224 από 02/02/2019 Αίηεκα Σξνπνπνίεζεο Υξεκαηνδόηεζεο  ηνπ 

δηθαηνύρνπ «Διιεληθή Αζηπλνκία» πξνο ηελ ΔΑ «Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ» γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππόςε δξάζεο ζην Δζληθό Πξόγξακκα ηνπ «Σακείνπ Αζύινπ 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο.». 

13. Σε κε αξ. πξση. ΣΑΜΔ/30/9/2-κδ’ από 12/02/2019 ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ 4νπ Σκήκαηνο ηεο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ γηα ηε ηξνπνπνίεζε ηεο ππόςε δξάζεο ζην 

Δζληθό Πξόγξακκα ηνπ «Σακείνπ Αζύινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο.». 

14. Σε κε αξ. πξση. ΣΑΜΔ/30/9/2-κε’ από 12/02/2019 Σξνπνπνίεζεο ηεο Απόθαζε Υνξήγεζεο 

Δπηδόηεζεο ηεο ελ ιόγσ Γξάζεο. 

 

 

Αποθαζίζει  

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο «Σερληθή Βνήζεηα» ηνπ Δ.Π. «Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-

2020».  

Η Γξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020 ζε πνζνζηό 

100%.  

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΡΑΗ 

1. Κωδικός Γράζης /MIS (ΟΠ):  5007677 

2. Γικαιούτος: Δλληνική Αζησνομία 

3.Κωδικός Γικαιούτοσ:  

4.  Φσζικό ανηικείμενο ηης Γράζης: 

    Η βειηίσζε ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηξνθώλ απνηειεί ηελ θύξηα εζληθή πξνηεξαηόηεηα, ώζηε λα 

αληηκεησπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα από ηηο κεγάιεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ δηέπνπλ ηελ Διιάδα σο 
‘πύιε’ εηζόδνπ ζηνλ Δπξσπατθό ρώξν. ην πιαίζην απηό νη Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο έρνπλ 
επηθνξηηζηεί κε ηε πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγθαζηηθή επηζηξνθή ππεθόσλ ηξίησλ 
ρσξώλ πνπ εηζέξρνληαη ή παξακέλνπλ παξάλνκα ζηε ρώξα θαζώο θαη ηεο πεξαηηέξσ δηνηθεηηθήο 
δηαρείξηζεο απηώλ.  
 
  Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 178/2016 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστσνομίας» νξίδνληαη 

ηα αθόινπζα :  
 

Α) Σφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 6 ο Κλάδοσ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ Συνόρων / Α.Ε.Α. 
χειρίηεται τα κζματα τθσ αςτυνομίασ αλλοδαπϊν και προςταςίασ ςυνόρων και ιδίωσ τα 
κζματα εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ περί αλλοδαπϊν, αντιμετϊπιςθσ τθσ παράνομθσ 
ειςόδου, εξόδου και παραμονισ αλλοδαπϊν ςτθ Χϊρα, καταπολζμθςθσ τθσ διακίνθςθσ μθ 
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νομίμων μεταναςτϊν, αςφαλοφσ και υπό ςυνκικεσ ςεβαςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ 
αξιοπρζπειασ κράτθςθσ και επιςτροφισ τουσ και προγραμματίηει, ςυντονίηει και ελζγχει το 
ζργο των Υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτα κζματα αυτά. Ο Κλάδοσ αυτόσ 
διαρκρϊνεται ςτισ εξισ Διευκφνςεισ: 
α. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Συνόρων, 
β. Διεφκυνςθ Δίωξθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ και 
γ. Διεφκυνςθ Αλλοδαπϊν. 
 
Ο Κλάδοσ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ Συνόρων / Α.Ε.Α. αποτελείται από το Προϊςτάμενο 
αυτοφ κακϊσ και επτά (07) αςτυνομικοφσ υπαλλιλουσ που εργάηονται ςτο Υπαςπιςτιριο, 
ςυνεπικουρϊντασ το ζργο του Προϊςταμζνου του Κλάδου Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ 
Συνόρων / Α.Ε.Α. 
 
Β) Στο άρκρο 11 αυτοφ διευκρινίηεται ότι θ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ 
/ Α.Ε.Α. διαρκρϊνεται ςτα εξισ Τμιματα: 
α. Τμιμα Ελζγχου Νομιμότθτασ Αλλοδαπϊν και 
β. Τμιμα Διαχείριςθσ Εγκαταςτάςεων Κράτθςθσ και Επιςτροφϊν. 
 
 Οι αρμοδιότθτεσ του Τμήματοσ Ελζγχου Νομιμότητασ Αλλοδαπών είναι οι ακόλουκεσ: 
α. ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που αφοροφν ςτθν παραμονι και εργαςία των 
αλλοδαπϊν ςτθ Χϊρα, 
β. ο ςυντονιςμόσ και θ παροχι οδθγιϊν ςτισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ 
τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, αναφορικά με τθν αναηιτθςθ, εντοπιςμό και ςφλλθψθ των 
αλλοδαπϊν που διαμζνουν ι εργάηονται παράνομα ςτθ Χϊρα, κακϊσ και τον εντοπιςμό 
και τθ ςφλλθψθ των προςϊπων που διευκολφνουν τθν παράνομθ εργαςία και παραμονι 
των αλλοδαπϊν και τθν παραπομπι τουσ ςτθ δικαιοςφνθ, 
γ. θ παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ του ζργου των περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν ςε 
κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ, 
δ. ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ πρωτοβουλιϊν για τον ζλεγχο των δευτερογενϊν 
μεταναςτευτικϊν ροϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ αρχζσ των χωρϊν προζλευςθσ και διζλευςθσ 
των παρανόμων μεταναςτϊν, 
ε. θ υποβολι προτάςεων βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ και επικαιροποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ 
αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ και θ προετοιμαςία 
ςχετικϊν νομοκετικϊν ρυκμίςεων και διοικθτικϊν πράξεων για τα κζματα αυτά,  
ςτ. θ παρακολοφκθςθ και αξιοποίθςθ του παράγωγου δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για 
κζματα αρμοδιότθτάσ του, 
η. θ παροχι οδθγιϊν προσ τισ περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ ςχετικά με τθν υποβολι εκκζςεων 
και απόψεων προσ τα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια ςχετικά με αιτιςεισ αλλοδαπϊν για 
αναςτολι ι ακφρωςθ αποφάςεων απζλαςθσ ι επιςτροφισ και 
θ. θ κατάρτιςθ του Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ, ςτο 
πλαίςιο του πενταετοφσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθσ γενικότερθσ αντεγκλθματικισ πολιτικισ, θ παρακολοφκθςθ 
τθσ υλοποίθςισ του και θ προϊκθςθ ειςιγθςθσ για τυχόν διορκωτικζσ ι βελτιωτικζσ 
παρεμβάςεισ. 
 
3. Οι αρμοδιότθτεσ του Τμήματοσ Διαχείριςησ Εγκαταςτάςεων Κράτηςησ και Επιςτροφών 
είναι οι ακόλουκεσ: 
α. θ μζριμνα για τθν ζκδοςθ εγκυκλίων διαταγϊν αναφορικά με το πλαίςιο των κανόνων 
και των μζτρων που ςυνκζτουν το αντικείμενο τθσ υποδοχισ και τθσ κράτθςθσ των 
παρανόμωσ ειςερχομζνων ι διαμενόντων ςτθν Ελλάδα, υπθκόων τρίτων χωρϊν και ο 
ςυντονιςμόσ και θ αξιολόγθςθ των περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν για τθν αποτελεςματικι 
εφαρμογι τουσ, ςτο πλαίςιο του 
ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, 
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β. ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ πρωτοβουλιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτον τομζα τθσ υποδοχισ και κράτθςθσ των παρανόμωσ 
ειςερχομζνων και των μθ νομίμωσ διαμενόντων ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, 
γ. θ μζριμνα για τθν ζκδοςθ εγκυκλίων διαταγϊν αναφορικά με τουσ κανόνεσ λειτουργίασ 
των εγκαταςτάςεων κράτθςθσ αλλοδαπϊν και θ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ 
τουσ για τθν εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων ςυνκθκϊν αξιοπρεποφσ κράτθςθσ, 
δ. θ κατανομι των κρατουμζνων ςτα Προαναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ και τουσ λοιποφσ 
χϊρουσ κράτθςθσ αλλοδαπϊν, κακϊσ και ο κακοριςμόσ του πλαιςίου φφλαξθσ, ςίτιςθσ και 
παροχισ διερμθνείασ και κοινωνικισ, ψυχολογικισ και ιατροφαρμακευτικισ υποςτιριξθσ, 
ε. θ μζριμνα για τθν αξιοποίθςθ εκνικϊν ι χρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
προγραμμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ 
Σχεδιαςμοφ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, κακϊσ και με τισ 
ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Αρχθγείου, για τθ βελτίωςθ τθσ υποδοχισ και τθσ κράτθςθσ 
παρανόμωσ διαβιοφντων αλλοδαπϊν ςτθν Ελλάδα, 
ςτ. θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν δθμιουργίασ νζων χϊρων υποδοχισ και κράτθςθσ και θ 
μζριμνα για τθν αναμόρφωςθ − βελτίωςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν, μζςω των 
αρμοδίων προσ τοφτο Υπθρεςιϊν, 
η. ο προςδιοριςμόσ των αναγκϊν ςε ανκρϊπινο δυναμικό και μζςα των Προ-
αναχωρθςιακϊν Κζντρων Κράτθςθσ και των λοιπϊν χϊρων κράτθςθσ αλλοδαπϊν, 
αρμοδιότθτασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για τθν αποτελεςματικι φροφρθςθ και τθν ομαλι 
λειτουργία τουσ,  
θ. θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, εμπειριϊν και γνϊςεων με τισ ςυναρμόδιεσ, ςε εκνικό 
επίπεδο, αρχζσ κακϊσ και με αςτυνομίεσ ξζνων χωρϊν και διεκνείσ οργανιςμοφσ επί 
κεμάτων αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ, μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνοφσ Αςτυνομικισ 
Συνεργαςίασ, 
κ. θ παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ και θ αξιολόγθςθ των 
εγκαταςτάςεων και των ςυνκθκϊν κράτθςθσ αλλοδαπϊν, κακϊσ επίςθσ και θ τιρθςθ, 
μελζτθ και αξιοποίθςθ ςχετικϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, 
ι. θ κακοδιγθςθ, ο ςυντονιςμόσ και θ αξιολόγθςθ των περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν ωσ προσ 
τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων που ρυκμίηουν το κζμα των επιςτροφϊν, 
ια. ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ πρωτοβουλιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των Υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτον τομζα τθσ 
επιςτροφισ των μθ νομίμωσ ευριςκομζνων ςτθν Ελλάδα αλλοδαπϊν, ςε ςυνεργαςία με 
άλλεσ κυβερνθτικζσ και μθ οργανϊςεισ και τισ αρχζσ των χωρϊν προζλευςθσ και διζλευςισ 
τουσ, 
ιβ. θ ανάλθψθ δράςεων για τθ ςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ με τισ τρίτεσ χϊρεσ προζλευςθσ 
παράνομων 
μεταναςτϊν, ςτο πλαίςιο ςυμφωνιϊν επανειςδοχισ, 
ιγ. θ μζριμνα για τθν αξιοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, με ςτόχο τθν επιςτροφι των μθ νομίμων μεταναςτϊν ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ, 
ςε ςυνεργαςία με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ του 
Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ και τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του 
Αρχθγείου, 
ιδ. θ ανάλθψθ δράςεων για τθν προϊκθςθ, ανάπτυξθ και ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ 
ςυνεργαςίασ και τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των Υπθρεςιϊν επιςτροφισ και 
άλλων αρχϊν των κρατϊν μελϊν που ςυμμετζχουν ςτθν επιςτροφι, κακϊσ και θ 
ςυνεργαςία με τισ προξενικζσ αρχζσ και τισ μεταναςτευτικζσ υπθρεςίεσ τρίτων χωρϊν για 
τθ δθμιουργία εκνικϊν και κοινϊν επιχειριςεων επιςτροφισ, 
ιε. θ ςυνεργαςία και ο ςυντονιςμόσ ςε κζματα επιςτροφϊν με τισ ςυναρμόδιεσ, ςε εκνικό 
επίπεδο, αρχζσ, κακϊσ και με τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, τθν Ευρωπαϊκι Υπθρεςία για το Συντονιςμό τθσ Επιχειρθςιακισ Συνεργαςίασ ςτα 
Εξωτερικά Σφνορα των κρατϊν − μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (FRONTEX) και τρίτεσ 
χϊρεσ,  
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ιςτ. θ υποβολι προτάςεων βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ και επικαιροποίθςθσ των διαδικαςιϊν 
μεταχείριςθσ και επιςτροφϊν των μθ νομίμων μεταναςτϊν και θ προετοιμαςία 
νομοκετικϊν ρυκμίςεων και διοικθτικϊν πράξεων για τα κζματα αυτά, 
ιη. θ κατάρτιςθ ςχεδίων ςυμφωνιϊν επανειςδοχισ, κακϊσ και εφαρμοςτικϊν πρωτοκόλλων 
ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ του Αρχθγείου και θ μζριμνα για τθ 
ςφναψι τουσ, 
ιθ. θ τιρθςθ αρχείου αναφορικά με υποκζςεισ αρμοδιότθτάσ του και 
ικ. θ παρακολοφκθςθ και αξιοποίθςθ του παράγωγου δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για 
κζματα αρμοδιότθτάσ του. 
 
Στο πλαίςιο αυτό, ςθμειϊνεται ότι  

(i) το Τμιμα Ελζγχου Νομιμότθτασ Αλλοδαπϊν αποτελείται από πζντε (05) 
αςτυνομικοφσ υπαλλιλουσ ενϊ 

(ii) το Τμιμα Διαχείριςθσ Εγκαταςτάςεων Κράτθςθσ και Επιςτροφϊν αποτελείται 
από είκοςι δφο (22) αςτυνομικοφ υπαλλιλουσ εκ των οποίων δζκα (10) 
απαρτίηουν το Γραφείο Διαχείριςθσ Εγκαταςτάςεων Κράτθςθσ (ςχετικι δράςθ 
«Δομζσ και Λειτουργικότθτα των Π.Κε.Κ.»), ζξι (06) το Γραφείο Επιςτροφϊν και 
ζξι (06) το Γραφείο Επανειςδοχϊν (ςχετικι δράςθ «Εφαρμογι των 
αναγκαςτικϊν επιςτροφϊν των παράτυπων υπθκόων τρίτων χωρϊν»). 

Επιπρόςκετα, πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςε κάκε Τμιμα υπάρχει ο Τμθματάρχθσ των ωσ άνω 
αςτυνομικϊν υπαλλιλων ενϊ αρμόδιοσ για τθν λειτουργία τθσ Δ-νςθσ είναι ο Διευκυντισ 
αυτισ. Από τα ανωτζρω ςυνεπάγεται ότι θ Δ-νςθ Δίωξθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ / 
Α.Ε.Α. απαρτίηεται από τριάντα (30) αςτυνομικοφσ.       
 
Γ) Επιπρόςκετα, με τισ διατάξεισ  του Π.Δ.  2/2017, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 46 του Π.Δ. 178/2014, κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικοφ Επικεωρθτι 
Αςτυνομίασ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ  Συνόρων/Α.Ε.Α. Ειδικότερα, ςτθν  παρ. 1 του 
άρκρου 46, του π.δ/τοσ 178/2014,  
θ Γενικόσ Επικεωρθτισ Αςτυνομίασ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ  Συνόρων, ςτο πλαίςιο 
εκτζλεςθσ των κακθκόντων τθσ αςκεί, ιδίωσ, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 
  - κακοδθγεί, ςυντονίηει, εποπτεφει και ελζγχει κατά λόγο αρμοδιότθτασ, το ζργο των 
περιφερειακϊν αςτυνομικϊν Υπθρεςιϊν, 
  - ςχεδιάηει ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ και τθσ ςτρατθγικισ του Σϊματοσ, τθν 
τακτικι τθσ δράςθσ των υφιςταμζνων τθσ και παρακολουκεί  τθν εφαρμογι τθσ, 
  - προβλζπει ι διαπιςτϊνει τισ ανάγκεσ και τα προβλιματα που αφοροφν τθν ειδικότερθ 
αποςτολι των Υπθρεςιϊν του τομζα ευκφνθσ τθσ, και μεριμνά για τθν αντιμετϊπιςι τουσ 
και 
  - παρακολουκεί τθν εφαρμογι από τισ περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ  δικαιοδοςίασ τθσ, των 
μζτρων, μεκόδων και διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ 
διαταγζσ τθσ Υπθρεςίασ, για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ και αξιολογεί τα 
αποτελζςματά τουσ. 
     Επίςθσ, ςτθν παρ. 2 του ιδίου ωσ άνω άρκρου ορίηεται ότι «οι Γενικοί Επικεωρθτζσ 
αςκοφν και κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που ανατίκεται ς’ αυτοφσ από τον οργανιςμό και τουσ 
κανονιςμοφσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, από ειδικζσ  διατάξεισ ι διαταγζσ του Αρχθγοφ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ». 
    Από τα προαναφερόμενα προκφπτει ότι ο ρόλοσ τθσ Γενικοφ Επικεωρθτι Αςτυνομίασ 
Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ Συνόρων/Α.Ε.Α., επί των κεμάτων αςτυνομίασ αλλοδαπϊν και 
προςταςίασ ςυνόρων όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου 11 του 
ν. 4249/2014, για το ςφνολο των περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν τθσ επικράτειασ  είναι 
κακοριςτικόσ και αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι 
λειτουργία του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Σϊματοσ γενικότερα. Στο πλαίςιο 
αυτό, θ ςυςτθματικι, πλιρθσ και άμεςθ ενθμζρωςθ  τθσ Γενικοφ Επικεωρθτι Αςτυνομίασ 
αποτελεί ςθμαντικό και αναπόςπαςτο  ςτοιχείο τθσ επιτυχοφσ άςκθςθσ των κακθκόντων 
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τθσ επί των τικζμενων ςτόχων και πρζπει, ςε κάκε περίπτωςθ, να ανταποκρίνεται ςτισ 
ανάγκεσ τθσ ορκισ και ομαλισ λειτουργίασ  του ςυνόλου των περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν 
τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 
    Στο πλαίςιο αυτό το Γραφείο τθσ Γενικοφ Επικεωρθτι Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ 
Συνόρων / Α.Ε.Α. αποτελείται από τθν Προϊςτάμενθ αυτοφ κακϊσ και επτά (07) 
αςτυνομικοφσ υπαλλιλουσ που αποτελοφν το Υπαςπιςτιριο αυτισ.  
 
    Τζλοσ, το Τμιμα Κτιριολογικισ Υποδομισ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ του 
Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ είναι κακ’υλθν αρμόδιο για τθν καταςκευι - ανακαίνιςθ-
ανακαταςκευι υποδομϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.  
     Δεδομζνου ότι θ Ελλθνικι Αςτυνομία, δια μζςου τθσ ενεργισ ςυμβολισ τθσ Διεφκυνςθσ 
Τεχνικισ Υποςτιριξθσ κα προβεί, ενδεικτικά:    
Α) ςτθν υλοποίθςθ δράςεων  τόςο για τθ δθμιουργία προ-αναχωρθςιακοφ κζντρου 
Κράτθςθσ ςτθν Κω κακϊσ επίςθσ και  
Β) ςτθν ανακαίνιςθ - ανακαταςκευι των υφιςτάμενων προ-αναχωρθςιακϊν κζντρων 
κράτθςθσ ανά τθν επικράτεια,   
Γ) ςτθν υλοποίθςθ ζργου για τθν μεταςτζγαςθ του Εκνικοφ Συντονιςτικοφ Κζντρου Ελζγχου 
Συνόρων, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου (ΕΣΚΕΣΜΑ),    και ςε ςυνδυαςμό με τθν 
πεπεραςμζνθ δυνατότθτα παραγωγισ ζργου από το υφιςτάμενο προςωπικό τθσ Δ/νςθσ 
Τεχνικισ Υποςτιριξθσ,  προτείνεται θ ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ ωσ άνω 
Υπθρεςίασ.  
 
Επιπρόςκετα, προσ επίτευξθ των ανωτζρω είναι απαραίτθτθ θ αναβάκμιςθ του 
υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ των ωσ άνω Υπθρεςιϊν, που κα πραγματοποιθκεί με τα κάτωκι 
προτεινόμενα ζργα : 
 
Δ) Προμικεια γραφειακοφ εξοπλιςμoφ για τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Αρχθγείου 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ των δράςεων 
που χρθματοδοτοφνται από το Ταμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ.  
 
Ε) Προμικεια θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ για τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Αρχθγείου 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ των δράςεων 
που χρθματοδοτοφνται από το Ταμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ. 
 
ΣΤ) Παροχι υπθρεςιϊν αναβάκμιςθσ – ανακαίνιςθ του Γραφείου τθσ Γενικοφ Επικεωρθτι 
Αςτυνομίασ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ Συνόρων για τθν καλφτερθ και 
αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ των δράςεων που χρθματοδοτοφνται από το Ταμείο 
Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ.  
 
Ζ) Παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των υποδομϊν όπου εργάηονται οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ  
του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ 
υλοποίθςθ των δράςεων που χρθματοδοτοφνται από το Ταμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ 
και Ζνταξθσ.  
 
Ε) Προμικεια λογιςμικοφ για τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
για τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ των δράςεων που χρθματοδοτοφνται 
από το Ταμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ. 
 
ΣΤ) Προμικεια αναλϊςιμων υλικϊν για τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Αρχθγείου Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ. 
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5. Παραδοηέα Γράζης: 

Α) Προμικεια γραφειακοφ εξοπλιςμοφ. 
Β) Προμικεια θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ.  
Γ) Παροχι υπθρεςιϊν ανακαίνιςθσ - αναβάκμιςθσ ςτο Γραφείο τθσ Γενικισ Επικεωρθτι 
Αςτυνομίασ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ Συνόρων / Α.Ε.Α. 
Δ) Παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των υποδομϊν των αρμόδιων Υπθρεςιϊν Α.Ε.Α. 
Δ) Παροχι υπθρεςιϊν για τθν αφξθςθ τθσ διαχειριςτικισ και διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ 
Δ/νςθσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ/ Α.Ε.Α. για τθν προετοιμαςία καταςκευισ του Προ-
αναχωρθςιακοφ Κζντρου Κράτθςθσ ςτθν Κω.    
ΣΤ) Προμικεια λογιςμικοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ / Α.Ε.Α 
Ζ) Προμικεια αναλϊςιμων υλικϊν για τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Αρχθγείου Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ. 
 

 

 

6Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΗ 

ΚΩΓ. ΓΔΙΚΣΗ ΓΔΙΚΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ 

1 Αξηζκόο κειεηώλ Αξηζκόο 1 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

7. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 25/1/2017 

8. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 30/04/2019 

Ανηικείμενο Σροποποίηζης ηης Γράζης 

Σξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 2 ππνέξγσλ θαη ιήμε απηώλ ηε 30/04/2019. 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΓΡΑΗ  ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

1. ΚΩΓΙΚΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΑΠΑΝΗ 

2. ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ  

3. ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ 

ΓΑΠΑΝΗ  

Γ
Α

Π
Α

Ν
Δ


 

Β
Α


Δ

Ι
 

Π
Α

Ρ
Α


Σ

Α
Σ

ΙΚ
Ω

Ν
  Α1. ΑΜΔΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

i. Πνζό ρσξίο ΦΠΑ 95.887,10 € 95.887,10 € 

ii. ΦΠΑ 23.012,90 € 23.012,90 € 

Α.2. ΔΜΜΔΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

i. Πνζό ρσξίο ΦΠΑ   

ii. ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ 118.900,00 € 118.900,00 € 

Γ
Α

Π
Α

Ν
Δ


 Β

Α


Δ
Ι 

Α
Π

Λ
Ο

Π
Ο

ΙΗ
Μ

Δ
Ν

Ο
Τ

 

Κ
Ο


Σ

Ο
Τ


 

Β.1. ΓΑΠΑΝΔ βάζεη ηππνπνηεκέλεο θιίκαθαο 
θόζηνπο αλά κνλάδα 

  

Β2. ΓΑΠΑΝΔ βάζεη θαη’ απνθνπή πνζνύ 
(LumpSum) 

  

Β.3. ΔΜΜΔΔ ΓΑΠΑΝΔ βάζεη πνζνζηνύ (%) 
επί ησλ άκεζσλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ ηεο 
πξάμεο ή επί ησλ άκεζσλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ 
πξνζσπηθνύ  

  

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΒΑΔΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΚΟΣΟΤ  
  

Γ. ΑΓΟΡΑ ΔΓΑΦΙΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ    

ΤΝΟΛΑ 118.900,00 € 118.900,00 € 
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ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ/ΔΣΑΙΟΤ/ΩΝ   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΡΑΗ   

 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΝΓΙΚΑΙΟΤΥΟ/ΔΣΑΙΡΟ 

ΚΩΓ. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΗΜΟΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

   

……..   

 ΤΝΟΛΟ  

 

9. Η επηιέμηκε δεκόζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζηήξημεο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε      
#118.900,00 €#.  

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

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 

050/

2 

 
2017ΣΕ05020002  Όρη 49.310,93 € 

750/

2 

 
2018ΣΕ75020004  Ναη 69.589,07 € 

      

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

 

Γ. ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη λα 

πινπνηήζεη ηε δξάζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ 

απηήο, θαζψο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπλεκκέλν 

Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο έληαμεο.   

 

Σε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο δξάζεο απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο 

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

απφθαζεο έληαμήο ηεο.  
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ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Απόθαζεο Έληαμεο.  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ   

1. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, Γηεύζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, Νίθεο 5-7, 
Αζήλα (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ) 

2. Φνξέαο Υξεκαηνδόηεζεο (Γ/λζε …..) (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ) 

3. Δζληθή Αξρή πληνληζκνύ ΔΠΑ (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ) 

4. Φνξέαο Πξόηαζεο ηεο Γξάζεο (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 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 

Ο Γηθαηνχρνο Διιεληθή Αζηπλνκία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο κέξνπο ηεο 

Γξάζεο «Τερληθή Βνήζεηα», κε θσδηθφ ΟΠΣ5003138, ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 

#118.900,00€# θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ζην πιαίζην ηνπ 

Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο « Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020», κε ην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμήο ηεο δξάζεο 

θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. 

Η ζπλεηζθνξά ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε #118.900,00 €# θαη αληηζηνηρεί ζε 100% επί 

ηεο επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο. 

2. ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΩΝ Δ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 

Ο Γηθαηνχρνο ζα πινπνηήζεη ηε δξάζε ρσξίο ηελ αλάζεζε ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

εξγνιαβίαο έξγα ή εξγαζίεο απηήο. 

3. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ  

Ο Γηθαηνχρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θαη έσο θαη ηελ 

νινθιήξσζή ηεο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:  

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να ηεξεί ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο 

θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε 

δηάθξηζεο. 

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΗ 

(i) Να ηεξεί ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θαη ησλ επί κέξνπο 

έξγσλ, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο, ζην 

Τερληθφ Γειηίν Γξάζεο θαη ζηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, εθφζνλ 

έξγα ηεο δξάζεο πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα. 

(ii) Να δηαζθαιίδεη ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο δξάζεο, ιακβάλνληαο φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ, κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ 

θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο δξάζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ηεο δξάζεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην δηθαηνχρν απηήο. 

(iii) Να ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηελ Υπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ηελ Δληεηαικέλε 

Αξρή) γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΥΠΑΣΥΓ θαη ζην 

Σχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ζέηνπλ. 

(iv) Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφθαζε πξνέγθξηζεο γηα ηα αλσηέξσ ζηάδηα/θάζεηο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ εθδίδεηαη ππφ φξνπο, ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα 

ηθαλνπνηήζεη, ζην ρξφλν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ ΥΠΑΣΥΓ θαη ζην 

ΣΓΔ ηνπο φξνπο απηνχο. Σε ζπλέρεηα ησλ πξνεγθξίζεσλ, ν Γηθαηνχρνο 

ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ Υπεχζπλε Αξρή ή ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηηο 

νξηζηηθά εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο. 
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(v) Μεηά ηελ πξνέγθξηζε ηεο Υπεχζπλεο Αξρήο/Δληεηαικέλεο Αξρήο ηεο αλάζεζεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κέζσ ηνπ ΟΠΣ ην 

Τερληθφ Γειηίν Έξγνπ.  

Σηηο πεξηπηψζεηο δξάζεσλ/έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο 

ππνβάιιεη ην Τερληθφ Γειηίν Έξγνπ, κεηά ηελ έθδνζε/ππνγξαθή απφ ηνλ ίδηνλ 

ηεο Απφθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Τερληθφ 

Γειηίν Έξγνπ. Σηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, ν δηθαηνχρνο 

ππνρξενχηαη λα ελζσκαηψζεη ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο Υπεχζπλεο 

Αξρήο/Δληεηαικέλεο Αξρήο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζην 

ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο.  

(vi) Να ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Υπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ηελ Δληεηαικέλε 

Αξρή) ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο θαη λα απνζηέιιεη φια ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πινπνίεζή ηεο, έσο θαη ηελ 

νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη:  

 πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ (α’ 10εκέξνπ) απφ ηε ιήμε 

ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε λα 

ππνβάιιεη Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ θαη λα επηζπλάπηεη ζε απηφ φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη 

επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο, 

 λα ζπιιέγεη έγθαηξα ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα γηα ηε κέηξεζε ησλ θνηλψλ ή 

θαη εηδηθψλ δεηθηψλ ηεο δξάζεο θαη λα ππνβάιιεη ζην ΟΠΣ έσο ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ έηνπο Ν Γειηίν Γήισζεο Δπίηεπμεο Γεηθηψλ, ζην νπνίν 

απνηππψλεη ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν 

έηνο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο,  

 κε ηελ νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο λα θαηαξηίζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ 

Υπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή αλαιπηηθή έθζεζε νινθιήξσζεο ηεο 

δξάζεο, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην πινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, νη 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε ζε 

ζρέζε κε ην εγθξηζέλ,  

 λα ππνβάιιεη έγθαηξα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ 

πξφνδν ηεο δξάζεο ηνπ δεηεζεί απφ ηελ ππεχζπλε αξρή/εληεηαικέλε αξρή. 

(vii) Να ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Υπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή γηα ηπρφλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ζηνηρεία ηεο δξάζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα 

ζπκθσλία επηδφηεζεο θαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο, θπξίσο σο πξνο: 

 ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

 ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο δξάζεο (παξαδνηέα, δείθηεο) 

 ηα ζηνηρεία ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο δξάζεο 

 ην δηθαηνχρν ή ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δθφζνλ, ν Γηθαηνχρνο δηαπηζηψζεη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηεο 

Γξάζεο, ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζηελ Υπεχζπλε 

Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα ζεκεία ηξνπνπνίεζεο θαη 

ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο νη ιφγνη ηξνπνπνίεζήο ηνπο. Τν αίηεκα ππνβάιιεηαη 

ζηελ Υπεχζπλε/Δληεηαικέλε Αξρή κε ηελ επαλππνβνιή ηνπ Τερληθνχ Γειηίνπ 

Γξάζεο (Έληππν Δ.Ι.1_3) ηε ζπκπιήξσζε ησλ Πεδίσλ 10-14 «Αληηθείκελν 

Τξνπνπνίεζεο Τερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο» θαη ηελ ελζσκάησζε ζε απηφ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο Γξάζεο. Σην ΤΓΠ κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο επηζπλάπηνληαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο.  

Σηελ πεξίπησζε δξάζεσλ φπνπ επί κέξνπο έξγν ή έξγα απηήο πινπνηνχληαη κε 

ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

δξάζεο επηζπλάπηεη θαη ηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα κε 

ελζσκαησκέλεο ηηο πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ/ησλ έξγσλ.   

Σηελ πεξίπησζε απνδνρήο απφ ηελ Υπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή ηνπ 
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αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, εθδίδεηαη ηξνπνπνηεκέλε 

Απφθαζε Έληαμεο ηεο Γξάζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ έξγν/έξγα ηεο δξάζεο 

πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε λέαο 

Απφθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα.  

Σε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο απφ ηελ 

Υπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, ν δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθή 

επηζηνιή, ζηελ νπνία ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη απφξξηςεο. Ο δηθαηνχρνο 

δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ηε δξάζε ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο.  

Σε πεξίπησζε έξγνπ αξραηνινγίαο, ν Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ζηελ Υπεχζπλε 

Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε 

Ίδηα Μέζα. 

(viii) Να πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο ΟΠΣ κε ηα δεδνκέλα θαη 

έγγξαθα ηεο δξάζεο πνπ πινπνηεί θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη 

ησλ δεηθηψλ, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ αμηνιφγεζε πξάμεσλ θαη 

γεληθφηεξα ηε δηαδξνκή ειέγρνπ ηεο πξάμεο. 

(ix) Να δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβάιιεη ζην ΟΠΣ., ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

(x) Να ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα Φξεκαηνδφηεζεο. 

3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ  

(i) Να ιεηηνπξγεί κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο δξάζεο, ν νπνίνο ζα 

εμαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη 

λα εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ πιεξσκψλ, ν νπνίνο ζα 

εμαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά ηνπο.  

(ii) Να ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηε δξάζε, ζηελ νπνία ζα 

θαηαρσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο 

πνπ δειψλνληαη ζηελ Υπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε 

Αξρή), κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ. 

(iii) Να ηεξεί εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηε δξάζε θαη λα ππνβάιιεη ζηνηρεία 

θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηελ αξκφδηα ΥΑ/ΔΑ κε θάζε Γειηίν Γήισζεο 

Γαπάλεο. 

(iv) Να ππνβάιιεη (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ Υπεχζπλε 

Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξάζεο 

α) ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, θαη  

β) εηήζηα ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά έζνδα ηεο δξάζεο πνπ παξάρζεθαλ θαηά 

ηελ πινπνίεζή ηεο. 

4. ΠΛΗΡΩΜΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 

(i) Η Δληεηαικέλε Αξρή δηαζθαιίδεη φηη ν δηθαηνχρνο εηζπξάηηεη ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη πιήξσο. Καλέλα πνζφ δελ 

αθαηξείηαη νχηε παξαθξαηείηαη θαη δελ εηζπξάηηεηαη θακία εηδηθή επηβάξπλζε ή 

άιιν ηέινο ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα επέθεξε κείσζε ησλ πνζψλ 

απηψλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο. 

(ii) Η δεκφζηα ζηήξημε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν αληηζηνηρεί ζε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο θαη δεισζείζεο απφ ην δηθαηνχρν ζηελ ΥΑ/ΔΑ.  
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(iii) Όιεο νη δαπάλεο απνδεηθλχνληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά 

έγγξαθα ηζνδχλακεο αμίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηεο ΥΠΑΣΥΓ. 

(iv) Οη πιεξσκέο θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ αλαθνξψλ θαη ζηνηρείσλ ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη 

ειέγρνπ, ζηα νπνία απνηππψλεηαη ε επηρεηξεζηαθή θαη δεκνζηνλνκηθή πξφνδνο 

ηεο δξάζεο, θαζψο θαη ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο δξάζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ε Δληεηαικέλε Αξρή, ζε ζπλεξγαζία, φπνπ 

απαηηείηαη, κε ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο, 

αμηνινγεί ην εχινγν ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξάζεο θαη πξνβαίλεη 

ζηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ ή εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηελ πιεξσκή 

ηνπ.  

(v) Ο δηθαηνχρνο γηα λα ιάβεη ηελ επηδφηεζε ηεο δξάζεο νθείιεη ζε θάζε ζηάδην λα 

είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία. 

5. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΩΙΑΚΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ 

ΓΡΑΗ  

(i) Η ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γξάζεο εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 

#118.900,00 €# θαη αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 100% επί ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο 

δαπάλεο. 

(ii) Σηελ πεξίπησζε πνπ νη επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δξάζεο είλαη ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ, ε εζληθή θαη θνηλνηηθή ζπκκεηνρή πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ εζληθήο θαη θνηλνηηθήο ζηήξημεο 

επί ηεο Γξάζεο.  

(iii) Ο Γηθαηνχρνο απνδέρεηαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ είλαη 

αλαγθαίν γηα ηελ ηζνζθέιηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο δξάζεο, θαζψο θαη 

φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηνπ εμαζθαιίζεη 

θέξδνο.  

(iv) Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Σρεδίνπ.  

6. ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ  

(i) Να ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

δξάζεο θαη γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια 

ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο δξάζεο, ζηελ Υπεχζπλε Αξρή (ε 

ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ζηελ Αξρή Διέγρνπ, ζηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα εζληθά ή επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα. 

(ii) Να απνδέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο/επαιεζεχζεηο απφ ηελ Υπεχζπλε 

Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, εθφζνλ απηή αζθεί αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο 

δξάζεο, θαζψο θαη απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά 

φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, 

θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ 

αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο, εθφζνλ δεηεζνχλ. 

(iii) Να ελεκεξψλεη ηνπο ππεξγνιάβνπο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα 

απνδέρνληαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο θαη ειέγρνπο απφ ηελ Υπεχζπλε 

Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή θαη ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά 

φξγαλα θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ειέγρνπο πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε 

ζηνηρείν πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ/ελεξγεηψλ ηνπο έρεη αλαηεζεί 

θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ κε 

ππεξγνιάβνπο. 

(iv) Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επαιεζεχζεσλ ή ειέγρσλ 

δηαπηζηψλεηαη παξάηππε δαπάλε ε Υπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή 
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πεξηθφπηεη ηα κε επηιέμηκα πνζά θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην δηθαηνχρν εληφο 

ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζην δεχηεξν κέξνο «Γεκνζηνλνκηθέο 

δηνξζψζεηο» ηεο ΥΠΑΣΥΓ. 

(v) Δθφζνλ ε παξαηππία αθνξά δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαβιεζεί ε δεκφζηα 

ζπλεηζθνξά ζην δηθαηνχρν ηεο δξάζεο ε Δληεηαικέλε Αξρή εθδίδεη απφθαζε 

αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη ν 

δηθαηνχρνο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ ζέηεη είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επηζηξέςεη ην ελ ιφγσ πνζφ. 

7. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

(i) Να απνδερζεί ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηνλ θαηάινγν ησλ δξάζεσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα πνπ δεκνζηνπνηεί ε Υπεχζπλε 

Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ε ΔΑ), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 53 ηνπ Καλ. 514/2014, θαη ζηνλ νπνίν 

δεκνζηνπνηνχληαη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαηνχρν, ηνλ 

ηίηιν ηεο δξάζεο/ ηνπ έξγνπ θαη ην χςνο ηεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

ηεο/ηνπ ρνξεγείηαη.  

(ii) Να ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε φισλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1048/2014 θαη εηδηθφηεξα:  

α)  Να ηνπνζεηεί κφληκε επκεγέζε πηλαθίδα, ζε εκθαλέο ζεκείν φπνπ γίλεηαη 

εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ππνδνκήο ή θαηαζθεπψλ ή αγνξάο θπζηθνχ 

(ελζψκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε άλσ ησλ 100.000 

επξψ. 

Η πηλαθίδα, ε νπνία ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ 1049/2014, αλαγξάθνπλ α) 

ηνλ ηχπν θαη ηελ νλνκαζία ηεο δξάζεο/ηνπ έξγνπ, β) ην έκβιεκα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, γ) ην Τακείν πνπ ζηεξίδεη ηε δξάζε/ην έξγν θαη δ) 

δήισζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ Υπεχζπλε Αξρή, ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο 

θαηαιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο πηλαθίδαο.  

β)  Να ελεκεξψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε/ζην έξγν ζρεηηθά κε ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο απφ ην ΤΑΜΔ ή ην ΤΔΑ θαη ηελ πινπνίεζή 

ηεο ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο. Η ελ ιφγσ ελεκέξσζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε έγγξαθν ή άιιν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βεβαηψζεηο 

ζπκκεηνρήο, πιηθφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο σθεινχκελνπο ή θαη ζε θνηλφ, 

π.ρ. ζε κία εκεξίδα, θα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

δξάζεο/ ηνπ έξγνπ ή παξάγνληαη ζην πιαίζην απηφ.  

8. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

(i) Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν δξάζεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εηψλ κεηά ην νηθνλνκηθφ έηνο θαηά 

ην νπνίν έρεη δεισζεί ε ηειηθή πιεξσκήο ηεο δξάζεο, δειαδή απφ ηελ 31ε 

Οθησβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο δξάζεο θαη λα ηα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ εάλ ην δεηήζνπλ, ζε φιν απηφ ην 

δηάζηεκα.  

(ii) Τν αλσηέξσ δηάζηεκα κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ 

παξαηππηψλ, ελδίθσλ δηαδηθαζηψλ είηε θαηφπηλ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο.  

(iii) Τα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε 

κνξθή πξσηνηχπσλ, ή επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε 

θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ 
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εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. 

(iv) Με ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπαλψλ ν δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί 

ζηελ Υπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ηππνπνηεκέλε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε 

ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ηεξνχληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη έγγξαθα, θαζψο 

θαη ε κνξθή κε ηελ νπνία ηεξνχληαη απφ ηνλ θάζε εκπιεθφκελν θνξέα. Η ελ 

ιφγσ θαηάζηαζε επηθαηξνπνηείηαη θαη απνζηέιιεηαη εθ λένπ ζηελ Υπεχζπλε Αξρή 

(ή ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή), εθφζνλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο 

κεηαβιεζνχλ. 

(v) Να ηεξεί πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ πνπ δηθαηνινγνχλ 

ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ησλ εηαίξσλ ζε ζρέζε κε ηε δξάζε, εθφζνλ ε δξάζε 

πινπνηείηαη απφ εηαηξηθφ ζρήκα. 

(vi) Να ηεξεί εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Υπεχζπλε Αξρή (ή 

εναλλακηικά ηην Ενηεηαλμένη Αρχή). 

9. ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

(i) Η Υπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιχπηνληαη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ έρεη 

ζπιιέμεη απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

Γξάζεο, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν, θαζψο 

θαη γηα λα κελ παξέρεηαη παξάλνκε πξφζβαζε ζε απηέο. 

(ii) Ο Γηθαηνχρνο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ εγγπψληαη ην ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γξάζεο 

θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιχπηνληαη 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ην νλνκαηεπψλπκν, ε εηθφλα ή άιια 

ζηνηρεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ή ηελ αζθάιεηα 

ησλ εμππεξεηνπκέλσλ αηφκσλ ησλ νκάδσλ-ηεο Γξάζεο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ή νπνηαδήπνηε θνηλνπνίεζε δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε πξφζσπα ή θνξείο εθηφο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, νη 

νπνίεο λνκηκνπνηνχληαη ξεηά λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά, απνηειεί ε έγγξαθε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ επσθεινπκέλσλ ηεο Γξάζεο, θαηφπηλ έγγξαθεο 

ελεκέξσζήο ηνπο ζε γιψζζα πνπ θαηαλννχλ θαη εθφζνλ ιεθζεί έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ηα έγγξαθα ελεκέξσζεο θαη 

ζπγθαηάζεζεο ησλ επσθεινπκέλσλ ηεξνχληαη ζην Αξρείν ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη 

απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, 

φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξάγξαθν 4. «Δπαιεζεχζεηο – Έιεγρνη» ηεο 

παξνχζαο. 

(iii) Λακβάλεηαη γεληθφηεξε κέξηκλα απφ ηα δχν κέξε, ζε ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηαο 

εθάζηνπ, σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

10. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ  

1. Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ππνγεγξακκέλνπο ηνπο Όξνπο θαη ηηο 

Υπνρξεψζεηο ηεο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

απφ ηελ παξαιαβή ηνπο. 

2. Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηε Γξάζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

3. Σε πεξίπησζε πνπ ε Γξάζε απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο 

ή θαη ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζήο ηεο ή ν Γηθαηνχρνο δελ ηεξήζεη 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, ε Υπεχζπλε 

Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, εληφο ελφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αξρηθή δηαπίζησζε ηεο κε 
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ηήξεζεο ησλ φξσλ ή θαη ππνρξεψζεσλ, απνζηέιιεη ζην δηθαηνχρν πξνεηδνπνηεηηθή 

επηζηνιή, ζηελ νπνία : 

 παξαζέηεη αλαιπηηθά ηνπο φξνπο ή θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη 

απφ ην δηθαηνχρν,  

 ζέηεη δηνξζσηηθά κέηξα θαη πεξίνδν ζπκκφξθσζεο,  

 ελεκεξψλεη ην δηθαηνχρν γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηελ 

επηδφηεζε ηεο δξάζεο, φπνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ πινπνηήζεη 

ηα απαηηνχκελα δηνξζσηηθά κέηξα εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο 

ζπκκφξθσζεο, ε Υπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ 

αλάθιεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γξάζεο θαη ζηε κνλνκεξή θαηαγγειία/ 

ιχζε ηεο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ εμσγελείο αηηίεο θαζπζηεξνχλ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ή 

θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο, γηα ηηο νπνίεο ν Γηθαηνχρνο δελ θέξεη επζχλε, ε 

Υπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ επίιπζε θαη ηελ άξζε ησλ ελ ιφγσ αηηηψλ.  

4. Σε πεξηπηψζεηο δεφλησο αηηηνινγεκέλεο, ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη λα ιχζεη ηελ παξνχζα Σπκθσλία Δπηδφηεζεο αλά πάζα 

ζηηγκή, κέζσ έγγξαθεο θαη αηηηνινγεκέλεο πξνεηδνπνίεζεο, κε πξνζεζκία 60 

εκεξψλ θαη ρσξίο ππνρξέσζε ζρεηηθήο απνδεκίσζεο. Δάλ δελ ππάξρεη 

αηηηνιφγεζε, ή ε Δληεηαικέλε Αξρή απνξξίςεη ηελ πξνβαιιφκελε απαίηεζε, ε 

ιχζε εθ κέξνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή, θαη ε Δληεηαικέλε Αξρή 

κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή, ελ κέξεη ή ελ φισ, ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ ήδε 

θαηαβιεζεί γηα ηε Γξάζε, θαη’ αλαινγία κε ηε βαξχηεηα ησλ θαηαινγηδφκελσλ 

παξαπησκάησλ θαη αθνχ δνζεί ζην δηθαηνχρν ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη ηηο 

παξαηεξήζεηο/αληηξξήζεηο ηνπ.  

11. ΛΗΞΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 

Η Σπκθσλία Δπηδφηεζεο ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί θαη έρεη ιήμεη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δξάζεο θαη ηε ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηεο. 

12. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Τα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ είλαη ηα κφλα αξκφδηα γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα Σπκθσλία Δπηδφηεζεο. 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 

Οη φξνη θαη ππνρξεψζεηο ηεο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο ππεγξάθε απφ ην δηθαηνχρν ζε 

(3) πξσηφηππα αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ έλα (1) ηεξεί ν δηθαηνχρνο ζην θάθειν ηεο 

δξάζεο θαη ηα δχν ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή, πξνθεηκέλνπ 

λα ππνγξαθνχλ θαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο εληεηαικέλεο αξρήο.  

Οι υμβαλλόμενοι 

Για την Εντεταλμένη Αρτή   Για τον Δικαιούτο 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΑΚΗ 

  Ο ΑΡΥΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΣΙΣΡΑΣΗΓΟ 
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