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TOY ΣΑΜΔΙΟY ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ 
ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ «Δπαναπαηπιζμόρ» 

 
 

ΜΔ ΣΙΣΛΟ «Η εθαπμογή ηων ςποβοηθούμενων εθελούζιων επιζηποθών, 

ζςμπεπιλαμβανομένων μέηπων επανένηαξηρ και λειηοςπγία Ανοικηήρ Γομήρ Φιλοξενίαρ 

Αιηούνηων Δθελούζιαρ Δπιζηποθήρ ζηην πεπιθέπεια Αηηικήρ» 

 

Η Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Σάμεο 

 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Ρνπο Θαλνληζκνχο (ΔΔ) αξηζ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 θαη 516/2014. 

2. Ρελ αξηζ. C(2015) 5313 απφ 31.07.2015 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ηελ ελίζρπζε απφ ην Ρακείν Αζχινπ, 

Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 2014 έσο ην 2020, σο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ αξηζ.C(2015) 9607 απφ 16.12.2015, ηελ αξηζ.C(2016) 7527 απφ 

25/11/2016 εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηελ αξηζ.C (2017) 5791 απφ 

28/08/2017 εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηελ C (2018) 8108 απφ 

06/12/2018. 
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3. Ρνλ Θαλνληζκφ 966/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

25εο Νθησβξίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο  θαη θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ, 

Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

4. Ρνλ Λ. 4375/2016 (ΦΔΘ 51/Α/03.04.2016) «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία πεξεζίαο 

Αζχινπ, Αξρήο Ξξνζθπγψλ, πεξεζίαο πνδνρήο θαη Ραπηνπνίεζεο ζχζηαζε Γεληθήο 

Γξακκαηείαο πνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Νδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε 

ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε)» (L 180/29.6.2013), δηαηάμεηο γηα ηελ εξγαζία 

δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 75 έσο 

79 θαη ην άξζξν 81, φπσο ηζρχνπλ.  

5. Ρν άξζξν 90 ηνπ «Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά 

Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΘ 98/ 

Α/22.4.2005). 

6. Ρν Ξ.δ. 82/2011 (ΦΔΘ Α΄ 198) «Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία πεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ (άξζξν 3 Λ. 3938/2011)». 

7. Ρν Ξ.Γ. 86 (ΦΔΘ 159/Α/29.08.2018) «Αλαζχζηαζε ηνπ πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο 

θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ 

Ξνιίηε». 

8. Ρν Ξ.Γ. 122 (ΦΔΘ 149/Α/10.10.2017) «Νξγαληζκφο πνπξγείνπ Κεηαλαζηεπηηθήο 

Ξνιηηηθήο». 

9. Ρε κε αξηζ. 42356/Φ 776 πνπξγηθή Απφθαζε γηα ηε δηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο 

πεξεζίαο Ππληνληζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Ξξνγξακκάησλ ηνπ Ρακείνπ Αζχινπ, 

Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ηνπ Ρακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο θαη άιισλ πφξσλ 

θαη θαζνξηζκφο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

κεηαθηλείηαη ή απνζπάηαη ζε απηήλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 ηνπ Λ. 4375/2016 

(ΦΔΘ 1121/Β/20.04.2016). 

10. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 8000/20/45/119−δ (ΦΔΘ 1880/Β/7-9-2015) 

κε ηελ νπνία δηαξζξψζεθε ε πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ (.Γ.Δ.Α.Ξ.) πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 11 εδαθ. γ΄ ηνπ Λ. 4332/2015. 

11. Ρελ ππ’ αξηζ. 245 (ΦΔΘ 510/Β/20-02-2019) Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ «Αλάζεζε θαζεθφλησλ δηαρείξηζεο γηα δξάζεηο / έξγα ηνπ 

Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Ρακείνπ Αζχινπ, Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020 ζηελ πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ (.Γ.Δ.Α.Ξ.) ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε». 

12. Ρελ ππ’ αξηζ. πξση. 82350 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 

ησλ Δζληθψλ Ξξνγξακκάησλ ησλ Ρακείσλ Αζχινπ, Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 

(ΡΑΚΔ/AMIF) θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ΡΔΑ/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2014-2020 (ΦΔΘ 2451/Β’/09.08.2016). 

13. Tελ ππ’ αξηζκ. 1380 (ΦΔΘ 199/.Ν.Γ.Γ./12.04.19) «Αλάζεζε θαζεθφλησλ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκφζηαο Ράμεο ηνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε». 

14. Ρελ ππ’ αξηζκ. 11.1/6343/14 (ΦΔΘ 3295 Β/09-12-2014) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 

«Γεληθφο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο Γνκψλ Φηινμελίαο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε κέξηκλα ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο. 

15. Ρν ππ’ αξίζ. ΡΑΚΔ/30/6-ζνη απφ 23/1/2019 έγγξαθν ηεο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ. 

16. Ρν ππ’ αξίζ. 24/2053 απφ 24/1/2019 έγγξαθν ηεο πεξεζίαο πνδνρήο θαη 

Ραπηνπνίεζεο ηνπ πνπξγείνπ Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο.  
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17. Ρν ππ’ αξίζ. Γ.. πξαθηηθφ ηεο απφ 29/01/2019 ζπλάληεζεο κε ηεο Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηεο λέαο Γξάζεο ησλ Δζεινπζίσλ Δπηζηξνθψλ. 

18. To ππ’ αξηζ.  ΡΑΚΔ/30/60/1-η΄ απφ 22/04/2019 κήλπκα ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο πεξί ζχκθσλεο γλψκεο ηεο πεξεζίαο πνδνρήο & Ραπηνπνίεζεο. 

19. Ζ ππ’ αξηζ. ΑΞ.912/Φ.20 απφ 17/04/2019 έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο πεχζπλεο 

Αξρήο. 

 

Θαιεί: 

Ρνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ: 

 Κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο (NGOs) 

 Γηεζλείο Γηαθπβεξλεηηθνχο Νξγαληζκνχο 

 ηε Γηεζλή Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνχ Πηαπξνχ (ΓΔΔΠ) ή ηε Γηεζλή Νκνζπνλδία 

Δξπζξνχ Πηαπξνχ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηεο Δξπζξάο Ζκηζειήλνπ 

 Ππλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ δξάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Ρακείνπ Αζχινπ, 

Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο. 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ζ πξφζθιεζε αθνξά ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ησλ 

εζεινχζησλ επηζηξνθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ επαλέληαμεο θαη ιεηηνπξγίαο 

αλνηθηήο δνκήο θηινμελίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε δξάζε ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

νινθιήξσζεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο ππεθφσλ Ρξίησλ Σσξψλ ζηε Σψξα θαηαγσγήο ηνπο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηπξφζζεηεο παξνρήο παθέηνπ επαλέληαμεο ζηνπο πξνο επηζηξνθή 

κεηαλάζηεο, ε νπνία ζα παξέρεηαη ζηελ Σψξα θαηαγσγήο ηνπο.  Δπηπξφζζεηα, ε ελ ιφγσ 

δξάζε ζα πξνζθέξεη θαη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αηηνχληεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο, ηεο 

βξαρππξφζεζκεο δηακνλήο ηνπο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

ελεξγεηψλ επηζηξνθήο, ζε αλνηθηή δνκή θηινμελίαο, γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε 2019-2022. 

 

Δηδηθφηεξα, νη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ 

ζα πινπνηήζνπλ ηα θάησζη: 

α. Δλεκεξσηηθή εθζηξαηεία θαη πξνβνιή ηεο δπλαηόηεηαο γηα εζεινύζηα 

επηζηξνθήθαη ζρέδηα επαλέληαμεο (Γεσγξαθηθή Δκβέιεηα Πξώηεο Δλεκέξσζεο). 

Ππλερήο ελεκέξσζε θαη πξνβνιή ηεο δπλαηφηεηαο γηα εζεινχζηα επηζηξνθή κε ηε 

ζπκκεηνρή αξκφδησλ θνξέσλ φπσο ε πεξεζία Αζχινπ, ε πεξεζία πνδνρήο θαη 

Ραπηνπνίεζεο, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, νη θαηά ηφπνπο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο θαη 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο ηεο Διιάδνο, ζε ρψξνπο φπνπ ζπρλάδνπλ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο 

επηιέμηκεο νκάδεο ζηφρνπ (ελδεηθηηθά ζε αλνηθηέο δνκέο θηινμελίαο, ζε θιεηζηέο δνκέο 

θηινμελίαο, θνηλφηεηεο κεηαλαζηψλ θιπ). Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη θαιχηεξε θαη 

ακεζφηεξε ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο εζεινχζησλ επηζηξνθψλ θαη 

επαλέληαμεο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ θαη ησλ νκάδσλ ζηφρνπ, φζνλ αθνξά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία. Δπίζεο, ε 

πεξεζία πνδνρήο θαη Ραπηνπνίεζεο θαζψο θαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία ρξεηάδεηαη λα 

παξέρνπλ ζηνλ αλάδνρν ηα απνιχησο αλαγθαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο 
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ππεθνφηεηεο ησλ θηινμελνπκέλσλπξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελεκεξψζεσλ, έηζη ψζηε 

λα νξίδνληαη νη δηεξκελείο αλαιφγσο. 

β. Τπνδνρή-Πιεξνθόξεζε-πκβνπιεπηηθή θαη Καηαγξαθή-Καηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ππεθόσλ πνπ ζα εθδειώζνπλ ηελ επηζπκία εζεινύζηαο επηζηξνθήο ζηε ρώξα 

θαηαγσγήο ηνπο (Γεσγξαθηθή εκβέιεηα εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθόξεζεο). 

πνδνρή, πιεξνθφξεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζα 

εθδειψζνπλ ηελ επηζπκία λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα εζεινχζησλ επηζηξνθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεηνηκαζία 

θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζηξνθήο ή/θαη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ επαλέληαμεο. Ζ 

εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθφξεζε ζηφρν έρεη ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ ηεο 

νκάδαο-ζηφρνπ θαη ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε κηα ηέηνηαο επηινγήο. Θαη απηφ ζα 

επηηεπρζείκε ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ θαη εγθπξφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, απφ 

εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα Ξξν-αλαρσξεζηαθά 

Θέληξα Θξάηεζεο, ε δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη λα αθνινπζεζεί είλαη ε εμήο: 

 Θαηάξηηζε εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεληεχμεσλ κε πεθφνπο Ρξίησλ 

Σσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηα Ξξν-αλαρσξεζηαθά Θέληξα 

 Κεηαθνξά, απφ πξνζσπηθφ ηνπ Ξξν-αλαρσξεζηαθνχ Θέληξνπ, ησλ αηφκσλ 

απφ ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο, ζην δηακνξθσκέλν ρψξν ζπλεληεχμεσλ  

 Κεηά ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο, κεηαθνξά/επηζηξνθή, απφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Ξξν-αλαρσξεζηαθνχ Θέληξνπ, ησλ αηφκσλ ζηνπο ρψξνπο θξάηεζεο. 

Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε  θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλερήο βειηίσζε ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη 

εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα 

εζεινχζηαο επηζηξνθήο ή/θαη επαλέληαμεο {αλάπηπμε παθέησλ βάζεη εμαηνκηθεπκέλσλ 

αλαγθψλ (tailor- made)}. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, φπνπ απαηηείηαη, ζα παξέρεηαη θαη αλάινγε δηεξκελεία. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα αλσηέξσ α. θαη β. ν ππνςήθηνο δηθαηνχρνο νθείιεη λα πινπνηήζεη 

θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

- Δλεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο (ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) ην ρξφλν) θαη επηπιένλ 

αληίζηνηρεο εθζηξαηείεο (ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ην ρξφλν) ζε πεξηνρέο πςειήο 

ζπγθέληξσζεο δπλεηηθά επσθεινχκελσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ,  έλα (01) 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην (32.000 αληίηππα ην ρξφλν) κεηαθξαζκέλν ζηηο πέληε 

βαζηθέο γιψζζεο (Γαιιηθά, Αξαβηθά, Νπξληνχ, Φαξζί-Ληαξί, Θηξκαληδί, Παξαλί, 

Ξαζηνχλ ην νπνίν ζα δηαλέκεηαη θαηά ηελ πξψηε θαηαγξαθή ζην άζπιν. 

- αθίζεο, δεκηνπξγία εθαξκνγήο ζπκβαηήο κε «έμππλα» θηλεηά. 

- πνρξεσηηθή πεξηνδηθή παξνπζία πξνζσπηθνχ ζηα Θέληξα πνδνρήο θαη 

Ραπηνπνίεζεο, αλνηθηέο δνκέο θηινμελίαο, Ξξν-αλαρσξεζηαθά Θέληξα Θξάηεζεο, 

κία θνξά αλά ηξίκελν θαη αθνξά ηνπο κήλεο Απξίιην, Ηνχιην, Νθηψβξην θαη 

Ηαλνπάξην. 

Ν Γηθαηνχρνο ζα αλαπηχμεη ηηο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο (πξψηε θαη δεχηεξε 

ελεκέξσζε) ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.  

 

γ. Γηελέξγεηα ηαπηνπνίεζεο θαη ξύζκηζε ινηπώλ δηαδηθαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ 

(returnlogistics) πξν ηεο αλαρώξεζεο. 

Ξεξηγξαθή δηαδηθαζίαο ηαπηνπνίεζεο ζεζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη γηα ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζή ηεο, εθφζνλ απαηηείηαη, κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε 
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δπλαηφηεηα εζσηεξηθψλ κεηαθηλήζεσλ ππαιιήισλ ησλ Ξξνμεληθψλ Αξρψλ ζε ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο.  

δ. Πξνζσξηλή δηακνλή ζηελ αλνηρηή Γνκή Φηινμελίαο Αηηνύλησλ Δζεινύζηαο 

Δπηζηξνθήο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 αηόκσλ. 

Έσο φηνπ νη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο επηζηξνθψλ λα νινθιεξσζνχλ, νη εγγεγξακκέλνη ζην 

Ξξφγξακκα Δζεινχζησλ Δπηζηξνθψλ δχλαληαη λα δηακέλνπλ πξνζσξηλά ζηελ ελ ιφγσ 

δνκή θηινμελίαο. Νη επηθνπξηθέο ελέξγεηεο ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηζηξεθφκελσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κέζσ ηεο ιήςεο ελαιιαθηηθψλ ηεο θξάηεζεο 

κέηξσλ. Δηδηθφηεξα, ζα παξέρνληαη νη ειάρηζηεο ππεξεζίεο δσηηθήο ζεκαζίαο φπσο:  

παξνρή θαηάιιεινπ θαη επαξθνχο ρψξνπ θηινμελίαο, αζθάιεηα θαη θχιαμε ζε 24σξε 

βάζε, ζίηηζε, παξνρή εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ξνπρηζκνχ, ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο, 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε, παξνρή δηεξκελείαο, θ.α.. 

Πεκεηψλεηαη δε, φηη ηφζν νη παξαπάλσ παξερφκελεο ππεξεζίεο, φζν θαη νη ιεηηνπξγηθέο θαη 

θηηξηαθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δνκήο θηινμελίαο ζπλάδνπλ κε ηα αλαθεξφκελα ζην αλσηέξσ 

(14) ζρεηηθφ (Γεληθφο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο Γνκψλ Φηινμελίαο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κέξηκλα ηεο πεξεζίαο Ξξψηεο πνδνρήο). 

Πην πιαίζην απηφ, θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Νδεγφ Δθαξκνγήο, ζηηο 

πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

- δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ σθεινπκέλσλ ζηε δνκή θηινμελίαο θαη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά, 

- αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δνκήο θαη ε επάξθεηά ηνπο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δνκήο, αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο σθεινπκέλσλ, ηε δπλακηθφηεηα ηεο 

δνκήο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηήλ, 

- θαζήθνληα πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ Κλεκνλίνπ Ππλεξγαζίαο 

- αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο, 

- αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζηε δνκή θαη ν ηξφπνο 

παξνρήο ηνπο:  

α. Πίηηζε (πξσηλφ – κεζεκεξηαλφ − δείπλν), ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο 1 Δ (Ξξνδηαγξαθέο Πίηηζεο) ηνπ «Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο 

Γνκψλ Φηινμελίαο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κέξηκλα ηεο πεξεζίαο 

Ξξψηεο πνδνρήο». 

β. Ξαξνρή εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ξνπρηζκνχ. 

γ. Θαζαξηφηεηα−Δμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. 

δ. Ξαξνρή Ξξσηνβάζκηαο Ηαηξηθήο Φξνληίδαο. 

ε. Ξαξνρή Τπρνθνηλσληθήο πνζηήξημεο. 

ζη. Ξαξνρή δηεξκελείαο. 

δ. Δηθνζηηεηξάσξε θχιαμε θαη αζθάιεηα. 

 

 

ε.1. Έθδνζε ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έθδνζε εηζηηεξίσλ γηα ηελ επηζηξνθή 

ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο- Πξνεηνηκαζία ηεο 

επηζηξνθήο. 

Ξεξηγξαθή δηαδηθαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο πξνμεληθέο 

αξρέο γηα ηελ αλαλέσζε ή/θαη έθδνζε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ (ζε πεξίπησζε ζηελ νπνία 

δελ ππάξρεη αληίζηνηρε πξνμεληθή αξρή ζηελ Διιάδα, ν ππνςήθηνο δηθαηνχρνο κπνξεί λα 
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δεηήζεη ηελ έθδνζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηελ πιεζηέζηεξε ζε άιιε ρψξα αληίζηνηρε 

πξνμεληθή αξρή), ηαμηδησηηθέο ξπζκίζεηο φπσο έθδνζε εηζηηεξίσλ, θαζψο θαη παξνρή ησλ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ηαμηδηνχηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε επηηπρήο θαη απξφζθνπηε επηζηξνθή ηνπο 

ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ αθπξσηηθψλ εηζηηεξίσλ πνπ 

ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ ππαλαρψξεζε (αιιαγή βνχιεζεο) ηνπ αηηήκαηνο εζεινχζηαο 

επηζηξνθήο ηνπ ππεθφνπ Ρξίηεο Σψξαο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ (αξηζκφο εηζηηεξίσλ).  Ρπρφλ έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα θαιπθζνχλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γξάζεο, 

κφλν εάλ είλαη εηδηθψο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλα θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηφπηλ 

εγθξίζεσο ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο. 

ε.2. Πξνεηνηκαζία ηεο επαλέληαμεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 

Ξεξηγξαθή δηαδηθαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο πξνμεληθέο 

αξρέο κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο 

ζπλζήθεο ζηε ρψξα θαηαγσγήο.  

Πρεδίαζε εμεηδηθεπκέλσλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ ζρεδίσλ επαλέληαμεο (αλάπηπμε παθέησλ 

βάζεη εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ (tailor- made). 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα ηεξεί γξαθείν κε 

έκπεηξν πξνζσπηθφ ζηε ρψξα θαηαγσγήο. Θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θάζε ζρεδίνπ 

επαλέληαμεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ επηζηξέθνληα, ν ππνςήθηνο δηθαηνχρνο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ζχκθσλε γλψκε απφ ην γξαθείν ηεο ρψξαο θαηαγσγήο. 

Δπίζεο, ν ππνςήθηνο δηθαηνχρνο δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δληεηαικέλε Αξρή γηα 

ηελ πινπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ επαλέληαμεο ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ Δηδηθέο 

Γξάζεηο.  

ζη. Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηζηξνθήο 

θαη ππνδνρήο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηηο ρώξεο θαηαγσγήο ηνπο, ζε όια ηα 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ξεξηγξαθή δηαδηθαζίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηζηξνθήο θαη 

ππνδνρήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

Δηδηθφηεξα, α) πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζηξνθήο παξνρή πξνο ηνπο 

επηζηξέθνληεο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζηήξημεο γηα ηελ θάιπςε ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ 

δηαβίσζεο κέζσ ηεο θηινμελίαο ζηελ πξναλαθεξζείζα δνκή θηινμελίαο θαζψο θαη 

εζσηεξηθψλ κεηαθηλήζεσλ, φπνπ απαηηείηαη, β) ζηελ παξνρή ζηήξημεο ζε ελδηάκεζνπο 

ζηαζκνχο, κε θπζηθή παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ, γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο κεηεπηβίβαζεο ζε πηήζεηο πξνο ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, 

θαζψο επίζεο θαη γ)ζηελ απηνπξφζσπε ππνδνρή θαη παξνρή βνήζεηαο  ζηνπο ππεθφνπο 

ζηε ρψξα ηειηθνχ πξννξηζκνχ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο, αζθαινχο θαη 

απνηειεζκαηηθήο επαλεηζδνρήο ζε απηήλ. 

δ.1.Μέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εζεινύζησλ επηζηξνθώλ. 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζεινχζησλ επηζηξνθψλ.  

Δλδεηθηηθά, ηα κέηξα κπνξεί λα είλαη: α) επηβεβαίσζε ιήςεο νηθνλνκηθνχ βνεζήκαηνο 

πξηλ ηελ αλαρψξεζε απφ εθπξφζσπν αξκφδηαο ειιεληθήο αξρήο θαη β) πεξηγξαθή ηνπ 

θαηάιιεινπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ην νηθνλνκηθφ βνήζεκα έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε βηψζηκε επηζηξνθή κε ηελ επηβίβαζή ηνπ ζην αεξνπιάλν, θιπ. 

δ.2. Μέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επαλέληαμεο. 
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Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο βηψζηκεο επαλέληαμεο θαη ζα αθνξνχλ ζηελ 

πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε ζρέδηα επαλέληαμεο ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπο. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο ζπλζήθεο ζηε ρψξα θαηαγσγήο, ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ησλ δπλεηηθά επσθεινχκελσλ ππεθφσλ, 

ηα κέηξα απηά αθνξνχλ βνήζεηα κόλνλ ζε είδνο. Δλδεηθηηθά, κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

i) παξνρή βνήζεηαο ζε είδνο γηα ηελ θάιπςε ησλ πξψησλ εμφδσλ κεηά ηελ επηζηξνθή,ii) 

παξνρή βνήζεηαο γηα πξνζσξηλή ζηέγαζε ζε θέληξν, μελψλα ή ζε μελνδνρείν, iii) παξνρή 

βνήζεηαο γηα εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε,iv) παξνρή ζηήξημεο γηα 

ηνπνζέηεζε ζε ζέζε εξγαζίαο,v) παξνρή ζηήξημεο γηα εθθίλεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, vi)παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή, 

ςπρνινγηθή ζηήξημε, θιπ θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε πιηθή βνήζεηα γηα αγνξά νηθνζθεπήο, 

επίπισλ θαη άιισλ αγαζψλ κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επαλεγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα 

επηζηξνθήο, vii) ππνζηήξημε επάισησλ πξνζψπσλ κε ζηφρν ηελ ςπρνινγηθή ηνπο 

ζηήξημε, ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο αλ απαηηείηαη θαη άιισλ ππεξεζηψλ, viii) 

νξγάλσζε ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο απνδνρήο ηνπ επηζηξεθφκελνπ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλίαο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέληαμεο. 

ε. Παξαθνινύζεζε κέηξσλ επαλέληαμεο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ κεηά ηελ 

επηζηξνθή ζηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο (monitoring). 

Ξεξηγξαθή δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξακνλήο θαη επαλέληαμεο ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο θαη θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη ηεο πνξείαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ επαλέληαμεο, φπνπ 

απηέο εθαξκνζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ξξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία, απαηηείηαη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα 

ηεξεί γξαθείν κε έκπεηξν πξνζσπηθφ ζηε ρψξα θαηαγσγήο, έηζη ψζηε ζε δηάζηεκα έσο έμη 

κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επαλέληαμεο, λα δηαπηζηψλεηαη ε επηηπρία ησλ ζρεδίσλ. 

Ρέινο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θαιείηαη λα ηεξεί έλα αμηφπηζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ησλ ππνζέζεσλ επαλέληαμεο, κε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ (γξαθείν εληφο Διιάδνο, γξαθείν ζε 3ε ρψξα). 

ζ. Βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ ζηειερώλ ηνπ ηειηθνύ δηθαηνύρνπ θαη θνξέσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ εζεινύζησλ επηζηξνθώλ θαη ησλ 

ελαιιαθηηθώλ ηεο θξάηεζεο κέηξσλ (Τπεξεζία Αζύινπ, Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη 

Σαπηνπνίεζεο, Διιεληθή Αζηπλνκία). 

Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ θαη επηζθέςεσλ αληαιιαγήο εκπεηξηψλ 

θαη κειέηεο θαιψλ πξαθηηθψλ ζε άιια θξάηε – κέιε ηεο ΔΔ θαη ζε Ρξίηεο ρψξεο πνπ 

πινπνηνχλ δξάζεηο εζεινχζησλ επηζηξνθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηεο θξάηεζεο κέηξσλ, κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηειερψλ ησλ θνξέσλ 

θαη νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα ζηελ Διιάδα. 

η. Γεκνζηνπνίεζε ηεο δξάζεο. 

Ξεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δεκνζηνπνίεζεο ηεο δξάζεο(πρ νξγάλσζε εθδειψζεσλ), ηφζν ζην 

ζηάδην πξνεηνηκαζίαο θαη εθαξκνγήο ηεο, φζν θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο, γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο κπνξεί λα είλαη νη αθφινπζεο: 

- Δλεκεξσηηθή εθζηξαηεία κε δεκηνπξγία ηαηληψλ κε επηηπρεκέλεο ηζηνξίεο αηφκσλ 

πνπ έθαλαλ ρξήζε ηεο εζεινχζηαο επηζηξνθήο θαη ησλ κέηξσλ επαλέληαμεο 

(successstories). 
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- Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ κε ζπκκεηνρή θνξέσλ θαη εηαίξσλ κε ζέκα 

ηε δπλαηφηεηα εζεινχζηαο επηζηξνθήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο ρψξεο 

θαηαγσγήο ηνπο θαη ελαιιαθηηθψλ ηεο θξάηεζεο κέηξσλ. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ (α. έσο η.) πνπ ζα πεξηγξάςεη ν 

ππνςήθηνο δηθαηνχρνο, δχλαηαη ζηελ απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε κνξθή 

WBS (Work- Breakdown Structure). 

ηα. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ 

δεκνζηνπνίεζεο, πξνεηνηκαζίαο θαη εθαξκνγήο ηεο δξάζεο γηα ηα έηε 2019-2022. 

Ρν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο  δξάζεο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληόο ηξηώλ (3) 

εηώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο.  

 

Δπηιέμηκεο νκάδεο ζηόρνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα:  

i) ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε ιάβεη ηειηθή αξλεηηθή απφθαζε ζε ζρέζε 

κε ηελ αίηεζή ηνπο γηα παξακνλή, λφκηκε δηαλνκή θαη/ή δηεζλή πξνζηαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη γη’ απηνχο ζε έλα θξάηνο κέινο θαη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα θάλνπλ ρξήζε 

ηεο δπλαηφηεηαο νηθεηνζεινχο επηζηξνθήο  

ii)ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνιαχνπλ δηθαηψκαηνο παξακνλήο, λφκηκεο δηακνλήο 

θαη/ή δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 2011/95/ΔΔ ή πξνζσξηλήο 

πξνζηαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 2001/55/ΔΘ ζε έλα θξάηνο κέινο, θαη νη νπνίνη 

έρνπλ επηιέμεη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο νηθεηνζεινχο επηζηξνθήο  

iii) ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ παξφλησλ ζε θξάηνο κέινο νη νπνίνη δελ πιεξνχλ πιένλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ ή παξακνλήο ζε θξάηνο κέινο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, θαη ησλ νπνίσλ ε απνκάθξπλζε έρεη αλαβιεζεί ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 9 θαη ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2008/115/ΔΘ.  

 

Πξνηεξαηόηεηα, ελδεηθηηθά, ζα δνζεί ζηηο Σξίηεο Υώξεο βάζεη ησλ θάησζη 

θξηηήξησλ (ηα νπνία ηζρύνπλ δηαδεπθηηθά): 

- Σψξεο γηα ηηο νπνίεο ν αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ γηα επηζηξνθή είλαη πςειφο ή 

- πεθνφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειέο εηζξνέο ή 

- Σψξεο γηα ηηο νπνίεο ν βαζκφο αλαγλσξηζηκφηεηαο είλαη ρακειφο ή 

- Σψξεο κε ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο δηκεξήο ζπκθσλία κε ηελ Διιάδα 

ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γεληθφηεξα. 

νη νπνίεο είλαη : Ξαθηζηάλ, Αθγαληζηάλ, Ηξάθ, Ηξάλ, Καξφθν, Κπαγθιαληέο, Γεσξγία, 

Ηλδία (ελδεηθηηθή θαη φρη πεξηνξηζηηθή απαξίζκεζε). 

Θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, νη αλσηέξσ θχξηεο Ρξίηεο-Σψξεο δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ γηα εηδηθνχο ιφγνπο απφ ην πνπξγείν Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε. 

Πεκεηψλεηαη φηη δελ ζα δηελεξγνχληαη επηζηξνθέο θαη ζρέδηα επαλέληαμεο ζηελ Αιβαλία 

θαη ζηε Βφξεηα Καθεδνλία. 

 

Ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηα εμήο:  
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- Δλεκέξσζε γηα ην «Ξξφγξακκα εζεινχζηαο επηζηξνθήο θαη επαλέληαμεο» 27.600 

γηα 3 έηε ή 9.200/ θαη’ έηνο κε πηζαλή παξέθθιηζε έσο ηεο ηάμεσο ηνπ 

±15% ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ (ΤΣΥ εθεμήο). Θάζε παξέθθιηζε απφ ηνπο 

ζηφρνπο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη ηεθκεξησκέλα.  
- Απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε εζεινχζηαο επηζηξνθήο 16.500 γηα 3 έηε ή 

5.500θαη’ έηνο κε πηζαλή παξέθθιηζε έσο ηεο ηάμεσο ηνπ ±15% ππεθόσλ 

ηξίησλ ρσξώλ (ΤΣΥ εθεμήο) ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο. Θάζε παξέθθιηζε απφ 

ηνπο ζηφρνπο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη ηεθκεξησκέλα.  

- Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 4.350 γηα 3 έηε ή 1.450 θαη’ έηνο κε πηζαλή 

παξέθθιηζε έσο ηεο ηάμεσο ηνπ ± 15% αηνκηθώλ ζρεδίσλ ηα νπνία εθηφο 

απφ ηελ επηζηξνθή ζηε ρψξα θαηαγσγήο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη κέηξα 

επαλέληαμεο. Θάζε παξέθθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη 

ηεθκεξησκέλα.  

- Ξαξνρή θηινμελίαο θαη φισλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλνηρηή Γνκή 

Φηινμελίαο Αηηνχλησλ Δζεινχζηαο Δπηζηξνθήο, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 

αηόκσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζε ηνπιάρηζηνλ 3.240 γηα 3 έηε ή 1.080 

επσθεινύκελνπο ΤΣΥ θαη’ έηνο, πνπ ζα εγγξαθνχλ ζην Ξξφγξακκα 

Δζεινπζίσλ Δπηζηξνθψλ. 

 

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ  

2.1 Νη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηνλ αθφινπζν Δηδηθφ 

Πηφρν «Δπαλαπαηξηζκφ» θαη Δζληθνχο Πηφρνπο,  2- ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΝΛ 

ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΠΚΝ θαη  1- ΠΛΝΓΔΡΗΘΑ ΚΔΡΟΑ 

ΣΑΜΔΙΟ: 
ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 

ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ 
ΚΩΓ. 2014GR65AMNP001 

ΔΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 

ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ 
ΚΩΓ  2014GR65AMNP001 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΔΚΥΩΡΗΗ: 
 ΚΩΓ.  

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ  

: 
3- ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟ ΚΩΓ.  

ΔΘΝΙΚΟ ΣΟΥΟ 

: 

2- ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ 

ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟ 
  

 ΓΡΑΗ: 

Η εθαξκνγή ησλ 

ππνβνεζνύκελσλ εζεινύζησλ 

επηζηξνθώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

κέηξσλ επαλέληαμεο 

ΚΩΓ.  

 

ΣΑΜΔΙΟ: 
ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ 

ΔΝΣΑΞΗ 
ΚΩΓ. 2014GR65AMNP001 

ΔΘΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ 

ΔΝΣΑΞΗ 
ΚΩΓ  2014GR65AMNP001 
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ΚΩΓΙΚΟ 

ΔΚΥΩΡΗΗ: 
 ΚΩΓ.  

ΔΙΓΙΚΟ 

ΣΟΥΟ  : 
3- ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟ ΚΩΓ.  

ΔΘΝΙΚΟ 

ΣΟΥΟ : 
1- ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ    

 ΓΡΑΗ: 

Λεηηνπξγία ηεο Αλνηρηήο Γνκήο 

Φηινμελίαο Αηηνύλησλ 

Δζεινύζηαο Δπηζηξνθήο ζηελ 

πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

ΚΩΓ.  

 

2.2 Οι πποηάζειρ πος θα ςποβληθούν θα ππέπει να ζςνειζθέποςν ζηην εκπλήπωζη ηων ζσεηικών 

δεικηών παπακολούθηζηρ, οι οποίοι είναι:  

 

Πίλαθαο3:Κνηλνί Γείθηεο  

ΚΩΓ.  ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

C2 

Αξηζκφο επαλαπαηξηδνκέλσλ 

πνπ έιαβαλ ελίζρπζε γηα ηελ 

επαλέληαμή ηνπο πξηλ ή κεηά 

ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο κε ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Ρακείνπ 

Αξηζκφο 

1.450 ην ρξφλν 

ΠΛΝΙΝ : 4.350 

(ηξία έηε) 

 

C3 

Αξηζκφο επαλαπαηξηδνκέλσλ 

ησλ νπνίσλ ν επαλαπαηξηζκφο 

ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

Ρακείν, άηνκα πνπ 

επαλαπαηξίζηεθαλ νηθεηνζειψο 

Αξηζκφο 

5.500 ην ρξφλν 

ΠΛΝΙΝ : 

16.500 (ηξία έηε) 

 

 

Πίλαθαο4: Δηδηθνί Γείθηεο 

ΚΩΓ. ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΣΤΠΟ 

ΓΔΙΚΣΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ 

ΠΡΟΚΛΗΗ  

 

Αξηζκφο 

θηινμελνχκελσλ 

αηηνχλησλ 

εζεινχζηαο 

επηζηξνθήο πνπ ν 

επαλαπαηξηζκφο 

ηνπο 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Ρακείν 

 Αξηζκφο 

1.080 ην ρξφλν 

ΠΛΝΙΝ : 3.240 (ηξία 

έηε) 

 
πνζνζηφ αηφκσλ 

πνπ δηακέλνπλ ζηε 
 Ξνζνζηφ Άλσ ηνπ 85% 
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Γνκή θαη 

επηζηξέθνπλ ζηε 

ρψξα θαηαγσγήο 

 

Ξνζνζηφ αξηζκνχ 

αηφκσλ πνπ 

ελεκεξψζεθαλ κε 

αξηζκφ αηφκσλ πνπ 

επηζηξέθνπλ ζηελ 

Σψξα θαηαγσγήο 

ηνπο 

 

Ξνζνζηφ 60% θαη άλσ 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

3.1 Ζ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε δξάζεσλ κε 

ηελ παξνχζα πξφζθιεζε νξίδεηαη σο αθνινχζσο:  

Πίλαθαο 5 

ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: 3- ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟ 

ΔΘΝΙΚΟ ΣΟΥΟ: 2- ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟ 

Α/Α ΓΡΑΗ/ΔΙ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

1 

Ζ εθαξκνγή ησλ ππνβνεζνχκελσλ 

εζεινχζησλ επηζηξνθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ 

επαλέληαμεο 

32.500.000,00 

   

ΤΝΟΛΟ  32.500.000,00 

 

Πίλαθαο 6 
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ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: 3- ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟ 

ΔΘΝΙΚΟ ΣΟΥΟ: 1- ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

Α/Α ΓΡΑΗ/ΔΙ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

1 

Ιεηηνπξγία ηεο Αλνηρηήο Γνκήο 

Φηινμελίαο Αηηνχλησλ Δζεινχζηαο 

Δπηζηξνθήο ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

6.600.000,00 

ΤΝΟΛΟ  6.600.000,00 

Η ζπλνιηθή δεκόζηα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ € 39.100.000,00.  

3.2 Ζ εληεηαικέλε αξρή δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη (αχμεζε ή κείσζε) ην ζπλνιηθφ 

χςνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ηεο 

δξάζεο ή θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο, 

ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο 

(ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο). 

3.3 Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δεκόζηαο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

#39.100.000,00# επξώ.  

3.4 Ζ ζπλεηζθνξά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ππεξβαίλεη ην 

75% ηεο ζπλνιηθήο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο δξάζεο.  

4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

4.1Υο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δξάζεσλ νξίδεηαη ε επνκέλε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Ππκθσλίαο 

Δπηδφηεζεο.  

4.2 Υο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ (νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν) ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ νξίδεηαηε 31εΓεθεκβξίνπ 2022. 

4.3 Νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ κε αξηζ. 82350 Α Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΦΔΘ 

2451/Β’/09.08.2016). 

4.4 Υξεκαηνξνέο 

Ν δηθαηνχρνο ζα ιάβεη πξνρξεκαηνδφηεζε χςνπο 25% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο ήηνη πνζφ € 9.775.000,00 (ελλέα εθαηνκκχξηα 

επηαθφζηεο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο επξψ) ε νπνία θαη ζα θαηαβιεζεί ακέζσο κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Γίθαην. 

Ζ πξνρξεκαηνδφηεζε θαη νη ελδηάκεζεο πιεξσκέο αληηζηνηρνχλ ζε    πξνθαηαβνιέο 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ Γηθαηνχρνπ.      Γηα ηελ 

ππνβνιή αηηήκαηνο απφ ην Γηθαηνχρν θαη ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απφ ηελ 

πξψηε ή δεχηεξε ελδηάκεζε πιεξσκή, χςνπο 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Γξάζεο (9.775.000,00), απαηηείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ε θαηάζεζε αλαθνξάο 
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θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (Γειηίν Ξαξαθνινχζεζεο Ξξνφδνπ Έξγσλ). 

Ξξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ελδηάκεζεο πιεξσκήο  απνηειεί ε έγθξηζε επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή, πνζνχ ίζνπ κε ην 100% φισλ ησλ αξρηθψλ 

πξνρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο ηειεπηαίαο πιεξσκήο. Θαηφπηλ ηεο 

ππνβνιήο θάζε αηηήκαηνο ελδηάκεζεο πιεξσκήο, αθνινπζεί ν έιεγρνο θαη ε 

πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ην 

ζρεηηθφ αίηεκα θαη λα θαηαβιεζεί  ην πνζφ ηεο επφκελεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο. Γηα 

ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο απφ ηνλ Γηθαηνχρν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ηξίηεο ελδηάκεζεο 

πιεξσκήο, χςνπο 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο, απαηηείηαη απφ 

ηνλ Γηθαηνχρν ε θαηάζεζε αλαθνξάο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (Γειηίν 

Ξαξαθνινχζεζεο Ξξνφδνπ Έξγσλ). Ξξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί ε έγθξηζε επηιέμηκσλ δαπαλψλ απφ ηελ Δληεηαικέλε 

Αξρή, πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην άζξνηζκα ηνπ ζπλφινπ ηνπ πνζνχ ηεο 

πξνρξεκαηνδφηεζεο  θαη ηεο πξψηεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο ζπλ πνζνζηνχ 

ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο δεχηεξεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο. Ζ θαηαβνιή ηεο ηέηαξηεο θαη 

ηειηθήο πιεξσκήο χςνπο 5% επί ηνπ  ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο, 

δηελεξγείηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Νινθιήξσζεο 

Γξάζεο απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή. Απφ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απνπιεξσκή 

ηεο Γξάζεο, αθαηξνχληαη απνινγηζηηθά ηπρφλ έζνδα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

πινπνίεζή ηεο (πρ πηζησηηθνί ηφθνη), ηα νπνία επαλαπηζηψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ 

ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Πηελ πεξίπησζε φπνπ νη επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο 

δαπάλεο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξάζεο είλαη ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ 

πξνεθηηµψµελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ε εζληθή θαη θνηλνηηθή ζπκκεηνρή 

πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ εζληθήο θαη 

θνηλνηηθήο επηρνξήγεζεο επί ηεο Γξάζεο. Ν δηθαηνχρνο γηα λα ιάβεη ηελ επηδφηεζε 

ηεο δξάζεο νθείιεη ζε θάζε ζηάδην λα είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία.  

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο θ.π.α. ππ.αξ’ 134453/2015 (ΦΔΘ 

Β/2857/28-12-2015), δηεπθξηλίδεηαη φηη ε αξρηθή θαη θάζε επφκελε 

πξνρξεκαηνδφηεζε, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ, πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ 

ππνρξέσζε θαηάζεζεο εγγχεζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν, κε επηηξεπνκέλεο 

νπνηαζδήπνηε άιιεο εξκελείαο απφ ην πεξηερφκελν ηεο παξαπάλσ ζπκθσλίαο 

επηδφηεζεο.»  

 

4.5 Γαπάλεο βάζεη απινπνηεκέλνπ θόζηνπο Ποζοζηό έωρ επηά 7% επί ηων άμεζων 

επιλέξιμων δαπανών ηηρ δπάζηρ.  

5. ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ1 

5.1 Νη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνηάζεηο ζην ΝΞΠ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ αηνκηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο ζην ΝΞΠ: 

 αθ’ ελφο ηα ζηειέρε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ζπκπιήξσζε δειηίσλ θαη  

 αθεηέξνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γηθαηνχρνπγηα ππνβνιή αηηεκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. 
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Νδεγίεο γηα έθδνζε θσδηθνχ ρξήζηε ζην ΝΞΠ βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε 

logon.ops.gr. 

5.2 Νη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη, κφλνλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζσ ΝΞΠ γηα ην ζχλνιν 

ηεο δξάζεο θαη κφλν ην αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο ππνβάιιεηαη ππνγεγξακκέλν 

ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ / 4νΡκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Ρακείνπ Αζχινπ, 

Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (Ρνκέαο Δπηζηξνθψλ), ζηε δηεχζπλζε Κεζνγείσλ 96, 

Αζήλα, η.θ. 11527. Αζήλα (1νο φξνθνο). 

  απφ ηελ 25 - 04 - 2019  

  έσο ηελ 28 – 05 - 2019 θαη ψξα 14:00. 

Αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ζα  γίλνληαη δεθηά κφλν γηα ην ζχλνιν ηεο δξάζεο 

(φια ηα παθέηα εξγαζίαο ηνπ Νδεγνχ Δθαξκνγήο ηα νπνία ζα πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζε δχν δηαθξηηά ζρέδηα απφθαζεο πινπνίεζεο έξγνπ κε ηδία κέζα). 

Γελ ζα γίλνληαη δεθηά αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ 

θαη αηηήκαηα γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 

ζην ΝΞΠ. 

Ζ ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο ή 

άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ. 

5.3 Ζ πξφηαζεζην ΝΞΠ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αηηήκαηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

(i) Αίηεκα Σξεκαηνδφηεζεο, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.ydeap.gr 

(ii) Ρερληθφ Γειηίν Γξάζεο (ΡΓΓ), ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ, θαζψο θαη νη νδεγίεο 

γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Ρν 

Ρερληθφ Γειηίν Γξάζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ην δηθαηνχρν κφλν ειεθηξνληθά 

ζην ΝΞΠ. 

(iii) Γχν (2) Πρέδηα Απφθαζεο ινπνίεζεο έξγνπ κε ίδηα κέζα, νδεγίεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαζψο θαη ζηνλ 

ζπλεκκέλν νδεγφ εθαξκνγήο . 

(iv) Πηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα πινπνηήζεη 

ηε Γξάζε (πξάμε ζχζηαζεο π.ρ. θαηαζηαζηηθφ ζχζηαζεο θαη νξηζκνχ  

αξκνδηνηήησλ ηνπ δηθαηνχρνπ). Πε πεξίπησζε πνπ ε πξάμε ζχζηαζεο ηνπ 

θνξέα είλαη ζε άιιε γιψζζα πιελ ηεο ειιεληθήο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 

επίζεκα κεηαθξαζκέλε απφ αξκφδηα ειιεληθή αξρή. 

(v) Πηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην επηζπλαπηφκελν έληππν ηππηθήο πιεξφηεηαο 

ηνπ  (Ππλεκκέλν έγγξαθν 5 – ζει.19 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο).  
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Ν ππνςήθηνο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηελ πξφηαζή ηνπ θαη ηα απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ ΝΞΠ. Ρα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, 

ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf.  

Πε πεξηπηψζεηο εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή 

(π.ρ. ράξηεο, ζρέδηα, θιπ.), ν δηθαηνχρνο ππνρξενχληαη λα ηα απνζηείιεη ζηελ  

Δληεηαικέλε Αξρή «πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ 

/ 4νΡκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Ρακείνπ Αζχινπ, Κεηαλάζηεπζεο θαη 

Έληαμεο (Ρνκέαο Δπηζηξνθψλ)»  ζηε δηεχζπλζε Κεζνγείσλ 96, Αζήλα, η.θ.115 27. Αζήλα 

(1νο φξνθνο)ζπλεκκέλα ζην ππνγεγξακκέλν αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο. 

6. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗΓΡΑΔΩΝ 

Μεηά ηελ ππνβνιή πξόηαζεο από ηνλ ππνςήθην δηθαηνύρν ή από ηνλ ζπληνληζηή 

εηαίξν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο πξνβιέπεηαη φηη 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ πνιιαπινχο δηθαηνχρνπο,ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο 

ηνπ θεθαιαίνπ 5, θαη ηελ έγγξαθε ή ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζρεηηθά κε 

ηελ παξαιαβή ηεο πξφηαζήο ηνπ, ε δηαδηθαζία γηα ηελ έληαμε ησλ δξάζεσλ ζην Δ.Ξ. θαη 

ηελ επηδφηεζή ηνπο αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα:  

6.1 Αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ από ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ζε δχν ζηάδηα:  

Α’ ηάδην: Ξιεξφηεηα θαη επηιεμηκφηεηα πξφηαζεο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ 

πιεξφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ επηζπλάπηεηαη 

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Αλάινγα, κε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ηνπ Πηαδίνπ Α’  

απφ αλεμάξηεηε πεληακειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηεο πνπξγνχ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, ε Δληεηαικέλε Αξρή (ΔΑ), είηε 

πξνρσξά ζηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο (Πηάδην Β’), είηε ην αίηεκα 

ρξεκαηνδφηεζεο απνξξίπηεηαη. Ζ ΔΑ ελεκεξψλεη ην δηθαηνχρν ζρεηηθά κε ηνπο 

ιφγνπο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ. 

Β’ ηάδην: Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

δξάζεσλ/έξγσλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.Θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο, απφ ηελ σο άλσ αλεμάξηεηε πεληακειή επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο, εμεηάδνληαη ην Ρερληθφ Γειηίν Γξάζεο, ηα δχν Πρέδηα Απφθαζεο 

ινπνίεζεο κε Ίδηα Κέζα πνπ ππνβάιινληαη απφ ην δηθαηνχρν καδί κε ην αίηεκα 

ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ε δξάζε ή έξγα απηήο εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα απφ ην 

δηθαηνχρν.  

Αλάινγα, κε ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Πηαδίνπ Β’, ε ΔΑ, είηε πξνρσξά 

ζηελ έθδνζε πξνζσξηλνχ πίλαθα θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ θαη κεηά 

ζηελ έθδνζε Απφθαζεο Σνξήγεζεο ηεο Δπηδφηεζεο ηεο Γξάζεο ζηνλ δηθαηνχρν κε 

ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θαη πάληνηε ππφ ηελ πξνυπφζεζε θαηάζεζεο φισλ ησλ 

πξν-απαηηνπκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο (ζηνηρείν 6.4), ζχκθσλα 

κε ηα επφκελα βήκαηα, είηε ην αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απνξξίπηεηαη εάλ δελ 

μεπεξάζεη ηε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα (70) κνλάδσλ. Ζ ΔΑ ελεκεξψλεη 

ην δηθαηνχρν ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηνπο ιφγνπο 

απφξξηςήο ηνπ.  
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αθνινπζεί ηελ παξαθάησ κεζνδνινγία: 

Συγκπιτική Αξιολόγηση  

Ζ αμηνιφγεζε αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ απφ πεληακειή αλεμάξηεηε επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 

6.2 Έθδνζε πξνζσξηλνύ πίλαθα θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ (κφλν 

ζηελ πεξίπησζε ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο). Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο νη πξνηάζεηο θαηαηάζζνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπο. 

 

6.3 Τπνβνιή θαη εμέηαζε ελζηάζεσλ 

Νη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη άπαμ αλά 

ζηάδην αμηνιφγεζεο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, 

ήηνη:  

α) ηεο Απφθαζεο απφξξηςεο αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εθδίδεηαη θαηά ην 

Πηάδην α’ ηεο αμηνιφγεζεο  

β) ηνπ Ξξνζσξηλνχ Ξίλαθα θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ εθδίδεηαη θαηά ην Πηάδην β’ ηεο αμηνιφγεζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο  

Ζ έλζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ελππφγξαθε απφ ην δπλεηηθφ 

Γηθαηνχρν θαη φπνπ απαηηείηαη, ππνγεγξακκέλε θαη απφ ηνλ θνξέα πξφηαζεο, 

εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο θνξέαο απφ ην δπλεηηθφ Γηθαηνχρν.  

Ζ ΔΑ πξσηνθνιιεί θαη εμεηάδεη φιεο ηηο ππνβαιιφκελεο ελζηάζεηο. Ρα απνηειέζκαηα 

ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ εγθξίλνληαη απφ ηελ Ξξντζηάκελν ηεο Δληεηαικέλεο 

Αξρήο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο πνπ ππέβαιαλ ηελ έλζηαζε 

εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο. 

Νη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ πεληακειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, κε κέιε 

δηαθνξεηηθά απφ ηελ πεληακειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηεο πνπξγνχ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, εληφο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο.  

Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε, ε νπνία αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πηαδίνπ α’ (άκεζε 

ή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε) γίλεη δεθηή, ε ΔΑ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πηαδίνπ 

β’.  

Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε αθνξά ην ζηάδην Β’ ηεο αμηνιφγεζεο:  

• Πηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ ηα αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα νπνία γίλεηαη 

απνδεθηή ε έλζηαζε πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ζηε ζεηξά πνπ ηνπο 

θαηαηάζζεη ε βαζκνινγία ηνπο. Ζ ΔΑ, βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο ησλ αηηεκάησλ 
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ρξεκαηνδφηεζεο εηζεγείηαη ηελ έθδνζε Απφθαζεο Σνξήγεζεο θαη ηελ ππνγξαθή 

ησλ Ππκθσληψλ Δπηδφηεζεο ησλ Γξάζεσλ. 

 

6.4 ΞΟΝΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ (σο δηθαηνινγεηηθά 

ηειηθήο θαηαθχξσζεο)  

 Γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο Σνξήγεζεο ηεο Δπηδφηεζεο ηεο Γξάζεο, κεηά ην ζηάδην 

6.3, απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηνπ νπνίνπ ε πξφηαζε 

έρεη ιάβεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία, ε ππνβνιή εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ ησλ θάησζη: 

(i) Κηζζσηήξην ζπκβφιαην/παξαρσξεηήξην/ηίηιν θπξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ, απφ ην 

νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ γηα ρξφλν ίζν κε ηε 

δηάξθεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο. 

(ii) Ξηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο ηεο δνκήο. 

(iii) Νηθνδνκηθή άδεηα. 

 

6.5 Έκδοζη Απόθαζεο Υνξήγεζεο ηεο Δπηδόηεζεο ηεο Γξάζεο/ησλ Γξάζεσλαπφ 

ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέαζε ζςνέσεια πποηγούμενηρ θεηικήρ ειζήγηζηρ ηος πποϊζηαμένος ηηρ 

Δνηεηαλμένηρ Απσήρ ηος ΔΠ. 

6.6 Τπογπαθή ςμθωνίαρ Δπιδόηηζηρ ηηρ Γπάζηρ από ηον νόμιμο εκππόζωπο ηος 

Γικαιούσος ή ηον εκππόζωπο ηος ζςνηονιζηή εηαίπος, (ζηην πεπίπηωζη πος η δπάζη 

πποβλέπεηαι να ςλοποιηθεί από πολλαπλούρ δικαιούσοςρ)και ηον Γενικό Γπαμμαηέα  πος 

πποΐζηαηαι ηηρ απσήρ διασείπιζηρ και Τπογπαθή από ηον Γενικό Γπαμμαηέα ηηρ Απόθαζηρ 

Ένηαξηρ ηηρ Γπάζηρ. 

6.7 Γημοζιοποίηζη ζηην οικεία ιζηοζελίδα ηος Δ.Π.: ηνπ ηίηινπ ησλ δξάζεσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζην Δ.Ξ., ησλ δηθαηνχρσλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθηφο εάλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

δξάζεσλ ε πξφζβαζε πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ηνπο 

ραξαθηήξα, θαζψο αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, ή ηε δεκφζηα ηάμε, ή εγθιεκαηηθέο 

έξεπλεο ή πξνζηαζία δεδνκέλσλπξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

7. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

7.1 Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ ΡΓΓ θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηνπο 

θάησζη:  

1) Σαξκπή Δηξήλε, ηειέθσλν: 210 7471230 Φαμ: 210 7481211,  e-mail: 

programamif@mopocp.gov.gr. 

mailto:programamif@mopocp.gov.gr
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2) Θάιινο Αλδξέαο, ηειέθσλν: 210 7471221  Φαμ: 210 7481211,  e-mail: 

programamif@mopocp.gov.gr. 

7.2Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δζληθφ Ξξφγξακκα «Ρακείνπ Αζχινπ Κεηαλάζηεπζεο & 

Έληαμεο/ Ρνκέαο Δπηζηξνθψλ», ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ., ην ζεζκηθφ 

πιαίζην πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ Δ.Ξ., ηνπο θαλφλεο 

επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ δξάζεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα 

ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (φπσο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ΡΓΓ/Δ, δεηθηψλ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ θαη άιια 

έγγξαθα αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε «www.ydeap.gr»   

Ν αλσηέξσ δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο 

Δληεηαικέλεο Αξρήο κε ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Ξ. θαη 

αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

  

Η Γενική Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Σάξηρ  

  ΘΑΙΑΛΡΕΖ Πππξηδνχια 

 

ςνημμένα: 

Ρα παξαθάησ ζπλεκκέλα βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.ydeap.gr 

1. πφδεηγκα Αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

2. πφδεηγκα Ρερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

3. πφδεηγκα Πρεδίνπ/σλΑπφθαζεο ινπνίεζεο κε ίδηα κέζα, εθφζνλ απαηηείηαη/ληαη 

4. πφδεηγκα Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο 

5. πφδεηγκα Δληχπνπ Ρππηθήο Ξιεξφηεηαο 

6. Θξηηήξηα Δπηινγήο πξάμεσλ – Κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο- Απαηηνχκελα έγγξαθα 

ηππηθήο πιεξφηεηαο (ΝΓΖΓΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ) 

7. πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ κε αξηζ. 82350 (ΦΔΘ 

2451/Β/09.08.2016), 

8. Πρέδην Κλεκνλίνπ Ππλεξγαζίαο κεηαμχ αλαδφρνπ θαη ηεο πεξεζίαο πνδνρήο θαη 

Ραπηνπνίεζεο 

9. Έληππν παξνρήο πξψηεο ελεκέξσζεο 

10. Έληππν παξνρήο εμαηνκηθεπκέλεο ελεκέξσζεο 

11. πφδεηγκα πίλαθα παξνρήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

12. Νδεγφο Δθαξκνγήο 

 

Παπάπηημα Ι: Τποσπεώζειρ Γικαιούσων  

Παπάπηημα ΙΙ: Δξαζθάλιζη ηηρ πποζβαζιμόηηηαρ ζηα άηομα με αναπηπία 

mailto:programamif@mopocp.gov.gr
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ΠΛΝΟΥΛ 

Ξ. Θαλειινπνχινπ 4, ΡΘ 101 77, Αζήλα 

7. Ξ.Ξ.η.Ξ. / Α.Δ.Α. / ΠΛΡΝΛΗΠΡΗΘΝ ΝΟΓΑΛΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ & ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΞΖΓΥΛ 

Ξ. Θαλειινπνχινπ 4, ΡΘ 101 77, Αζήλα 

 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

5ν  Ρκήκα ινπνίεζεο, Αλαθνξψλ, Δπαιεζεχζεσλ θαη Ξηζηνπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Ρακείνπ Αζχινπ Κεηαλάζηεπζεο & Έληαμεο/ Ρνκέαο Δπηζηξνθψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ  

Νη δηθαηνχρνη δξάζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Δζληθφ Ξξφγξακκα αλαιακβάλνπλ ηελ 

ηήξεζε ησλ παξαθάησ ππνρξεψζεσλ: 

 

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Λα ηεξνχλ ηελ Θνηλνηηθή θαη Δζληθή Λνκνζεζία 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) Λα πινπνηνχλ ηε δξάζε, ζε επηρεηξεζηαθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν εληφο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο απνθιεηζηηθά ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 

(ii) Λα ηεξνχλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θαη ησλ επί κέξνπο έξγσλ, 

φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο, ζην Ρερληθφ Γειηίν 

Γξάζεο θαη ζηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα, εθφζνλ έξγα ηεο δξάζεο 

πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα. 

(iii) Λα δηαζθαιίδνπλ 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. 

(iv) Λα ιακβάλνπλ έγθξηζε απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ΞΑΠΓ θαη ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαη εληφο ησλ 

πξνζεζκηψλ πνπ ζέηνπλ. 

Κεηά ηελ πξνέγθξηζε ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο ηεο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ν 

δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κέζσ ηνπ ΝΞΠ ην Ρερληθφ Γειηίν Έξγνπ.  

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

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

Απφθαζεο/εσλ Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Ρερληθφ Γειηίν 

Έξγνπ. Πηελ Απφθαζε/εηο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα 

ελζσκαηψζεη ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο πνπ 

δηαηππψζεθαλ θαηά ηελ εμέηαζή ηεο ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρεηηθήο 

πξφηαζεο.  

(v) Λα ελεκεξψλνπλ έγθαηξα 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. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη:  

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

εκεξνινγηαθνχ κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε λα 

ππνβάιινπλ Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ θαη λα επηζπλάπηνπλ 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 ζπιιέγνπλ έγθαηξα ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα γηα ηε κέηξεζε ησλ θνηλψλ ή 

θαη εηδηθψλ δεηθηψλ ηεο δξάζεο θαη λα ππνβάιινπλ ζην ΝΞΠ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 
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θάζε έηνπο Γειηίν Γήισζεο Δπίηεπμεο Γεηθηψλ, ζην νπνίν απνηππψλνληαη νη 

ηηκέο ησλ δεηθηψλ πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο πινπνίεζεο ηεο 

δξάζεο,  

 κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ 

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 ππνβάιινπλ έγθαηξα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ 

πξφνδν ηεο δξάζεο ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή. 

(vi) Λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ 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 Δληεηαικέλε Αξρή, ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη ηα ζεκεία ηξνπνπνίεζεο θαη ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο νη ιφγνη 

ηξνπνπνίεζήο ηνπο. Ρν αίηεκα ππνβάιιεηαη ζηελ πεχζπλε/Δληεηαικέλε Αξρή κε 

ηελ επαλππνβνιή ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο (Έληππν Δ.Η.1_3) ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ Ξεδίσλ 10-13 «Αληηθείκελν Ρξνπνπνίεζεο Ρερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο» θαη ηελ 

ελζσκάησζε ζε απηφ ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο Γξάζεο. 

Πην ΡΓΓ κε ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο επηζπλάπηνληαη φια ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο.  

Πηελ 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 Κέζα κε ελζσκαησκέλεο ηηο 

πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ/ησλ έξγσλ.   

Πηελ πεξίπησζε απνδνρήο απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο 

ηεο δξάζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, εθδίδεηαη ηξνπνπνηεκέλε Απφθαζε Έληαμεο ηεο 

Γξάζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ έξγν/έξγα ηεο δξάζεο πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, ν 

δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε λέαο Απφθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα.  

Πε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο απφ ηελ 

Δληεηαικέλε Αξρή, ν δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία 

ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη απφξξηςεο. Ν δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ηε 

δξάζε ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο.  

Πε πεξίπησζε έξγνπ αξραηνινγίαο, ν Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ζηελ ζηελ Δληεηαικέλε 

Αξρή ηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα. 

(vii) Λα πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ΝΞΠ 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. 

(viii) Λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβάιιεη ζην ΝΞΠ, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. 
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(ix) Λα ππνγξάθεη θαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Κλεκνλίνπ Ππλεξγαζίαο απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ Γηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα (8) ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ  

(i) Λα ιεηηνπξγνχλ 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) Λα ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηε δξάζε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη 

φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ 

Δληεηαικέλε Αξρή, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ. 

(iii) Λα ηεξνχλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηε δξάζε θαη λα ππνβάιινπλ ζηνηρεία 

θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηελ αξκφδηα ΔΑ κε θάζε Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο.  

(iv) Λα ππνβάιινπλ (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) 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) Ζ Δληεηαικέλε Αξρή δηαζθαιίδεη φηη ν δηθαηνχρνο ζα εηζπξάμεη ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη πιήξσο. Θαλέλα 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) Ν δηθαηνχρνο ζα ιάβεη πξνρξεκαηνδφηεζε χςνπο 25% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο ήηνη πνζφ € 9.775.000,00 (ελλέα εθαηνκκχξηα 

επηαθφζηεο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο επξψ) ε νπνία θαη ζα θαηαβιεζεί ακέζσο κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Γίθαην. 

Ζ πξνρξεκαηνδφηεζε θαη νη ελδηάκεζεο πιεξσκέο αληηζηνηρνχλ ζε    πξνθαηαβνιέο 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ Γηθαηνχρνπ.      Γηα ηελ 

ππνβνιή αηηήκαηνο απφ ην Γηθαηνχρν θαη ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απφ ηελ 

πξψηε ή δεχηεξε ελδηάκεζε πιεξσκή, χςνπο 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Γξάζεο (9.775.000,00), απαηηείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ε θαηάζεζε αλαθνξάο 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (Γειηίν Ξαξαθνινχζεζεο Ξξνφδνπ Έξγσλ). 

Ξξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ελδηάκεζεο πιεξσκήο  απνηειεί ε έγθξηζε επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή, πνζνχ ίζνπ κε ην 100% φισλ ησλ αξρηθψλ 

πξνρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο ηειεπηαίαο πιεξσκήο. Θαηφπηλ ηεο 

ππνβνιήο θάζε αηηήκαηνο ελδηάκεζεο πιεξσκήο, αθνινπζεί ν έιεγρνο θαη ε 

πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ην 

ζρεηηθφ αίηεκα θαη λα θαηαβιεζεί  ην πνζφ ηεο επφκελεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο. Γηα 

ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο απφ ηνλ Γηθαηνχρν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ηξίηεο ελδηάκεζεο 

πιεξσκήο, χςνπο 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο, απαηηείηαη απφ 

ηνλ Γηθαηνχρν ε θαηάζεζε αλαθνξάο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (Γειηίν 

Ξαξαθνινχζεζεο Ξξνφδνπ Έξγσλ). Ξξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί ε έγθξηζε επηιέμηκσλ δαπαλψλ απφ ηελ Δληεηαικέλε 

Αξρή, πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην άζξνηζκα ηνπ ζπλφινπ ηνπ πνζνχ ηεο 
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πξνρξεκαηνδφηεζεο  θαη ηεο πξψηεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο ζπλ πνζνζηνχ 

ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο δεχηεξεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο. Ζ θαηαβνιή ηεο ηέηαξηεο θαη 

ηειηθήο πιεξσκήο χςνπο 5% επί ηνπ  ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο, 

δηελεξγείηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Νινθιήξσζεο 

Γξάζεο απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή. Απφ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απνπιεξσκή 

ηεο Γξάζεο, αθαηξνχληαη απνινγηζηηθά ηπρφλ έζνδα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

πινπνίεζή ηεο (πρ πηζησηηθνί ηφθνη), ηα νπνία επαλαπηζηψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ 

ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Πηελ πεξίπησζε φπνπ νη επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο 

δαπάλεο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξάζεο είλαη ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ 

πξνεθηηµψµελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ε εζληθή θαη θνηλνηηθή ζπκκεηνρή 

πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ εζληθήο θαη 

θνηλνηηθήο επηρνξήγεζεο επί ηεο Γξάζεο. Ν δηθαηνχρνο γηα λα ιάβεη ηελ επηδφηεζε 

ηεο δξάζεο νθείιεη ζε θάζε ζηάδην λα είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία.  

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο θ.π.α. ππ.αξ’ 134453/2015 (ΦΔΘ 

Β/2857/28-12-2015), δηεπθξηλίδεηαη φηη ε αξρηθή θαη θάζε επφκελε 

πξνρξεκαηνδφηεζε, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ, πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ 

ππνρξέσζε θαηάζεζεο εγγχεζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν, κε επηηξεπνκέλεο 

νπνηαζδήπνηε άιιεο εξκελείαο απφ ην πεξηερφκελν ηεο παξαπάλσ ζπκθσλίαο 

επηδφηεζεο.» 

(iii) Ζ δεκφζηα ζηήξημε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν αληηζηνηρεί ζε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο θαη δεισζείζεο απφ ην δηθαηνχρν ζηελ ΔΑ.  

(iv) Όιεο νη δαπάλεο απνδεηθλχνληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα 

ηζνδχλακεο αμίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηεο ΞΑΠΓ.  

(v) Νη 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.  

(vi) Νη πιεξσκέο δχλαηαη λα θαηαβάιινληαη ζην δηθαηνχρν είηε ηκεκαηηθά, αλάινγα κε 

ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ή θαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο, εθφζνλ ε δαπάλε ηεο δξάζεο πξαγκαηνπνηείηαη εθάπαμ, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε δεκφζηα ζχκβαζε δξάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ππνδνκέο, πξνκήζεηεο ή θαη ππεξεζίεο ή/θαη ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε. 

(vii) Ζ πξνρξεκαηνδφηεζε θαη νη ελδηάκεζεο πιεξσκέο αληηζηνηρνχλ ζε πξνθαηαβνιέο 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

(viii) Ν 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) Πηελ 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.  
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(ii) Νη Γηθαηνχρνη απνδέρνληαη 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.  

(iii) Νη κε επηιέμηκεο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ Πρεδίνπ.  

6. ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ  

(i) Λα ζέηνπλ 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 πεχζπλε Αξρή (ε 

ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή), ζηελ Αξρή Διέγρνπ, ζηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα εζληθά ή επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα. 

(ii) Λα απνδέρνληαη επηηφπηνπο ειέγρνπο/επαιεζεχζεηο απφ ηελ πεχζπλε 

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) Λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ππεξγνιάβνπο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα 

απνδέρνληαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο θαη ειέγρνπο απφ ηελ πεχζπλε 

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) Πηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επαιεζεχζεσλ ή ειέγρσλ 

δηαπηζηψλεηαη παξάηππε δαπάλε ε πεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή πεξηθφπηεη ηα 

κε επηιέμηκα πνζά θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην δηθαηνχρν εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

νξίδνληαη ζην δεχηεξν κέξνο «Γεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο» ηεο ΞΑΠΓ.  

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

ζπλεηζθνξά ζην δηθαηνχρν ηεο δξάζεο ε πεχζπλε Αξρή/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) Λα απνδερζνχλ ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηνλ θαηάινγν ησλ δξάζεσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δζληθφ Ξξφγξακκα πνπ δεκνζηνπνηεί ε ΔΑ, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 53 ηνπ 

Θαλ. 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) Λα ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο πνπ 

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

α)  Λα ηνπνζεηνχλ 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. 

Ζ πηλαθίδα, ε νπνία ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Θαλνληζκφ 1049/2014, αλαγξάθνπλ α) ηνλ ηχπν 
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θαη ηελ νλνκαζία ηεο δξάζεο/ηνπ έξγνπ, β) ην έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, γ) ην Ρακείν πνπ ζηεξίδεη ηε δξάζε/ην έξγν θαη δ) δήισζε πνπ έρεη 

επηιεγεί απφ ηελ πεχζπλε Αξρή, ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο. Νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο θαηαιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο πηλαθίδαο.  

β)  Λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε/ζην έξγν ζρεηηθά κε ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο απφ ην ΡΑΚΔ ή ην ΡΔΑ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο 

ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ 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, θ.ά.) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο/ ηνπ 

έξγνπ ή παξάγνληαη ζην πιαίζην απηφ.  

8. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

(i) Λα ηεξνχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ 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 πιεξσκή ηεο δξάζεο, δειαδή απφ ηελ16ε Νθησβξίνπ 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 

Ππλεδξίνπ εάλ ην δεηήζνπλ, ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα.  

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

παξαηππηψλ, ελδίθσλ δηαδηθαζηψλ είηε θαηφπηλ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο.  

(iii) Ρα 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 εθδφζεσλ ησλ 

πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

(iv) Κε ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπαλψλ ν δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί 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. Ζ ελ ιφγσ θαηάζηαζε επηθαηξνπνηείηαη θαη απνζηέιιεηαη εθ λένπ 

ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή, εθφζνλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο κεηαβιεζνχλ. 

(v) Λα ηεξνχλ 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) Λα ηεξνχλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή. 

 

9. ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

(i) Ζ Δληεηαικέλε Αξρή ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ 

απνθαιχπηνληαη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη 

πνπαπαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Γξάζεο, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν, θαζψο θαη γηα λα κελ παξέρεηαη παξάλνκε πξφζβαζε 

ζε απηέο. 

(ii) Νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 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 
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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 νκάδσληεο 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. Πηελ 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) Ιακβάλεηαη 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  

Δθφζνλ, ε πξφηαζε αμηνινγεζεί ζεηηθά θαη απνθαζηζηεί ε ρνξήγεζε ηεο επηδφηεζήο ηεο:  

1. Ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ππνγεγξακκέλνπο ηνπο Όξνπο θαη ηηο 

πνρξεψζεηο ηεο Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 

ηελ παξαιαβή ηνπο. 

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

παξνχζαο Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Η, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

3. Πε πεξίπησζε πνπ ε Γξάζε απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο ή θαη 

ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζήο ηεο ή ν Γηθαηνχρνο δελ ηεξήζεη θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η, ε Δληεηαικέλε Αξρή, 

εληφο ελφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αξρηθή δηαπίζησζε ηεο κε 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 

Δληεηαικέλε Αξρή δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Γξάζεο θαη ζηε κνλνκεξή θαηαγγειία/ ιχζε ηεο Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ εμσγελείο αηηίεο θαζπζηεξνχλ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ή θαη 

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

Δληεηαικέλε Αξρή νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε θαη 

ηελ άξζε ησλ ελ ιφγσ αηηηψλ.  

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

ρξεκαηνδφηεζε θαη λα ιχζεη ηελ παξνχζα Ππκθσλία 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.  
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5. Ζ Ππκθσλία Δπηδφηεζεο ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί θαη έρεη ιήμεη κε ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δξάζεο θαη ηε ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

«ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»  

 

Πην παξαθάησ θείκελν παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ νη δνκέο θηινμελίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο, ηδηαίηεξα εθείλεο νη δνκέο πνπ απεπζχλνληαη ζε ηέηνηα άηνκα.  

 

Ρήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία  

 

Πεκεηψλεηαη φηη, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο πξνηεηλφκελεο 

Γξάζεο, νη θάησζη πεξηπηψζεηο (Α΄ έσο θαη Γ΄) δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη ζπλδπαζηηθά.  

 

(Α) Ξξφζβαζε ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο νηθνπέδσλ  

(1) πξφβιεςε νξηδφληηαο πξνζβαζηκφηεηαο (ζχλδεζε πεδνδξνκίνπ κε είζνδν, πξνζβάζηκε 

είζνδνο, πξνζβαζηκφηεηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ, δηαδξνκέο ηζφπεδεο ή κε ξάκπεο, 

ηθαλνπνηεηηθφ άλνηγκα ζπξψλ, ηθαλνπνηεηηθφ πιάηνο δηαδξφκσλ θ.ιπ.)  

(2) πξφβιεςε θαηαθφξπθεο πξνζβαζηκφηεηαο (αλειθπζηήξαο/ αλαβαηφξην, 

θιηκαθνζηάζην θ.ιπ.)  

(3) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ ρψξσλ πγηεηλήο  

(4) πξφβιεςε ρψξσλ αλακνλήο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ  

(5) πξφβιεςε ζήκαλζεο ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο (έληνλν θνληξάζη-κεγάινη ραξαθηήξεο, 

εηθνλίδηα, γξαθή Braille, ερεηηθή θαη νπηηθή ζήκαλζε θ.ιπ.)  

(6) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ εμνπιηζκψλ (ρακειά γθηζέ, πξνζβάζηκεο νζφλεο 

πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.)  

 

(Β) Ξξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα  

(1) ζπκκφξθσζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη 

ππεξεζηψλ κε ηηο Νδεγίεο γηα ηελ Ξξνζβαζηκφηεηα ηνπ Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ, έθδνζε 

2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) ηνπ δηεζλή oξγαληζκνχ World Wide Web 

Consortium (W3C), θαη’ ειάρηζην ζην κεζαίν επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο “ΑΑ”, ελψ 

ζπλίζηαηαη ε ζπκκφξθσζε ζην αλψηαην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο “ΑΑΑ”  

(2) ζηελ πεξίπησζε δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε θπξίσο κέζσ θηλεηψλ θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ (πρ. 

wearables, tablets, έμππλα ηειέθσλα θ.ιπ.) ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

Βέιηηζηεο Ξξαθηηθέο γηα Σξήζε Γηαδηθηπαθνχ Ξεξηερνκέλνπ απφ Θηλεηέο Ππζθεπέο, 

έθδνζε 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) ηνπ W3C  

(3) ζε πεξίπησζε ινγηζκηθνχ user agents, δειαδή ινγηζκηθνχ πνπ αλαιακβάλεη λα 

ζπιιέμεη, εμάγεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηα πεξηερφκελα ηνπ 

Ηζηνχ, ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη Νδεγίεο Ξξνζβαζηκφηεηαο γηα User Agents, 

έθδνζε 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) ηνπ W3C  

(4) ζε πεξίπησζε εξγαιείσλ ζπγγξαθήο θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Ηζηνχ, ζπληζηάηαη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε νη Νδεγίεο Ξξνζβαζηκφηεηαο γηα Δξγαιεία Ππγγξαθήο, έθδνζε 2.0 

(Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) ηνπ W3C  

(5) ζε θάζε πεξίπησζε εμαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ζπζηεκάησλ κε δηαδεδνκέλεο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο θαη ηερληθά βνεζήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΑκεΑ (π.ρ. αλαγλψζηεο νζφλεο, εηδηθνί δηαθφπηεο θαη ζπζηήκαηα 

αιιειεπίδξαζεο, κεγεζπληέο νζφλεο).  

 

(Γ) Ξξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία-Ξιεξνθφξεζε  

(1) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ κνξθψλ δηάδνζεο πιεξνθνξίαο - πιεξνθφξεζεο (φπσο 

πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδεο σο πεξίπησζε Δ- “Ξξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα”, 
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έληππα ζε γξαθή Braille, έληππα κε κεγάινπο ραξαθηήξεο, θαζέηεο ή CD, DVD κε 

πξφβιεςε ππφηηηισλ, πξφβιεςε δηεξκελείαο ζηε λνεκαηηθή, θ.ιπ.)  

(2) πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο πάζεο θχζεσο εθδειψζεσλ (πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ 

θηηξηαθψλ ππνδνκψλ σο πεξίπησζε Β - “Ξξφζβαζε ζε θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ππαίζξηνπο 

ρψξνπο νηθνπέδσλ”, πξνζβάζηκσλ εληχπσλ θαη εμνπιηζκνχ, δηεξκελείαο ζηε λνεκαηηθή 

θ.ιπ.)  

 

Πρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη πξφηππα γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑκεΑ  

Νη παξαθάησ αλαθνξέο αθνξνχλ ζην βαζηθφ ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν αλάινγα 

κε ηε θχζε ηεο Γξάζεο ηζρχεη ηαπηφρξνλα κε ηπρφλ ηζρχνλ εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη 

πξνδηαγξαθέο (π.ρ. εηδηθή λνκνζεζία/ πξνδηαγξαθέο γηα ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

παηδηθέο ραξέο, εθπαηδεπηήξηα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.).  

 

(Α) Ξξφζβαζε ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο νηθνπέδσλ  

Α.1. Λ.4074/2012 ΦΔΘ 88 Α’ “Θχξσζε ηεο Πχκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο θαη ηνπ Ξξναηξεηηθνχ Ξξσηνθφιινπ ζηε Πχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο”  

Α.2. Λ. 4067/2012 ΦΔΘ 79 Α’ “ΛΝΘ” θαη Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ ΞΔΘΑ  

 

(Β) Ξξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα  

Β.1. Λ.4074/2012 ΦΔΘ 88 Α’ “Θχξσζε ηεο Πχκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο θαη ηνπ Ξξναηξεηηθνχ Ξξσηνθφιινπ ζηε Πχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο”  

Β.2. N. 3979/2011 ΦΔΘ 138 Α’ “Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο”  

Β.3. Αξηζ. ΑΞ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΔΘ 1301 Β’ “Θχξσζε Ξιαηζίνπ Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο”  

Β.4. Νδεγίεο γηα ηελ Ξξνζβαζηκφηεηα ηνπ Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ WCAG 2.0 

(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)  

Β.5. Βέιηηζηεο Ξξαθηηθέο γηα Σξήζε Γηαδηθηπαθνχ Ξεξηερνκέλνπ απφ Θηλεηέο Ππζθεπέο, 

έθδνζε 1.0 (http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγιηθά)  

Δ.6. Νδεγίεο Ξξνζβαζηκφηεηαο γηα UserAgentsUAAG 2.0 

(http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγιηθά)  

Β.7. Νδεγίεο Ξξνζβαζηκφηεηαο γηα Ππγγξαθή Ξεξηερνκέλνπ Ηζηνχ ΑΡAG 2.0 

(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγιηθά)  

 

(Γ) Ξξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία-Ξιεξνθφξεζε  

Γ.1. Λ.4074/2012 ΦΔΘ 88 Α’ “Θχξσζε ηεο Πχκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο θαη ηνπ Ξξναηξεηηθνχ Ξξσηνθφιινπ ζηε Πχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο”-άξζξα 2, 9 θαη 21 ηεο Πχκβαζεο 

 

ΑΔΑ: 693Ν46ΜΚ6Π-ΡΣΑ
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