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ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ «Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΔΝΩΝ 

ΔΘΔΛΟΤΙΩΝ ΔΠΙΣΡΟΦΩΝ, ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ 

ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ» 

 

ΘΔΚΑ: Ρξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο «Ζ εθαξκνγή ησλ ππνβνεζνύκελσλ εζεινύζησλ επηζηξνθώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ επαλέληαμεο» κε Θσδηθό ΝΞΠ 5003202από ην Δζληθό Ξξόγξακκα 

«Ρακείνπ Αζύινπ, Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020».  

 

Η Γενική Γπαμμαηέαρ Γημοζίαρ Σάξηρ 

 

Έρνληαο ππόςε : 

α. Σον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 514/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 ςχετικά με τον κακοριςμό γενικϊν διατάξεων 
όςον αφορά το Σαμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και το μζςο για τθ 
χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ, τθσ πρόλθψθσ και καταςτολισ 
τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ διαχείριςθσ κρίςεων 

β. Σον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 516/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθ δθμιουργία του Σαμείου Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2008/381/ΕΚ του 
υμβουλίου και τθν κατάργθςθ των αποφάςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
τ.ου υμβουλίου αρικ. 573/2007/ΕΚ και αρικ. 575/2007/ΕΚ και τθσ απόφαςθσ 
2007/435/ΕΚ του υμβουλίου, 

γ. Σθν υπ’ αρικ. C(2015) 5313 από 31/07/15 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του 
Εκνικοφ Προγράμματοσ τθσ Ελλάδασ για τθν ενίςχυςθ από το Σαμείο Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ για τθν περίοδο από το 2014 ζωσ το 2020, ωσ ζχει 
τροποποιθκεί με τθν υπ’ αρικ. C(2015) 9607 από 16/12/2015 εκτελεςτικι απόφαςθ 
τθσ Επιτροπισ, με τθν υπ’ αρικ. C(2016) 1836 από 21/03/16 εκτελεςτικι απόφαςθ τθσ 
Επιτροπισ, με τθν υπ’ αρικ. C(2016) 7527 από 25/11/16 εκτελεςτικι απόφαςθ τθσ 
Επιτροπισ, με τθν υπ’ αρικ. C(2017) 5791 από 28/08/17 εκτελεςτικι απόφαςθ τθσ 
Επιτροπισ, κακϊσ και με τθν υπ’ αρικ. C(2018) 8108 από 06/12/18 εκτελεςτικι 
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απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, 
δ. Σθν υπ’ αρικ. 82350 από 03/08/16 (ΦΕΚ 2451/Β/09.08.2016) Τπουργικι Απόφαςθ 

«φςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Εκνικϊν Προγραμμάτων των Σαμείων Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΣΑΜΕΕ/AMIF) και Εςωτερικισ Αςφάλειασ (ΣΕΑ/ISF) για 
τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020», 

ε. Σο Ν. 3938/2011 από 28/03/11 (ΦΕΚ 61/Αϋ/31.03.2011) «φςταςθ Γραφείου 
Αντιμετϊπιςθσ Περιςτατικϊν Αυκαιρεςίασ ςτο Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

στ. Σο Π.Δ. 82/2011 από 09/09/11 (ΦΕΚ 198/Α’/09.09.2011) «Οργάνωςθ και λειτουργία 
Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων (άρκρο 3 Ν. 
3938/2011)», 

ζ. Σθν υπ’ αρικ. 8000/20/45/119-δ’ από 03/09/15 (ΦΕΚ 1880/Β’/07.09.2015) Κοινι 
Τπουργικι Απόφαςθ για τθν διάρκρωςθ τθσ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και 
Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ του άρκρου 9 παρ. 11 εδάφιο γ’ του Ν.4332/2015,  

η. Σον Ν. 4375/2016 από 02/04/16 (ΦΕΚ 51/Α’/03.04.2016) «Οργάνωςθ και λειτουργία 
Τπθρεςίασ Αςφλου, Αρχισ Προςφυγϊν, Τπθρεςίασ Τποδοχισ και Σαυτοποίθςθσ 
ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Τποδοχισ, προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου «ςχετικά με τισ κοινζσ διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του 
κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ)», διατάξεισ για τθν εργαςία 
δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ και άλλεσ διατάξεισ, 

θ. Σθν υπ’ αρικ. 245 από 08/02/19 (ΦΕΚ 510/Β’/20.02.2019) Απόφαςθ του Τφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ για τθν «Ανάκεςθ κακθκόντων διαχείριςθσ για δράςεισ / 
ζργα του Εκνικοφ Προγράμματοσ του Σαμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 
για τθν περίοδο 2014-2020 ςτθν Τπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν 
Προγραμμάτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ»,  

ι. Σο Π.Δ. 86 από 29/08/18 (ΦΕΚ 159/Α’/29.08.2018) «Αναςφςταςθ του Τπουργείου 
Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ και μετονομαςία του ςε Τπουργείο 
Προςταςίασ του Πολίτθ». 

ια. Η υπ’ αρικ. 8000/20/21/68 από 12/07/2017 Εςωτερικι Διαταγι  κ. Δ/ντου τθσ ΤΔΕΑΠ. 
ιβ. Σθν με αρ. πρωτ. ΣΑΜΕ/30/6 από 09/11/2015 πρόςκλθςθ για τθν υποβολι 

προτάςεων τθσ Εντεταλμζνθσ Αρχισ (Τπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και 
Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων) ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Προγράμματοσ του Σαμείου 
Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο πλαίςιο του 
Ειδικοφ τόχου «Επαναπατριςμόσ» και Εκνικοφ τόχου «Μζτρα για τον 
Επαναπατριςμό». 

ιγ. Σθν υπ' αρικ. TAME/30/6-νγ' από 27/05/2016 υπογραφείςα μεταξφ των Νομίμων 
Εκπροςϊπων τθσ ΤΔΕΑΠ και του Διεκνι Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ  υμφωνίασ 
Επιδότθςθσ. 

ιδ. Σθν υπ' αρικ. TAME/30/6-μκ' από 27/05/2016 Απόφαςθ Χοριγθςθσ τθσ δράςθσ «Η 
εφαρμογι των υποβοθκοφμενων εκελοφςιων επιςτροφϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 
μζτρων επανζνταξθσ» ςτο Εκνικό Πρόγραμμα του Σαμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ 
και Ζνταξθσ2014-2020. 

ιε. Η υπ’ αρικ. ΣΑΜΕ/30/6-ριδ’από 27/12/2016 1θ Σροποποίθςθ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ 
τθσ Δράςθσ. 

ιστ. Σθν υπ' αρικ. TAME/30/6-ριε' από 12/01/2017 υπογραφείςα μεταξφ των Νομίμων 
Εκπροςϊπων τθσ ΤΔΕΑΠ και του Διεκνι Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ 1θσ 
Σροποποίθςθσ τθσ υμφωνίασ Επιδότθςθσ. 

ιθ. Σθν υπ' αρικ. TAME/30/6-ρξθ' από 24/05/2017 υπογραφείςα μεταξφ των Νομίμων 
Εκπροςϊπων τθσ ΤΔΕΑΠ και του Διεκνι Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ 2θσ 
Σροποποίθςθσ τθσ υμφωνίασ Επιδότθςθσ. 

κ. Η υπ’ αρικμ. ΣΑΜΕ/30/6-ςξα’από 12/09/2018 2θ Σροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ 
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Χοριγθςθσ τθσ Δράςθσ 
κα. Σθν υπ' αρικ. TAME/30/6-ςξβ' από 26/09/2018 υπογραφείςα μεταξφ των Νομίμων 

Εκπροςϊπων τθσ ΤΔΕΑΠ και του Διεκνι Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ 3θ Σροποποίθςθ 
τθσ υμφωνίασ Επιδότθςθσ. 

κβ. Σο υπ’αρικ. 3448 από 29/03/2019  αίτθμα του Διεκνι Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ. 
κγ. Η υπ’ αρικ. ΣΑΜΕ/30/6-τθ’ από 29/03/19 Αναφορά των χειριςτϊν τθσ Δράςθσ 
κδ. Σο υπ’ αρικ. ΣΑΜΕ/30/6-τκ’ από 29/03/2019 ειςθγθτικό ςθμείωμα του 4ου Σμιματοσ 

Προγραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ και του 5ου Σμιματοσ Τλοποίθςθσ, Αναφορϊν, 
Επαλθκεφςεων και Πιςτοποίθςθσ του Σαμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, 
με κζμα «Σροποποίθςθ Σεχνικοφ Δελτίου Δράςθσ με τίτλο: «Η εφαρμογι των 
υποβοθκοφμενων εκελοφςιων επιςτροφϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων μζτρων 
επανζνταξθσ», κωδ. ΟΠ 5003202 του Εκνικοφ Προγράμματοσ του Σαμείου Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020 – Ειςιγθςθ τροποποίθςθσ / ανακεϊρθςθσ 
ςχετικισ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ Επιδότθςθσ Δράςθσ και τθσ αντίςτοιχθσ υμφωνίασ 
Επιδότθςθσ Δράςθσ». 

κε. Tθν υπ’ αρικμ. 1380 (ΦΕΚ 199/Τ.Ο.Δ.Δ./12.04.19) «Ανάκεςθ κακθκόντων Γενικοφ 
Γραμματζα Δθμόςιασ Σάξθσ του Προςταςίασ του Πολίτθ». 

κστ Σθν υπ' αρικ. TAME/30/6-τιδ' από 12/04/2019 4θ Σροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ 
Χοριγθςθσ τθσ Δράςθσ. 

κζ. Σθν υπ' αρικ. TAME/30/6-τιη' από 13/05/2019 υπογραφείςα μεταξφ των Νομίμων 
Εκπροςϊπων τθσ ΤΔΕΑΠ και του Διεκνι Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ 4θ 
Σροποποίθςθ τθσ υμφωνίασ Επιδότθςθσ. 

κη. Σο υπ’ αρικ. 3629 από 21/05/2019  αίτθμα τροποποίθςθσ του Διεκνι Οργανιςμοφ 
Μετανάςτευςθσ. 

κθ. Η  υπ’ αρικ ΣΑΜΕ/30/6-τκη’ από 22/05/2019 Αναφορά των ςτελεχϊν του 4ου και 5ου 
Σμιματοσ τθσ ΤΔΕΑΠ. 

λ. Σο υπ’ αρικ. ΣΑΜΕ/30/6-τκθ’ από 22/05/2019 ειςθγθτικό ςθμείωμα του 4ου 
Σμιματοσ Προγραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ και του 5ου Σμιματοσ Τλοποίθςθσ, 
Αναφορϊν, Επαλθκεφςεων και Πιςτοποίθςθσ του Σαμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ 
και Ζνταξθσ, με κζμα «Σροποποίθςθ Δράςθσ με τίτλο: «Η εφαρμογι των 
υποβοθκοφμενων εκελοφςιων επιςτροφϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων μζτρων 
επανζνταξθσ», κωδ. ΟΠ 5003202 του Εκνικοφ Προγράμματοσ του Σαμείου Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020 – Ειςιγθςθ τροποποίθςθσ / ανακεϊρθςθσ 
ςχετικισ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ Επιδότθςθσ Δράςθσ και τθσ αντίςτοιχθσ υμφωνίασ 
Επιδότθςθσ Δράςθσ». 

λα. Η υπ’ αρικ. ΣΑΜΕ/30/6-τλ’ από 23/05/19 Σροποποιθμζνθ Απόφαςθ Χοριγθςθσ 
Επιδότθςθσ τθσ εν λόγω Δράςθσ (ΑΔΑ: 6ΡΞΑ46ΜΚ6Π-ΓΤ4). 
 

 

Αποθαζίζει  

Ρελ ηξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο «Ζ εθαξκνγή ησλ ππνβνεζνύκελσλ εζεινύζησλ επηζηξνθώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ επαλέληαμεο» ζηνλ Δηδηθό Πηόρν  «Δπαλαπαηξηζκόο», θαη ηνλ Δζληθό Πηόρν 

«Κέηξα γηα ηνλ επαλαπαηξηζκό» ηνπ Δ.Ξ. «Ρακείνπ Αζύινπ, Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο».  

Ζ Γξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Ρακείν Αζύινπ Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (75% επξσπατθνί πόξνη 

θαη 25% εζληθνί πόξνη). 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΡΑΗ 

1. Κωδικόρ Γπάζηρ /MIS (ΟΠ):  5003202 

2. Γικαιούσορ: 
ΓΙΔΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ- 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 
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3.Κωδικόρ Γικαιούσος:  

4. Φςζικό ανηικείμενο ηηρ Γπάζηρ: 

1) Δθαξκνγή ησλ ππνβνεζνύκελσλ εζεινύζησλ επηζηξνθώλ 

2) ινπνίεζε κέηξσλ επαλέληαμεο 

 

5. Παπαδοηέα Γπάζηρ: 

- Απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε εζεινύζηαο επηζηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 5.400 (γηα ην 1ν θαη 2ν έηνο) θαη 

6.160 (γηα ην 3ν έηνο) κε πηζαλή παξέθθιηζε έσο ηεο ηάμεσο ηνπ ±10% ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηηο 

ρώξεο θαηαγσγήο ηνπο/ θαη’ έηνο. Ζ παξέθθιηζε ιακβάλεη ρώξα θαηόπηλ απόθαζεο ηεο εληεηαικέλεο 

αξρήο, βάζε ζηαηηθώλ ζηνηρείσλ.  

- Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 4.893 αηνκηθώλ ζρεδίσλ ζηελ ηξηεηία ηα νπνία εθηόο από ηελ επηζηξνθή 

ζηε ρώξα θαηαγσγήο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη κέηξα επαλέληαμεο.  

- Ξαξάδνζε αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο, ζε κεληαία βάζε, ησλ ππεθόσλ πνπ ηειηθά ζα επηζηξέςνπλ ζηε 

ρώξα θαηαγσγήο, κε θαηεγνξηνπνίεζε αλά ρώξα θαη κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξζεθαλ ζε θάζε έλαλ ππήθνν μερσξηζηά ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο.   

- Ξαξάδνζε αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο, ζε κεληαία βάζε, ησλ ππεθόσλ πνπ ζα σθειεζνύλ από κέηξα 

επαλέληαμεο, κε θαηεγνξηνπνίεζε αλά ρώξα θαη κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξάζεηο επαλέληαμεο πνπ 

πξνζθέξζεθαλ ζε θάζε έλαλ ππήθνν μερσξηζηά ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο.  

- ηνζέηεζε θξηηεξίσλ επηινγήο ππεθόσλ Ρξίησλ Σσξώλ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ επαλέληαμεο.  

- Δλεκεξσηηθή εθζηξαηεία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ζηηο βαζηθέο γιώζζεο δπλεηηθά 

επσθεινύκελσλ ππεθόσλ, αθίζεο, θαη επηζθέςεηο ζε πεξηνρέο πςειήο ζπγθέληξσζεο δπλεηηθά 

επσθεινύκελσλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ.  

- πνρξεσηηθή παξνπζία πξνζσπηθνύ ζηα “hotspot” θαη ζε άιια ζεκεία όπνπ παξαηεξείηαη πςειή 

ζπγθέληξσζε ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ αλά ηελ επηθξάηεηα.  

- Δλεκεξσηηθή εθζηξαηεία κε δεκηνπξγία ηαηληώλ κε επηηπρεκέλεο ηζηνξίεο αηόκσλ πνπ έθαλαλ ρξήζε 

ηεο εζεινύζηαο επηζηξνθήο θαη ησλ κέηξσλ επαλέληαμεο (successstories).  

- Δλεκεξσηηθή εθζηξαηεία θαη εθδειώζεηο ζηηο πεξηνρέο πνπ παξαηεξείηαη πςειή ζπγθέληξσζε 

ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο.   

- Δλεκεξσηηθή εθζηξαηεία πξνβνιήο ηεο δπλαηόηεηαο εζεινύζηαο επηζηξνθήο αθελόο ζε ρώξνπο όπνπ 

ζπρλάδνπλ ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ κε ηε ζπκκεηνρή δηαθόξσλ θνξέσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ΚΘΝ θαη 

αθεηέξνπ κε ηε ρξήζε ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ.  

- Γηνξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ εθδειώζεσλ ζηελ Αηηηθή θαη ζηελ πεξηθέξεηα κε ζθνπό ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο εζεινπζίσλ επηζηξνθώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο δπλεηηθά 

επσθεινύκελνπο.  

- Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ κε ζπκκεηνρή θνξέσλ θαη εηαίξσλ κε ζέκα ηε δπλαηόηεηα 

εζεινύζηαο επηζηξνθήο ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηηο ρώξεο θαηαγσγήο ηνπο.  

- Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ ηαμηδηώλ θαη απνζηνιώλ γηα ζηειέρε ππεξεζηώλ θαη νξγαληζκώλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ εθνύζησλ επηζηξνθώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ 

επαλέληαμεο ζηηο ρώξεο επηζηξνθήο, ζε άιια θξάηε – κέιε ηεο ΔΔ πνπ πινπνηνύλ παξόκνηεο δξάζεηο. 

Γηνξγάλσζε εθπαηδεύζεσλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο έξγσλ γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ 

δηαδηθαζηώλ εζεινύζησλ επηζηξνθώλ θαη επαλέληαμεο.  

- Κέξηκλα γηα ηξίκελε παξαθνινύζεζε ηεο παξακνλήο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηηο ρώξεο 
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θαηαγσγήο ηνπο θαη ηεο πνξείαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηάο ησλ ελεξγεηώλ επαλέληαμεο, όπνπ απηέο 

εθαξκνζηνύλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

- Απνηύπσζε θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ζε κνξθή WBS (Work-BreakdownStructure) 

 

6Α. ΚΟΙΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΗ 

ΘΩΓ. 
ΓΔΗΘΡΖ 

ΓΔΗΘΡΖΠ ΚΝΛΑΓΑ 
ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

ΡΗΚΖ ΠΡΝΣΝΠ 

C2 

Αξηζκόο επαλαπαηξηδνκέλσλ πνπ έιαβαλ 

ελίζρπζε γηα ηελ επαλέληαμή ηνπο πξηλ ή 

κεηά ηνλ επαλαπαηξηζκό ηνπο κε ηε 

ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ Ρακείνπ 

Αξηζκόο Γηα ηα 3 έηε ηεο δξάζεο:  

- 4.893 βνήζεηα 

επαλέληαμεο  

C3 

Αξηζκόο επαλαπαηξηδνκέλσλ ησλ νπνίσλ 

ν επαλαπαηξηζκόο ζπγρξεκαηνδνηήζεθε 

από ην Ρακείν, άηνκα πνπ 

επαλαπαηξίζηεθαλ νηθεηνζειώο 

Αξηζκόο 
- 5.400 γηα ην πξώην έηνο 

- 5.400 γηα ην δεύηεξν έηνο 

θαη  

- 6.160 γηα ην ηξίην έηνο 

ΠΛΝΙΝ : 16.960  

 

6Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΗ 

ΘΩΓ. 
ΓΔΗΘΡΖ 

ΓΔΗΘΡΖΠ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΗΚΖ ΠΡΝΣΝΠ 

 
Ξνζνζηό αξηζκνύ αηόκσλ πνπ 

ελεκεξώζεθαλ κε αξηζκό αηόκσλ πνπ 

επηζηξέθνπλ ζηελ Σώξα θαηαγσγήο ηνπο 

Ξνζνζηό 60% 

 
Δθδήισζε πξνβνιήο απνηειεζκάησλ ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο 
Αξηζκόο 1/ έηνο 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

7. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 01/06/2016 

8. Ζ εκεξνκελία ιήμεο Φπζηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ην ππνέξγν 2 ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 31/05/2019 θαη 

γηα ηα ππνέξγα 1, 3 θαη 4 ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 31/08/2019. 

9. Ζ εκεξνκελία ιήμεο Νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 29/02/2020 

 

Ανηικείμενο Σποποποίηζηρ ηηρ Γπάζηρ 

[ζηελ αξρηθή έθδνζε ηεο απόθαζεο έληαμεο ην πεδίν δελ εκθαλίδεηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη, εθόζνλ ε 

απόθαζε έληαμεο ηξνπνπνηείηαη] 

Γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηεο Γξάζεο ηξνπνπνηνύληαη ηα ππνέξγα 1, 3 θαη 4 σο εμήο: 

1) Ξαξάηαζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ έσο 31/08/2019  

2) Αύμεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζηόρνπ ηνπ ππνέξγνπ 1 ζε 16.960 άηνκα 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΓΡΑΗ  ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

1. ΘΩΓΗΘΝΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ ΓΑΞΑΛΖΠ 

2. ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΓΖΚΝΠΗΑ 

ΓΑΞΑΛΖ  

3. ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΔΞΗΙΔΜΗΚΖ 

ΓΑΞΑΛΖ  
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Α1. ΑΚΔΠΔΠ 

ΓΑΞΑΛΔΠ 

i. Ξνζό ρσξίο ΦΞΑ 30.345.794,39 30.345.794,39 

ii. ΦΞΑ 
  

Α.2. ΔΚΚΔΠΔΠ 

ΓΑΞΑΛΔΠ 

i. Ξνζό ρσξίο ΦΞΑ 
  

ii. ΦΞΑ 
  

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ 
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Β.1. ΓΑΞΑΛΔΠ βάζεη ηππνπνηεκέλεο θιίκαθαο 
θόζηνπο αλά κνλάδα 

  

Β2. ΓΑΞΑΛΔΠ βάζεη θαη’ απνθνπή πνζνύ 
(LumpSum) 

  

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

2.124.205,61 2.124.205,61 

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΒΑΔΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΚΟΣΟΤ    

Γ. ΑΓΟΡΑ ΔΓΑΦΙΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ  
  

ΤΝΟΛΑ 32.470.000,00 32.470.000,00 

 

ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ/ΔΣΑΙΟΤ/ΩΝ 
  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΡΑΗ 
 

32.470.000,00 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΝΓΙΚΑΙΟΤΥΟ/ΔΣΑΙΡΟ 

ΘΩΓ. ΓΗΘΑΗΝΣΝ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ 
ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

 

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖΠ- ΑΞΝΠΡΝΙΖ 
ΔΙΙΑΓΝΠ 

32.369.620,00 

…….. 
ΞΑΡΖ ΑΟΚΝΠΡΔΗΑ ΡΝ ΝΖΔ ΓΗΑ ΡΝΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ- 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ 
100.380,00 

 

ΠΛΝΙΝ 32.470.000,00 

Ππκπιεξώλεηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο δξάζεσλ πνπ πινπνηνύληαη από πεξηζζόηεξνπο δηθαηνύρνπο 

 

10. Ζ επηιέμηκε δεκόζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζηήξημεο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 
32.470.000,00€.  

11. Γηα ηε Γξάζε, ζύκθσλα κε ηελ εθαξκνδόκελε επηινγή απινπνηεκέλνπ θόζηνπο: 

Ρν πνζνζηό, βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη νη έκκεζεο δαπάλεο, αλέξρεηαη ζε 7% επί ησλ άκεζσλ 
δαπαλώλ ηεο δξάζεο. 

 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
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12. Η δημόζια δαπάνη ηηρ δπάζηρ πνπ πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδύζεσλ ανέπσεηαι ζε 32.470.000,00 € θαη επηκεξίδεηαη σο αθνινύζσο:  

 
 
 
 
 
 

ΤΛΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝ/ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΑΝ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

ΚΩΓ. 

Α 
Φοπέαρ Α 

ΚΩΓ. Γπάζηρ 

Α (ΚΩΓ. 

Δναπίθμος)* 

Ππόηαζη 

εγγπαθήρ 

Δνεπγόρ Δνάπιθμορ 

(πος ζςνεσίζει να 

πληπώνει ηην 

δπάζη) 

ύνολο Π/Τ 

  

2015ΠΔ05020007 Λέν Έξγν ΞΓΔ  Όρη 32.470.000,00 

* Ν θσδηθόο ελαξίζκνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ΠΑ από ηνλ πνπξγό Νηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη 
Ρνπξηζκνύ. 

 

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  ΥΑ/ΔΑ επαλεμεηάδεη ηε δξάζε θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο 

απφθαζεο έληαμήο ηεο.  

ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΗΑΠ ΔΞΗΓΝΡΖΠΖΠ, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Απόθαζεο Έληαμεο.  

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ   

1. πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνύ, Γηεύζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, Λίθεο 5-7, 
Αζήλα (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΝΞΠ) 

2. Φνξέαο Σξεκαηνδόηεζεο (Γ/λζε …..) (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΝΞΠ) 

3. Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνύ ΔΠΞΑ (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΝΞΠ) 

4. Φνξέαο Ξξόηαζεο ηεο Γξάζεο (Θύξηνο ηνπ έξγνπ, εθόζνλ είλαη δηαθνξεηηθόο από ην δηθαηνύρν) 

5. Φνξέαο Λεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ (εθόζον είναι διαθορεηικός από ηο δικαιούτο) 

Ζ Γεληθή  Γξακκαηέαο Γεκνζίαο Ράμεο 
           

                                         ΠΞΟΗΓΝΙΑ ΘΑΙΑΛΡΕΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι   

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 

Ο Γηθαηνχρνο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο- Γξαθείν Διιάδαο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε εθηέιεζεο ηεο Γξάζεο «Η εθαξκνγή ησλ ππνβνεζνχκελσλ εζεινχζησλ 

επηζηξνθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ επαλέληαμεο», κε θσδηθφ ΟΠΣ 

«5003202», ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 32.470.000,00 € θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο  32.470.000,00 € ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Τακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο», 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 24.352.500,00 € θαη αληηζηνηρεί ζε 75 (%) 

επί ηεο επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο. 

2. ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΩΝ Δ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 

Ο Δικαιούτος θα σλοποιήζει ηη δράζη τωρίς ηην ανάθεζη ζε ηρίηοσς σπό μορθή 

εργολαβίας έργα ή εργαζίες ασηής. 

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 ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη 

ηεο κε δηάθξηζεο. Η Γξάζε αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο πνπ δηέπνπλ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Μεηαλάζηεπζεο. 

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 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, εθφζνλ αθνινπζνχλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 

Μεηά ηελ πξνέγθξηζε ηεο 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 
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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.  

(iv) Να ελεκεξψλεη 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. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη:  

 Δληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ απφ ηε ιήμε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εκεξνινγηαθνχ κήλα λα ππνβάιιεη «Γειηίν Πξνφδνπ Δλεξγεηψλ Ωξίκαλζεο 

& Υπνρξεψζεσλ Γξάζεο». 

Οη ελέξγεηεο σξίκαλζεο δχλαληαη λα είλαη ε έθδνζε αδεηψλ (π.ρ. νηθνδνκηθή 

άδεηα, ηξνπνπνηήζεηο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. θιπ), ε έθδνζε εγθξίζεσλ 

(π.ρ. απφ αξραηνινγηθή ππεξεζία, εγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηψλ, θιπ), 

άιιεο πξναπαηηνχκελεο ελέξγεηεο, φπσο έθδνζε Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, 

απφθηεζε γεο – απαιινηξηψζεηο, πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, θιπ.).Σηηο 

ελέξγεηεο σξίκαλζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ελέξγεηεο αλάιεςεο λνκηθήο 

δέζκεπζεο κε ηα επηκέξνπο ζηάδηα εμέιημήο ηνπο (π.ρ. ππνβνιή ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο, πξνέιεγρνο θαη έγθξηζε δηαθήξπμεο απφ ηε ΓΑ, ππνβνιή 

ζρεδίνπ ζχκβαζεο, πξνέιεγρνο θαη έγθξηζε λνκηθήο δέζκεπζεο. θιπ ). 

Σπκπιεξψλνληαη δε είηε ζε επίπεδν έξγνπ είηε ζε επίπεδν δξάζεο αλαιφγσο 

ηεο θχζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ απαηηήζεσλ παξαθνινχζεζεο. Οη 

πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο σξίκαλζεο νινθιεξψλνληαη πξηλ ηελ αλάιεςε 

λνκηθήο δέζκεπζεο (ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απφθαζε εθηέιεζεο κε ίδηα 

κέζα), αιιά θάπνηεο φπσο ε απφθηεζε γεο – απαιινηξηψζεηο δχλαληαη λα 

εμειίζζνληαη θαη κεηά. 

 Να ελεκεξψλεη ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο 

ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ ηεο δξάζεο, απφ ηελ 

έθδνζε ηεο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Γξάζεο, κέζσ πεξηνδηθψλ  αλαθνξψλ. Οη αλαθνξέο 

ππνβάιινληαη αλά Έξγν απφ ην Γηθαηνχρν κε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ (ΓΓΓ)ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΟΠΣ θαη 

ζε έληππε κνξθή ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή. Τν ΓΓΓ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα 

ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ην δεισζέλ πινπνηεκέλν θπζηθφ αληηθείκελν θαη 

ηηο δεισζείζεο απφ ην Γηθαηνχρν δαπάλεο ηνπ Έξγνπ (αληίγξαθα 

παξαζηαηηθψλ, αληίγξαθα πιηθνχ δεκνζηφηεηαο, αληίγξαθα θχιισλ 

απαζρφιεζεο, ζπκβάζεηο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, εγθξίζεηο ζπκβάζεσλ 

απφ αξκφδηεο αξρέο,  πξαθηηθά παξαιαβήο, ζηνηρεία θίλεζεο ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ Γηθαηνχρνπ (extrait), ζηνηρεία ινγηζηηθήο κεξίδαο ηεο 

δξάζεο/έξγνπ /θσηναληίγξαθν ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηεξεί ν 

Γηθαηνχρνο γηα ηελ ππφςε δξάζε/έξγν). Δπηζπκεηφ είλαη θάζε ΓΓΓ λα 

ππνβάιιεηαη απφ ην Γηθαηνχρν ην αξγφηεξν εμήληα κέξεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε θάζε ηεηξακήλνπ πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο. Τν ρξνλνδηάγξακκα 

Υπνβνιήο ηνπ θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

Φξνλνδηάγξακα Υπνβνιήο  

Αξ. Αλαθνξψλ 
Ηκ. Έλαξμεο 
Πεξηφδνπ 
Αλαθνξάο 

Ηκ. Λήμεο 
Πεξηνδνχ 
Αλαθνξάο 

Αλαθνξά 
Πεξίνδνο 
Αλαθνξάο 

 Ηκ. Υπνβνιήο 
Αλαθνξάοέσο: 

1 1/6/2016 30/9/2016 Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ 4 κήλεο 30/11/2016 

2 1/10/2016 31/1/2017 Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ 4 κήλεο 31/3/2017 

3 1/2/2017 31/5/2017 Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ 4 κήλεο 31/7/2017 

4 1/6/2017 30/9/2017 Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ 4 κήλεο 30/11/2017 
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5 1/10/2017 31/1/2018 Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ 4 κήλεο 31/3/2018 

6 1/2/2018 31/5/2018 Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ 4 κήλεο 31/7/2018 

7 1/6/2018 30/9/2018 Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ 4 κήλεο 30/11/2018 

8 1/10/2018 31/1/2019 Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ 4 κήλεο 31/3/2019 

9 1/2/2019 31/5/2019 Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ 4 κήλεο 31/7/2019 

10 1/6/2019 31/8/2019 Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ 3 κήλεο 31/10/2019 

 

 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 θάζε έηνπο Γειηίν Γήισζεο Δπίηεπμεο Γεηθηψλ, ζην νπνίν 

απνηππψλεη ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν 

έηνο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο.  

 Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα απνζηέιιεη θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα σο απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

επηζπλαπηφκελν πίλαθα, κε ζθνπφ ηελ πιήξε παξαθνινχζεζε εμέιημεο ηφζν 

ηνπ θπζηθνχ αιιά θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δξάζεο, ζχκθσλα 

κε πίλαθα ζηαηηζηηθψλ πνπ θαηαξηίδεη ην Τκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Αμηνιφγεζεο ΤΑΜΔ ηεο ΥΓΔΑΠ γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο,  

 κε ηελ νινθιήξσζε 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 εληεηαικέλε αξρή. 

(v) Να ελεκεξψλεη 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 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 ΤΓΓ 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 

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 
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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. 

(vi) 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. 

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

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

ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ  

(i) Να ιεηηνπξγεί κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο δξάζεοζχκθσλα κε ηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ, 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) 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 Υπεχζπλε Αξρή/ 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.  

(iii) Όιεο νη δαπάλεο απνδεηθλχνληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά 

έγγξαθα ηζνδχλακεο αμίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηεο ΥΠΑΣΥΓ. 

(iv) Η πξνρξεκαηνδφηεζε θαη νη ελδηάκεζεο πιεξσκέο αληηζηνηρνχλ ζε    

πξνθαηαβνιέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ 

Γηθαηνχρνπ. Η πξνρξεκαηνδφηεζε, χςνπο 25% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο 8.117.500,00 (νρηψ εθαηνκκχξηα εθαηφλ 

δεθαεπηά ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ θαηαβάιιεηαη ζην Γηθαηνχρν ακέζσο κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Γίθαην. Γηα 

ΑΔΑ: ΨΑ5146ΜΚ6Π-15Μ



 

ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο απφ ην Γηθαηνχρν θαη ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απφ 

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

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο (8.117.500,00), απαηηείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ε 

θαηάζεζε αλαθνξάο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (Γειηίν 

Παξαθνινχζεζεο Πξνφδνπ Έξγσλ). Πξνυπφζεζε 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. Καηφπηλ 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 Παξαθνινχζεζεο Πξνφδνπ Έξγσλ). 

Πξνυπφζεζε 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. Η θαηαβνιή ηεο ηέηαξηεο θαη ηειηθήο πιεξσκήο χςνπο 

5% επί ηνπ  ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξάζεο, δηελεξγείηαη εληφο δχν 

(2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Οινθιήξσζεο 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 Πξνγξάκκαηνο. Σηελ 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.  

(v) Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9§2 εδάθην ηειεπηαίν ηνπ λ. 

4412/2016 (ΦΔΚ Α/147/8-8-2016) θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 

θ.π.α. ππ.αξ’ 134453/2015 (ΦΔΚ 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.»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 

24.352.500,00 € θαη αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 75% επί ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο 

δαπάλεο θαη εθ κέξνπο ησλ εζληθψλ πφξσλ ζε 8.117.500,00, ήηνη 25% 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.  
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(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 

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 Υπεχζπλε 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) 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 ησλ 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 
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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, 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 

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 Αρτή). 

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 
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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 

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 Υπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή απνξξίςεη ηελ πξνβαιιφκελε 

απαίηεζε, ε ιχζε εθ κέξνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή, θαη ε 

Υπεχζπλε Αξρή/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. 
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Η Σπκθσλία απηή δελ επεξεάδεη ηα πξνλφκηα θαη ηηο αζπιίεο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ν 

Γηθαηνχρνο σο Γηαθπβεξλεηηθφο Οξγαληζκφο. 

Οπνηαδήπνηε δηαθσλία, αληίζεζε ή ηζρπξηζκφο πξνθχςεη εθηφο ή ζρεηηθά κε απηή ηελ 

Σπκθσλία, ή ξήμε, παχζε ή αθχξσζε απηψλ, ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ακνηβαία θαη 

κε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ Μεξψλ. 

Σηελ πεξίπησζε φπνπ ε δηαθσλία, αληίζεζε ή ν ηζρπξηζκφο δελ έρεη επηιπζεί κέζσ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε δηάζηεκα 3 (ηξηψλ) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνίεζεο 

απφ ην έλα κέξνο γηα ηελ χπαξμε κηαο ηέηνηαο δηαθσλίαο, αληίζεζεο ή ηζρπξηζκνχ, ην 

άιιν Μέξνο κπνξεί λα δεηήζεη λα επηιπζεί ε δηαθσλία, ε αληίζεζε ή ν ηζρπξηζκφο κε 

ζπκβηβαζκφ απφ έλαλ δηακεζνιαβεηή θαη ζχκθσλα κε ην UNCITRAL Καλφλεο 

Σπκβηβαζκνχ 1980. Τν Άξζξν 16 ηνπ UNCITRAL, Καλφλεο Σπκβηβαζκνχ ηνπ 1980 δελ 

εθαξκφδεηαη. 

Σηελ πεξίπησζε φπνπ έλαο ηέηνηνο ζπκβηβαζκφο είλαη αλεπηηπρήο, θάζε Μέξνο κπνξεί 

λα ππνβάιεη ηε δηαθσλία, ηελ αληίζεζε ή ηνλ ηζρπξηζκφ ζε δηαηηεζία κέζα ζε 

δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 3 (ηξηψλ) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ 

ζπκβηβαζκνχ, δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 15 ησλ Καλφλσλ Σπκβηβαζκνχ 

(UNCITRAL). H δηαηηεζία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δηαηηεζίαο ηνπ 

UNCITRAL 2010 πνπ πηνζεηήζεθαλ ην 2013. Ο δηαηηεηήο ζα είλαη έλαο θαη ε γιψζζα 

ζηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ε δηαηηεζία ζα είλαη ηα Αγγιηθά εθηφο θη αλ ππάξμεη εγγξάθσο 

δηαθνξεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ Μεξψλ. Τν δηθαζηήξην δηαηηεζίαο δελ ζα πξέπεη λα 

έρεη σο αξκνδηφηεηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ηηκσξίαο. Η απφθαζε ηεο δηαηηεζίαο ζα 

είλαη ηειηθή θαη δεζκεπηηθή. 

Η παξνχζα ζπκθσλία θαζψο θαη ε παξαπάλσ ζπκθσλία γηα ηε δηαηηεζία ζα πξέπεη λα 

δηέπνληαη απφ δηεζλψο απνδεθηέο γεληθέο λνκηθέο αξρέο θαη απφ ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο Σπκθσλίαο θη έμσ απφ θάζε εζληθφ λνκηθφ ζχζηεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηελ Σπκθσλία απφ ηνπο λφκνπο ηεο δεδνκέλεο αξκνδηφηεηαο. 

Γηεζλψο απνδεθηέο γεληθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο Αξρέο ησλ Γηεζλψλ Δκπνξηθψλ Σπκβάζεσλ (UNIDROIT). Η 

επίιπζε ηεο δηαθσλίαο ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί ζε πιαίζην εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη απφ 

ηα δχν Μέξε. Οη ππνρξεψζεηο απηνχ ηνπ Άξζξνπ ζα ηζρχνπλ θαη κεηά ηε ιήμε ή 

νινθιήξσζε απηήο ηεο Σπκθσλίαο. 

 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο Σπκθσλίαο Δπηδφηεζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 

Οη φξνη θαη ππνρξεψζεηο ηεο ζπκθσλίαο επηδφηεζεο ππεγξάθεζαλ απφ ην δηθαηνχρν 

ζε (4) πξσηφηππα αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) ηεξεί ν δηθαηνχρνο ζην θάθειν 

ηεο δξάζεο θαη ηα δχν ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ Υπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε 

Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθνχλ θαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ππεχζπλεο 

αξρήο/εληεηαικέλεο αξρήο.  

 

 

 

Οι υμβαλλόμενοι 

 

Για την Εντεταλμένη Αρχή   Για τον Δικαιούχο 

    

       ΠΤΡΘΔΟΤΛΑ ΚΑΛΑΝΣΖΗ 

ΓΕΝΘΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
ΔΗΜΟΘΑ ΣΑΞΗ 

 

   

          GIANLUCAROCCO 

Ο ΝΟΜΘΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
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