
Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Ηκ/ληα Έθδνζεο:  

Δπξωπαϊθό Τακείν Αζύινπ 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο – 
Τνκέαο Δπηζηξνθώλ   - 1 - 

 

 

 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ  

«Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΡΟΦΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΑΣΤΠΩΝ ΤΠΗΚΟΩΝ 

ΣΡΙΣΩΝ ΥΩΡΩΝ». 

 

 

ΘΔΜΑ: «Σξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο «Η εθαξκνγή ηωλ Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ ηωλ 

παξάηππωλ Τπεθόωλ Σξίηωλ Υωξώλ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5003182 απφ ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα «Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020».  

 

Ο Τπνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514 /2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην 

Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο 

αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

2. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 516/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο, 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2008/381/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ αξηζ. 573/2007/ΔΚ θαη 

αξηζ. 575/2007/ΔΚ θαη ηεο απφθαζεο 2007/435/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

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

Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ηελ ελίζρπζε απφ ην Σακείν Αζχινπ, 

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

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ αξηζ. C(2015) 9607 απφ 16.12.2015 εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, κε ηελ αξηζ. C (2016) 1836 απφ 21.03.2016 εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, κε ηελ αξηζ. C (2016) 7527 απφ 25.11.2016 εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, κε ηελ αξηζ. C (2017) 5791 απφ 28.08.2017 εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο, κε ηελ αξηζ. C (2018) 8108 απφ 06.12.2018, θαζψο θαη ηελ C (2019) 4142 απφ 

28.05.2019. 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

 

 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΤΛΟΤ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΚΑΙ 
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4. Σν Ν. 4375/2016 (ΦΔΚ 15/Α/3.4.2016) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Αζχινπ, 

Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο 

(αλαδηαηχπσζε)», δηαηάμεηο γηα ηελ εξγαζία δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 75, 76, 77, 78, 79 ΠΑΡ. 3, 81 θαη 82. 

5. Ζ ππ‟ αξηζ. 2015 Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ 

Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΣΑΜΔ/AMIF) θαη 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ΣΔΑ/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 (ΦΔΚ 

3522/Β‟/19.11.2019). 

6. Σν Ν. 3938/2011 (ΦΔΚ 61/A/2011) «χζηαζε Γξαθείνπ Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ 

Απζαηξεζίαο ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

7. Σν Π.Γ. 82/2011 (ΦΔΚ 198/A/2011) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (άξζξν 3 Ν. 3938/2011)». 

8. Σελ ππ‟ αξηζ. 8000/20/45/119-δ‟ απφ 07.09.2015 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ 

δηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

(Τ.Γ.Δ.Α.Π.) Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 

11 εδάθην γ‟ ηνπ Ν.4332/2015. 

9. Σελ ππ‟ αξηζ. 245 απφ 08/02/19 (ΦΔΚ 510/Β‟/20.02.2019) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

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

ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020 ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε».  

10. Σελ ππ „ αξηζ. 100746 (ΦΔΚ 3266/Β/11.10.2016) Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί πγθξφηεζεο 

ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Δζσηεξηθήο 

Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020. 

11. Σελ ππ „αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1 απφ 03.02.2016 πξφζθιεζε ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο, Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) ζην πιαίζην ηνπ 

Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020 γηα 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ «Δπαλαπαηξηζκφο» ηνπ Σακείνπ 

(ΑΓΑ: 7ΖΒΤ465ΦΘΔ-ΦΡΓ). 

12. Σελ ππ„ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/6-ιδ‟ απφ 03.02.2017 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίαο 

Σάμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  γηα ηνλ νξηζκφ Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνηάζεσλ, ζην πιαίζην ηεο ππ‟ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1 απφ 03.02.2016  πξφζθιεζεο ηεο 

Δληεηαικέλεο Αξρήο, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.)(ΑΓΑ: Χ3Σ4465ΦΘΔ-2ΗΧ). 

13. Σν ππ „ αξηζ. 6634/1-147609 απφ 13.03.2016 Αίηεκα Υξεκαηνδφηεζεο Γξάζεο ηνπ 

Γηθαηνχρνπ πξνο ηελ Δληεηαικέλε Αξρή, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη 

Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.), γηα ηελ έληαμε ηεο δξάζεο / έξγνπ ζην Δζληθφ 

Πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020. 

14. Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο 

ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη εηδηθφηεξα ζην Φχιιν αμηνιφγεζεο δξάζεο / έξγνπ 

θαη απνηππψλεηαη κε ην απφ 11.04.2016 πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο. 

15. Σελ ππ‟ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ε‟ απφ 14.04.2016 ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

Δληεηαικέλεο Αξρήο, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) πεξί έληαμεο έξγσλ ηεο Γξάζεο «Ζ εθαξκνγή ησλ 

Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ». 

16. Σελ ππ„ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ζ‟ απφ 14.5.2016 Απφθαζε Υνξήγεζε ηνπ θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκφζηαο ηάμεο κε επηζπλαπηφκελε ηελ πκθσλία Δπηδφηεζεο θαη ην θχιιν αμηνιφγεζεο 

ηνπ αξρηθνχ αηηήκαηνο (ΑΓΑ: 6ΗΡΕ465ΦΘΔ-ΦΘΒ). 
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17. Σν ππ „ αξηζ. 6634/1-147691 απφ 15.5.2016 ζπκπιεξσκαηηθφ Αίηεκα Υξεκαηνδφηεζεο 

Γξάζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ πξνο ηελ Δληεηαικέλε Αξρή, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ 

θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.), γηα ηελ έληαμε ηεο δξάζεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ απηήο ζην Δζληθφ Πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ Αζχινπ 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020. 

18. Σν ππ „ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ηζ‟ απφ 05.07.2016 Αίηεκα ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο, Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.), γηα παξνρή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο. 

19. Σν ππ „ αξηζ. 6634/1-147773 απφ 12.07.2016 ζπκπιεξσκαηηθφ – αλαζεσξεκέλν Αίηεκα 

Υξεκαηνδφηεζεο Γξάζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ πξνο ηελ Δληεηαικέλε Αξρή, Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.), γηα ηελ έληαμε 

ηεο δξάζεο θαη έξγσλ απηήο ζην Δζληθφ Πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Έληαμεο 2014-2020 θαζψο θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. 

20. Σν απνηέιεζκα ηεο δεχηεξεο, ζπκπιεξσκαηηθήο, αμηνιφγεζεο, φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη εηδηθφηεξα ζην Φχιιν 

αμηνιφγεζεο δξάζεο / έξγνπ θαη απνηππψλεηαη κε ην απφ 20.07.2016 πξαθηηθφ 

Αμηνιφγεζεο. 

21. Σελ ππ‟ αξηζ. TAME/30/1-θβ‟ απφ 20.07.2016 ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

Δληεηαικέλεο Αξρήο, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ „αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ζ‟ απφ 

14.05.2016 Απφθαζεο Υνξήγεζεο γηα ηελ δξάζε «Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ 

Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» σο πξνο ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελφ ηεο. 

22. Σν ππ „ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-θγ‟ απφ 20/7/2016 Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Υνξήγεζεο γηα 

ηελ δξάζε κε επηζπλαπηφκελε ηελ ηξνπνπνηεκέλε πκθσλία Δπηδφηεζεο θαη ζρεηηθνχο 

πίλαθεο απφδνζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (ΑΓΑ: 70ΦΓ465ΦΘΔ-737). 

23. Σν ππ„ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-πβ΄απφ 17.06.2017 αλαζεσξεκέλν Αίηεκα Υξεκαηνδφηεζεο 

Γξάζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ (3
ε
 έθδνζε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο –Σ.Γ.Γ. ζην Ο.Π..) πξνο 

ηελ Δληεηαικέλε Αξρή, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.), γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δξάζεο «Ζ εθαξκνγή ησλ 

Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» ζην Δζληθφ Πξφγξακκα 

ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020. 

24. Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη εηδηθφηεξα ζηε Λίζηα ειέγρνπ πιεξφηεηαο & επηιεμηκφηεηαο 

ηεο πξφηαζεο θαη ζην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Γξάζεο, αιιά θαη ζην ππ „ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-πγ‟ 

απφ 19.06.2017 ην έγγξαθν ηεο κνλάδαο Α‟, ήηνη 4
ν
 ηκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Αμηνιφγεζεο ηεο Τ.Γ.Δ.Α.Π..  

25. Σελ ππ‟ αξηζ. TAME/30/1-πδ‟ απφ 23.06.2017 ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή ηεο 

Δληεηαικέλεο Αξρήο, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ „αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-θγ‟ απφ 

20.07.2017 Απφθαζεο Υνξήγεζεο γηα ηελ δξάζε «Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ 

Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» σο πξνο ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, ην 

θπζηθφ, ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελφ ηεο θαη ινηπνχο παξάγνληεο. 

26. Σελ ππ ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-πε' απφ 23.06.2017 Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Υνξήγεζεο 

Δπηδφηεζεο γηα ηελ δξάζε „Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ ησλ παξάηππσλ 

Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ‟ (ΑΓΑ: 7Ν2Λ465ΥΘ7-3ΦΑ). 

27. Σελ  ππ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-πζη' απφ 23.06.2017 Σξνπνπνίεζε ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο 

γηα ηελ δξάζε „Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ ησλ παξάηππσλ Τπεθφσλ 

Σξίησλ Υσξψλ‟ (ΑΓΑ:ΧΡ7Φ465ΥΘ-ΓΘΚ). 

28. Σν ππ„ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξθ‟ απφ 25.09.2017 Αλαζεσξεκέλν Αίηεκα Υξεκαηνδφηεζεο 

Γξάζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ (5
ε
 έθδνζε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο –Σ.Γ.Γ. ζην Ο.Π..) πξνο 

ηελ Δληεηαικέλε Αξρή, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.), γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δξάζεο «Ζ εθαξκνγή ησλ 
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Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» ζην Δζληθφ Πξφγξακκα 

ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020. 

29. Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη εηδηθφηεξα ζηε Λίζηα ειέγρνπ πιεξφηεηαο & επηιεμηκφηεηαο 

ηεο πξφηαζεο θαη ζην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Γξάζεο, αιιά θαη ζην ππ „ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξθα‟ 

απφ 28.09.2017 ην έγγξαθν ηεο κνλάδαο Α‟, ήηνη 4ν ηκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Αμηνιφγεζεο ηεο Τ.Γ.Δ.Α.Π..  

30. Σελ ππ‟ αξηζ. TAME/30/1-ξθβ‟ απφ 28.09.2017 ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ θ. Γηεπζπληή ηεο 

Δληεηαικέλεο Αξρήο, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ „αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-πε‟ απφ 

23.06.2017 Απφθαζεο Υνξήγεζεο γηα ηελ δξάζε «Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ 

Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» (ΑΓΑ: 7Ν2Λ465ΥΘ7-3ΦΑ), αιιά θαη 

ηεο  ππ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-πζη' απφ 23.06.2017 πκθσλίαο Δπηδφηεζεο γηα ηελ ίδηα δξάζε 

(ΑΓΑ:ΧΡ7Φ465ΥΘ-ΓΘΚ).  

31. Σελ ππ ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξθγ' απφ 28.09.2017 Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Υνξήγεζεο 

Δπηδφηεζεο γηα ηελ δξάζε „Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ ησλ παξάηππσλ 

Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ‟ (ΑΓΑ: 6ΦΣΘ465ΥΘ7-4Φ8). 

32. Σελ  ππ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/30/1-ξθδ' απφ 28.09.2017 Σξνπνπνίεζε ηεο πκθσλίαο 

Δπηδφηεζεο γηα ηελ δξάζε „Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ ησλ παξάηππσλ 

Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ‟ (ΑΓΑ:Χ88Σ465ΥΘ7-ΞΤΝ). 

33. Σν ππ„ αξηζ. 6634/1-240425 απφ 24.07.2018 Αλαζεσξεκέλν Αίηεκα Υξεκαηνδφηεζεο 

Γξάζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ (6ε έθδνζε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο –Σ.Γ.Γ. ζην Ο.Π..) πξνο 

ηελ Δληεηαικέλε Αξρή, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.), γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δξάζεο «Ζ εθαξκνγή ησλ 

Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» ζην Δζληθφ Πξφγξακκα 

ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020. 

34. Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη εηδηθφηεξα ζηε Λίζηα ειέγρνπ πιεξφηεηαο & επηιεμηκφηεηαο 

ηεο πξφηαζεο θαη ζην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Γξάζεο, αιιά θαη ζην ππ „ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξμ‟ 

απφ 28.07.2018 ην έγγξαθν ηεο κνλάδαο Α‟, ήηνη 4ν ηκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Αμηνιφγεζεο ηεο Τ.Γ.Δ.Α.Π. κε επηζπλαπηφκελε ηελ Λίζηα Διέγρνπ Έξγνπ πνπ πινπνηείηαη 

κε Ηδία Μέζα.  

35. Σελ ππ‟ αξηζ. TAME/30/1-ξμα‟ απφ 28.07.2018 ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ θ. Γηεπζπληή ηεο 

Δληεηαικέλεο Αξρήο, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ „αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξθγ‟ απφ 

28.09.2017 Απφθαζεο Υνξήγεζεο γηα ηελ δξάζε «Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ 

Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» (ΑΓΑ: 6ΦΣΘ465ΥΘ7-4Φ8) αιιά θαη 

ηεο  ππ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξθδ' απφ 28.09.2017 πκθσλίαο Δπηδφηεζεο γηα ηελ ίδηα δξάζε 

(ΑΓΑ:Χ88Σ465ΥΘ7-ΞΤΝ) κε ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο απφδνζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

36. Σελ ππ ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξμβ' απφ 31.07.2018 Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Υνξήγεζεο 

Δπηδφηεζεο γηα ηελ δξάζε „Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ ησλ παξάηππσλ 

Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ‟ (ΑΓΑ: 63Α465ΥΘ7-ΞΥΣ). 

37. Σελ  ππ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/30/1-ξμγ' απφ 31.07.2018 Σξνπνπνίεζε ηεο πκθσλίαο 

Δπηδφηεζεο γηα ηελ δξάζε „Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ ησλ παξάηππσλ 

Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ‟ (ΑΓΑ: 6ΛΚΘ465ΥΘ7-ΝΔΞ). 

38. Σν ππ„ αξηζ. 6634/1-240570 απφ 14.12.2018 Αλαζεσξεκέλν Αίηεκα Υξεκαηνδφηεζεο 

Γξάζεο Υξεκαηνδφηεζεο Γξάζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ (7ε έθδνζε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο 

–Σ.Γ.Γ. ζην Ο.Π..) πξνο ηελ Δληεηαικέλε Αξρή, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη 

Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.), γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δξάζεο «Ζ 

εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» ζην 

Δζληθφ Πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020. 

39. Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη εηδηθφηεξα ζηε Λίζηα ειέγρνπ πιεξφηεηαο & επηιεμηκφηεηαο 

ηεο πξφηαζεο θαη ζην Φχιιν Αμηνιφγεζεο Γξάζεο, αιιά θαη ζην ππ „ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξνε‟ 
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απφ 08.01.2019 ην έγγξαθν ηεο κνλάδαο Α‟, ήηνη 4ν ηκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Αμηνιφγεζεο ηεο Τ.Γ.Δ.Α.Π. κε επηζπλαπηφκελε ηελ Λίζηα Διέγρνπ Έξγνπ πνπ πινπνηείηαη 

κε Ηδία Μέζα.  

40. Σελ ππ‟ αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξπ‟ απφ 09/01/2019 ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ θ. Γηεπζπληή ηεο 

Δληεηαικέλεο Αξρήο, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ „αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξμβ' απφ 

31.07.2018 Απφθαζεο Υνξήγεζεο γηα ηελ δξάζε «Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ 

Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» (ΑΓΑ: 63Α465ΥΘ7-ΞΥΣ) αιιά θαη 

ηεο  ππ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξμγ' απφ 31.07.2018 πκθσλίαο Δπηδφηεζεο γηα ηελ ίδηα δξάζε 

(ΑΓΑ: 6ΛΚΘ465ΥΘ7-ΝΔΞ) κε ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο απφδνζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

41. Σελ ππ ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ξνζ' απφ 09.01.2019 Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Υνξήγεζεο 

Δπηδφηεζεο γηα ηελ δξάζε „Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ ησλ παξάηππσλ 

Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ‟ (ΑΓΑ: ΧΟΡΒ46ΜΚ6Π-5Κ8). 

42. Σελ  ππ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/30/1-ξπβ' απφ 11.01.2019 Σξνπνπνίεζε ηεο πκθσλίαο 

Δπηδφηεζεο γηα ηελ δξάζε „Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ ησλ παξάηππσλ 

Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ‟ (ΑΓΑ: ΧΞΑΕ46ΜΚ6Π-ΝΚ). 

43. Σν ππ„ αξηζ. 6634/1-199450 απφ 12.12.2018 Αλαζεσξεκέλν Αίηεκα Υξεκαηνδφηεζεο 

Γξάζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ πξνο ηελ Δληεηαικέλε Αξρή, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ 

θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.), γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δξάζεο «Ζ 

εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» ζην 

Δζληθφ Πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020 

(ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελν ηελ 14.12.2019 ζην ΟΠ κε α/α 81839), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη εζηάιε θαηφπηλ ελζσκάησζεο ζρεηηθψλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελσλ ζην ΟΠ 

παξαηεξήζεσλ, κε ην ππ αξηζ. 6634/1-199461 απφ 19.12.2019 (ειεθηξνληθή ππνβνιή 

20.12.19 ζην ΟΠ, εθδ. 8.0 θαη α/α 81839).. 

44. Σελ ππ ' αξηζ. ΣΑΜΔ/30/1-ζθβ‟ απφ 20.12.2019 Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Υνξήγεζεο 

Δπηδφηεζεο γηα ηελ δξάζε „Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ ησλ παξάηππσλ 

Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ‟ (ΑΓΑ: ΦΑΥΓ46ΜΣΛΒ-ΤΞΔ). 

 

 

 

 

Απνθαζίδεη  

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο «Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ ησλ παξάηππσλ 

Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5003182» ζηνλ Δηδηθφ ηφρν  «Δπαλαπαηξηζκφο.», 

θαη ηνλ Δζληθφ ηφρν «Μέηξα γηα ηνλ Δπαλαπαηξηζκφ» ηνπ Δ.Π. «Σακείνπ Αζχινπ 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο». 

Ζ Γξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (75% 

επξσπατθνί πφξνη θαη 25% εζληθνί πφξνη). 

 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΡΑΗ 

1. Κωδηθόο Γξάζεο /MIS (ΟΠ):  5003182 

2. Γηθαηνύρνο: Διιεληθή Αζηπλνκία  

3.Κωδηθόο Γηθαηνύρνπ: 1011801 

4. Φπζηθό αληηθείκελν ηεο Γξάζεο: 
 

Ζ βειηίσζε ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηξνθψλ απνηειεί ηελ θχξηα εζληθή πξνηεξαηφηεηα, ψζηε λα 
αληηκεησπηζηνχλ  ηα πξνβιήκαηα απφ ηηο κεγάιεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ δηέπνπλ ηελ 
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Διιάδα σο „πχιε‟ εηζφδνπ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. Ζ εζληθή απηή πξνηεξαηφηεηα απνηειείηαη 
απφ δχν ππιψλεο: ηηο εζεινληηθέο θαη ηηο αλαγθαζηηθέο επηζηξνθέο. Γέζκεπζε  ηεο  ρψξαο 
ζηνλ Γηάινγν Πνιηηηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020, είλαη ε απφδνζε κεγαιχηεξεο 
βαξχηεηαο ζηνλ 1ν ππιψλα, ησλ εζεινληηθψλ επηζηξνθψλ. Γηα λα είλαη θάηη ηέηνην 
απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ, ζα πξέπεη λα ζπλεπηθνπξείηαη – ζπλππάξρεη – 
αιιεινζπκπιεξψλεηαη κε έλα αμηφπηζην θαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο επξσπατθέο 
νδεγίεο, ηελ ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία, ηηο παξαδνρέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, ζχζηεκα 
δηεμαγσγήο Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ. 
 
Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ ηα θάησζη θχξηα έξγα κε ηα ππνέξγα ηνπο: 
1) Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε λαπιωκέλεο πηήζεηο 
(Charterflights).  
Ζ πξαγκαηνπνίεζε αλαγθαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ επηζηξνθήο δηα αέξνο κε λαπισκέλε 
πηήζε θαη ηελ ζπλνδεία ηθαλήο αζηπλνκηθήο δχλακεο χζηεξα απφ ζρεηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ 
(πηήζεηο Charter). Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφλ έξγνπ απαηηείηαη ε πξνκήζεηα ππεξεζηψλ 
λαπισκέλσλ πηήζεσλ ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 
 
2) Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε εκπνξηθέο πηήζεηο (κε ή άλεπ 
αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο). 
 Ζ πξαγκαηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ κε εκπνξηθέο πηήζεηο 
ιακβάλεη ρψξα είηε ρσξίο ηελ παξνπζία αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο ("DEPU" Unaccompanied 
Departure) είηε κε ηε ζπλνδεία ηθαλήο αζηπλνκηθήο δχλακεο ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλάιπζε 
θηλδχλνπ ηεο επηρείξεζεο ("DEPA" Accompanied Departure). Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ 
ησλ δχν πεξηπηψζεσλ άγεηαη ζηελ ξεηή πξφζεζε, ηνπ ππφ επηζηξνθή ππεθφνπ ηξίηεο 
ρψξαο, γηα επηζηξνθή ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ή ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή ηειεζθφξεζε 
ηεο 1εο πεξίπησζεο γηα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, ψζηε λα αθνινπζήζεη ν πξνγξακκαηηζκφο 
θαη πινπνίεζε ηεο επηζηξνθήο κε παξνπζία αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο.  
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο αιιά θαη ηνπ έξγνπ 6 (βι. επφκελα) απαηηείηαη ε πξνκήζεηα 
αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, πνπ ζα πξνθχςεη χζηεξα απφ ζρεηηθέο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 
3) Γηαρείξηζε – Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (Πξνκήζεηα εηδηθνύ ηύπνπ νρεκάηωλ).   
Πξνκήζεηα επηά (7) νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά δπν (2) θξαηνπκέλσλ αλά φρεκα. Ζ 
θαηαλνκή ησλ νρεκάησλ είλαη έλα (1) φρεκα αλά Πξνλαρσξεζηαθφ Κέληξν Κξάηεζεο 
Αιινδαπψλ, ήηνη Πξν.Κε.Κ.Α. Ακπγδαιέδαο, Σαχξνπ, Κνξίλζνπ, Γξάκαο, Ξάλζεο, 
Οξεζηηάδαο θαη Λέζβνπ.   
Πξνκήζεηα επηά (7) νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά ελληά (9) θξαηνπκέλσλ αλά φρεκα κε 
θαηαλνκή έλα φρεκα αλά Πξν.Κε.Κ.Α.   
Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά είθνζη νθηψ (28) θξαηνπκέλσλ αλά 
φρεκα. Ζ θαηαλνκή ησλ νρεκάησλ είλαη: Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ Αηηηθήο (1), Γηεχζπλζε 
Αιινδαπψλ Θεζζαινλίθεο (1), Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Κνξηλζίαο (1) θαη Γηεχζπλζε 
Αζηπλνκίαο Γξάκαο (1).  
Ζ πξνκήζεηα ησλ νρεκάησλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ κεηαγσγή ησλ ππφ επηζηξνθή αιινδαπψλ 
εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο (έξγν 11) αιιά θαη ζηελ πινπνίεζε αλαγθαζηηθψλ ρεξζαίσλ 
επηζηξνθψλ (έξγν 15). 
 
4) Γελόκελεο ρεξζαίεο Αλαγθαζηηθέο Δπηζηξνθέο Τπεθόωλ Αιβαλίαο. 
Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν αθνξά γελφκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ρεξζαίσλ 
αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ ππεθφσλ Αιβαλίαο, απφ 01-01-2014 θαη γηα δηάξθεηα 48 κελψλ. 
Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο θαη θφζηνο δηακνλήο αζηπλνκηθνχ 
πξνζσπηθνχ. 
 
5) Γηαδηθαζία αλαγλώξηζεο / ηαπηνπνίεζεο ππεθόωλ ηξίηωλ ρωξώλ θαη αλαλέωζε 
ή/θαη έθδνζε ηαμηδηωηηθώλ εγγξάθωλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Πξνμεληθέο Αξρέο.  
Αθνξά ζην θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδηθψλ εληχπσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε 
Πξνζσξηλψλ Σαμηδησηηθψλ Δγγξάθσλ (LP‟s). 
 

6) πκκεηνρή ζε Κνηλέο Πηήζεηο - Δπηρεηξήζεηο Δπηζηξνθώλ ππό ηνλ ζπληνληζκό ηνπ 
FRONTEX κε ή ρωξίο ηάζε - STOP OVER ζηελ Διιάδα.  
Ο επξσπατθφο νξγαληζκφο FRONTEX πξαγκαηνπνηεί θνηλέο επηρεηξήζεηο (JROs') 
αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ κειψλ. 
Πξφθεηηαη γηα λαπισκέλεο πηήζεηο ζηηο νπνίεο επηβηβάδνληαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κε ηε 
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ζπλνδεία ηζρπξήο αζηπλνκηθήο δχλακεο ψζηε λα κεηαβνχλ νη παξάηππνη κεηαλάζηεο ζηηο 
ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο γίλεηαη είηε κε 
ζηάζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εθάζηνηε πηήζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελψλ «Δι. 
Βεληδέινο» («stopover») γηα ηελ επηβίβαζε παξάηππσλ κεηαλαζηψλ θαη εγρψξηαο 
αζηπλνκηθήο δχλακεο είηε κε ηε κεηάβαζε απφ ηελ Διιάδα ζηελ δηνξγαλψηξηα ρψξα ηεο 
θνηλήο επηρείξεζεο θαη απφ εθεί κε ην αεξνζθάθνο ηεο θνηλήο επηρείξεζεο ζηελ ηξίηε ρψξα 
θαηαγσγήο (ηειηθφο πξννξηζκφο). Οη αζηπλνκηθνί ζπλνδεχνπλ ηνπο πξνο επηζηξνθή 
ππεθφνπο ηξίηεο ρψξαο  έσο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ κε ην αεξνζθάθνο ηεο θνηλήο πηήζεο θαη 
ελ ζπλερεία επηζηξέθνπλ κε απηφ ζηελ αθεηεξία. Ζ επηζηξνθή απφ ηελ δηνξγαλψηξηα ρψξα 
(αθεηεξία θνηλήο αλαγθαζηηθήο επηρείξεζεο) ζηελ Διιάδα γίλεηαη κε εκπνξηθέο πηήζεηο 
(ηαμηδησηηθά εηζηηήξηα), ζπλέξγεηα κε έξγν 4. 
 
7) Μέηξα πξνβνιήο – ελεκέξωζεο-δηαθήκηζεο ηωλ αλαγθαζηηθώλ επηζηξνθώλ 
ππεθόωλ ηξίηωλ ρωξώλ. 
Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ σο πξνο ηελ 
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Σερληθφ Γειηίν Γξάζεο. Δπηπξφζζεηα, ζην 
αλσηέξσ έξγν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε έθδνζε εληχπσλ / εγρεηξηδίσλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ 
ηελ ελεκέξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ 
αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ αιιά θαη ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ απφ πιεπξάο ηεο Τπεξεζίαο 
καο (Γ.Γ.Μ.). 
 
8) Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε λαπιωκέλεο πηήζεηο 
(Charterflights) - Ιδία Μέζα. 
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο ησλ αζηπλνκηθψλ ζπλνδψλ 
(εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο, έμνδα δηακνλήο θαη ινηπά έμνδα) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
επηζηξνθή ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ησλ έξγνπ 1, 17 θαη 19. 
 
9) Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε εκπνξηθέο πηήζεηο (κε ή άλεπ 
αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο) - Ιδία Μέζα. 
 
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο ησλ αζηπλνκηθψλ ζπλνδψλ 
(εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο, έμνδα δηακνλήο θαη ινηπά έμνδα) πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο 
αλαγθαζηηθέο επηζηξνθέο κε εκπνξηθέο πηήζεηο ησλ έξγσλ 2, 18 θαη 20. 
 
10) Γηαρείξηζε – Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (Γηαγωληζκόο γηα ηελ Πξνκήζεηα Γξαθηθήο 
Ύιεο).  
Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαη γξαθηθήο χιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ. 
 
11) Γηαρείξηζε – Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (Υεξζαίεο θαη Θαιάζζηεο κεηαγωγέο εληόο 
επηθξάηεηαο θαη επηηόπηεο παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηωλ 
αλαγθαζηηθώλ επηζηξνθώλ).  
Πξφθεηηαη γηα ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο κεηαγσγέο εληφο επηθξάηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζην πιαίζην ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ. Πεξηιακβάλνληαη εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο θαη 
θφζηνο δηακνλήο θαη κεηαθίλεζεο ηνπ αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο 
κεηαγσγέο θαζψο θαη εηζηηήξηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ.  
 
Δπηπιένλ ζην έξγν απηφ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα θφζηε γηα επηηφπηεο παξαθνινπζήζεηο ηεο 
πνξείαο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαζίζηαην εθηθηή ε 
πξαγκαηνπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο επηζθέςεσλ («outcoming missions»), αιιά θαη εθφζνλ 
θξίλεηαη απηφ αλαγθαίν, αξκφδηα ζηειέρε ησλ θαηά ηφπνπο Γξαθείσλ / Τπεξεζηψλ ή 
Γηεπζχλζεσλ ηεο ΔΛ.Α., ηα νπνία εκπιέθνληαη άκεζα ζε ζέκαηα αλαγθαζηηθψλ 
επηζηξνθψλ, κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζε ζπλαληήζεηο / απνζηνιέο / επηζθέςεηο («incoming 
missions») ζηελ Αζήλα, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε θεληξηθψλ / επηηειηθψλ 
Γηεπζχλζεσλ ηνπ Α.Δ.Α.. 
 
12) Γηαρείξηζε – Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (Γηαγωληζκόο γηα ηελ Πξνκήζεηα Γξαθεηαθνύ 
εμνπιηζκνύ).  
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Πξνκήζεηα γξαθεηαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
ΔΛ.Α. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα -192- ηεκάρηα, εθ ησλ νπνίσλ ζαξάληα (40) γηα ηε Γ-λζε Αιινδαπψλ Αηηηθήο, 
είθνζη (20) γηα ηε Γ-λζε Αιινδαπψλ Θεζζαινλίθεο, εθαηφλ ηέζζεξα (104) γηα ηηο Γ-λζεηο 
Αζηπλνκίαο Υψξαο (-2 - ζέζεηο εξγαζίαο αλά Γ.Α.) θαη είθνζη νρηψ (28) γηα ηηο ΓΔ.Π.Α.Γ. 
Υψξαο (-2- ζέζεηο εξγαζίαο αλά ΓΔ.Π.Α.Γ.). 
 
13) Γηαρείξηζε – Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (Γηαγωληζκόο γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθνύ 
εμνπιηζκνύ).  
Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
ΔΛ.Α. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα -192- ηεκάρηα Ζ/Τ, εθ ησλ νπνίσλ ζαξάληα (40) γηα ηε Γ-λζε Αιινδαπψλ 
Αηηηθήο, είθνζη (20) γηα ηε Γ-λζε Αιινδαπψλ Θεζζαινλίθεο, εθαηφλ ηέζζεξα (104) γηα ηηο Γ-
λζεηο Αζηπλνκίαο Υψξαο (-2- ζέζεηο εξγαζίαο αλά Γ.Α.) θαη είθνζη νρηψ (28) γηα ηηο 
ΓΔ.Π.Α.Γ. Υψξαο (-2- ζέζεηο εξγαζίαο αλά ΓΔ.Π.Α.Γ.) θαζψο θαη -96- εθηππσηψλ, εθ ησλ 
νπνίσλ είθνζη (20) γηα ηε Γ-λζε Αιινδαπψλ Αηηηθήο, δέθα (10) γηα ηε Γ-λζε Αιινδαπψλ 
Θεζζαινλίθεο, πελήληα δχν (52) γηα ηηο Γ-λζεηο Αζηπλνκίαο Υψξαο (-1- αλά Γ.Α.) θαη 
δεθαηέζζεξα (14) γηα ηηο ΓΔ.Π.Α.Γ. Υψξαο (-1- αλά ΓΔ.Π.Α.Γ.). 
 
14) Γηαδηθαζία αλαγλώξηζεο / ηαπηνπνίεζεο ππεθόωλ ηξίηωλ ρωξώλ θαη αλαλέωζε 
ή/θαη έθδνζε ηαμηδηωηηθώλ εγγξάθωλ ζε ζπλεξγαζία ή κε ηελ ρξήζε Δηδηθώλ νκάδωλ 
('Taskforces') ηαπηνπνίεζεο.  
Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ γηα ηελ έθδνζε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
αθνινπζεί ε εθάζηνηε Πξνμεληθή Αξρή πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα.  
Χζηφζν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε νκάδαο «taskforce», ήηνη 
εηδηθψλ νκάδσλ απνηεινχκελσλ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο ηξίηεο ρψξαο. Ζ 
παξνρή ηεο βνήζεηαο απφ ηηο εηδηθέο νκάδεο απηέο αθνξά ζπγθεθξηκέλε θαηά πεξίπησζε 
Σξίηε ρψξα βαζηθήο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο Αλαγθαζηηθέο Δπηζηξνθέο (φπσο ι.ρ. ε “NADRA” 
γηα πεξηπηψζεηο Τπεθφσλ απφ ην Παθηζηάλ ή αληίζηνηρε νξγάλσζε εηδηθήο νκάδαο γηα 
ππεθφνπο απφ ην Μπαγθιαληέο ή άιιε Σξίηε Υψξα) θαη νξγαλψλεηαη είηε απεπζείαο απφ ηε 
Υψξα καο, είηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ δηθηχνπ “EURINT” είηε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 
„FRONTEX‟. 
Σν έξγν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ 
απφ ηηο 'Taskforces' βάζεη ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα - θφζηνο δηακνλήο 
γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ). εκεηψλεηαη φηη ην θφζηνο έθδνζεο ησλ 
πξνζσξηλψλ Σαμηδησηηθψλ Δγγξάθσλ (ΠΣΔ) απφ ηηο δηπισκαηηθέο – πξνμεληθέο Αξρέο ησλ 
Σξίησλ Υσξψλ ζα θαιπθζεί απφ έηεξεο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο. 
 
15) Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ επηζηξνθώλ παξάλνκα εηζεξρνκέλωλ ή 
δηακελόληωλ ππεθόωλ ηξίηωλ ρωξώλ ζε Σξίηεο Υώξεο, εγγύο ηωλ ειιεληθώλ 
ζπλόξωλ, δηα μεξάο - Υεξζαίεο Αλαγθαζηηθέο Δπηζηξνθέο.  
Πξαγκαηνπνίεζε ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ κε εηδηθνχ ηχπνπ 
νρήκαηα ηεο ΔΛ.Α. ζε Σξίηε ρψξα θαηαγσγήο (θπξίσο ΑΛΒΑΝΗΑ) ή δηέιεπζεο (ΣΟΤΡΚΗΑ) 
κε ηελ παξνπζία αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο. Αθνξά θπξίσο επηζηξνθέο κε ηε ζπλήζε 
δηαδηθαζία ή ζην πιαίζην εθαξκνγήο ζπκθσληψλ Δπαλεηζδνρήο.  
 
16) Γηαρείξηζε - Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (2νοΓηαγωληζκόο γηα ηελ Πξνκήζεηα εηδηθνύ 
ηύπνπ νρεκάηωλ).  
Πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε θάζε ηνπ ηξίηνπ έξγνπ ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα: Α) 
ηεζζάξσλ (4) έγρξσκσλ βαλ κεηαθνξάο (9) θξαηνπκέλσλ γηα ρεξζαίεο απειάζεηο κε 
ηαρχξπζκεο δηαδηθαζίεο εγγχο ησλ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ (Γ.Α. Ησαλλίλσλ, Γ.Α. Θεζπξσηίαο, 
Γ.Α. Καζηνξηάο θαη Γ.Α. Φιψξηλαο). Β) ηεζζάξσλ (4) έγρξσκσλ Η.Υ. κεηαθνξάο δχν (2) 
θξαηνπκέλσλ (απφ δχν (2) ζηε Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ Αηηηθήο θαη ζηε Γηεχζπλζε 
Αιινδαπψλ Θεζζαινλίθεο). Γ) ελφο (1) ζπκβαηηθνχ νρήκαηνο γηα ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο 
Μεηαλάζηεπζεο/Α.Δ.Α.  
Ζ αγνξά ησλ λέσλ νρεκάησλ εηδηθνχ ηχπνπ κεηαθνξάο 9 αηφκσλ, πνπ πξννξίδεηαη γηα 
επηζηξνθέο παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ ζηηο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο φκνξσλ 
λνκψλ ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζ‟ ππφδεημε ησλ απμεκέλσλ 
ζπιιήςεσλ αιινδαπψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα παξάλνκε είζνδν θαη δηακνλή. Ζ πξνκήζεηα 
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έηεξσλ νρεκάησλ ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ νκαιφηεξε πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαη 
ησλ έξγσλ – ππνέξγσλ απηήο εληζρχνληαο θαίξηεο ππεξεζίεο ηνπ δηθαηνχρνπ. 
 
17) Γηθαίωκα πξναίξεζεο γηα ηελ Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε 
λαπιωκέλεο πηήζεηο (Charter flights).  
Δλεξγνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηνπ έξγνπ 1, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
αλαγθαζηηθέο επηζηξνθέο κε charter έσο θαη ην ηέινο ηνπ 2020. 
 
18) Γηθαίωκα πξναίξεζεο γηα ηελ Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε 
εκπνξηθέο πηήζεηο (κε ή άλεπ αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο).  
Δλεξγνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηνπ έξγνπ 2, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
αλαγθαζηηθέο επηζηξνθέο κε εκπνξηθέο πηήζεηο έσο θαη ην ηέινο ηνπ 2020. 
 
19) Γεύηεξνο 2νο δηαγωληζκόο γηα ηελ Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ 
κε λαπιωκέλεο πηήζεηο (Charter flights).  
Τινπνίεζε λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαγθαζηηθέο 
επηζηξνθέο κε charter έσο θαη ην ηέινο ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ κε αλάδεημε λένπ παξφρνπ 
ππεξεζηψλ λαπισκέλσλ πηήζεσλ. 
 
20) Γεύηεξνο 2νο δηαγωληζκόο γηα ηελ Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ 
κε εκπνξηθέο πηήζεηο (κε ή άλεπ αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο).  
Τινπνίεζε λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαγθαζηηθέο 
επηζηξνθέο κε εκπνξηθέο πηήζεηο έσο θαη ην ηέινο ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ κε αλάδεημε 
λένπ παξφρνπ ππεξεζηψλ έθδνζεο ηαμηδησηηθψλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ. 
 

 
ρεηηθά κε ηελ επηιεμηκφηεηα ηεο δξάζεο, δπλάκεη ηνπ ΚΑΝ. (ΔΔ) αξηζ. 516/2014 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ην Σακείν ζηεξίδεη ηηο δξάζεηο φπσο 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 απηνχ. Δηδηθφηεξα: 
α) κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία επηρεηξήζεσλ επηζηξνθήο, φπσο ηα κέηξα 
πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ηελ έθδνζε 
ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ κειψλ ηεο νηθνγελείαο· 
β) ζπλεξγαζία κε ηηο πξνμεληθέο αξρέο θαη ηηο ππεξεζίεο κεηαλάζηεπζεο ηξίησλ ρσξψλ κε 
ζθνπφ ηελ απφθηεζε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηε δηεπθφιπλζε ηνπ επαλαπαηξηζκνχ θαη ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο επαλεηζδνρήο· 
γ) επηθνπξνχκελα κέηξα νηθεηνζεινχο επηζηξνθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηαηξηθψλ 
εμεηάζεσλ θαη ζπλδξνκήο, ξχζκηζεο ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ ηαμηδηνχ, ρξεκαηηθήο ζπλδξνκήο, 
ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλδξνκήο πξηλ θαη κεηά ηελ επηζηξνθή· 
δ) επηρεηξήζεηο απνκάθξπλζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλαθψλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηα 
πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζην ελσζηαθφ δίθαην, πιελ ηνπ θαηαλαγθαζηηθνχ εμνπιηζκνχ· 
ε) κέηξα γηα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο επαλέληαμεο γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ 
επηζηξέθνληνο, φπσο ε παξνρή θηλήηξσλ ζε κεηξεηά, θαηάξηηζε, εμεχξεζε εξγαζίαο θαη 
βνήζεηαο ζηελ εξγαζία θαη ζηήξημε γηα ηελ έλαξμε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ· 
ζη) δηεπθνιχλζεηο θαη ππεξεζίεο ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηάιιειε 
πξνζσξηλή ζηέγαζε θαη ππνδνρή θαηά ηελ άθημε· 
δ) εηδηθή βνήζεηα γηα επάισηα πξφζσπα. 
 

5. Παξαδνηέα Γξάζεο: 

Γεληθά Παξαδνηέα γηα ηελ Γξάζε  

 Ο ηειηθφο δηθαηνχρνο απνζηέιιεη ζε κεληαία βάζε (απφ 01 έσο 10 θάζε κήλα) ζηελ 
Τ.Γ.Δ.Α.Π., ζπκπιεξσκέλν πίλαθα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο 
θαη παξαθνινχζεζεο ηεο δξάζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ηεο 
ζπκθσλίαο επηδφηεζεο φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί. 

 
1) Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε λαπιωκέλεο πηήζεηο 

(Charterflights).  

 24 πηήζεηο charter 
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2) Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε εκπνξηθέο πηήζεηο (κε ή άλεπ 
αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο). 

 2300 εηζηηήξηα ην ρξφλν 
 
3) Γηαρείξηζε – Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (Πξνκήζεηα εηδηθνύ ηύπνπ νρεκάηωλ). 

 Πξνκήζεηα επηά (7) νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά δπν (2) θξαηνπκέλσλ αλά φρεκα  

 Πξνκήζεηα επηά (7) νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά ελληά (9) θξαηνπκέλσλ αλά φρεκα 

 Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) νρεκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά είθνζη νθηψ (28) θξαηνπκέλσλ 
αλά φρεκα. 
 

4) Γελόκελεο ρεξζαίεο Αλαγθαζηηθέο Δπηζηξνθέο Τπεθόωλ Αιβαλίαο 

 3.291 Δπηζηξνθέο Αιβαλψλ ππεθφσλ 
 
5) Γηαδηθαζία αλαγλώξηζεο / ηαπηνπνίεζεο ππεθόωλ ηξίηωλ ρωξώλ θαη αλαλέωζε 
ή/θαη έθδνζε ηαμηδηωηηθώλ εγγξάθωλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Πξνμεληθέο Αξρέο.  

 Πξνκήζεηα 9.000 Πξνζσξηλψλ Σαμηδησηηθψλ Δγγξάθσλ (LP‟s) 
 

6) πκκεηνρή ζε Κνηλέο Πηήζεηο - Δπηρεηξήζεηο Δπηζηξνθώλ ππό ηνλ ζπληνληζκό ηνπ 
FRONTEX κε ή ρωξίο ηάζε - STOP OVER ζηελ Διιάδα.  

 150 Δπηζηξνθέο Τπήθννη Σξίησλ Υσξψλ αλά έηνο 
 

7) Μέηξα πξνβνιήο – ελεκέξωζεο-δηαθήκηζεο ηωλ αλαγθαζηηθώλ επηζηξνθώλ 
ππεθόωλ ηξίηωλ ρωξώλ. 

 Γηνξγάλσζε 1 εκεξίδαο 

 Έθδνζε εληχπσλ / εγρεηξηδίσλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο 
πινπνίεζεο ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ. 

 
8) Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε λαπιωκέλεο πηήζεηο 
(Charterflights) - Ιδία Μέζα. 
 

 Γαπάλεο Μεηαθίλεζεο 2.100 αζηπλνκηθψλ ζπλνδψλ (εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο, έμνδα 
δηακνλήο θαη ινηπά έμνδα) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηξνθή ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 
ρσξψλ ηνπ έξγνπ 1, 17 θαη 19. 

 
9) Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε εκπνξηθέο πηήζεηο (κε ή άλεπ 
αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο) - Ιδία Μέζα. 
 

 Γαπάλεο Μεηαθίλεζεο 1.500 αζηπλνκηθψλ ζπλνδψλ (εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο, έμνδα 
δηακνλήο θαη ινηπά έμνδα) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηξνθή ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 
ρσξψλ ηνπ έξγνπ 2, 18 θαη 20. 

 
10) Γηαρείξηζε – Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (Γηαγωληζκόο γηα ηελ Πξνκήζεηα Γξαθηθήο 
Ύιεο).  

 Πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαη γξαθηθήο χιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαζηηθψλ 
επηζηξνθψλ. 
 

11) Γηαρείξηζε – Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (Υεξζαίεο θαη Θαιάζζηεο κεηαγωγέο εληόο 
επηθξάηεηαο θαη επηηόπηεο παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηωλ 
αλαγθαζηηθώλ επηζηξνθώλ).  

 Μεηαθνξά 9.000 Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ θαη 

 Πξαγκαηνπνίεζε 51 επηηφπησλ επηζθέςεσλ ζηειερψλ αξκφδησλ γηα ηηο Αλαγθαζηηθέο 
Δπηζηξνθέο Γηεπζχλζεσλ, Τπεξεζηψλ ή ηκεκάησλ ηεο ΔΛ.Α. 

 
12) Γηαρείξηζε – Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (Γηαγωληζκόο γηα ηελ Πξνκήζεηα Γξαθεηαθνύ 
εμνπιηζκνύ).  

 192 γξαθεία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ. 
 
13) Γηαρείξηζε – Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (Γηαγωληζκόο γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθνύ 
εμνπιηζκνύ).  

 192 Ζιεθηξνληθή Τπνινγηζηέο θαη 96 εθηππσηέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαζηηθψλ 
επηζηξνθψλ. 
 

14) Γηαδηθαζία αλαγλώξηζεο / ηαπηνπνίεζεο ππεθόωλ ηξίηωλ ρωξώλ θαη αλαλέωζε 
ή/θαη έθδνζε ηαμηδηωηηθώλ εγγξάθωλ ζε ζπλεξγαζία ή κε ηελ ρξήζε Δηδηθώλ νκάδωλ 
('Taskforces') ηαπηνπνίεζεο.  

 5 επηηφπηεο επηζθέςεηο «TaskForces» 
 
15) Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ επηζηξνθώλ παξάλνκα εηζεξρνκέλωλ ή 
δηακελόληωλ ππεθόωλ ηξίηωλ ρωξώλ ζε Σξίηεο Υώξεο, εγγύο ηωλ ειιεληθώλ 
ζπλόξωλ, δηα μεξάο - Υεξζαίεο Αλαγθαζηηθέο Δπηζηξνθέο.  

 10.800 Υεξζαίεο Αλαγθαζηηθέο Δπηζηξνθέο Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ αλά έηνο 
 
16) Γηαρείξηζε - Μεηαγωγή επηιέμηκεο νκάδαο ζηόρνπ εληόο Διιεληθήο επηθξάηεηαο 
ηόζν δηα μεξάο όζν θαη δηα ζαιάζζεο (2νοΓηαγωληζκόο γηα ηελ Πξνκήζεηα εηδηθνύ 
ηύπνπ νρεκάηωλ).  

 Πξνκήζεηα: 
o Α) ηεζζάξσλ (4) έγρξσκσλ βαλ κεηαθνξάο (9) θξαηνπκέλσλ,  
o Β) ηεζζάξσλ (4) έγρξσκσλ Η.Υ. κεηαθνξάο δχν (2) θξαηνπκέλσλ,  
o Γ) ελφο (1) ζπκβαηηθνχ νρήκαηνο γηα ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο 

Μεηαλάζηεπζεο/Α.Δ.Α 
 

17) Γηθαίωκα πξναίξεζεο γηα ηελ Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε 
λαπιωκέλεο πηήζεηο (Charter flights).  

 12 πηήζεηο charter 
 

 
18) Γηθαίωκα πξναίξεζεο γηα ηελ Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε 
εκπνξηθέο πηήζεηο (κε ή άλεπ αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο).  

 2.300 αεξνπνξηθά εηζηηήξηα 
 
19) Γεύηεξνο 2νο δηαγωληζκόο γηα ηελ Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ  
Δπηζηξνθώλ κε λαπιωκέλεο πηήζεηο (Charter flights).  

 24 πηήζεηο charter 
 
20) Γεύηεξνο 2νο δηαγωληζκόο γηα ηελ Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ 
κε εκπνξηθέο πηήζεηο (κε ή άλεπ αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο).  

 2.300 εηζηηήξηα ην ρξφλν 

 

6
Α
. ΚΟΙΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΗ 

ΚΧΓ. 
ΓΔΗΚΣΖ 

ΓΔΗΚΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΣΟΥΟ 

C4 

Αξηζκφο επαλαπαηξηδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ν 

επαλαπαηξηζκφο ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

Σακείν, άηνκα πνπ απνκαθξχλζεθαλ 

Αξηζκφο 80.000 

 

6Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΗ 

ΚΧΓ. ΓΔΗΚΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΗΜΖ 
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ΓΔΗΚΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΥΟ 

1 
Αξηζκφο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εθηηκάηαη φηη 

ζα επηζηξαθνχλ κέζσ ησλ ρεξζαίσλ Αλαγθαζηηθψλ 

Δπηζηξνθψλ αλά έηνο Αξηζκφο 10.080 

2 
Αξηζκφο εθηηκψκελσλ Αζηπλνκηθψλ πλνδψλ πνπ 

ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο  Αξηζκφο 15.000 

3 
Αξηζκφο πξαγκαηνπνίεζεο Ναπισκέλσλ πηήζεσλ 

πεξίπνπ δψδεθα αλά έηνο  
Αξηζκφο 12 

4 
Αξηζκφο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εθηηκάηαη φηη 

ζα επηζηξαθνχλ κέζσ λαπισκέλσλ πηήζεσλ αλά 

έηνο  

Αξηζκφο 600 

5 
Αξηζκφο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εθηηκάηαη φηη 

ζα επηζηξαθνχλ κέζσ εκπνξηθψλ πηήζεσλ αλά 

έηνο  

Αξηζκφο 2300 

6 
Αξηζκφο εηδηθψλ νκάδσλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο / ηαπηνπνίεζεο ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ θαη αλαλέσζε ή/θαη έθδνζε 

ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ  

Αξηζκφο 5 

7 
Αξηζκφο έθδνζεο Πξνζσξηλψλ Σαμηδησηηθψλ 

Δγγξάθσλ (ΠΣΔ) 
Αξηζκφο 9.000 

8 
Αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ζε θνηλέο Πηήζεηο – 

Δπηρεηξήζεηο Δπηζηξνθψλ ππφ ηνλ νξγαληζκφ 

FRONTEX αλά έηνο 

Αξηζκφο 6 

9 
Αξηζκφο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εθηηκάηαη φηη 

ζα επηζηξαθνχλ κέζσ ζπκκεηνρήο ζε θνηλέο 

επηρεηξήζεηο αλά έηνο 

Αξηζκφο 150 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

7. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ν 01.01.2014 

8. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ν 31/12/2022 

 

Αληηθείκελν Σξνπνπνίεζεο ηεο Γξάζεο 

Η ηξνπνπνίεζε ηεο δξάζεο άγεηαη ζηα αθόινπζα: 

Α. Δπέθηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ην ζύλνιν ηωλ έξγωλ έωο ηε ιήμε ηεο επηιέμηκεο 

πεξηόδνπ ηνπ Τακείνπ, ήηνη έωο ηελ 31.12.2022 πιελ ηωλ έξγωλ κε α/α 1,2,3,4,5,10, 17 θαη 18. 

 Β. Τξνπνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο δξάζεο κε αύμεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

θαηά 3.472.406,37 €.  

Τα ππάξρνπζα έξγα πνπ κεηαβάιιεηαη ν πξνϋπνινγηζκόο είλαη απηά κε α/α 1, 2, 5, 8, 9 & 11.  
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Γ. Τξνπνπνίεζε θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ κε ηελ πξνζζήθε ηεζζάξωλ (4) λέωλ έξγωλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ 17. Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε λαπιωκέλεο πηήζεηο 

(Charterflights) δηθαίωκα πξναίξεζεο, 18. Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε 

εκπνξηθέο πηήζεηο (κε ή άλεπ αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο) δηθαίωκα πξναίξεζεο, 19. 

Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε λαπιωκέλεο πηήζεηο (Charterflights) 2νο 

δηαγωληζκόο θαη 20. Πξαγκαηνπνίεζε Αλαγθαζηηθώλ Δπηζηξνθώλ κε εκπνξηθέο πηήζεηο (κε ή 

άλεπ αζηπλνκηθήο ζπλνδείαο) 2νο δηαγωληζκόο.  

Αλαζεωξήζεθε / ηξνπνπνηήζεθε επίζεο ε αξίζκεζε ηωλ έξγωλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ, ε νπνία θαη ζπκβαδίδεη πιένλ κε ηνλ αύμνληα αξηζκό ηωλ έξγωλ πνπ έρνπλ 

θαηαρωξηζηεί ζην ΟΠΣ. 

Αιιαγέο έγηλαλ ζην ζπλνιηθό πεξηερόκελν ηνπ ΤΓΓ κε ηελ επηθαηξνπνίεζε πεδίωλ όπωο 

«Σηνηρεία ηνπ Γηθαηνύρνπ», «Μεζνδνινγία πινπνίεζεο», «Σπλάθεηα Πξάμεο κε ηνπο Σηόρνπο θαη 

Απνηειέζκαηα ηνπ ΔΠ» θαη «Σπζρεηηδόκελεο Πξάμεηο».  

Δπηπιένλ, αλαδηακνξθώζεθε ν «Πξνγξακκαηηζκόο Υινπνίεζεο Πξάμεο» ώζηε λα ζπκβαδίδεη κε 

ηελ ρξνληθή παξάηαζε ηεο δξάζεο. 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΓΡΑΗ  ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

1. ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΓΑΠΑΝΖ 

2. ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΖΜΟΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  

3. ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ 

ΓΑΠΑΝΖ  
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Ν
  Α1. ΑΜΔΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

i. Πνζφ ρσξίο ΦΠΑ 15.489.720,36 15.489.720,36 

ii. ΦΠΑ 713.236,76 713.236,76 

Α.2. ΔΜΜΔΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

i. Πνζφ ρσξίο ΦΠΑ   

ii. ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ 16.202.957,12 16.202.957,12 
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Β.1. ΓΑΠΑΝΔ βάζεη ηππνπνηεκέλεο 
θιίκαθαο θφζηνπο αλά κνλάδα 

  

Β2. ΓΑΠΑΝΔ βάζεη θαη‟ απνθνπή πνζνχ 
(LumpSum) 

  

Β.3. ΔΜΜΔΔ ΓΑΠΑΝΔ βάζεη πνζνζηνχ 
(%) επί ησλ άκεζσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο 
πξάμεο ή επί ησλ άκεζσλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ πξνζσπηθνχ  

  

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΒΑΔΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΚΟΣΟΤ  
  

Γ. ΑΓΟΡΑ ΔΓΑΦΙΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ    

ΤΝΟΛΑ 16.202.957,12 16.202.957,12 

 
ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ/ΔΣΑΙΟΤ/ΩΝ   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΡΑΗ  16.202.957,12 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΝΓΙΚΑΙΟΤΥΟ/ΔΣΑΙΡΟ 

ΚΧΓ. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ 
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΖΜΟΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

 ΤΝΟΛΟ  

Σσμπληρώνεηαι μόνο ζηις περιπηώζεις δράζεων ποσ σλοποιούνηαι από περιζζόηεροσς δικαιούτοσς 

9. Ζ επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηήξημεο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 

δεκαέξι εκαηομμςπίων διακοζίων δύο σιλιάδων εννιακοζίων πενήνηα επηά και 

δώδεκα λεπηών ηος εςπώ, ήηοι #16.202.957,12# €. 

ΑΔΑ: ΩΤ3146ΜΤΛΒ-ΕΑ7



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Ηκ/ληα Έθδνζεο:  

Δπξωπαϊθό Τακείν Αζύινπ 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο – 
Τνκέαο Δπηζηξνθώλ   - 14 - 

 

10. Τν πνζό ηεο δεκόζηαο δαπάλεο πνπ δελ εγγξάθεηαη ζην ΠΓΔ αλέξρεηαη ζε εξήνηα 

σιλιάδερ έξι εςπώ και έξι λεπηά ηος εςπώ #60.006,06# € θαη ρξεκαηνδνηήζεθε από 
ηνλ Ταθηηθό Πξνϋπνινγηζκό.  

 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 
11. Η δημόζια δαπάνη ηης δράζης πνπ πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ ανέρχεηαι ζε 16.142.951,06#€ θαη επηκεξίδεηαη σο αθνινχζσο:  

 

ΤΛΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝ/ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΑΝ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

ΚΩΓ. 

Α 
Φνξέαο Α 

ΚΩΓ. Γξάζεο Α 

(ΚΩΓ. Δλαξίζκνπ)* 

Πξόηαζε 

εγγξαθήο 

Δλεξγόο 

Δλάξηζκνο 

(πνπ ζπλερίδεη λα 

πιεξώλεη ηελ 

δξάζε) 

ύλνιν Π/Τ 

 

 2016Δ05020007 

«Η Εθαρμογή ηων 

Αναγκαζηικών 

Επιζηροθών 

παράησπων 

σπηκόων ηρίηων 

τωρών – ΤΑΜΕ-

Επιζηροθές.  

Τροποποίηζη 

(αύξηζη) 
Ναι 16.142.951,06 € 

* Ο θσδηθφο ελαξίζκνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Α απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη 
Σνπξηζκνχ. 

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 Η, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο έληαμεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο δξάζεο απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο, 

ε Δληεηαικέλε Αξρή επαλεμεηάδεη ηε δξάζε θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο 

απφθαζεο έληαμήο ηεο.  

 
 
 
 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΜΦΧΝΗΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ, ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο.  

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : Πίλαθαο ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ  

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 

Ο Γηθαηνχρνο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ – ΔΛ.Α.» αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο 

ηεο Γξάζεο «Ζ εθαξκνγή ησλ  Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ παξάηππσλ Τπεθφσλ Σξίησλ 

Υσξψλ» κε θσδηθφ ΟΠ «5003182», ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο δεθαέμη εθαηνκκπξίωλ 

δηαθνζίωλ δύν ρηιηάδωλ ελληαθνζίωλ πελήληα επηά θαη δώδεθα ιεπηώλ ηνπ επξώ, ήηνη 

#16.202.957,12# €. ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο «Σακείνπ 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. 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε δώδεθα εθαηνκκπξίωλ εθαηόλ πελήληα δύν 

ρηιηάδωλ δηαθνζίωλ  δεθαεπηά θαη νγδόληα ηεζζάξωλ   ιεπηώλ ηνπ επξώ, ήηνη 

#12.152.217,84#€  θαη αληηζηνηρεί ζε 75 (%) επί ηεο επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο. 

2. ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΩΝ Δ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 

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

έξγα ή εξγαζίεο απηήο. 

 

3. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ  

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

ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:  

 

I. ΣΗΡΗΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

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

φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο 

θαη ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο. 

 

II. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΗ 

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

απηά απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο, ζην Σερληθφ 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 

ΤΠΑΤΓ θαη ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

ζέηνπλ. 

Μεηά ηελ πξνέγθξηζε ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο ηεο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ν 

δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κέζσ ηνπ ΟΠ ην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ. 

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

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

Απφθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ. 

ηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελζσκαηψζεη 

ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηελ 

εμέηαζε ηεο ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο. 
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(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:  

 εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ απφ ηε ιήμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα λα 

ππνβάιιεη «Γειηίν Πξνφδνπ Δλεξγεηψλ Χξίκαλζεο & Τπνρξεψζεσλ Γξάζεο». 

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

ηξνπνπνηήζεηο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Κιπ), ε έθδνζε εγθξίζεσλ (π.ρ. απφ 

αξραηνινγηθή ππεξεζία, εγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηψλ, θιπ), άιιεο πξναπαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο, φπσο έθδνζε Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, απφθηεζε γεο – απαιινηξηψζεηο, 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, θιπ.). 

ηηο 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 ΔΑ, ππνβνιή ζρεδίνπ 

ζχκβαζεο, πξνέιεγρνο θαη έγθξηζε λνκηθήο δέζκεπζεο. Κιπ). πκπιεξψλνληαη 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 αιιά φρη κεηά ηελ πιεξσκή ησλ 

δαπαλψλ. Οη ελέξγεηεο σξίκαλζεο ππνβάιινληαη γηα φια ηα έξγα (ηδία κέζα θαη 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο). 

 

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

εκεξνινγηαθνχ κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε λα ππνβάιιεη 

«Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ» θαη λα επηζπλάπηεη ζε απηφ φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη 

ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο. 

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

δεηθηψλ ηεο δξάζεο θαη λα ππνβάιιεη ζην ΟΠ έσο ηνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο «Γειηίν 

Γήισζεο Δπίηεπμεο Γεηθηψλ», ζην νπνίν απνηππψλεη ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ πνπ 

επηηεχρζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο,  

 ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα κε πεξίνδν αλαθνξάο γηα ηνλ πξνεγνχκελν 

κήλα, ζχκθσλα κε επηζπλαπηφκελν ηεο παξνχζεο «πίλαθα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ» 

φπσο απηφο έρεη θαηαξηηζηεί απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ΣΑΜΔ 

ηεο Τ.Γ.Δ.Α.Π. γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ/ ππνέξγσλ 

ηεο δξάζεο. Οη πίλαθεο απηνί δχλαηαη λα επηθαηξνπνηεζνχλ εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, 

ελψ ζα απνζηέιινληαη επηζπλαπηφκελνη κε ην Γειηίν Πξνφδνπ Δλεξγεηψλ Χξίκαλζεο 

θαη Τπνρξεψζεσλ ηεο δξάζεο. 

 κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο λα θαηαξηίζεη θαη ππνβάιιεη 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 ππνβάιιεη έγθαηξα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο 

δξάζεο ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Δληεηαικέλε 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 
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 ην δηθαηνχρν ή ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. 

 ηα ζηνηρεία ηεο επηκέξνπο θαηαλνκήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δξάζεο/έξγνπ (πρ 

ππέξβαζε Π/Τ επηκέξνπο θαηεγνξίαο δαπάλεο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%, 

αχμεζε Π/Τ ππεξγνιαβηψλ) 

 εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεηαβνιή επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο δξάζεο δχλαληαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηφρσλ 

ηεο, 

 φηαλ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηε 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ ηεο Γξάζεο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο, θιπ 

(π.ρ. αιιαγέο ζηα Οξγαλνγξάκκαηα Τπνπξγείσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

ζπγρψλεπζε θνξέσλ ή θαη ηελ κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ, κεηαβνιέο ζην θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ), αλαζεψξεζε  ηηκψλ, θιπ), 

 ηαθηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δξάζεο/έξγνπ ζην επίπεδν ηεο πξαγκαηηθήο 

πινπνίεζεο ηεο (π.ρ. πξνζαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δξάζεο ζην χςνο ησλ 

αλαζέζεσλ ησλ έξγσλ). 

 

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. Σν 

αίηεκα ππνβάιιεηαη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή κε ηελ επαλππνβνιή ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ 

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

Σξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο» θαη ηελ ελζσκάησζε ζε απηφ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο Γξάζεο. ην ΣΓΓ κε ηηο πξνηεηλφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο επηζπλάπηνληαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο. 

ηελ 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. 

ηελ πεξίπησζε απνδνρήο απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

δξάζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, εθδίδεηαη ηξνπνπνηεκέλε Απφθαζε Έληαμεο ηεο Γξάζεο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ έξγν/έξγα ηεο δξάζεο πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο 

ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε λέαο Απφθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα. 

ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο απφ ηελ 

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

ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη απφξξηςεο. Ο δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ηε δξάζε 

ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο. 

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

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΟΠ 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 δξάζεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδξνκή ειέγρνπ ηεο δξάζεο. 

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

ζην ΟΠ., ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

(viii) Να πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζε ζε ηαθηηθή βάζε (ηνπιάρηζηνλ κία αλά ηεηξάκελν) 

κεηαμχ αξκφδησλ ζηειερψλ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηεο Δληεηαικέλεο 

Αξρήο, κε αληηθείκελν ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, πηζαλέο αλαζεσξήζεηο ζε 

ζηξαηεγηθφ ή επηρεηξεζηαθφ επίπεδν θαζψο θαη ηέινο ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ 

αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θηλδχλσλ – ξίζθσλ ή πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλψο αλαθχςνπλ. 
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III. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ  

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

ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη λα εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ ησλ πιεξσκψλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά ηνπο. 

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

δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ Δληεηαικέλε 

Αξρή, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ. 

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

ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηελ αξκφδηα Δληεηαικέλε Αξρή κε θάζε Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο. 

(iv) Να ππνβάιιεη (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  

  

IV. ΠΛΗΡΩΜΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 

(i) Ζ 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) Ζ δεκφζηα ζηήξημε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο θαη δεισζείζεο απφ ην δηθαηνχρν ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή.  

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

ηζνδχλακεο αμίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηεο ΤΠΑΤΓ.  

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

αλαθνξψλ θαη ζηνηρείσλ ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρνπ, ζηα νπνία 

απνηππψλεηαη ε επηρεηξεζηαθή θαη δεκνζηνλνκηθή πξφνδνο ηεο δξάζεο, θαζψο θαη ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ε 

Δληεηαικέλε Αξρή, ζε ζπλεξγαζία, φπνπ απαηηείηαη, κε ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία 

ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο, αμηνινγεί ην εχινγν ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

δξάζεο θαη πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ ή εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηελ 

πιεξσκή ηνπ. 

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

θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 

V. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΩΙΑΚΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΓΡΑΗ  

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

#12.152.217,84#€  θαη αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 75 (%) επί ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο 

δαπάλεο θαη εθ κέξνπο ησλ εζληθψλ πφξσλ ζε #4.050.739,28#€, ήηνη 25% επί ηεο 

ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο.  

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

δξάζεο είλαη ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ε 

εζληθή θαη θνηλνηηθή ζπκκεηνρή πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ πνζνζηψλ εζληθήο θαη θνηλνηηθήο ζηήξημεο επί ηεο Γξάζεο.  

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

γηα ηελ ηζνζθέιηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο δξάζεο, θαζψο θαη φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηνπ εμαζθαιίζεη θέξδνο.  

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

ρεδίνπ.  
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VI. 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 Τπεχζπλε Αξρή, 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 Τπεχζπλε Αξρή, ηελ 

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, αλ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα 

απνδέρνληαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο θαη ειέγρνπο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή, ηελ 

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) ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επαιεζεχζεσλ ή ειέγρσλ δηαπηζηψλεηαη 

παξάηππε δαπάλε ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή πεξηθφπηεη ηα κε επηιέμηκα 

πνζά θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην δηθαηνχρν εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζην 

δεχηεξν κέξνο «Γεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο» ηεο ΤΠΑΤΓ. 

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

ζπλεηζθνξά ζην δηθαηνχρν ηεο δξάζεο ε Τπεχζπλε 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. 

VII. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

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

απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα πνπ δεκνζηνπνηεί ε Τπεχζπλε 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. 

Ζ 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 

Σακείν πνπ ζηεξίδεη ηε δξάζε/ην έξγν θαη δ) δήισζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ 

Τπεχζπλε Αξρή, ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο 

Έλσζεο. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο θαηαιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο 

πηλαθίδαο.  

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

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο απφ ην ΣΑΜΔ ή ην ΣΔΑ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο ζην 

πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο. 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, θα) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο/ ηνπ έξγνπ ή παξάγνληαη ζην 

πιαίζην απηφ. 

ΑΔΑ: ΩΤ3146ΜΤΛΒ-ΕΑ7



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Ηκ/ληα Έθδνζεο:  

Δπξωπαϊθό Τακείν Αζύινπ 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο – 
Τνκέαο Δπηζηξνθώλ   - 20 - 

 

 

VIII. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

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

ηεο δξάζεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, γηα δηάζηεκα 

ηεζζάξσλ (4) εηψλ κεηά ην νηθνλνκηθφ έηνο θαηά ην νπνίν έρεη δεισζεί ε ηειηθή πιεξσκήο 

ηεο δξάζεο, δειαδή απφ ηελ 16
ε
 Οθησβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο δξάζεο θαη λα ηα ζέηνπλ 

ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εάλ ην δεηήζνπλ, ζε φιν απηφ ην 

δηάζηεκα.  

(ii) Σν αλσηέξσ δηάζηεκα κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ παξαηππηψλ, 

ελδίθσλ δηαδηθαζηψλ είηε θαηφπηλ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηεο Δπηηξνπήο.  

(iii) Σα 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 

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) 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 Τπεχζπλε Αξρή (ή εναλλακηικά ηην 

Ενηεηαλμένη Αρτή). 

IX. 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 πνπ 

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

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

απηέο. 

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

δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γξάζεο θαζψο θαη 

φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιχπηνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, φπσο ην νλνκαηεπψλπκν, ε εηθφλα ή άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ή ηελ αζθάιεηα ησλ εμππεξεηνπκέλσλ αηφκσλ ησλ νκάδσλ-ηεο 

Γξάζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ή νπνηαδήπνηε θνηλνπνίεζε 

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

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

γλψκε ησλ επσθεινπκέλσλ ηεο Γξάζεο, θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζήο ηνπο ζε γιψζζα 

πνπ θαηαλννχλ θαη εθφζνλ ιεθζεί έγγξαθε ζπγθαηάζεζή ηνπο. ηελ 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 «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. 
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X. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ  

(i) Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ππνγεγξακκέλνπο ηνπο Όξνπο θαη ηηο 

Τπνρξεψζεηο ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 

ηελ παξαιαβή ηνπο. 

(ii) Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηε Γξάζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα Η, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

(iii) Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ επίηεπμε ησλ νξνζήκσλ θαη ηηκψλ ησλ Γεηθηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα. 

(iv) Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα επηθαηξνπνηεί – ζπκπιεξψλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηα αληίζηνηρα Πιάλα Γηαρείξηζεο Έξγνπ ησλ έξγσλ ηεο δξάζεο (δπλακηθφ έγγξαθν) θαη 

λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δληεηαικέλε Αξρή. 

(v) ε πεξίπησζε πνπ ε Γξάζε απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο ή θαη 

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

πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο 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 πκθσλίαο Δπηδφηεζεο.  

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

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

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

άξζε ησλ ελ ιφγσ αηηηψλ.  

(vi) ε πεξηπηψζεηο δεφλησο αηηηνινγεκέλεο, ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη λα ιχζεη ηελ παξνχζα πκθσλία Δπηδφηεζεο αλά πάζα ζηηγκή, 

κέζσ έγγξαθεο θαη αηηηνινγεκέλεο πξνεηδνπνίεζεο, κε πξνζεζκία 60 εκεξψλ θαη ρσξίο 

ππνρξέσζε ζρεηηθήο απνδεκίσζεο. Δάλ δελ ππάξρεη αηηηνιφγεζε, ή ε Τπεχζπλε 

Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή απνξξίςεη ηελ πξνβαιιφκελε απαίηεζε, ε ιχζε εθ κέξνπο ηνπ 

Γηθαηνχρνπ θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή, θαη ε Τπεχζπλε 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.  

 

 

XI. ΛΗΞΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 

Ζ πκθσλία Δπηδφηεζεο ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί θαη έρεη ιήμεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξάζεο θαη ηε ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηεο. 

 

 

XII. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Σα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ είλαη ηα κφλα αξκφδηα γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη 

ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πκθσλία Δπηδφηεζεο. 

 

ΑΔΑ: ΩΤ3146ΜΤΛΒ-ΕΑ7



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Ηκ/ληα Έθδνζεο:  

Δπξωπαϊθό Τακείν Αζύινπ 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο – 
Τνκέαο Δπηζηξνθώλ   - 22 - 

 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο 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 Δληεηαικέλε Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθνχλ θαη απφ 

ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δληεηαικέλεο αξρήο. 

 
Αζήλα, 30 Γεθέκβξηνο 2019  

 

 

Οη πκβαιιόκελνη 

Οι υμβαλλόμενοι  

Γηα ηελ Δληεηαικέλε Αξρή Γηα ηνλ Γηθαηνχρν 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  

ΜΙΥΑΗΛ ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ 

 
Ο ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ 

ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ 
ΑΝΣΙΣΡΑΣΗΓΟ 
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