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ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ: 

«Γεκηνπξγία θεληξηθήο ππνδνκήο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Δηζόδνπ Δμόδνπ (EES)» 

 

ΘΔΚΑ: Ππκθσλία Δπηδφηεζεο ηεο Γξάζεο «Γεκηνπξγία θεληξηθήο ππνδνκήο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Δηζόδνπ Δμόδνπ (EES)» κε Θσδηθφ ΝΞΠ 5050833 ρξεκαηνδνηνχκελε 

απφ ην Δζληθφ Ξξφγξακκα «Ρακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/Ρνκέαο Πχλνξα θαη 

Θεσξήζεηο ηεο πεξηφδνπ 2014-2020».  

 

 

Ο Τπνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

 

Έρνληαο ππφςε :  

1. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

16εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην Ρακείν 
Αζχινπ, Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο 

αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

2. Ρν λφκν 4375/2016 (ΦΔΘ 15/Α/3.4.2016) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 75, 76, 77, 78, 79 ΞΑΟ. 

3, 81 θαη 82. 

3. Ρελ πνπξγηθή Απφθαζε  κε αξηζ.: 2015 (ΦΔΘ 3522/Β/19.9.2019), «Πχζηεκα δηαρείξηζεο 

θαη ειέγρνπ ησλ Δζληθψλ Ξξνγξακκάησλ ησλ Ρακείσλ Αζχινπ Κεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 

(ΡΑΚΔΔ/AMIF) θαη  Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (TEA/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-
2020»”. 

4. Ρελ ππ’ αξηζ.: C(2015) 5312/31-07-2015 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε 
ηνπ Δζληθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ελίζρπζε απφ ην Ρακείν Δζσηεξηθήο 

Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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5. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ.: 8000/20/45/119-δ΄  (ΦΔΘ 1880/Β/07-09-2015), 
«Γηάξζξσζε ηεο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ 

(.Γ.Δ.Α.Ξ.) πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 

11 εδαθ. γ΄ ηνπ Λ. 4332/2015». 

6. Ρελ ππ’ αξηζ. 1072/Φ.20 απφ 02/05/2019 Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα δξάζεηο/ έξγα ηνπ εζληθνχ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ Ρακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ζηελ 

πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ (.Γ.Δ.Α.Ξ.) ηνπ 
πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε» (ΦΔΘ 2000/Β/31.05.2019). 

7. π’ αξηζ. ISF-B/10/20-ηα΄ απφ 16/10/2019 Ξξφζθιεζε γηα ππνβνιή Ξξνηάζεσλ ζην Δζληθφ 

Ξξφγξακκα ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο ηεο Ξεξηφδνπ 2014-2020, 
Δηδηθφο Πηφρνο «Πχλνξα», Δζληθφο Πηφρνο «Δζληθή Ηθαλφηεηα» κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία 

θεληξηθήο ππνδνκήο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Δηζφδνπ Δμφδνπ (EES)» (Α.Γ.Α.: 
6ΕΖΕ46ΚΡΙΒ-9ΚΚ).Ρν ππ’ αξηζ. 8000/20/18/14-197988 απφ 20/12/2019 Αίηεκα 

Ρξνπνπνίεζεο θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηφ Ρερληθφ Γειηίν Γξάζεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Ξξνζηαζίαο Ππλφξσλ/ΑΔΑ.. 

8. Ρν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζην απφ 08/01/2020 Ξξαθηηθφ 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

9. Ρελ ππ΄ αξηζ. ISF-B/10/20-ι’ απφ 09/01/2020 Απφθαζε Σνξήγεζεο Δπηδφηεζεο ηεο Γξάζεο 

«Γεκηνπξγία θεληξηθήο ππνδνκήο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Δηζόδνπ Δμόδνπ 
(EES)» (ΑΓΑ: 63Ζ646ΚΡΙΒ-Ω17). 

 

 

Απνθαζίδνπκε 

 

Ρελ ππνγξαθή ηεο Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο ηεο Γξάζεο κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία θεληξηθήο 

ππνδνκήο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Δηζόδνπ Δμόδνπ (EES)»  θαη θσδηθφ ΝΞΠ (MIS) 

5050833, ε νπνία εληάζζεηαη ζηνλ Δηδηθφ Πηφρν «Πχλνξα» θαη ζηνλ Δζληθφ Πηφρν «Δζληθή 

Ηθαλφηεηα» ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Ρακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο. 

Ζ Γξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/Ρνκέαο Πχλνξα 
θαη Θεσξήζεηο. 

 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΡΑΗ 

1. Κωδηθόο Γξάζεο /MIS (ΟΠ):  5050833 

2. Γηθαηνύρνο: πνπξγείν Δμσηεξηθψλ/ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ 

3.Κωδηθόο Γηθαηνύρνπ: 1010203 

4. Φπζηθό αληηθείκελν ηεο Γξάζεο: 

Ρν Πχζηεκα Δηζφδνπ Δμφδνπ (Entry/Exit System- EES) είλαη έλα λέν, κεγάιεο θιίκαθαο 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε ην νπνίν ζα γίλεηαη ε θαηαγξαθή ηεο εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ ησλ 
πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πξνο θαη απφ ηνλ ρψξν Schengen.  

Ρν ζχζηεκα απηφ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή ηεο ζθξαγίδαο εηζφδνπ/εμφδνπ 
επί ησλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ζε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ 

ησλ βηνκεηξηθψλ θαη βηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ηαμηδησηψλ θαζψο θαη ηεο εκεξνκελίαο θαη 
ηνπ ηφπνπ εηζφδνπ/εμφδνπ γηα βξαρείαο δηάξθεηαο παξακνλή (έσο 90 εκέξεο) ζηνλ ρψξν 

Schengen. H δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη Ππκβνπιίνπ 2017/2226 ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 30 Λνεκβξίνπ 2017.  
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Πηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο EES είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θνηλψλ εμσηεξηθψλ 
ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο θαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ ψζηε ηα θξάηε-κέιε 

λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηνλ δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ επηζθεπηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο 
ζηνλ ρψξν Schengen, λα εληζρπζεί ε εζσηεξηθή αζθάιεηα, λα θαηαπνιεκεζεί ε παξάηππε 

κεηαλάζηεπζε, ε ηξνκνθξαηία θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. Ρν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 
έθδνζεο ζεσξήζεσλ VIS ζα δηαιεηηνπξγεί κε ην ζχζηεκα EES δηεπθνιχλνληαο ηελ δηαδηθαζία 

εμέηαζεο αίηεζεο ζεψξεζεο θαη ιήςεο απφθαζεο επί απηήο, αθνχ νη Ξξνμεληθέο θαη 

Ππλνξηαθέο Αξρέο ζα κπνξνχλ πιένλ λα εληνπίδνπλ ηνπο πνιίηεο πνπ δελ θάλνπλ νξζή 
ρξήζε ηεο ζεψξεζεο ηνπο, παξακέλνληαο ζηνλ ρψξν Schengen γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζεψξεζεο (over-stayers) κέζσ απηνκαηνπνηεκέλεο 
δηαδηθαζίαο εξσηήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο Δηζφδνπ- Δμφδνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο VIS.  

Ζ Γξάζε ζα θαιχςεη ηελ θηινμελία θαη δηθηπαθή δηαζχλδεζε ησλ Δζληθψλ Δληαίσλ Γηεπαθψλ 
(NUIs) κε ην Δζληθφ Πχζηεκα Δηζφδνπ Δμφδνπ (EES). Νη Δζληθέο Δληαίεο Γηεπαθέο απνηεινχλ 

ην εζληθφ ζεκείν δηαζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Δηζφδνπ Δμφδνπ κε ην 
Θεληξηθφ Δπξσπατθφ Πχζηεκα Δηζφδνπ Δμφδνπ. Ρα NUIs ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην Θχξην 

Θέληξν Γεδνκέλσλ (Data Center) ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζηελ Αζήλα θαη ζην Δθεδξηθφ 

Θέληξν Γεδνκέλσλ ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (Disaster Recovery Site) ζηελ Θεζζαινλίθε, 
ελψ ην Δζληθφ Πχζηεκα Δηζφδνπ Δμφδνπ (EES) ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηo Data Center ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Ζ δηθηπαθή δηαζχλδεζε αθνξά ηελ πινπνίεζε κηζζσκέλσλ 
θπθισκάησλ θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ δηθηπαθνχ 

εμνπιηζκνχ (routers, switches, firewalls θιπ.). 
 

Πηελ Γξάζε ζα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε δηθηπαθή δηαζχλδεζε (κηζζσκέλα θπθιψκαηα θαη 
εμνπιηζκφο) ησλ πξνμεληθψλ Αξρψλ θαη ινηπψλ Αξκνδίσλ Δζληθψλ Αξρψλ κε ηα NUIs θαη ην 

Πχζηεκα Δηζφδνπ Δμφδνπ γηα ζθνπνχο ειέγρνπ θαη επηβνιήο ηνπ λφκνπ.Γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ λέσλ δηθηπαθψλ θφκβσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ, ζα 

απαηηεζεί πξνζαξκνγή, παξακεηξνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ εζσηεξηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηδεαηνχ δηθηχνπ ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ βάζεη ηνπ κνληέινπ 

FCAPS (Fault-Configuration-Administration-Performance-Security). Ζ Γξάζε ζα θαιχςεη ηελ 
πινπνίεζε λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

επηηεπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ζπζηήκαηνο VIS κε ην ζχζηεκα EES.  

Ζ Γξάζε ζα θαιχςεη ηελ πινπνίεζε λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ 
κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηεπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ζπζηήκαηνο VIS κε ην ζχζηεκα 
EES. 

 

5. Παξαδνηέα Γξάζεο: 

Ρα παξαδνηέα ηεο Γξάζεο αθνξνχλ ζηα θάησζη: 

- Κειέηε Δθαξκνγήο 

- Δγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε θαη κίζζσζε ηειεπηθνηλσληαθψλ γξακκψλ 

- Ξξνκήζεηα ηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ. 

- Δξγαζίεο πξνζαξκνγήο ησλ data centers, φπνπ ζα θηινμελεζνχλ νη Δζληθέο Δληαίεο 

Γηεπαθέο (NUIs). 
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- Δξγαζίεο παξακεηξνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ πθηζηάκελνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηδεαηνχ δηθηχνπ ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

- πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εξγαζίεο πινπνίεζεο ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο θαη 

πξνκήζεηα λένπ εμνπιηζκνχ γηα ηηο λέεο ιεηηνπξγηθφηεηεο. 

- ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ , ινγηζκηθνχ ζπζηκαηνο 
θαη εθαξκνγψλ. 

- Κειέηε θαη πινπνίεζε ζρεδίνπ επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο θαη αλάθηεζεο απφ θαηαζηξνθή 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ NUI θαη ησλ εθαξκνγψλ. 

- εξγαζίεο δνθηκψλ νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπκβαηφηεηαο κε θεληξηθά ζπζηήκαηα VIS /EES. 

-Δγρεηξίδηα κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ λέσλ ιεηηνπξγηψλ. 

- ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ ηεο ΠΡ2 Γηεχζπλζεο Ξιεξνθνξηθήο ,ρξεζηψλ θαη 

δηαρεηξηζηψλ Ξξνμεληθψλ θαη Ππλνξηαθψλ Αξρψλ. 

- Κειέηε θαη πινπνίεζε ζρεδίνπ επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο θαη αλάθηεζεο απφ θαηαζηξνθή 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ NUI θαη ησλ εθαξκνγψλ. 

 

6Α. ΚΟΙΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΗ 

ΘΩΓ. ΓΔΗΘΡΖ ΓΔΗΘΡΖΠ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΗΚΖ ΠΡΝΣΝΠ 

C2 

Αξηζκφο ππνδνκψλ 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπλφξσλ (έιεγρνη θαη 
επηηήξεζε) θαη κέζα 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 
ή αλαβαζκίζηεθαλ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ 
Ρακείνπ 

Πχζηεκα 1 

 

6Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΗ 

ΘΩΓ. ΓΔΗΘΡΖ ΓΔΗΘΡΖΠ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΗΚΖ ΠΡΝΣΝΠ 

- Γεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ 

Ππζηήκαηνο Δηζφδνπ 
Δμφδνπ 

Δθαξκνγέο 1 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

7. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 24/02/2020. 

8. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 31/12/2022. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΓΡΑΗ  ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

1. ΘΩΓΗΘΝΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ 

ΓΑΞΑΛΖΠ 

2. ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ  

3. ΠΛΝΙΗΘΖ ΔΞΗΙΔΜΗΚΖ 

ΓΑΞΑΛΖ  
Γ

Α
Π

Α
Ν

Δ


 Β
Α


Δ

Ι 

Π
Α

Ρ
Α


Σ

Α
Σ

ΙΚ
Ω

Ν
 

Α1. 

ΑΚΔΠΔΠ 

ΓΑΞΑΛΔΠ 

i. Ξνζφ 

ρσξίο 

ΦΞΑ 

2.741.935,48 € 2.741.935,48 € 

ii. ΦΞΑ 658.064,52€ 658.064,52€ 

Α.2. 

ΔΚΚΔΠΔΠ 

ΓΑΞΑΛΔΠ 

i. Ξνζφ 

ρσξίο 

ΦΞΑ 
  

ii. ΦΞΑ 
  

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΜΔ 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ 
3.400.000,00 € 3.400.000,00 € 

Γ
Α

Π
Α

Ν
Δ


 Β

Α


Δ
Ι 

Α
Π

Λ
Ο

Π
Ο

ΙΗ
Μ

Δ
Ν

Ο
Τ

 

Κ
Ο


Σ

Ο
Τ


 

Β.1. ΓΑΞΑΛΔΠ βάζεη 
ηππνπνηεκέλεο θιίκαθαο 

θφζηνπο αλά κνλάδα 

  

Β2. ΓΑΞΑΛΔΠ βάζεη θαη’ 

απνθνπή πνζνχ (LumpSum) 
  

Β.3. ΔΚΚΔΠΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ 
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 3.400.000,00 € 3.400.000,00 € 

 

ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ/ΔΣΑΙΡΟΤ/ΩΝ 
  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΡΑΗ 3.400.000,00 €  

 

 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

Η δεκόζηα δαπάλε ηεο Γξάζεο ζην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ αλέξρεηαη ζε 

3.400.000,00 € 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 

ύλνιν Π/Τ 
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ηελ δξάζε) 

794/2 ΞΝΟΓΔΗΝ 
ΔΜΩΡΔΟΗΘΩΛ 

 Λέν Έξγν  3.400.000,00 € 

 

* Ν θσδηθφο ελαξίζκνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ΠΑ απφ ηνλ πνπξγφ Νηθνλνκίαο 
Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ. 

Γ. ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Ν 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 Ξαξάξηεκα Η, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο έληαμεο.   

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

ΔΑ επαλεμεηάδεη ηε δξάζε θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμήο ηεο.  

 

O Τπνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

Μηραήι Υξπζνρνΐδεο 
 

 
 

 

 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

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

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο.  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ   

1. πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Λίθεο 5-7, Αζήλα 

(θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΝΞΠ) 

2. Γ.Γ.Ν.Δ.Π. (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΝΞΠ) 

3. Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ ΔΠΞΑ (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΝΞΠ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ  

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 

Ν Γηθαηνχρνο Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαοαλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο ηεο 
Γξάζεο «Γεκηνπξγία θεληξηθήο ππνδνκήο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Δηζόδνπ Δμόδνπ 

(EES)», κε θσδηθφ ΝΞΠ «5050833», ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 3.400.000,00 €θαη 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 3.400.000,00 € ζην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ Πηφρνπ 

Ιεηηνπξγηθή Δλίζρπζεηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ «Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Δζσηεξηθήο 

Αζθάιεηαο/Ρνκέαο Πχλνξα θαη Θεσξήζεηο»,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 3.400.000,00 € θαη αληηζηνηρεί ζε 100% επί ηεο 

επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο. 

2. ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΩΝ Δ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 

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

έξγα ή εξγαζίεο απηήο. 

3. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ  

Ν 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) Λα ηεξεί ηελ Θνηλνηηθή θαη Δζληθή Λνκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο θαη ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο 
θαη ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο. 

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΗ 

(i) Λα ηεξεί ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θαη ησλ επί κέξνπο έξγσλ, φπσο 
απηά απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο, ζην Ρερληθφ Γειηίν Γξάζεο θαη 

ζηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα, εθφζνλ έξγα ηεο δξάζεο πινπνηνχληαη κε ίδηα 
κέζα. 

(ii) Λα 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) Λα ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, 

αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
ΞΑΠΓ θαη ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ζέηνπλ. 

Κεηά ηελ πξνέγθξηζε ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο ηεο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ν 

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

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

ην Ρερληθφ Γειηίν Έξγνπ, κεηά ηελ έθδνζε/ππνγξαθή απφ ηνλ ίδηνλ ηεο Απφθαζεο 
Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Ρερληθφ Γειηίν Έξγνπ. Πηελ 

Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελζσκαηψζεη 

ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο πεχζπλεο Αξρήο/Δληεηαικέλεο Αξρήο πνπ δηαηππψζεθαλ 
θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο.  

(iv) Λα 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. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη:  

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

εκεξνινγηαθνχ κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε λα ππνβάιιεη 

ΑΔΑ: ΨΖ3Τ46ΜΤΛΒ-Θ2Δ



Αξ. Δληχπνπ: Δ Η.2_.5 
Έθδνζε: 2ε 
Ζκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016 

Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, 

Ξξνζηαζία  
- 8 - 

 

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 ΝΞΠ 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,  

 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 εληεηαικέλε αξρή. 

(v) Λα 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 Δληεηαικέλε Αξρή, ζην νπνίν αλαθέξνληαη 

ηα ζεκεία ηξνπνπνίεζεο θαη ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο νη ιφγνη ηξνπνπνίεζήο ηνπο. Ρν 

αίηεκα ππνβάιιεηαη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή κε ηελ επαλππνβνιή ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ 
Γξάζεο (Έληππν Δ.Η.1_3) ηε ζπκπιήξσζε ησλ Ξεδίσλ 10-14 «Αληηθείκελν Ρξνπνπνίεζεο 

Ρερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο» θαη ηελ ελζσκάησζε ζε απηφ ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ επί 
ησλ ζηνηρείσλ ηεο Γξάζεο. Πην ΡΓΓ κε ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο επηζπλάπηνληαη 

φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε 

ηξνπνπνίεζεο.  

Πηελ πεξίπησζε δξάζεσλ φπνπ επί κέξνπο έξγν ή έξγα απηήο πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, 

ν δηθαηνχρνο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο επηζπλάπηεη θαη 
ηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα κε ελζσκαησκέλεο ηηο πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ/ησλ έξγσλ.   

Πηελ πεξίπησζε απνδνρήο απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο 
δξάζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, εθδίδεηαη ηξνπνπνηεκέλε Απφθαζε Έληαμεο ηεο Γξάζεο. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ έξγν/έξγα ηεο δξάζεο πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο 
ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε λέαο Απφθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα.  

Πε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο απφ ηελ Δληεηαικέλε 
Αξρή, ν δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία ηεθκεξηψλνληαη νη 

ιφγνη απφξξηςεο. Ν δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ηε δξάζε ζχκθσλα κε ηελ 

Απφθαζε Έληαμεο.  

Πε πεξίπησζε έξγνπ αξραηνινγίαο, ν Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηελ 

Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Κέζα. 

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

Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο ΝΞΠ κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ηεο 

δξάζεο πνπ πινπνηεί θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηψλ, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο 
ειέγρνπο, ηελ αμηνιφγεζε πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδξνκή ειέγρνπ ηεο πξάμεο. 

(vii) Λα δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη 
ζην ΝΞΠ., ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
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3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ  

(i) Λα 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) Λα 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) Λα ηεξεί εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηε δξάζε θαη λα ππνβάιιεη ζηνηρεία θίλεζεο 
ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηελ αξκφδηα ΔΑ κε θάζε Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο. 

(iv) Λα 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, θαη  

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

πινπνίεζή ηεο. 

4. ΠΛΗΡΩΜΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 

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

δεκφζηαο ζηήξημεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη πιήξσο. Θαλέλα πνζφ δελ αθαηξείηαη νχηε 
παξαθξαηείηαη θαη δελ εηζπξάηηεηαη θακία εηδηθή επηβάξπλζε ή άιιν ηέινο ηζνδχλακνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ ζα επέθεξε κείσζε ησλ πνζψλ απηψλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο. 

(ii) Ζ δεκφζηα ζηήξημε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηνπνηεζείζεο 
δαπάλεο θαη δεισζείζεο απφ ην δηθαηνχρν ζηελ ΔΑ.  

(iii) Όιεο νη δαπάλεο απνδεηθλχνληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα 
ηζνδχλακεο αμίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηεο ΞΑΠΓ. 

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

αλαθνξψλ θαη ζηνηρείσλ ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρνπ, ζηα νπνία απνηππψλεηαη 
ε επηρεηξεζηαθή θαη δεκνζηνλνκηθή πξφνδνο ηεο δξάζεο, θαζψο θαη ηνπ αηηήκαηνο ηνπ 

δηθαηνχρνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ε Δληεηαικέλε Αξρή, ζε 
ζπλεξγαζία, φπνπ απαηηείηαη, κε ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο, αμηνινγεί ην εχινγν ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο  

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

πιεξσκή ηνπ.  

(v) Ν δηθαηνχρνογηα λα ιάβεη ηελ επηδφηεζε ηεο δξάζεο νθείιεη ζε θάζε ζηάδην λα είλαη 
θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

(vi) Γηα ηε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ δηθαηνχρν ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΘΑ 
134453/2015 θαη ζηελ ΞΑΠΓ 82350/2016. 

5. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΩΙΑΚΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΓΡΑΗ  

(i) Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γξάζεο εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 
3.400.000,00 € θαη αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 100% επί ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο.  

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

δξάζεο είλαη ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ε εζληθή 
θαη θνηλνηηθή ζπκκεηνρή πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πνζνζηψλ εζληθήο θαη θνηλνηηθήο ζηήξημεο επί ηεο Γξάζεο.  

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

Πρεδίνπ.  
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6. ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ  

(i) Λα 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 Δληεηαικέλε Αξρή, ζηελ Αξρή Διέγρνπ, 
ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα εζληθά ή επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα. 

(ii) Λα απνδέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο/επαιεζεχζεηο απφ 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) Λα ελεκεξψλεη ηνπο ππεξγνιάβνπο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα απνδέρνληαη 
επηηφπηεο επαιεζεχζεηο θαη ειέγρνπο απφ 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) Πηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επαιεζεχζεσλ ή ειέγρσλ δηαπηζηψλεηαη 

παξάηππε δαπάλε ε Δληεηαικέλε Αξρή πεξηθφπηεη ηα κε επηιέμηκα πνζά θαη ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ην δηθαηνχρν εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζην δεχηεξν κέξνο 
«Γεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο» ηεο ΞΑΠΓ. 

(v) Δθφζνλ ε παξαηππία αθνξά δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαβιεζεί ε δεκφζηα 
ζπλεηζθνξά ζην δηθαηνχρν ηεο δξάζεο ε Δληεηαικέλε Αξρή εθδίδεη απφθαζε αλάθηεζεο 

αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη ν δηθαηνχρνο, εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ ηνπ ζέηεη είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη ην ελ ιφγσ πνζφ. 

7. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

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

απφ ην Δζληθφ Ξξφγξακκα πνπ δεκνζηνπνηεί ε ΔΑ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 53 ηνπ Θαλ. 514/2014, θαη ζηνλ νπνίν 

δεκνζηνπνηνχληαη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαηνχρν, ηνλ ηίηιν ηεο 
δξάζεο/ ηνπ έξγνπ θαη ην χςνο ηεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηεο/ηνπ ρνξεγείηαη.  

(ii) Λα ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηνλ Δθηειεζηηθφ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 1048/2014 θαη εηδηθφηεξα:  

α)  Λα 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 Θαλνληζκφ 1049/2014, αλαγξάθνπλ α) ηνλ ηχπν θαη 

ηελ νλνκαζία ηεο δξάζεο/ηνπ έξγνπ, β) ην έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γ) ην 
Ρακείν πνπ ζηεξίδεη ηε δξάζε/ην έξγν θαη δ) δήισζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ 

πεχζπλε Αξρή, ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο 
Έλσζεο. Νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο θαηαιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο 

πηλαθίδαο.  

β)  Λα ελεκεξψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε/ζην έξγν ζρεηηθά κε ηε 
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο απφ ην ΡΑΚΔ ή ην ΡΔΑ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο ζην 

πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ ελ ιφγσ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
θάζε έγγξαθν ή άιιν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο, πιηθφ πνπ 

δηαλέκεηαη ζηνπο σθεινχκελνπο ή θαη ζε θνηλφ, π.ρ. ζε κία εκεξίδα, θα) πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο/ ηνπ έξγνπ ή παξάγνληαη ζην 

πιαίζην απηφ.  

8. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

(i) Λα 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 
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δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εηψλ κεηά ην νηθνλνκηθφ έηνο θαηά ην νπνίν έρεη δεισζεί ε ηειηθή 
πιεξσκήο ηεο δξάζεο, δειαδή απφ ηελ 16ε Νθησβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο δξάζεοθαη λα ηα ζέηνπλ 

ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ εάλ ην δεηήζνπλ, ζε φιν απηφ ην 
δηάζηεκα.  

(ii) Ρν αλσηέξσ δηάζηεκα κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ παξαηππηψλ, 
ελδίθσλ δηαδηθαζηψλ είηε θαηφπηλ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηεο Δπηηξνπήο.  

(iii) Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε κνξθή 
πξσηνηχπσλ, ή επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο 

θνξείο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ 

εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

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

Δληεηαικέλε Αξρή ηππνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ηεξνχληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία 

θαη έγγξαθα, θαζψο θαη ε κνξθή κε ηελ νπνία ηεξνχληαη απφ ηνλ θάζε εκπιεθφκελν 

θνξέα. Ζ ελ ιφγσ θαηάζηαζε επηθαηξνπνηείηαη θαη απνζηέιιεηαη εθ λένπ ζηελ Δληεηαικέλε 
Αξρή, εθφζνλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο κεηαβιεζνχλ. 

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

εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δληεηαικέλε Αξρή. 

9. ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

(i) Ζ Δληεηαικέλε Αξρή ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ 
απνθαιχπηνληαη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη 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) Ν 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. Πηελ πεξίπησζε απηή, ηα 

έγγξαθα ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο ησλ επσθεινπκέλσλ ηεξνχληαη ζην Αξρείν ηνπ 

Γηθαηνχρνπ θαη απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ 
νξγάλσλ, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξάγξαθν 4. «Δπαιεζεχζεηο – Έιεγρνη» ηεο 

παξνχζαο. 
(iii) Ιακβάλεηαη γεληθφηεξε κέξηκλα απφ ηα δχν κέξε, ζε ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηαο εθάζηνπ, σο 

πξνο ηελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

10. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ  

1. Ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ππνγεγξακκέλνπο ηνπο Όξνπο θαη ηηο πνρξεψζεηο 

ηεο Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο. 

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

Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα Η, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

3. Πε πεξίπησζε πνπ ε Γξάζε απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο ή θαη ηνπ 
ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζήο ηεο ή ν Γηθαηνχρνο δελ ηεξήζεη θαηά ηελ πινπνίεζε 
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ηεο δξάζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η, ε Δληεηαικέλε Αξρή, εληφο ελφο ηξηκήλνπ 
απφ ηελ αξρηθή δηαπίζησζε ηεο κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ή θαη ππνρξεψζεσλ, απνζηέιιεη ζην 

δηθαηνχρν πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία : 

 παξαζέηεη αλαιπηηθά ηνπο φξνπο ή θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη απφ ην 
δηθαηνχρν,  

 ζέηεη δηνξζσηηθά κέηξα θαη πεξίνδν ζπκκφξθσζεο,  

 ελεκεξψλεη ην δηθαηνχρν γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηελ επηδφηεζε 

ηεο δξάζεο, φπνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ πινπνηήζεη ηα απαηηνχκελα 

δηνξζσηηθά κέηξα εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, ε /Δληεηαικέλε Αξρή 
δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γξάζεο θαη ζηε κνλνκεξή 

θαηαγγειία/ ιχζε ηεο Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο.  

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

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

νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε θαη ηελ άξζε ησλ ελ ιφγσ 
αηηηψλ.  

4. Πε πεξηπηψζεηο δεφλησο αηηηνινγεκέλεο, ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηε 
ρξεκαηνδφηεζε θαη λα ιχζεη ηελ παξνχζα Ππκθσλία Δπηδφηεζεο αλά πάζα ζηηγκή, κέζσ 

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

ζρεηηθήο απνδεκίσζεο. Δάλ δελ ππάξρεη αηηηνιφγεζε, ή ε Δληεηαικέλε Αξρή απνξξίςεη ηελ 
πξνβαιιφκελε απαίηεζε, ε ιχζε εθ κέξνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή, θαη ε 

Δληεηαικέλε Αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή, ελ κέξεη ή ελ φισ, ησλ πνζψλ πνπ 
έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί γηα ηε Γξάζε, θαη’ αλαινγία κε ηε βαξχηεηα ησλ θαηαινγηδφκελσλ 

παξαπησκάησλ θαη αθνχ δνζεί ζην δηθαηνχρν ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη ηηο 
παξαηεξήζεηο/αληηξξήζεηο ηνπ.  

11. ΛΗΞΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 

Ζ Ππκθσλία Δπηδφηεζεο ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί θαη έρεη ιήμεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δξάζεο θαη ηε ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηεο. 

12. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

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

ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα Ππκθσλία Δπηδφηεζεο. 

 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο Ππκθσλίαο Δπηδφηεζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 

 

Νη 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.  

 

Οη πκβαιιόκελνη 

Γηα ηελ Δληεηαικέλε Αξρή 

 

  Γηα ηνλ Γηθαηνχρν 

 

 
 

 

O ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

ΜΙΥΑΗΛ ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ 

  Ο ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ 

ΦΟΡΔΑ 
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