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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Εντεταλμένη Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών ΠρογραμμάτωνΤαχ. Δ/νση :Μεσογείων 96 Ταχ. Κώδικας :11527  
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
 
ΘΕΜΑ: 17ηΤροποποίηση της Δράσ

5002787 από το Εθνικό Πρόγραμμα «

Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/3.4.206 και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79 παρ. 3, 81 και 82.
2. Την αριθ. C(2015) 5313 από 31/07/2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. C(2015Επιτροπής,  με την αριθ. C (2016) 1836 από 21/03/2016 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, με την αριθ. C(2016) 7527 από 25/11/2016 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής καθώς και με την αριθ. C (2017) 5791 από 28.08.2017 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, την C (2018) 8108 από 06/12/2018 καθώς και την C (2019) 4142 από 28.05.2019. 
3. Την υπ’ αριθ. 2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 3522/Β’/19.11.2019).
4. Το Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61) Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Το Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α΄ 198) Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)».
6. Την υπ’ αριθ. 8000/20/45/119Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδάφιο γ’ του Ν.4332/2015. 
7. Την υπ’ αριθ. 245 από 08/02/19 (ΦΕΚ 510/Β’/20.02.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις / έργα του Εθνικού ΠρογράΤαμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗΕυρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης2014ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Προγραμμάτων 

 

Α.Π

ΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών

σης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών
από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

 
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 

 

Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/3.4.206 και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79 παρ. 3, 81 και 82.
αριθ. C(2015) 5313 από 31/07/2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. C(2015) 9607 από 16/12/2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής,  με την αριθ. C (2016) 1836 από 21/03/2016 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, με την αριθ. C(2016) 7527 από 25/11/2016 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής καθώς και με την αριθ. C (2017) 5791 από .2017 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, την C (2018) 8108 από 06/12/2018 καθώς και την C (2019) 

ργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την 2020 (ΦΕΚ 3522/Β’/19.11.2019). 
Το Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Το Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α΄ 198) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕυρωπΑναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)». 
Την υπ’ αριθ. 8000/20/45/119-δ’ από 07/09/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδάφιο γ’ του Ν.4332/2015.  
Την υπ’ αριθ. 245 από 08/02/19 (ΦΕΚ 510/Β’/20.02.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις / έργα του Εθνικού ΠρογράΤαμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».
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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – 25% ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ    Αθήνα, 04/09/2020 Α.Π.: ΤΑΜΕ/30/3-τια΄   
Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών» 

Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών» με Κωδικό ΟΠΣ 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020».  

Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/3.4.206 και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79 παρ. 3, 81 και 82. 
αριθ. C(2015) 5313 από 31/07/2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το ) 9607 από 16/12/2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής,  με την αριθ. C (2016) 1836 από 21/03/2016 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, με την αριθ. C(2016) 7527 από 25/11/2016 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής καθώς και με την αριθ. C (2017) 5791 από .2017 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, την C (2018) 8108 από 06/12/2018 καθώς και την C (2019) 

ργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την 
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο 

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 
δ’ από 07/09/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών  

Την υπ’ αριθ. 245 από 08/02/19 (ΦΕΚ 510/Β’/20.02.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις / έργα του Εθνικού Προγράμματος του 2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη». 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

8. Το Π.Δ. 81/2019 από 08/07/19 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «ΣύστΥπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Υπουργείων». 
9. Το Π.Δ. 83/2019 από 09/07/19 (ΦΕΚ 121/Α’/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το Π.Δ. 178 του 2014 περί «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομισχύει.. 
11. Την υπ’ αριθ. 8000/20/21/68 από 12/07/2017 
12. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6-κε από 26/01/2016 πρόσκληση της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Ειδικού Στόχου «Επαναπατρισμός» του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
13. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147550 από 03/02/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου προς τηνΕντεταλμένη Αρχή Υπηρεσία Διένταξη της δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 20142020». 
14. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6-λβ’ από 03/02/2016 Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές των Π.Κε.Κ.». 
15. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147774 από 23/02/2016 έγγραφο επανυποβολής αναθεωρημένων Πλάνων Διαχείρισης Έργου για τα έργα της παροχής καθαριότητας και σίτισης. 
16. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147614 από 06/03/2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης ΠΑλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών»
17. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ιστ’ από 16/0προτάσεων της πρόσκλησης ΤΑΜΕ/30/6Προ-αναχωρησιακά Κέντρα (Π.Κε.Κ.)»
18. Το υπ’ αριθ. 6634/1/147770 από 14/07/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης ΔράΕντεταλμένη Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την τροποποίηση της ένταξης της δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 » 
19. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ιη’ από 01/08/2016 τροποποιημένη Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 
20. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147802 από 31/08/2016 αναθεωρημένο αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσ«Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
21. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147848 από 13/09/2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης ΠαράνομΑλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών».
22. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-λ’ από 14/09/2016 της πρόσκλησης ΤΑΜΕ/30/6-κε από 26/01/2016  με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προαναχωρησιακά Κέντρα (Π.Κε.Κ.)».
23.  Το υπ’ αριθ. 6634/1-147850 από 11/10/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότσυνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
24. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-λδ’ από 13/10/2016 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Το Π.Δ. 81/2019 από 08/07/19 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Το Π.Δ. 83/2019 από 09/07/19 (ΦΕΚ 121/Α’/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
Το Π.Δ. 178 του 2014 περί «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ 281/Α/ 31.12.2014), όπως 
Την υπ’ αριθ. 8000/20/21/68 από 12/07/2017 Εσωτερική Διαταγή κ. Δ/ντου της ΥΔΕΑΠ.

κε από 26/01/2016 πρόσκληση της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020  για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Επαναπατρισμός» του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
147550 από 03/02/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου προς τηνΕντεταλμένη Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την ένταξη της δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

λβ’ από 03/02/2016 Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές 
147774 από 23/02/2016 έγγραφο επανυποβολής αναθεωρημένων Πλάνων Διαχείρισης Έργου για τα έργα της παροχής καθαριότητας και σίτισης.  

147614 από 06/03/2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών»
ιστ’ από 16/03/2016 έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης ΤΑΜΕ/30/6-κε από 26/01/2016  με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα αναχωρησιακά Κέντρα (Π.Κε.Κ.)» 

Το υπ’ αριθ. 6634/1/147770 από 14/07/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου προς τηνΕντεταλμένη Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την τροποποίηση της ένταξης της δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
ιη’ από 01/08/2016 τροποποιημένη Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και  

147802 από 31/08/2016 αναθεωρημένο αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
147848 από 13/09/2016 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών».

λ’ από 14/09/2016 έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων κε από 26/01/2016  με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προαναχωρησιακά Κέντρα (Π.Κε.Κ.)». 
147850 από 11/10/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

λδ’ από 13/10/2016 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
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αση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Το Π.Δ. 83/2019 από 09/07/19 (ΦΕΚ 121/Α’/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

ίας» (ΦΕΚ 281/Α/ 31.12.2014), όπως 
κ. Δ/ντου της ΥΔΕΑΠ. 

κε από 26/01/2016 πρόσκληση της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του 2020  για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Επαναπατρισμός» του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
147550 από 03/02/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Δικαιούχου προς την αχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την ένταξη της δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-

λβ’ από 03/02/2016 Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα 
147774 από 23/02/2016 έγγραφο επανυποβολής αναθεωρημένων Πλάνων Διαχείρισης 

αράνομης Μετανάστευσης/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών» 
3/2016 έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής κε από 26/01/2016  με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα 

σης του Δικαιούχου προς την Εντεταλμένη Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την τροποποίηση της ένταξης της δράσης/έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
ιη’ από 01/08/2016 τροποποιημένη Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

147802 από 31/08/2016 αναθεωρημένο αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το ης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
ης Μετανάστευσης/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. για τη χορήγηση εκ νέου προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών Διαβίωσης στα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών». 

έγγραφο απόφασης παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων κε από 26/01/2016  με τίτλο «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προ-
ησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

λδ’ από 13/10/2016 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

25.  Το υπ’ αριθ. 6634/1-147924 από 24/11/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης κ«Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης2014-2020. 
26. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147937 από 06/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης τουσυνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης2014-2020. 
27. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-μζ’ από 09/12/2016 απόφαση απόρριψης αιτήματος χρηματοδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
28. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-μθ΄ από 09/12/2016 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης των Π.Κε.Κ.». 
29. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ν’ από 09/12/2016 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 
30. Το υπ’ αριθ. 6634/1-147960 από 23/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχε«Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
31. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281061 από 17/01//2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
32. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-νη΄ απόΛειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 
33. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-νθ΄ από 18/01/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης των Π.Κε.Κ.». 
34. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281192 από 15/05/2017 ανασυνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 
35. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ξη΄ από 17/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 
36. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ξθ΄ από 17/05/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης των Π.Κε.Κ.». 
37. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281212 από30/05/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό ΠρόγραΈνταξης 2014-2020 
38. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-οδ’ από 31/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
39. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-οε΄ από 31/05/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράτων Π.Κε.Κ.» 
40. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281239 από 21/06/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
41. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-πβ’ από 22/06/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

147924 από 24/11/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
147937 από 06/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης τουσυνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

μζ’ από 09/12/2016 απόφαση απόρριψης αιτήματος χρηματοδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
μθ΄ από 09/12/2016 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «
ν’ από 09/12/2016 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και  

147960 από 23/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
281061 από 17/01//2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

νη΄ από 18/01/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και  
νθ΄ από 18/01/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «

281192 από 15/05/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
ξη΄ από 17/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης  
ξθ΄ από 17/05/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «

281212 από30/05/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
οδ’ από 31/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
οε΄ από 31/05/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα 

281239 από 21/06/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης ιτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
πβ’ από 22/06/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
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147924 από 24/11/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το αι Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
147937 από 06/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

μζ’ από 09/12/2016 απόφαση απόρριψης αιτήματος χρηματοδότησης της δράσης 
«Δομές και Λειτουργικότητα 

ν’ από 09/12/2016 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 
147960 από 23/12/2016 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το ίρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
281061 από 17/01//2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

18/01/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 
«Δομές και Λειτουργικότητα 

θεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
ξη΄ από 17/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

«Δομές και Λειτουργικότητα 
281212 από30/05/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης μμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

οδ’ από 31/05/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
σης «Δομές και Λειτουργικότητα 

281239 από 21/06/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης ιτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
πβ’ από 22/06/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

42. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-πγ΄ από 22/06/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης των Π.Κε.Κ.» 
43. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281303 από 02/09/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων,«Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
44. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρα’ από 02/09/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
45. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρβ΄ από 02/09/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης των Π.Κε.Κ.». 
46. Το υπ’ αριθ. 6634/1-281416 από 14/12/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
47. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ριζ’ από 14/12/2017 τροποποιημένη ΑπΛειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 
48. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ριη΄ από 14/12/2017 Συμφωνία Επιδότησης τηςτων Π.Κε.Κ.» 
49. Το υπ’ αριθ. 6634/1-240269 από 15/02/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό ΠρόγραΈνταξης 2014-2020. 
50. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρκθ’ από 16/02/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
51. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρλ΄ από 16/02/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δτων Π.Κε.Κ.» 
52. Το υπ’ αριθ. 6634/1-240427 από 26/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
53. Το υπ’ αριθ. 6634/1-240433 από 31/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
54. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρνδ’ από 01/08/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
55. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρνζ΄ από 20/08/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης των Π.Κε.Κ.» 
56. Το υπ’ αριθ. 6634/1-240493 από 08/10/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
57. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρξθ’ από 09/10/20Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
58. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ροβ΄ από 09/10/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης των Π.Κε.Κ.» 
59. Το υπ’ αριθ. 6634/1-240565 από 11/12/2018 αναθεωρημένο συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

γ΄ από 22/06/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «
281303 από 02/09/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

ρα’ από 02/09/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
ρβ΄ από 02/09/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «

281416 από 14/12/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το ικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
ριζ’ από 14/12/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και  
ριη΄ από 14/12/2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα 

240269 από 15/02/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
ρκθ’ από 16/02/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
ρλ΄ από 16/02/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα 

240427 από 26/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
240433 από 31/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

ρνδ’ από 01/08/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «
ρνζ΄ από 20/08/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «

240493 από 08/10/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το ημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
ρξθ’ από 09/10/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
ροβ΄ από 09/10/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «

240565 από 11/12/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης 
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«Δομές και Λειτουργικότητα 
281303 από 02/09/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

ρα’ από 02/09/2017 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
«Δομές και Λειτουργικότητα 

281416 από 14/12/2017 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το ικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
όφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα 
240269 από 15/02/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης μμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

ρκθ’ από 16/02/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
ράσης «Δομές και Λειτουργικότητα 

240427 από 26/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
240433 από 31/07/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

ρνδ’ από 01/08/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
«Δομές και Λειτουργικότητα 

240493 από 08/10/2018 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το ημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
18 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

«Δομές και Λειτουργικότητα 
Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

«Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
60. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρπα’ από 12/12/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
61. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ρπγ΄ από 12/12/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης των Π.Κε.Κ.» 
62. Το υπ’ αριθ. 6634/1-199270 από 22/04/2019 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό ΠρόγραΈνταξης 2014-2020. 
63. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σε’ από 02/05/19 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.
64. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σστ’ από 02/05/19 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.
65. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σζ΄ από 07/05/2019 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 14ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
66. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-ση’ από 07/05/2019 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 
67. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σια΄ από 27/05/2019 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης των Π.Κε.Κ.» 
68. Το υπ’ αριθ. 6634/1-263392 από 14/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξη
69. Την από υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σμδ’ από 14/01/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.
70. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σμε’ από 14/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.
71. Το υπ’ αριθ. 6634/1-263397 από 17/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρημσυνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
72. Την από υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σμζ’ 
73. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σμη’ από 17/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.
74. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σμθ΄ από 17/01/2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 15ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
75. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σν’ απόΛειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
76. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σνε΄ από 29/01/2020 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης των Π.Κε.Κ.». 
77. Το υπ’ αριθ. 6634/1-263411 από 30/01/2020 αναθεωρημένο Ασυνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
78. Την από υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σνη΄από 03/02/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.
79.  Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σνθ’ από 03/02/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.
80. Το υπ’ αριθ. 6634/1-263430 από 18/02/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
81. Την από υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σξγ’ από 20/02/2020 Αναφορά των χειριστών
82. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σξδ’ από 20/02/2020  Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

«Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
ρπα’ από 12/12/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 
ρπγ΄ από 12/12/2018 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «

199270 από 22/04/2019 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
σε’ από 02/05/19 Αναφορά των χειριστών της Δράσης. 

σστ’ από 02/05/19 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.
ζ΄ από 07/05/2019 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 14ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»

ση’ από 07/05/2019 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και  
σια΄ από 27/05/2019 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «

263392 από 14/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
σμδ’ από 14/01/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.

σμε’ από 14/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.
263397 από 17/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

σμζ’ από 17/01/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.
σμη’ από 17/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.

΄ από 17/01/2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής χείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 15ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
σν’ από 17/01/2020 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

σνε΄ από 29/01/2020 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «
263411 από 30/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014

σνη΄από 03/02/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.
σνθ’ από 03/02/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.

263430 από 18/02/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το ημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
σξγ’ από 20/02/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.

σξδ’ από 20/02/2020  Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης.
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«Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
ρπα’ από 12/12/2018 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Δομές και 

«Δομές και Λειτουργικότητα 
199270 από 22/04/2019 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Δράσης και Πλάνα Διαχείρισης Έργων, για την τροποποίηση της δράσης μμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

σστ’ από 02/05/19 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης. 
ζ΄ από 07/05/2019 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 14ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

ση’ από 07/05/2019 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 
«Δομές και Λειτουργικότητα 

263392 από 14/01/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των ς 2014-2020. 
σμδ’ από 14/01/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης. 

σμε’ από 14/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης. 
ατοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

από 17/01/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης. 
σμη’ από 17/01/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης. 

΄ από 17/01/2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής χείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 15ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 
τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

«Δομές και Λειτουργικότητα 
ίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

σνη΄από 03/02/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης. 
σνθ’ από 03/02/2020 Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης. 

263430 από 18/02/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το ημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 
της Δράσης. 

σξδ’ από 20/02/2020  Εισηγητικό Σημείωμα για την τροποποίηση της Δράσης. 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

83. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σξε΄ από 07/03/2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 16ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργι
84. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3- σξστ΄ από 07/03/2020 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.». 
85. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-σπ΄ από 27/03/2020 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης των Π.Κε.Κ.». 
86. Το υπ’ αριθ. 6634/1-263505 από 26/06/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασυποβαλόμενο την 01/07/2020 με ID 107115).
87. Την από υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-τ’ από 03/07/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.
88. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3-τα’ από 0Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 17ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
89. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/3- τδ΄ Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» (ΑΔΑ: Ψ85Γ46ΜΤΛΒ
 

την τροποποίηση της Δράσης «Δομές και λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στον Ειδικό Στόχο  «Επαναπατρισμός», και 
τον Εθνικό Στόχο «Συνοδευτικά μέτρα» του Ε.Π. «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης σε ποσοστό 75% από 
Ευρωπαϊκούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους.
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Κωδικός Δράσης /MIS (ΟΠΣ):  
2. Δικαιούχος: 
3.Κωδικός Δικαιούχου: 
4. Φυσικό αντικείμενο της Δράσης:
Η Εθνική Πολιτική των Επιστροφών εμπεριέχει τη διατήρηση της λειτουργίας των Προ
Κράτησης παράτυπων μεταναστών, ως έσχατο μέσο για την αναγκαστική επιστροφή τους στην Χώρα καταγωγής 
τους. Η εξασφάλιση της λειτουργίας των ανωτέρω κέντρ
αποτελεσματικής διαχείρισης των παράτυπων μεταναστών. Προς τούτο, η Ελληνική Αστυνομία είναι υπεύθυνη 
για την λειτουργία οκτώ (8) προ-αναχωρησιακών κέντρων κράτησης, ήτοι στην Αμυγδαλέζα Ν. Αττικής, Ταύρου 
(Πέτρου Ράλλη 24),στην Κόρινθο, στην Ξάνθη, στη Δράμα (Παρανέστι),  στην Ορεστιάδα (Φυλάκιο), στην Λέσβο 
και στην Κω, με συνολική χωρητικότητα (4.940) περίπου ατόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8038/23/22
20.01.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) και την
Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) όπως παρατάθηκαν και ισχύουν με την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ Β΄ 5906/31.12.2018)
Σχετικά με την επιλεξιμότητα της κάλυψης δράσεων για τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

σξε΄ από 07/03/2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 16ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
σξστ΄ από 07/03/2020 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης  
σπ΄ από 27/03/2020 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «

263505 από 26/06/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014υποβαλόμενο την 01/07/2020 με ID 107115). 
τ’ από 03/07/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης.

τα’ από 06/07/2020  θετική εισήγηση του προϊσταμένου τηςΥπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 17ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.»
 από 22/07/2020 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και (ΑΔΑ: Ψ85Γ46ΜΤΛΒ-ΩΘΔ). 

Αποφασίζει  
την τροποποίηση της Δράσης «Δομές και λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στον Ειδικό Στόχο  «Επαναπατρισμός», και 

όχο «Συνοδευτικά μέτρα» του Ε.Π. «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης σε ποσοστό 75% από 
Ευρωπαϊκούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους. 

 5002787 
Ελληνική Αστυνομία 
 

4. Φυσικό αντικείμενο της Δράσης: 
Η Εθνική Πολιτική των Επιστροφών εμπεριέχει τη διατήρηση της λειτουργίας των Προ-αναχωρησιακών Κέντρων 
Κράτησης παράτυπων μεταναστών, ως έσχατο μέσο για την αναγκαστική επιστροφή τους στην Χώρα καταγωγής 
τους. Η εξασφάλιση της λειτουργίας των ανωτέρω κέντρων αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδίου της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των παράτυπων μεταναστών. Προς τούτο, η Ελληνική Αστυνομία είναι υπεύθυνη 

αναχωρησιακών κέντρων κράτησης, ήτοι στην Αμυγδαλέζα Ν. Αττικής, Ταύρου 
υ Ράλλη 24),στην Κόρινθο, στην Ξάνθη, στη Δράμα (Παρανέστι),  στην Ορεστιάδα (Φυλάκιο), στην Λέσβο 

και στην Κω, με συνολική χωρητικότητα (4.940) περίπου ατόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8038/23/22
20.01.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) και την υπ’ αριθ. 8038/23/22-ξε΄από 28
Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) όπως παρατάθηκαν και ισχύουν με την υπ’ αριθ. 8038/23/22
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ Β΄ 5906/31.12.2018). 

της κάλυψης δράσεων για τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) 

- 6 - 

σξε΄ από 07/03/2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 16ης κότητα των Π.Κε.Κ.» 
σξστ΄ από 07/03/2020 τροποποιημένη Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Δομές και 

«Δομές και Λειτουργικότητα 
263505 από 26/06/2020 αναθεωρημένο Αίτημα Χρηματοδότησης του Δικαιούχου και το συνημμένο σε αυτό Τεχνικό Δελτίο Πράξης, για την τροποποίηση της πράξης «Δομές και Λειτουργικότητα των ύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (ηλεκτρονικά 

τ’ από 03/07/2020 Αναφορά των χειριστών της Δράσης. 
θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί της 17ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» 

γησης της δράσης «Δομές και 

την τροποποίηση της Δράσης «Δομές και λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» στον Ειδικό Στόχο  «Επαναπατρισμός», και 
όχο «Συνοδευτικά μέτρα» του Ε.Π. «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020». 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης σε ποσοστό 75% από 

αναχωρησιακών Κέντρων 
Κράτησης παράτυπων μεταναστών, ως έσχατο μέσο για την αναγκαστική επιστροφή τους στην Χώρα καταγωγής 

ων αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδίου της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των παράτυπων μεταναστών. Προς τούτο, η Ελληνική Αστυνομία είναι υπεύθυνη 

αναχωρησιακών κέντρων κράτησης, ήτοι στην Αμυγδαλέζα Ν. Αττικής, Ταύρου 
υ Ράλλη 24),στην Κόρινθο, στην Ξάνθη, στη Δράμα (Παρανέστι),  στην Ορεστιάδα (Φυλάκιο), στην Λέσβο 

και στην Κω, με συνολική χωρητικότητα (4.940) περίπου ατόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8038/23/22-ιγ’ από 
ξε΄από 28-01-2017 Κοινή 

υπ’ αριθ. 8038/23/22-πζ΄ από 31-12-2018 

της κάλυψης δράσεων για τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

Αλλοδαπών, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στηρίζει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δρ
με την εγκατάσταση, τη διαβίωση και τη βελτίωση των υποδομών, υπηρεσιών και συνθηκών στέγασης και 
κράτησης. 
Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη Πράξη περιγράφεται πλήρως στον Εθνικό Στόχο 1 του Ειδικού Στόχου 3, ήτοι 
στον Πυλώνα της ανάπτυξης της Πολιτικής Επιστροφών. Η Πράξη «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. 
χωρίζεται στα κάτωθι έργα: 
Α) Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (1) (υπάρχουσες συμβάσεις).
Β) Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (1) (ανοικτός διαγωνισμός).
Γ) Μίσθωση εγκαταστάσεων. 
Δ) Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Λειτουργίας.
Ε) Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής  (2) (υλοποίηση με ιδία μέσα).
ΣΤ) Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (2) (μονομερής παράταση υπάρχουσων συμβάσεων).
Ζ) Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (3) (ανοικτός διαγωνισμό
Η) Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης (Π.Κε.Κ) Αλλοδαπών Κω.
Θ) Προμήθεια οχημάτων για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.
Ι) Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής Π.Κε.Κ. Κω.
ΙΑ) Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (4) Π.Κε.Κ
(συνοπτικοί διαγωνισμοί). 
ΙΒ) Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας (5) Π.Κε.Κ. Κω, Λέσβου και Ορεστιάδας (συνοπτικοί διαγωνισμοί).
ΙΓ) Λειτουργικά Κόστη Π.Κε.Κ. (συνοπτικοί διαγωνισμοί).
ΙΔ) Ανακαίνιση – ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Κορίνθου.
ΙΕ) Ανακαίνιση – ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας.
ΙΣΤ) Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός διαγωνισμός για τα έτη 2020
ΙΖ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ
ΙΗ) Εκπαίδευση συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου.
ΙΘ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών φυλάκων 
ορισμένου χρόνου. 
Κ) Κατασκευή Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών στην ηπειρωτική χώρα.
 
Τα ανωτέρω Προαναχωρησιακά Κέντρ
πζ΄ από 31-12-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ Β΄ 5906/31.12.2018)
31.12.2022, ενώ υπάρχει δυνατότητα παράτασης της χρονικής περιόδου λειτουργίας αυτών.
5. Παραδοτέα Δράσης: 
Έργο Α:Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (1) (υπάρχουσες συμβάσεις)
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το 
χρονικό διάστημα από 01-07-2015 έως 09
 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Αλλοδαπών, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στηρίζει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δρ
με την εγκατάσταση, τη διαβίωση και τη βελτίωση των υποδομών, υπηρεσιών και συνθηκών στέγασης και 

Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη Πράξη περιγράφεται πλήρως στον Εθνικό Στόχο 1 του Ειδικού Στόχου 3, ήτοι 
υξης της Πολιτικής Επιστροφών. Η Πράξη «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. 

Α) Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (1) (υπάρχουσες συμβάσεις). 
Β) Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (1) (ανοικτός διαγωνισμός). 

Δ) Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Λειτουργίας. 
Ε) Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής  (2) (υλοποίηση με ιδία μέσα). 
ΣΤ) Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (2) (μονομερής παράταση υπάρχουσων συμβάσεων).
Ζ) Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (3) (ανοικτός διαγωνισμός). 
Η) Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης (Π.Κε.Κ) Αλλοδαπών Κω. 
Θ) Προμήθεια οχημάτων για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ. 
Ι) Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής Π.Κε.Κ. Κω. 
ΙΑ) Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (4) Π.Κε.Κ Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Αμυγδαλέζας και Ορεστιάδας 

ΙΒ) Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας (5) Π.Κε.Κ. Κω, Λέσβου και Ορεστιάδας (συνοπτικοί διαγωνισμοί).
ΙΓ) Λειτουργικά Κόστη Π.Κε.Κ. (συνοπτικοί διαγωνισμοί). 

τασκευή Π.Κε.Κ. Κορίνθου. 
ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας. 

ΙΣΤ) Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός διαγωνισμός για τα έτη 2020-
ΙΖ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ
ΙΗ) Εκπαίδευση συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου. 
ΙΘ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών φυλάκων 

Κ) Κατασκευή Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών στην ηπειρωτική χώρα. 

Τα ανωτέρω Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) Αλλοδαπών, σύμφωνα με την 
2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ Β΄ 5906/31.12.2018) 

31.12.2022, ενώ υπάρχει δυνατότητα παράτασης της χρονικής περιόδου λειτουργίας αυτών.

Έργο Α:Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (1) (υπάρχουσες συμβάσεις) 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το 

2015 έως 09-02-2016. 
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Αλλοδαπών, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στηρίζει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις που συνδέονται 
με την εγκατάσταση, τη διαβίωση και τη βελτίωση των υποδομών, υπηρεσιών και συνθηκών στέγασης και 

Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη Πράξη περιγράφεται πλήρως στον Εθνικό Στόχο 1 του Ειδικού Στόχου 3, ήτοι 
υξης της Πολιτικής Επιστροφών. Η Πράξη «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. 

ΣΤ) Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (2) (μονομερής παράταση υπάρχουσων συμβάσεων). 

Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Αμυγδαλέζας και Ορεστιάδας 

ΙΒ) Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας (5) Π.Κε.Κ. Κω, Λέσβου και Ορεστιάδας (συνοπτικοί διαγωνισμοί). 

-2021). 
ΙΖ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ. 

ΙΘ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών φυλάκων 

α Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) Αλλοδαπών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8038/23/22-
 θα λειτουργήσουν μέχρι 

31.12.2022, ενώ υπάρχει δυνατότητα παράτασης της χρονικής περιόδου λειτουργίας αυτών. 

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

Έργο Β: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (1) (ανοικτός διαγωνισμός).
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατρ
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31
   Ειδικότερα υπογράφηκαν για το Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας η υπ’ αριθ. 4/2017 σύμβαση παροχή υπηρεσιών για το 
χρονικό διάστημα από 24-06-2017 έως 31
υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 21
σύμβαση παροχή υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 21
Έργο Γ: Μίσθωση εγκαταστάσεων
Μίσθωση Π.Κε.Κ. σε ΕΛ.ΑΣ.: 

(i) Κορίνθου – στρατόπεδο «Αν/χη Καλογερογιάννη» από 01
(ii) Δράμας (Παρανέστι) – στρατόπεδο «Λ/γου (ΠΖ) Πανταζοπούλου» από 01
(iii) Κως – στρατόπεδο «Καπετάν 

Έργο Δ: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Λειτουργίας.
Κόστος μισθοδοσίας απασχολούμενου προσωπικού για το χρονικό διάστημα 19
Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Ορεστιάδας
Έργο Ε: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής  (2) (υλοποίηση με ιδία μέσα).
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής για το χρονικό διάστημα:  
-  01/07/2015 έως 28/02/2018 για τα Π.Κε.Κ Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας,
- 01/07/2015 έως 30-06-2017 για το Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας και
- 01/05/2017 έως 28/02/2018 για το Π.Κε.Κ. Κω
Έργο ΣΤ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (2) (μονομερής παράταση υπαρχουσών συμβάσεων).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, 
χρονικό διάστημα από 10-02-2016 έως  09
Έργο Ζ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (3) (ανοικτός διαγωνισμός).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας και Ξάνθης για το χρονικό 
διάστημα από 01-02-2018 έως  31-
Έργο Η:  Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρο Κράτησης (Π.Κε.Κ) Αλλοδαπών Κω.
Κατασκευή Π.Κε.Κ. Κω με χρήση προκατασκευασμένων οικίσκων για την διαμονή (500) ατόμων. Το έργο 
περιλαμβάνει επίσης διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτη
διαμονής, καθώς και πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου. Το έργο δημοπρατήθηκε 
την 08-02-2017 και οι εργασίες στο σύνολο τους έχουν περατωθεί και λειτουργεί ενώ η οριστική παραλαβή του 
έργου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως 31
Έργο Θ: Προμήθεια οχημάτων για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ. 
Προμήθεια: 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Έργο Β: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (1) (ανοικτός διαγωνισμός). 
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυγδαλέζας, Δράμας και Ξάνθης)  για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018.  

Ειδικότερα υπογράφηκαν για το Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας η υπ’ αριθ. 4/2017 σύμβαση παροχή υπηρεσιών για το 
7 έως 31-12-2018, για το Π.Κε.Κ. Δράμας η υπ’ αριθ. 5/2017 σύμβαση παροχή 

υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 21-06-2017 έως 31-12-2018, για το Π.Κε.Κ. Ξάνθης η υπ’ αριθ. 6/2017 
σύμβαση παροχή υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 21-06-2017 έως 31-12-2018.
Έργο Γ: Μίσθωση εγκαταστάσεων 

στρατόπεδο «Αν/χη Καλογερογιάννη» από 01-09-2014 έως  31-08-2022.
στρατόπεδο «Λ/γου (ΠΖ) Πανταζοπούλου» από 01-10-2014 έως 30

στρατόπεδο «Καπετάν Λαζάρη» από 23-03-2017  έως  31-12-2022. 
Έργο Δ: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Λειτουργίας. 
Κόστος μισθοδοσίας απασχολούμενου προσωπικού για το χρονικό διάστημα 19-03-2015 έως 30
Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Κω και Λέσβου.
Έργο Ε: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής  (2) (υλοποίηση με ιδία μέσα). 
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής για το χρονικό διάστημα:   

01/07/2015 έως 28/02/2018 για τα Π.Κε.Κ Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας,
2017 για το Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας και 

01/05/2017 έως 28/02/2018 για το Π.Κε.Κ. Κω 
Έργο ΣΤ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (2) (μονομερής παράταση υπαρχουσών συμβάσεων).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το 

2016 έως  09-02-2017. 
Έργο Ζ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (3) (ανοικτός διαγωνισμός). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας και Ξάνθης για το χρονικό 

-12-2018. 
Έργο Η:  Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρο Κράτησης (Π.Κε.Κ) Αλλοδαπών Κω. 
Κατασκευή Π.Κε.Κ. Κω με χρήση προκατασκευασμένων οικίσκων για την διαμονή (500) ατόμων. Το έργο 
περιλαμβάνει επίσης διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση περιμετρικών περιφράξεων, διαχωρισμό πτερύγων 
διαμονής, καθώς και πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου. Το έργο δημοπρατήθηκε 

2017 και οι εργασίες στο σύνολο τους έχουν περατωθεί και λειτουργεί ενώ η οριστική παραλαβή του 
έργου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως 31-10-2018.  
Έργο Θ: Προμήθεια οχημάτων για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.  
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οφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυγδαλέζας, Δράμας και Ξάνθης)  για το χρονικό 

Ειδικότερα υπογράφηκαν για το Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας η υπ’ αριθ. 4/2017 σύμβαση παροχή υπηρεσιών για το 
2018, για το Π.Κε.Κ. Δράμας η υπ’ αριθ. 5/2017 σύμβαση παροχή 

2018, για το Π.Κε.Κ. Ξάνθης η υπ’ αριθ. 6/2017 
18. 

2022. 
2014 έως 30-09-2022. 

2015 έως 30-06-2018 για τα 
, Κω και Λέσβου. 

01/07/2015 έως 28/02/2018 για τα Π.Κε.Κ Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας, 

Έργο ΣΤ: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (2) (μονομερής παράταση υπαρχουσών συμβάσεων). 
Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας για το 

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας και Ξάνθης για το χρονικό 

Κατασκευή Π.Κε.Κ. Κω με χρήση προκατασκευασμένων οικίσκων για την διαμονή (500) ατόμων. Το έργο 
ση περιμετρικών περιφράξεων, διαχωρισμό πτερύγων 

διαμονής, καθώς και πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου. Το έργο δημοπρατήθηκε 

2017 και οι εργασίες στο σύνολο τους έχουν περατωθεί και λειτουργεί ενώ η οριστική παραλαβή του 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

- οκτώ (8) επιβατικών οχημά
αναγκών λειτουργίας των Π.Κε.Κ. (μεταφορά αλληλογραφίας κ.λπ),

- είκοσι ένα (21) επιβατικών οχημάτων ειδικής χρήσης, υπηρεσιακού χρωματισμού, για φύλαξη των 
Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (3 οχήματα ανά κέντρο πλήν του Π.Κε.Κ. Ταύρου),

- δέκα (10) επιβατικών οχημάτων εννέα (9) θέσεων, ελεύθερου χρωματισμού για την μεταφορά του 
προσωπικού από και προς τα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών Δράμας (3 οχήματα), Ορεστιάδας (2 οχήματα), 
Λέσβου (3 οχήματα) και Κω (2 οχήματα) στις αντίστοιχες πόλεις, λόγω της μεγάλης απόστασης των 
Π.Κε.Κ. από αυτές. 

- Επτά (7) φορτηγά κλειστού τύπου (
Π.Κε.Κ. Ταύρου),  για την εξυπηρέτηση αναγκών μεταφο
Αλλοδαπών.  

Έργο Ι: Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής Π.Κε.Κ. Κω.
-Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο σύνολο των τμημάτων διαμονής για λόγους ασφαλείας και υγιεινής των 
υπηρετούντων αστυνομικών και κρατουμένων.
-Τοποθέτηση πέντε (5) σειρών κονσερτίνας στην οροφή των οικίσκων πλησίον της περίφραξης ώστε να 
αποκλειστεί η πρόσβαση πάνω στους οικίσκους και η απόδραση.
-Τοποθέτηση πλέγματος στα κενά μεταξύ των οικίσκων διαμονής και κάτω από αυτούς, ώστε να αποφευχθεί
δυνατότητα απόκρυψης ατόμων ή αντικειμένων και κατά συνέπεια αιφνιδιασμός των αστυνομικών σε επικείμενη 
κρίση. 
-Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα των οικίσκων που «βλέπουν» προς τις περιφράξεις, 
ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των μετ
συνδέσεις (ηλεκτρικές, αποχέτευσης και ύδρευσης) και να αποφευχθεί η δυνατότητα απόδρασης.
-Πλήρης κατασκευή συστήματος τηλεχειρισμού θερμοσιφώνων
που  θα εξυπηρετήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής.
-Τροποποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των οικίσκων που προσκομίστηκαν από τον Στρατό, με μεταφορά 
των ηλεκτρικών πινάκων, εξωτερικά στην πίσω πλευρά των οικίσκων, και των καλωδιώσεων εκτός του 
για λόγους ασφαλείας. 
-Πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), για την βέλτιστη δυνατή 
παρακολούθηση των κρατουμένων και την αποφυγή αποδράσεων.
-Εγκατάσταση νέου εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους τριφασικού εναλασσομέ
230/400V, 50 περιόδων ισχύος stand
ασφαλείας. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, που είναι πιθανή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί, δεν θα 
λειτουργούν τα συστήματα του Κέντρου (φωτισμός, κάμερες, αυτοματισμοί, βιολογικός, πυρόσβεση κ.α.).
Έργο ΙΑ): Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (4) Π.Κε.Κ Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Αμυγδαλέζας και 
Ορεστιάδας (συνοπτικοί διαγωνισμοί).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Κορίνθου 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

οκτώ (8) επιβατικών οχημάτων ελεύθερου χρωματισμού (ένα σε κάθε κέντρο) για την εξυπηρέτηση 
αναγκών λειτουργίας των Π.Κε.Κ. (μεταφορά αλληλογραφίας κ.λπ), 
είκοσι ένα (21) επιβατικών οχημάτων ειδικής χρήσης, υπηρεσιακού χρωματισμού, για φύλαξη των 

Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (3 οχήματα ανά κέντρο πλήν του Π.Κε.Κ. Ταύρου),
δέκα (10) επιβατικών οχημάτων εννέα (9) θέσεων, ελεύθερου χρωματισμού για την μεταφορά του 
προσωπικού από και προς τα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών Δράμας (3 οχήματα), Ορεστιάδας (2 οχήματα), 
Λέσβου (3 οχήματα) και Κω (2 οχήματα) στις αντίστοιχες πόλεις, λόγω της μεγάλης απόστασης των 

Επτά (7) φορτηγά κλειστού τύπου (VAN) υπηρεσιακού χρωματισμού (ένα σε κάθε κέντρο πλην του 
Π.Κε.Κ. Ταύρου),  για την εξυπηρέτηση αναγκών μεταφοράς εξοπλισμού και λοιπών ειδών στα Π.Κε.Κ. 

Έργο Ι: Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής Π.Κε.Κ. Κω. 
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο σύνολο των τμημάτων διαμονής για λόγους ασφαλείας και υγιεινής των 

υπηρετούντων αστυνομικών και κρατουμένων. 
Τοποθέτηση πέντε (5) σειρών κονσερτίνας στην οροφή των οικίσκων πλησίον της περίφραξης ώστε να 

αποκλειστεί η πρόσβαση πάνω στους οικίσκους και η απόδραση. 
Τοποθέτηση πλέγματος στα κενά μεταξύ των οικίσκων διαμονής και κάτω από αυτούς, ώστε να αποφευχθεί

δυνατότητα απόκρυψης ατόμων ή αντικειμένων και κατά συνέπεια αιφνιδιασμός των αστυνομικών σε επικείμενη 

Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα των οικίσκων που «βλέπουν» προς τις περιφράξεις, 
ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταναστών στο πίσω τμήμα των οικίσκων που είναι όλες οι 
συνδέσεις (ηλεκτρικές, αποχέτευσης και ύδρευσης) και να αποφευχθεί η δυνατότητα απόδρασης.
Πλήρης κατασκευή συστήματος τηλεχειρισμού θερμοσιφώνων-κλιματιστικών μηχανημάτων στους οικίσκους, 

ηρετήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. 
Τροποποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των οικίσκων που προσκομίστηκαν από τον Στρατό, με μεταφορά 

των ηλεκτρικών πινάκων, εξωτερικά στην πίσω πλευρά των οικίσκων, και των καλωδιώσεων εκτός του 

Πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), για την βέλτιστη δυνατή 
παρακολούθηση των κρατουμένων και την αποφυγή αποδράσεων. 
Εγκατάσταση νέου εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους τριφασικού εναλασσομέ

230/400V, 50 περιόδων ισχύος stand-by 500 KVA, για την εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους 
ασφαλείας. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, που είναι πιθανή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί, δεν θα 

του Κέντρου (φωτισμός, κάμερες, αυτοματισμοί, βιολογικός, πυρόσβεση κ.α.).
Έργο ΙΑ): Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (4) Π.Κε.Κ Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Αμυγδαλέζας και 
Ορεστιάδας (συνοπτικοί διαγωνισμοί). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Κορίνθου για το χρονικό διάστημα από 10
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των ελεύθερου χρωματισμού (ένα σε κάθε κέντρο) για την εξυπηρέτηση 

είκοσι ένα (21) επιβατικών οχημάτων ειδικής χρήσης, υπηρεσιακού χρωματισμού, για φύλαξη των 
Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (3 οχήματα ανά κέντρο πλήν του Π.Κε.Κ. Ταύρου), 

δέκα (10) επιβατικών οχημάτων εννέα (9) θέσεων, ελεύθερου χρωματισμού για την μεταφορά του 
προσωπικού από και προς τα Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών Δράμας (3 οχήματα), Ορεστιάδας (2 οχήματα), 
Λέσβου (3 οχήματα) και Κω (2 οχήματα) στις αντίστοιχες πόλεις, λόγω της μεγάλης απόστασης των 

) υπηρεσιακού χρωματισμού (ένα σε κάθε κέντρο πλην του 
ράς εξοπλισμού και λοιπών ειδών στα Π.Κε.Κ. 

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο σύνολο των τμημάτων διαμονής για λόγους ασφαλείας και υγιεινής των 

Τοποθέτηση πέντε (5) σειρών κονσερτίνας στην οροφή των οικίσκων πλησίον της περίφραξης ώστε να 

Τοποθέτηση πλέγματος στα κενά μεταξύ των οικίσκων διαμονής και κάτω από αυτούς, ώστε να αποφευχθεί η 
δυνατότητα απόκρυψης ατόμων ή αντικειμένων και κατά συνέπεια αιφνιδιασμός των αστυνομικών σε επικείμενη 

Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα των οικίσκων που «βλέπουν» προς τις περιφράξεις, 
αναστών στο πίσω τμήμα των οικίσκων που είναι όλες οι 

συνδέσεις (ηλεκτρικές, αποχέτευσης και ύδρευσης) και να αποφευχθεί η δυνατότητα απόδρασης. 
κλιματιστικών μηχανημάτων στους οικίσκους, 

Τροποποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των οικίσκων που προσκομίστηκαν από τον Στρατό, με μεταφορά 
των ηλεκτρικών πινάκων, εξωτερικά στην πίσω πλευρά των οικίσκων, και των καλωδιώσεων εκτός του οικίσκου, 

Πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), για την βέλτιστη δυνατή 

Εγκατάσταση νέου εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους τριφασικού εναλασσομένου ρεύματος, τάσεως 
by 500 KVA, για την εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους 

ασφαλείας. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, που είναι πιθανή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί, δεν θα 
του Κέντρου (φωτισμός, κάμερες, αυτοματισμοί, βιολογικός, πυρόσβεση κ.α.). 

Έργο ΙΑ): Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (4) Π.Κε.Κ Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης, Αμυγδαλέζας και 

για το χρονικό διάστημα από 10-10-2017 έως 31-01-
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2018 (τετραγωνικά καθαρισμού:4.720).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Δράμας για το χρονικό διάστημα από 07
(τετραγωνικά καθαρισμού:2.292). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π
(τετραγωνικά καθαρισμού:4.616,5).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας για το χρονικό διάστημα από 03
2018 (τετραγωνικά καθαρισμού:5.609,5).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 01
2018 (τετραγωνικά καθαρισμού:822).
Έργο ΙΒ): Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (5) Π.Κε.Κ Κω, Λέσβου και Ορεστιάδας (συνοπτικοί διαγωνισμοί).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Κω, για το χρονικό διάστημα από 08
(εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:2.000).
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Λέσβου, για το χρονικό διάστημα από 10
(εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:95
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας, για το χρονικό διάστημα από 11
2018 (εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:822).
Έργο ΙΓ): Λειτουργικά Κόστη Π.Κε.Κ. (συνοπτικοί διαγωνισμοί).
Προμήθεια γραφικής ύλης - χαρτί, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών ένδυσης, ειδών υπόδησης, είδη εστίασης και 
κατασκήνωσης (κλίνες, στρώματα, μαξιλάρια, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες), ειδών άθλησης και 
ψυχαγωγίας, μελάνι εκτυπωτών, Η/Υ, εκτυπωτές για κά
Ταύρου, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Δράμας, Λέσβου και Κω για το χρονικό διάστημα από 25
2019. 
Έργο ΙΔ) Ανακαίνιση – ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Κορίνθου.
Ανακαίνιση – ανακατασκευή των εγκαταστάσεων του Π.
ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εργασιών στους χώρους διαμονής κρατουμένων, στους χώρους διοίκησης, 
στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και σε υφιστάμενα κτίρια (επισκευή και αναδιαμόρφωση αυτών) εντός της 
παραχωρηθείσας έκτασης.  Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή του έργου (συνημμένο έγγραφο).
Έργο ΙΕ) Ανακαίνιση – ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας.
Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνει η συντήρηση
Αλλοδαπών Ορεστιάδας στο Φυλάκιο Ορεστιάδας. Πρόκειται για διώροφο κτίριο, από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
κεραμοσκεπή. Ο σκοπός του έργου είναι η συντήρηση του κτιρίου από την φυσιολογική φθορά, η αναβάθμιση 
των συνθηκών διαμονής στο κτίριο του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., καθώς και η ασφαλής επιτήρηση και η λειτουργικότητα του 
συνόλου της εγκατάστασης από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η ανακαίνιση γενικά περιλαμβάνει εργασίες χρωματισμού του συνόλου του κτιρίου, διάφορες εργασίες για
αντιμετώπιση της υγρασίας έναντι καιρικών συνθηκών, δημιουργία χώρου αναψυχής και προσευχής σε κάθε 
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2018 (τετραγωνικά καθαρισμού:4.720). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Δράμας για το χρονικό διάστημα από 07

 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 19
(τετραγωνικά καθαρισμού:4.616,5). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας για το χρονικό διάστημα από 03
2018 (τετραγωνικά καθαρισμού:5.609,5). 

σιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 01
2018 (τετραγωνικά καθαρισμού:822). 
Έργο ΙΒ): Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (5) Π.Κε.Κ Κω, Λέσβου και Ορεστιάδας (συνοπτικοί διαγωνισμοί).

ς στο Π.Κε.Κ. Κω, για το χρονικό διάστημα από 08-
(εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:2.000). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Λέσβου, για το χρονικό διάστημα από 10
(εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:950). 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας, για το χρονικό διάστημα από 11
2018 (εκτιμώμενα τετραγωνικά καθαρισμού:822). 
Έργο ΙΓ): Λειτουργικά Κόστη Π.Κε.Κ. (συνοπτικοί διαγωνισμοί). 

χαρτί, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών ένδυσης, ειδών υπόδησης, είδη εστίασης και 
κατασκήνωσης (κλίνες, στρώματα, μαξιλάρια, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες), ειδών άθλησης και 
ψυχαγωγίας, μελάνι εκτυπωτών, Η/Υ, εκτυπωτές για κάλυψη αναγκών των Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, 
Ταύρου, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Δράμας, Λέσβου και Κω για το χρονικό διάστημα από 25

ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Κορίνθου. 
ανακατασκευή των εγκαταστάσεων του Π.Κε.Κ. Κορίνθου με πραγματοποίηση οικοδομικών,  

ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εργασιών στους χώρους διαμονής κρατουμένων, στους χώρους διοίκησης, 
στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και σε υφιστάμενα κτίρια (επισκευή και αναδιαμόρφωση αυτών) εντός της 

ίσας έκτασης.  Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή του έργου (συνημμένο έγγραφο). 

ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας. 
Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνει η συντήρηση-επισκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται η υπηρεσία Π.ΚΕ.Κ. 
Αλλοδαπών Ορεστιάδας στο Φυλάκιο Ορεστιάδας. Πρόκειται για διώροφο κτίριο, από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
κεραμοσκεπή. Ο σκοπός του έργου είναι η συντήρηση του κτιρίου από την φυσιολογική φθορά, η αναβάθμιση 

νής στο κτίριο του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., καθώς και η ασφαλής επιτήρηση και η λειτουργικότητα του 
συνόλου της εγκατάστασης από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Η ανακαίνιση γενικά περιλαμβάνει εργασίες χρωματισμού του συνόλου του κτιρίου, διάφορες εργασίες για
αντιμετώπιση της υγρασίας έναντι καιρικών συνθηκών, δημιουργία χώρου αναψυχής και προσευχής σε κάθε 
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Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Δράμας για το χρονικό διάστημα από 07-10-2017 έως 31-01-2018 

.Κε.Κ. Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 19-10-2017 έως 31-01-2018 

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας για το χρονικό διάστημα από 03-11-2017 έως 31-01-

σιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως 31-01-

Έργο ΙΒ): Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (5) Π.Κε.Κ Κω, Λέσβου και Ορεστιάδας (συνοπτικοί διαγωνισμοί). 
-05-2018 έως 31-12-2018 

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Λέσβου, για το χρονικό διάστημα από 10-05-2018 έως 31-12-2018 

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας, για το χρονικό διάστημα από 11-04-2018 έως 31-12-

χαρτί, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών ένδυσης, ειδών υπόδησης, είδη εστίασης και 
κατασκήνωσης (κλίνες, στρώματα, μαξιλάρια, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες), ειδών άθλησης και 

λυψη αναγκών των Π.Κε.Κ. Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, 
Ταύρου, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Δράμας, Λέσβου και Κω για το χρονικό διάστημα από 25-07-2018 έως 31-12-

Κε.Κ. Κορίνθου με πραγματοποίηση οικοδομικών,  
ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εργασιών στους χώρους διαμονής κρατουμένων, στους χώρους διοίκησης, 
στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και σε υφιστάμενα κτίρια (επισκευή και αναδιαμόρφωση αυτών) εντός της 

ίσας έκτασης.  Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφονται στην Τεχνική 

ου στεγάζεται η υπηρεσία Π.ΚΕ.Κ. 
Αλλοδαπών Ορεστιάδας στο Φυλάκιο Ορεστιάδας. Πρόκειται για διώροφο κτίριο, από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
κεραμοσκεπή. Ο σκοπός του έργου είναι η συντήρηση του κτιρίου από την φυσιολογική φθορά, η αναβάθμιση 

νής στο κτίριο του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., καθώς και η ασφαλής επιτήρηση και η λειτουργικότητα του 

Η ανακαίνιση γενικά περιλαμβάνει εργασίες χρωματισμού του συνόλου του κτιρίου, διάφορες εργασίες για την 
αντιμετώπιση της υγρασίας έναντι καιρικών συνθηκών, δημιουργία χώρου αναψυχής και προσευχής σε κάθε 
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κελί, δημιουργία δυο (2) γραφειακών χώρων για υποστήριξη από ψυχολόγους και ενός χώρου υπηρεσιών της 
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, αντι
γραφειακών χώρων, έλεγχος και επισκευή όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
Επίσης θα γίνει μετατροπή του ενός κελιού σε χώρο για τη στέγαση των
υπηρεσιών καταγραφής, του γραφείου 
περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν εργασίες διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου και κατασκευή περιφράξεων για τη 
δημιουργία χώρων προαυλισμού ανά κελί.
Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφοντ
έγγραφο). 
Έργο ΙΣΤ) Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός διαγωνισμός για τα έτη 2020
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας,  Ξάνθης, 
Ορεστιάδας, Λέσβου και Κω)  για τα έτη 2020
Ειδικότερα ο εκτιμώμενος αριθμός κρατουμένων αλλοδαπών, που εκτιμάται ότι θα σιτίζονται σε καθημερινή 
βάση,  κατ’ έτος εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Έργο ΙΖ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.
Πρόσληψη τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών), οι οποίοι 
θα τοποθετηθούν αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική φύλαξη και η ομαλή λειτουργία αυτ
Ειδικότητα η προτεινόμενη κατανομή ανά Υπηρεσία είναι η ακόλουθη:

Π.Κε.Κ. Αριθμός συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου
Κορίνθου 100 
Δράμας 100 
Ξάνθης 100 

Π.Κε.Κ. ΕΤΟΣ 2020 ΕΤΟΣ 2021
Αμυγδαλέζας 667 667
Ταύρου 250 340
Κορίνθου 768 1536
Δράμας 720 977
Ξάνθης 200 480
Ορεστιάδας 374 230
Λέσβου 210 210
Κω 288 500
ΣΥΝΟΛΟ 3477 4940
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κελί, δημιουργία δυο (2) γραφειακών χώρων για υποστήριξη από ψυχολόγους και ενός χώρου υπηρεσιών της 
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, αντικατάσταση των φθαρμένων εσωτερικών ξύλινων θυρών των 
γραφειακών χώρων, έλεγχος και επισκευή όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
Επίσης θα γίνει μετατροπή του ενός κελιού σε χώρο για τη στέγαση των 
υπηρεσιών καταγραφής, του γραφείου φρουράς και του χώρου αναμονής και ενημέρωσης. Τέλος, στον 
περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν εργασίες διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου και κατασκευή περιφράξεων για τη 
δημιουργία χώρων προαυλισμού ανά κελί. 
Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου (συνημμένο 

Έργο ΙΣΤ) Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός διαγωνισμός για τα έτη 2020
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας,  Ξάνθης, 

ιάδας, Λέσβου και Κω)  για τα έτη 2020-2021. 
Ειδικότερα ο εκτιμώμενος αριθμός κρατουμένων αλλοδαπών, που εκτιμάται ότι θα σιτίζονται σε καθημερινή 
βάση,  κατ’ έτος εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έργο ΙΖ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.
Πρόσληψη τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών), οι οποίοι 
θα τοποθετηθούν αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική φύλαξη και η ομαλή λειτουργία αυτών. 
Ειδικότητα η προτεινόμενη κατανομή ανά Υπηρεσία είναι η ακόλουθη: 

Αριθμός συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου 

ΕΤΟΣ 2021 
667 
340 
1536 
977 
480 
230 
210 
500 
4940 
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κελί, δημιουργία δυο (2) γραφειακών χώρων για υποστήριξη από ψυχολόγους και ενός χώρου υπηρεσιών της 
κατάσταση των φθαρμένων εσωτερικών ξύλινων θυρών των 

γραφειακών χώρων, έλεγχος και επισκευή όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

φρουράς και του χώρου αναμονής και ενημέρωσης. Τέλος, στον 
περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν εργασίες διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου και κατασκευή περιφράξεων για τη 

αι στην Τεχνική Περιγραφή του έργου (συνημμένο 

Έργο ΙΣΤ) Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός διαγωνισμός για τα έτη 2020-2021). 
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής στα Π.Κε.Κ. (Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας,  Ξάνθης, 

Ειδικότερα ο εκτιμώμενος αριθμός κρατουμένων αλλοδαπών, που εκτιμάται ότι θα σιτίζονται σε καθημερινή 

Έργο ΙΖ) Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ. 
Πρόσληψη τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου (διάρκειας 12 μηνών), οι οποίοι 
θα τοποθετηθούν αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών προκειμένου να 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

Αμυγδαλέζας 100 
Ταύρου 80 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την φύλαξη και λειτουργία των 
Προ.Κε.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τους ήτοι τρείς (3) μήνες μετά την πρόσληψη τους.
 
Με την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού και την απ
λειτουργίας των Π.Κε.Κ., αφενός θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα Π.κε.Κ. καθόσον το προσωπικό 
που θα απασχοληθεί θα λάβει στοχευμένη εκπαίδευση, ενώ  η συνεχής απασχόληση αυτών στα συγκεκριμέν
καθήκοντα (χωρίς την συνεχή εναλλαγή του προσωπικού που παρατηρείται στις υπόλοιπες αστυνομικές 
δυνάμεις λόγω των ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας) θα δημιουργήσει πρόσθετη 
εξειδίκευση στο εν λόγω προσωπικό και εν τέλει βέλτιστη πα
μέρος των λοιπών αστυνομικών δυνάμεων, που έχουν αποσπαστεί στα Π.Κε.Κ. για να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία αυτών, θα αποδεσμευτεί και θα επιστραφεί στις οργανικές θέσεις που έχουν τοποθετηθεί για την 
εκτέλεση των καθηκόντων για τα οποία έχουν προσληφθεί και χρηματοδοτηθεί μέσω του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (αστυνόμευση, προστασία του πολίτη, ασφάλεια 
κ.λπ). 
Έργο ΙΗ) Εκπαίδευση συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου»
Εκπαίδευση τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, με σκοπό την βέλτιστη 
κατάρτιση αυτών και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 3
μηνη.Στο εν λόγω έργο συμπεριλαμβάνεται τόσο η προμήθεια των α
αναλώσιμων (γραφική ύλη, χαρτί, κ.λπ.) όσο και το κόστος της διδασκαλίας.
Έργο ΙΘ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών 
φυλάκων ορισμένου χρόνου. 
Προμήθεια των προβλεπόμενων ατομ
τετρακόσιους ογδόντα (480) συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα τα επιμέρους είδη και 
ποσότητες εμφαίνονται σε συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ.
Έργο Κ) Κατασκευή Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών στην ηπειρωτικ
Κατασκευή ενός Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών στην ηπειρωτική για την διαμονή έως (750) ατόμων. Οι κυριότερες εργασίες 
που περιλαμβάνει το έργο είναι:  διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων ή/και 
επισκευή υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση περιμετρικών π
πτερύγων διαμονής, πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου 
στο σύνολο των τμημάτων διαμονής, τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, πλήρης κατασκευή συστήματος 
τηλεχειρισμού θερμοσιφώνων-κλιματιστικών μηχανημάτων, πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) καθώς και κάθε άλλη εργασία απαιτηθεί για την πλήρη και ασφαλεί
του Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Σημειώνεται ότι το εν λόγω προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την φύλαξη και λειτουργία των 
Προ.Κε.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τους ήτοι τρείς (3) μήνες μετά την πρόσληψη τους.

Με την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού και την απασχόληση του αποκλειστικά για τις ανάγκες φύλαξης και 
λειτουργίας των Π.Κε.Κ., αφενός θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα Π.κε.Κ. καθόσον το προσωπικό 
που θα απασχοληθεί θα λάβει στοχευμένη εκπαίδευση, ενώ  η συνεχής απασχόληση αυτών στα συγκεκριμέν
καθήκοντα (χωρίς την συνεχή εναλλαγή του προσωπικού που παρατηρείται στις υπόλοιπες αστυνομικές 
δυνάμεις λόγω των ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας) θα δημιουργήσει πρόσθετη 
εξειδίκευση στο εν λόγω προσωπικό και εν τέλει βέλτιστη παροχή υπηρεσιών φύλαξης και λειτουργίας, αφετέρου 
μέρος των λοιπών αστυνομικών δυνάμεων, που έχουν αποσπαστεί στα Π.Κε.Κ. για να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία αυτών, θα αποδεσμευτεί και θα επιστραφεί στις οργανικές θέσεις που έχουν τοποθετηθεί για την 

έλεση των καθηκόντων για τα οποία έχουν προσληφθεί και χρηματοδοτηθεί μέσω του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (αστυνόμευση, προστασία του πολίτη, ασφάλεια 

Έργο ΙΗ) Εκπαίδευση συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου» 
υση τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, με σκοπό την βέλτιστη 

κατάρτιση αυτών και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 3
μηνη.Στο εν λόγω έργο συμπεριλαμβάνεται τόσο η προμήθεια των απαιτούμενων συγγραμμάτων και 
αναλώσιμων (γραφική ύλη, χαρτί, κ.λπ.) όσο και το κόστος της διδασκαλίας. 
Έργο ΙΘ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών 

Προμήθεια των προβλεπόμενων ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών που απαιτείται να χορηγηθούν στους 
τετρακόσιους ογδόντα (480) συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα τα επιμέρους είδη και 
ποσότητες εμφαίνονται σε συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ. 
Έργο Κ) Κατασκευή Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών στην ηπειρωτική χώρα. 

. Αλλοδαπών στην ηπειρωτική για την διαμονή έως (750) ατόμων. Οι κυριότερες εργασίες 
που περιλαμβάνει το έργο είναι:  διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων ή/και 
επισκευή υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση περιμετρικών περιφράξεων, διαχωρισμό 
πτερύγων διαμονής, πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου 

αμονής, τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, πλήρης κατασκευή συστήματος 
κλιματιστικών μηχανημάτων, πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) καθώς και κάθε άλλη εργασία απαιτηθεί για την πλήρη και ασφαλεί
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Σημειώνεται ότι το εν λόγω προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την φύλαξη και λειτουργία των 
Προ.Κε.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τους ήτοι τρείς (3) μήνες μετά την πρόσληψη τους. 

ασχόληση του αποκλειστικά για τις ανάγκες φύλαξης και 
λειτουργίας των Π.Κε.Κ., αφενός θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα Π.κε.Κ. καθόσον το προσωπικό 
που θα απασχοληθεί θα λάβει στοχευμένη εκπαίδευση, ενώ  η συνεχής απασχόληση αυτών στα συγκεκριμένα 
καθήκοντα (χωρίς την συνεχή εναλλαγή του προσωπικού που παρατηρείται στις υπόλοιπες αστυνομικές 
δυνάμεις λόγω των ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας) θα δημιουργήσει πρόσθετη 

ροχή υπηρεσιών φύλαξης και λειτουργίας, αφετέρου 
μέρος των λοιπών αστυνομικών δυνάμεων, που έχουν αποσπαστεί στα Π.Κε.Κ. για να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία αυτών, θα αποδεσμευτεί και θα επιστραφεί στις οργανικές θέσεις που έχουν τοποθετηθεί για την 

έλεση των καθηκόντων για τα οποία έχουν προσληφθεί και χρηματοδοτηθεί μέσω του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (αστυνόμευση, προστασία του πολίτη, ασφάλεια 

υση τετρακοσίων ογδόντα (480) συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, με σκοπό την βέλτιστη 
κατάρτιση αυτών και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 3-

παιτούμενων συγγραμμάτων και 

Έργο ΙΘ) Προμήθεια ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των συνοριακών 

ικών εφοδίων και λοιπών ειδών που απαιτείται να χορηγηθούν στους 
τετρακόσιους ογδόντα (480) συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα τα επιμέρους είδη και 

. Αλλοδαπών στην ηπειρωτική για την διαμονή έως (750) ατόμων. Οι κυριότερες εργασίες 
που περιλαμβάνει το έργο είναι:  διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων ή/και 

εριφράξεων, διαχωρισμό 
πτερύγων διαμονής, πλήρη κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, ρευματοδότηση, τηλεφωνία) για την  αυτονομία του κέντρου, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου 

αμονής, τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, πλήρης κατασκευή συστήματος 
κλιματιστικών μηχανημάτων, πλήρης κατασκευή συστήματος κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) καθώς και κάθε άλλη εργασία απαιτηθεί για την πλήρη και ασφαλείς λειτουργία 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

 

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ
- 

 

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ

1 
Αριθμός παράτυπων υπηκόων ανά Κέντρο, 
υπηκοότητα, ηλικία και φύλο Τρίτων Χωρών 

που θα διαμείνουν στα Π.Κε.Κ.
2 Μέσος χρόνος κράτησης παράτυπων 

μεταναστών
3 Αριθμός προσωπικού που απασχολείται για 

την ομαλή λειτουργία των Π.Κε.Κ.
4 Αριθμός Π.Κε.Κ.
 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Δράσης ορίζεται η 01/01/2014 
8. Η ημερομηνία λήξης της Δράσης ορίζεται η 
 

α. αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου (αύξηση) καθώς και του χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια οχημάτων για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.» καθόσον ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμόςδιενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2019 διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ. :19PROC005426754) απέβη άγονος και ματαιώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8032/3/4υποβολής προσφοράς. Κατόπιν αυτού πραγματοποιήθηκαυξάνεται και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τα υπό προμήθεια οχήματα, και θα διενεργηθεί εκ νέου ανοικτός διαγωνισμός, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016,β. αλλαγή του χρονοδιαγράμματος έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τις εργασίες που απαιτούνται και για τις δεσμεύσεις που αφορούν την παράταση της σύμβασης παραχώρησης (μίσθωσης) μετά τηγ. αλλαγή του χρονοδιαγράμματος παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην υπογραφή της σύμβασης λόγω του ιού COVIDυπογραφής σύμβασης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 80Γραμματέα Δημόσιας Τάξης (ΑΔΑ: Ω6ΛΔ46ΜΤΛΒΙουλίου 2020, δ. αλλαγή του χρονοδιαγράμματος του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός διαγωνισμός για τα έτη 2020-2021) καθόσον ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης απόφασης αποδοχής / απόρριψης προσφορών»,ε. αλλαγή του χρονοδιαγράμματος του έργου «Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.» καθόσον παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην διαδικασία έκδοσης 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

6Α. ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- - 

6Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Αριθμός παράτυπων υπηκόων ανά Κέντρο, 
υπηκοότητα, ηλικία και φύλο Τρίτων Χωρών 

που θα διαμείνουν στα Π.Κε.Κ. 
Αριθμός 

Μέσος χρόνος κράτησης παράτυπων 
μεταναστών Αριθμός 

Αριθμός προσωπικού που απασχολείται για 
την ομαλή λειτουργία των Π.Κε.Κ. Αριθμός 

Αριθμός Π.Κε.Κ. Αριθμός 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η ημερομηνία έναρξης της Δράσης ορίζεται η 01/01/2014  
Η ημερομηνία λήξης της Δράσης ορίζεται η 31/12/2022 

Αντικείμενο Τροποποίησης της Δράσης 
αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου (αύξηση) καθώς και του χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια οχημάτων για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.» καθόσον ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμόςδιενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2019 διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ. :19PROC005426754) απέβη άγονος και ματαιώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8032/3/4-λα΄ Απόφαση κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, λόγω μη υποβολής προσφοράς. Κατόπιν αυτού πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπου αυξάνεται και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τα υπό προμήθεια οχήματα, και θα διενεργηθεί εκ νέου ανοικτός διαγωνισμός, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, αλλαγή του χρονοδιαγράμματος του έργου «Ανακαίνιση – ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Κορίνθου» καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τις εργασίες που απαιτούνται και για τις δεσμεύσεις που αφορούν την παράταση της σύμβασης παραχώρησης (μίσθωσης) μετά τηαλλαγή του χρονοδιαγράμματος του έργου «Ανακαίνιση – ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας» καθόσον παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην υπογραφή της σύμβασης λόγω του ιού COVID-19 [αναστολή προθεσμίας υπογραφής σύμβασης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8039/42286/55-ιγ από  11-05-2020  Απόφαση κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης (ΑΔΑ: Ω6ΛΔ46ΜΤΛΒ-5ΜΩ)], ενώ αναμένεται η υπογραφή αυτής τις αρχές του 
αλλαγή του χρονοδιαγράμματος του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός 2021) καθόσον ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης απόφασης αποδοχής / απόρριψης προσφορών», αλλαγή του χρονοδιαγράμματος του έργου «Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την ιτουργία των Π.Κε.Κ.» καθόσον παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην διαδικασία έκδοσης 
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ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
- 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

2.377 το χρόνο 

6 μήνες 

430 το χρόνο 
8 

αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου (αύξηση) καθώς και του χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια οχημάτων για την φύλαξη και λειτουργία των Π.Κε.Κ.» καθόσον ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2019 διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ. :19PROC005426754) απέβη άγονος και λα΄ Απόφαση κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, λόγω μη ε επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπου αυξάνεται και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τα υπό προμήθεια οχήματα, και θα διενεργηθεί εκ νέου 
ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Κορίνθου» καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για τις εργασίες που απαιτούνται και για τις δεσμεύσεις που αφορούν την παράταση της σύμβασης παραχώρησης (μίσθωσης) μετά την 31-08-2022, ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας» καθόσον 19 [αναστολή προθεσμίας 2020  Απόφαση κ. Γενικού 5ΜΩ)], ενώ αναμένεται η υπογραφή αυτής τις αρχές του 

αλλαγή του χρονοδιαγράμματος του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης / Διατροφής (3) (ανοικτός 2021) καθόσον ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο 
αλλαγή του χρονοδιαγράμματος του έργου «Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου για την ιτουργία των Π.Κε.Κ.» καθόσον παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην διαδικασία έκδοσης 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

σχετικού Προεδρικού Διατάγματοςορισμένου χρόνου. 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΑΠ
ΑΝ

ΕΣ 
ΒΑ

ΣΕΙ
 

ΠΑΡ
ΑΣΤ

ΑΤΙ
ΚΩ

Ν  

Α1. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Α.2. ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΑΠ
ΑΝ

ΕΣ 
ΒΑ

ΣΕΙ
 

ΑΠΛ
ΟΠ

ΟΙΗ
ΜΕ

ΝΟ
Υ Κ

ΟΣΤ
ΟΥ

Σ Β.1. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά μονάδα 

Β2. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ’ αποκοπή ποσού (
Β.3. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης ή επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ  

Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  
 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΕΤΑΙΟΥ/ΩΝ 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΕΤΑΙΡΟ

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 
 

Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις δράσεων που υλοποιούνται
 
9. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 
10. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε έργα: 

 Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (1) (υπάρχουσες συμβάσεις) με π/υ 601.325,16
 Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Λειτουργίας με π/υ  22.677.873,56  Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης/Διατροφής  (2) (υλοποίηση με ιδία μέσα) με π/υ 7.202.966,94

τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους.
  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά στην αύξηση των οργανικών θέσεων των συνοριακών φυλάκων 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  
i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ 71.767.548,21€ 
ii. ΦΠΑ 7.631.255,54€ 
i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ 
ii. ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 79.398.803,75€ 
Β.1. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους  

Β2. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ’ αποκοπή ποσού (LumpSum)  
Β.3. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης ή επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ  
 

ΣΥΝΟΛΑ  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 79.398.803,75€ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΕΤΑΙΡΟ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις δράσεων που υλοποιούνται από περισσότερους δικαιούχους 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 
Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 30.482.165,66 

Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (1) (υπάρχουσες συμβάσεις) με π/υ 601.325,16Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Λειτουργίας με π/υ  22.677.873,56 €  Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης/Διατροφής  (2) (υλοποίηση με ιδία μέσα) με π/υ 7.202.966,94
τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους. 
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την αύξηση των οργανικών θέσεων των συνοριακών φυλάκων 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  
 71.767.548,21€ 
 7.631.019,77€ 

  
  

 79.398.567,98€ 
 

 

 

 
 
 
 

 79.398.567,98€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 
 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 79.398.567,98 €. 
30.482.165,66 € και αφορά τα 

Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας (1) (υπάρχουσες συμβάσεις) με π/υ 601.325,16€ 
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης/Διατροφής  (2) (υλοποίηση με ιδία μέσα) με π/υ 7.202.966,94€  

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 11. Η δημόσια δαπάνη της δράσης 

ανέρχεται σε 48.916.402,32 € και επιμερίζεται ως ακολούθως

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ
 

ΚΩΔ. 
ΣΑ Φορέας ΣΑ ΚΩΔ. Δράσης ΣΑ 

(ΚΩΔ. Εναρίθμου)*

  2016ΣΕ05020001
* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει τη δράση, σύμφωνα με 
τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο 
συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί α
 
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της δράσης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΕΑ επανεξετάζει 
τη δράση και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 
 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της Απόφασης Ένταξης.  
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πίνακες Στατιστικών Στοιχείων
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεωνηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ) 
2. Φορέας Χρηματοδότησης (Δ/νση …..) (
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (

 

  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Η δημόσια δαπάνη της δράσης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

και επιμερίζεται ως ακολούθως:  
 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔ. Δράσης ΣΑ 
(ΚΩΔ. Εναρίθμου)* 

Πρόταση 
εγγραφής 

Ενεργός 
Ενάριθμος  

(που συνεχίζει 
να πληρώνει την 

δράση) 
2016ΣΕ05020001 Τροποποίηση Ναι 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό Ανάπτυξης και 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει τη δράση, σύμφωνα με 
τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο 
συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.  

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της δράσης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΕΑ επανεξετάζει 
τη δράση και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.  

: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
 

Πίνακες Στατιστικών Στοιχείων 

Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5
Φορέας Χρηματοδότησης (Δ/νση …..) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ) 
Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 
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που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 

Σύνολο Π/Υ 

48.916.402,32 € 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει τη δράση, σύμφωνα με 
τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο 

ναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.   

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της δράσης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΕΑ επανεξετάζει 

: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ο Δικαιούχος «Ελληνική Αστυνομία» Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.», με κωδικό ΟΠΣ «5002787», συνολικής δημόσιας δαπάνης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης απόφαση ένταξής της δράσης και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της παρούσας συμφωνίας επιδότησης και του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 
Η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε δαπάνης. 
2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
Ο Δικαιούχος θα υλοποιήσει τη δράση χωρίς την ανάθεση σε τρίτους υπό μορφή εργολαβίας έργα ή εργασίες αυτής.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
Ο Δικαιούχος σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης και έως και την ολοκλήρωσή της υποχρεούται να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις:  

 
1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της δράσης και ιδίως όσον αφορά κανόνες των δημοσίων συμβάσεων και τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. 
2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της δράσης και των επί μέρους έργων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαΕκτέλεσης με Ίδια Μέσα, εφόσον έργα της δράσης υλοποιούνται με ίδια μέσα.
(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της δράσης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της δράσης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της δράσης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.
(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Εντεταλμένη Αρχτροποποίησης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και εντός των προθεσμιών που θέτουν.

Μετά την προέγκριση της Εντεταλμένης Αρχής της ανάθεσης δημνα υποβάλλει μέσω του ΟΠΣ το Τεχνικό Δελτίο Έργου.
Στις περιπτώσεις δράσεων/έργων/υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποβάλλει το Τεχνικό Δελτίο Έργου, μετά την έκδοση/υπογραφή από τον ίδιο της Απόφοποία επισυνάπτεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου. Στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενσωματώσει ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Εντεταλμένης Αρχής που διατυπώθηκαν κατά την εξέτασή της στο στάδιο της

(i) Να ενημερώνει έγκαιρα την Εντεταλμένη Αρχή σχετικά με την εξέλιξη της δράσης και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίησή της, έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 
 

Πιο συγκεκριμένα, ο δικαιούχος υποχρεούται: 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο Δικαιούχος «Ελληνική Αστυνομία» αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της Δράσης «Δομές και .», με κωδικό ΟΠΣ «5002787», συνολικής δημόσιας δαπάνης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 79.398.567,98€, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», με το περιεχόμενο και τους στόχους που αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξής της δράσης και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της παρούσας συμφωνίας επιδότησης και του  
Η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε 59.548.925,99 € και αντιστοιχεί σε 75 (%) επί της επιλέξιμης δημόσιας 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
Ο Δικαιούχος θα υλοποιήσει τη δράση χωρίς την ανάθεση σε τρίτους υπό μορφή εργολαβίας έργα ή εργασίες αυτής.

σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης και έως και την ολοκλήρωσή της υποχρεούται να τηρήσει 

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  
Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της δράσης και ιδίως όσον αφορά κανόνες των δημοσίων συμβάσεων και τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης 

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της δράσης και των επί μέρους έργων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της δράσης, στο Τεχνικό Δελτίο Δράσης και στην Απόφαση Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα, εφόσον έργα της δράσης υλοποιούνται με ίδια μέσα. 
Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της δράσης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της δράσης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της δράσης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής. 
Να λαμβάνει έγκριση από την Εντεταλμένη Αρχή για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και εντός των προθεσμιών που θέτουν. 
Μετά την προέγκριση της Εντεταλμένης Αρχής της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει μέσω του ΟΠΣ το Τεχνικό Δελτίο Έργου. 
Στις περιπτώσεις δράσεων/έργων/υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποβάλλει το Τεχνικό Δελτίο Έργου, μετά την έκδοση/υπογραφή από τον ίδιο της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, η οποία επισυνάπτεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου. Στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενσωματώσει ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Εντεταλμένης Αρχής που διατυπώθηκαν κατά την εξέτασή της στο στάδιο της αξιολόγησης της σχετικής πρότασης. 
Να ενημερώνει έγκαιρα την Εντεταλμένη Αρχή σχετικά με την εξέλιξη της δράσης και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίησή της, έως και την ολοκλήρωσή της, ασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.  

Πιο συγκεκριμένα, ο δικαιούχος υποχρεούται:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  

αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της Δράσης «Δομές και .», με κωδικό ΟΠΣ «5002787», συνολικής δημόσιας δαπάνης 79.398.803,75€ και στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου 2020», με το περιεχόμενο και τους στόχους που αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξής της δράσης και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της παρούσας συμφωνίας επιδότησης και του 
και αντιστοιχεί σε 75 (%) επί της επιλέξιμης δημόσιας 

Ο Δικαιούχος θα υλοποιήσει τη δράση χωρίς την ανάθεση σε τρίτους υπό μορφή εργολαβίας έργα ή εργασίες αυτής. 

σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης και έως και την ολοκλήρωσή της υποχρεούται να τηρήσει 

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της δράσης και ιδίως όσον αφορά τους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων και τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης 

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της δράσης και των επί μέρους έργων, όπως αυτά ση ένταξης της δράσης, στο Τεχνικό Δελτίο Δράσης και στην Απόφαση 
Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της δράσης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της δράσης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της δράσης δεν 

ή για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ και στο Σύστημα 
όσιας σύμβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται 

Στις περιπτώσεις δράσεων/έργων/υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποβάλλει το ασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, η οποία επισυνάπτεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου. Στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενσωματώσει ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Εντεταλμένης Αρχής που διατυπώθηκαν κατά 
Να ενημερώνει έγκαιρα την Εντεταλμένη Αρχή σχετικά με την εξέλιξη της δράσης και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίησή της, έως και την ολοκλήρωσή της, 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

• Να υποβάλλει Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Δράσης ενέργεια: 
 Αλλάζει στάδιο,
 Δεν επιτυγχάνεται εντός της προβλεπόμενης νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της,
 Παρουσιάζεται πρόβλημα ή εμπλοκή στην υλοποίησή της.

Οι ενέργειες ωρίμανσης δύνανται να είναι η έκδοση αδειών (π.χ. οικοδομική άδεια, τροποποιήσεις περιβαλλοντικών όρων. κλπ), η έκδοση εγκρίσεων (π.χ. από αρχαιολογική υπηρεσία, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, κλπ), άλλες προαπαιτούμενες ενέργειες, όπως έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, απόκτηση γης απαλλοτριώσεις, προγραμματικές συμβάσεις, κλπ.).
Στις ενέργειες ωρίμανσης περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ανάληψης νομικής δέσμευσης με τα επιμέρους στάδια εξέλιξής τους (π.χ. υποβολή τευχών δημοπράτησης, προέλεγχος και έγκριση διακήρυξης από τη ΕΑ, υποβολή σχεδίου σύμβασης, προέλεγχος και έγκριση νομικής δέσμευσης. κλπ). Συμπληρώεπίπεδο έργου είτε σε επίπεδο δράσης αναλόγως της φύσης της ενέργειας και των απαιτήσεων παρακολούθησης. Οι περισσότερες ενέργειες ωρίμανσης ολοκληρώνονται πριν την ανάληψη νομικής δέσμευσης (υπογραφή της σύμβασης, απόφαση εκτέλεσης με ίδαπαλλοτριώσεις δύνανται να εξελίσσονται και μετά. Οι ενέργειες ωρίμανσης υποβάλλονται για όλα τα έργα (ιδία μέσα και δημόσιες συμβάσεις). 
 
• πριν την παρέλευση του πρώτου δεκαημέρου (α’ 10ημέρου) από τη λήξη τουοποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη να υποβάλλει τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση και επιλεξιμότητα των δαπανών και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, 
• να συλλέγει έγκαιρα τα απαιτούμενα δεδομένα για τη μέτρηση των κοινών ή και ειδικών δεικτών της δράσης και να υποβάλλει στο ΟΠΣ έως τον Ιανουάριο κάθε έτους οποίο αποτυπώνει τις τιμές των δεικτών που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος υλοποίησης της δράσης, 
• ο Δικαιούχος υποχρεούται να αποστέλλει και συμπληρωματικά στατιστικά στοιχεία δεκαημέρου κάθε μήνα με περίοδο αναφοράς για τον προηγδράσης ήτοι 01/09/2014), σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους της παρούσης όπως αυτός έχει καταρτιστεί από το Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΤΑΜΕ της ΥΔΕΑΠ για λόγους αξιολόγησης των έργων/ υποέργων της δράσης. Οι πίνακες αυτοί δύναται να επικαιροποιηθούν εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 
• με την ολοκλήρωση της δράσης να καταρτίσει και υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή αναλυτική έκθεση ολοκλήρωσης της δράσης, όπου θα περιγράφεταδαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν, 
• να υποβάλλει έγκαιρα οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά σχετικά με την πρόοδο της δράσης του ζητηθεί από την Εντεταλμένη Αρχή. 
(ii) Να ενημερώνει εγγράφως την Εντεταλμένη Αρχή για τυχόν διαφοροποιήσεις στα στοιχεία της δράσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία επιδότησης και στην απόφαση ένταξης της δράσης, κυρίως ως προς:  

• τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου
• το φυσικό αντικείμενο της δράσης (παραδοτέα, δείκτες)
• τα στοιχεία της συνολικής δημόσιας δαπάνης της δράσης
• το δικαιούχο ή το φορέα χρηματοδότησης.
• τα στοιχεία της επιμέρους κατανομής του προϋπολογισμού της δράσης/έργου (πχ υπέρβαση Π/Υ επιμέρους κατηγορίας δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, αύξηση Π/Υ υπεργολαβιών)
• εφόσον διαπιστώνεται ότι η μεταβολή επιμέρους στοιχείων της δράσης δύνανται να διευκολύνουν την ολοκλήρωσή της και την επίτευξη των αποτελεσμάτων και στόχων της,
• όταν εξωγενείς παράγοντες, όπως νομοθετικές ρυθμίσεις, επιφέρουν μεταβολές στη νομική προσωπικότητα του Δικαιούχου της Δράσης, στον προϋπολογισμό της, κλπ (π.χ. αλλαγές στα Οργανογράμματα Υπουργείων 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Δράσης 

Αλλάζει στάδιο, Δεν επιτυγχάνεται εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας, προκειμένου να δηλωθεί η νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της, Παρουσιάζεται πρόβλημα ή εμπλοκή στην υλοποίησή της. 
Οι ενέργειες ωρίμανσης δύνανται να είναι η έκδοση αδειών (π.χ. οικοδομική άδεια, τροποποιήσεις ν. κλπ), η έκδοση εγκρίσεων (π.χ. από αρχαιολογική υπηρεσία, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, κλπ), άλλες προαπαιτούμενες ενέργειες, όπως έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, απόκτηση γης απαλλοτριώσεις, προγραμματικές συμβάσεις, κλπ.). 

ιλαμβάνονται και οι ενέργειες ανάληψης νομικής δέσμευσης με τα επιμέρους στάδια εξέλιξής τους (π.χ. υποβολή τευχών δημοπράτησης, προέλεγχος και έγκριση διακήρυξης από τη ΕΑ, υποβολή σχεδίου σύμβασης, προέλεγχος και έγκριση νομικής δέσμευσης. κλπ). Συμπληρώεπίπεδο έργου είτε σε επίπεδο δράσης αναλόγως της φύσης της ενέργειας και των απαιτήσεων παρακολούθησης. Οι περισσότερες ενέργειες ωρίμανσης ολοκληρώνονται πριν την ανάληψη νομικής δέσμευσης (υπογραφή της σύμβασης, απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα), αλλά κάποιες όπως η απόκτηση γης απαλλοτριώσεις δύνανται να εξελίσσονται και μετά. Οι ενέργειες ωρίμανσης υποβάλλονται για όλα τα έργα (ιδία  
πριν την παρέλευση του πρώτου δεκαημέρου (α’ 10ημέρου) από τη λήξη του ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη να υποβάλλει Δελτίο Δήλωσης Δαπανών και να επισυνάπτει σε αυτό όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση και επιλεξιμότητα των δαπανών και την κειμένου που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, 
να συλλέγει έγκαιρα τα απαιτούμενα δεδομένα για τη μέτρηση των κοινών ή και ειδικών δεικτών της δράσης και να υποβάλλει στο ΟΠΣ έως τον Ιανουάριο κάθε έτους Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτώνοποίο αποτυπώνει τις τιμές των δεικτών που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος υλοποίησης της δράσης, 
ο Δικαιούχος υποχρεούται να αποστέλλει και συμπληρωματικά στατιστικά στοιχεία δεκαημέρου κάθε μήνα με περίοδο αναφοράς για τον προηγούμενο μήνα(από την έναρξη υλοποίησης της σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους της παρούσης Πίνακες Στατιστικών Στοιχείωνόπως αυτός έχει καταρτιστεί από το Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΤΑΜΕ της ΥΔΕΑΠ για λόγους ν έργων/ υποέργων της δράσης. Οι πίνακες αυτοί δύναται να επικαιροποιηθούν εφόσον κρίνεται 
με την ολοκλήρωση της δράσης να καταρτίσει και υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή αναλυτική έκθεση ολοκλήρωσης της δράσης, όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν, 
να υποβάλλει έγκαιρα οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά σχετικά με την πρόοδο της δράσης του ζητηθεί 

ενημερώνει εγγράφως την Εντεταλμένη Αρχή για τυχόν διαφοροποιήσεις στα στοιχεία της δράσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία επιδότησης και στην απόφαση ένταξης της δράσης, κυρίως ως 
τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

ικό αντικείμενο της δράσης (παραδοτέα, δείκτες) 
τα στοιχεία της συνολικής δημόσιας δαπάνης της δράσης 
το δικαιούχο ή το φορέα χρηματοδότησης. 
τα στοιχεία της επιμέρους κατανομής του προϋπολογισμού της δράσης/έργου (πχ υπέρβαση Π/Υ ς δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, αύξηση Π/Υ υπεργολαβιών)
εφόσον διαπιστώνεται ότι η μεταβολή επιμέρους στοιχείων της δράσης δύνανται να διευκολύνουν την ολοκλήρωσή της και την επίτευξη των αποτελεσμάτων και στόχων της, 

ς, όπως νομοθετικές ρυθμίσεις, επιφέρουν μεταβολές στη νομική προσωπικότητα του Δικαιούχου της Δράσης, στον προϋπολογισμό της, κλπ (π.χ. αλλαγές στα Οργανογράμματα Υπουργείων 
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Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Δράσης κάθε φορά που μία 

χρονικής προθεσμίας, προκειμένου να δηλωθεί η 

Οι ενέργειες ωρίμανσης δύνανται να είναι η έκδοση αδειών (π.χ. οικοδομική άδεια, τροποποιήσεις ν. κλπ), η έκδοση εγκρίσεων (π.χ. από αρχαιολογική υπηρεσία, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, κλπ), άλλες προαπαιτούμενες ενέργειες, όπως έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, απόκτηση γης – 
ιλαμβάνονται και οι ενέργειες ανάληψης νομικής δέσμευσης με τα επιμέρους στάδια εξέλιξής τους (π.χ. υποβολή τευχών δημοπράτησης, προέλεγχος και έγκριση διακήρυξης από τη ΕΑ, υποβολή σχεδίου σύμβασης, προέλεγχος και έγκριση νομικής δέσμευσης. κλπ). Συμπληρώνονται δε είτε σε επίπεδο έργου είτε σε επίπεδο δράσης αναλόγως της φύσης της ενέργειας και των απαιτήσεων παρακολούθησης. Οι περισσότερες ενέργειες ωρίμανσης ολοκληρώνονται πριν την ανάληψη νομικής ια μέσα), αλλά κάποιες όπως η απόκτηση γης – απαλλοτριώσεις δύνανται να εξελίσσονται και μετά. Οι ενέργειες ωρίμανσης υποβάλλονται για όλα τα έργα (ιδία 

ημερολογιακού μήνα εντός του και να επισυνάπτει σε αυτό όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση και επιλεξιμότητα των δαπανών και την κειμένου που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες,  
να συλλέγει έγκαιρα τα απαιτούμενα δεδομένα για τη μέτρηση των κοινών ή και ειδικών δεικτών της Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών, στο οποίο αποτυπώνει τις τιμές των δεικτών που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος υλοποίησης της δράσης,  
ο Δικαιούχος υποχρεούται να αποστέλλει και συμπληρωματικά στατιστικά στοιχεία εντός του πρώτου (από την έναρξη υλοποίησης της Πίνακες Στατιστικών Στοιχείων όπως αυτός έχει καταρτιστεί από το Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΤΑΜΕ της ΥΔΕΑΠ για λόγους ν έργων/ υποέργων της δράσης. Οι πίνακες αυτοί δύναται να επικαιροποιηθούν εφόσον κρίνεται 
με την ολοκλήρωση της δράσης να καταρτίσει και υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή ι το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν,  
να υποβάλλει έγκαιρα οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά σχετικά με την πρόοδο της δράσης του ζητηθεί 

ενημερώνει εγγράφως την Εντεταλμένη Αρχή για τυχόν διαφοροποιήσεις στα στοιχεία της δράσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία επιδότησης και στην απόφαση ένταξης της δράσης, κυρίως ως 

τα στοιχεία της επιμέρους κατανομής του προϋπολογισμού της δράσης/έργου (πχ υπέρβαση Π/Υ ς δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, αύξηση Π/Υ υπεργολαβιών) 
εφόσον διαπιστώνεται ότι η μεταβολή επιμέρους στοιχείων της δράσης δύνανται να διευκολύνουν την 

ς, όπως νομοθετικές ρυθμίσεις, επιφέρουν μεταβολές στη νομική προσωπικότητα του Δικαιούχου της Δράσης, στον προϋπολογισμό της, κλπ (π.χ. αλλαγές στα Οργανογράμματα Υπουργείων 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

που έχουν ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση φορέων ή και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, μπροστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), αναθεώρηση  τιμών, κλπ),
• τακτοποίηση των στοιχείων της δράσης/έργου στο επίπεδο της πραγματικής υλοποίησης της (π.χ. προσαρμογή του προϋπολογισμού της δράσης στο ύψος των αναθέσεων των έργων).

 
Εφόσον, ο Δικαιούχος διαπιστώσει την ανάγκη τροποποίησης στοιχείων της Δράσης, υποβάλλει σχετικό αίτημα τροποποίησης στην Εντεταλμένη Αρχή, στο οποίο αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησής τους. Το αίτημα υποβάλΤεχνικού Δελτίου Δράσης (Έντυπο Ε.Ι.1_3) τη συμπλήρωση των Πεδίων 10Τεχνικού Δελτίου Δράσης» και την ενσωμάτωση σε αυτό των προτεινόμενων αλλαγών επί των στοιχείων της Δράσης. Στο ΤΔΔ με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.
Στην περίπτωση δράσεων όπου επί μέρους έργο ή έργα αυτής υλοποιούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος κατά την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης της δράσης επισυνάπτει και την Απόφαση Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα με ενσωματωμένες τις προτάσεις τροποποίησης του έργου/των έργων.
Στην περίπτωση αποδοχής από την Εντεταλμένη Αρχή του αιτήματος τροποποίησης της δράσης του δικαιούεκδίδεται τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης της Δράσης. Στην περίπτωση που έργο/έργα της δράσης υλοποιούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται στην έκδοση νέας Απόφασης Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα.
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης της δράενημερώνεται με σχετική επιστολή, στην οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι απόρριψης. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει τη δράση σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης.
(iii) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τΠληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ με τα δεδομένα και έγγραφα της δράσης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της δράσης.(iv) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ., σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.(v) Να πραγματοποιείται συνάντηση σε τακτική βάση (τουλάχιστον μία ανά τετράμηνο) μεταξύ αρμόδιων στελεχών του δικαιούχου και αντίστοιχων της Εντεταλμένης Αρχής, με αντικείμενο την πορεία υλοποίτης δράσης, πιθανές αναθεωρήσεις σε στρατηγικό ή επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων κινδύνων 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ  
(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της δράσης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχεξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 
(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τη δράση, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλΕντεταλμένη Αρχή), μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
(iii) Να τηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για τη δράση και να υποβάλλει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στην αρμόδια ΥΑ/ΕΑ με κάθε Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης.
(iv) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φΕντεταλμένη Αρχή), μετά την ολοκλήρωση της δράσης

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων, και  
(v) Να υποβάλλει στην Εντεταλμένη Αρχή επίσημοεξάγεται το καθεστώς ΦΠΑ του Δικαιούχου εφόσον απαιτείται.

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

που έχουν ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση φορέων ή και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, μπροστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), αναθεώρηση  τιμών, κλπ), 
τακτοποίηση των στοιχείων της δράσης/έργου στο επίπεδο της πραγματικής υλοποίησης της (π.χ. προσαρμογή του προϋπολογισμού της δράσης στο ύψος των αναθέσεων των έργων).

Εφόσον, ο Δικαιούχος διαπιστώσει την ανάγκη τροποποίησης στοιχείων της Δράσης, υποβάλλει σχετικό αίτημα τροποποίησης στην Εντεταλμένη Αρχή, στο οποίο αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησής τους. Το αίτημα υποβάλλεται στην Εντεταλμένη Αρχή με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Δράσης (Έντυπο Ε.Ι.1_3) τη συμπλήρωση των Πεδίων 10-14 «Αντικείμενο Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Δράσης» και την ενσωμάτωση σε αυτό των προτεινόμενων αλλαγών επί των στοιχείων της Στο ΤΔΔ με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης. 
Στην περίπτωση δράσεων όπου επί μέρους έργο ή έργα αυτής υλοποιούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος κατά την ολή του αιτήματος τροποποίησης της δράσης επισυνάπτει και την Απόφαση Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα με ενσωματωμένες τις προτάσεις τροποποίησης του έργου/των έργων. 
Στην περίπτωση αποδοχής από την Εντεταλμένη Αρχή του αιτήματος τροποποίησης της δράσης του δικαιούεκδίδεται τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης της Δράσης. Στην περίπτωση που έργο/έργα της δράσης υλοποιούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται στην έκδοση νέας Απόφασης Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα.
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης της δράσης από την Εντεταλμένη Αρχή, ο δικαιούχος ενημερώνεται με σχετική επιστολή, στην οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι απόρριψης. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει τη δράση σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης. 

Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ με τα δεδομένα και έγγραφα της δράσης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της δράσης.Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ., να με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Να πραγματοποιείται συνάντηση σε τακτική βάση (τουλάχιστον μία ανά τετράμηνο) μεταξύ αρμόδιων στελεχών του δικαιούχου και αντίστοιχων της Εντεταλμένης Αρχής, με αντικείμενο την πορεία υλοποίτης δράσης, πιθανές αναθεωρήσεις σε στρατηγικό ή επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων κινδύνων – ρίσκων ή προβλημάτων. 

Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της δράσης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.  
Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τη δράση, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλΕντεταλμένη Αρχή), μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 
Να τηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για τη δράση και να υποβάλλει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στην αρμόδια ΥΑ/ΕΑ με κάθε Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης. 
Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά στην Εντεταλμένη Αρχή), μετά την ολοκλήρωση της δράσης 

στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων 
Να υποβάλλει στην Εντεταλμένη Αρχή επίσημο έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από το οποίο θα εξάγεται το καθεστώς ΦΠΑ του Δικαιούχου εφόσον απαιτείται. 
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που έχουν ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση φορέων ή και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, μεταβολές στο φόρο 
τακτοποίηση των στοιχείων της δράσης/έργου στο επίπεδο της πραγματικής υλοποίησης της (π.χ. προσαρμογή του προϋπολογισμού της δράσης στο ύψος των αναθέσεων των έργων). 

Εφόσον, ο Δικαιούχος διαπιστώσει την ανάγκη τροποποίησης στοιχείων της Δράσης, υποβάλλει σχετικό αίτημα τροποποίησης στην Εντεταλμένη Αρχή, στο οποίο αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και τεκμηριώνονται λεται στην Εντεταλμένη Αρχή με την επανυποβολή του 14 «Αντικείμενο Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Δράσης» και την ενσωμάτωση σε αυτό των προτεινόμενων αλλαγών επί των στοιχείων της Στο ΤΔΔ με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και 
Στην περίπτωση δράσεων όπου επί μέρους έργο ή έργα αυτής υλοποιούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος κατά την ολή του αιτήματος τροποποίησης της δράσης επισυνάπτει και την Απόφαση Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα με 
Στην περίπτωση αποδοχής από την Εντεταλμένη Αρχή του αιτήματος τροποποίησης της δράσης του δικαιούχου, εκδίδεται τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης της Δράσης. Στην περίπτωση που έργο/έργα της δράσης υλοποιούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται στην έκδοση νέας Απόφασης Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα. 

σης από την Εντεταλμένη Αρχή, ο δικαιούχος ενημερώνεται με σχετική επιστολή, στην οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι απόρριψης. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να 

ην ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ με τα δεδομένα και έγγραφα της δράσης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της δράσης. Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ., 
Να πραγματοποιείται συνάντηση σε τακτική βάση (τουλάχιστον μία ανά τετράμηνο) μεταξύ αρμόδιων στελεχών του δικαιούχου και αντίστοιχων της Εντεταλμένης Αρχής, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης της δράσης, πιθανές αναθεωρήσεις σε στρατηγικό ή επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και κατάρτιση σχεδίων 

Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της δράσης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου ου των πληρωμών, ο οποίος θα 
Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τη δράση, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά στην 
Να τηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για τη δράση και να υποβάλλει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού 

ύση του έργου) στην Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά στην 
στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων 

έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από το οποίο θα 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ
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4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
(i) Η Εντεταλμένη Αρχή διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος εισπράττει το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης το ταχύτερο δυνατό και πλήρως. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται και δεν εισπράττεται καμία ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών αυτών για τους δικαιούχους. 
(ii) Η δημόσια στήριξη που καταβάλλεται στον δικαιούχο αντιστοδηλωθείσες από το δικαιούχο στην ΕΑ. 
(iii) Όλες οι δαπάνες αποδεικνύονται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 31 της ΥΠΑΣΥΔ. 
(iv) Οι πληρωμές καταβάλλονται στους δικαιούχους, μετά την υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών και στοιχείων στο εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου, στα οποία αποτυπώνεται η επιχειρησιακή και δημοσιονομική πρόοδος της δράσης, καθώς και του αιτήματος του δικαιούχδράσης, βάσει των οποίων η Υπεύθυνη Αρχή / Εντεταλμένη Αρχή, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα χρηματοδότησης, αξιολογεί το εύλογο του αιτήματος χρηματοδότησης της δράσης και προβαίνει την πληρωμή του.  
(v) Ο δικαιούχος για να λάβει την επιδότηση της δράσης οφείλει σε κάθε στάδιο να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος εφόσον προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

 
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΣΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

(i) Η συνολική χρηματοδότηση της Δράσης εκ μέρους της Ένωσης ανέρχεται σε αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης και εκ μέρους των εθνικών πόρων 19.849.641,99 € ήτοι 25% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης.
(ii) Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες κατά την ολοκλήρωση της δράσης είναι χαμηλότερες των συνολικών προεκτιμώμενωνπεριορίζεται στο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των ποσοστών εθνικής και κοινοτικής στήριξης επί της Δράσης.  
(iii) Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι η χρηματοδότηση περιορίζεται στο ποσό που είναι αναγκαίο γιισοσκέλιση των εσόδων και δαπανών της δράσης, καθώς και ότι η χρηματοδότηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να του εξασφαλίσει κέρδος. 
(iv) Οι μη επιλέξιμες δαπάνες δεν καλύπτονται από τους πόρους της χρηματοδότησης του Σχεδίου.

 
6. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  
(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της δράσης, στην Υπεύθυνη Αρχή, στην Εντεταλμένη Αρχή, στην Αρχή Ελτα εθνικά ή ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.
(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους/επαληθεύσεις από την Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή, εφόσον αυτή ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης της δράσης, καθώς και από όλα τα αρμόδιόργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της δράσης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της δράσης, εφόσον ζητηθούν.
(iii) Να ενημερώνει τους υπεργολάβουςκαι ελέγχους από την Υπεύθυνη Αρχή, την Εντεταλμένη Αρχή και τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και να διευκολύνουν τους ελέγχους προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφουλοποίηση των έργων/ενεργειών τους έχει ανατεθεί και να συμπεριλαμβάνει τη σχετική υποχρέωση στις συμβάσεις του με υπεργολάβους.
(iv) Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια των επαληθεύσεων ή ελέγχων διαπιστώνεται παράτυπη δαπάνη η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή περικόπτει τα μη επιλέξιμα ποσά και ενημερώνει σχετικά το δικαιούχο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο δεύτερο μέρος «Δημοσιονομικές διορθώσεις» της ΥΠΑΣΥΔ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Η Εντεταλμένη Αρχή διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος εισπράττει το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης το ι πλήρως. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται και δεν εισπράττεται καμία ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών αυτών για 
Η δημόσια στήριξη που καταβάλλεται στον δικαιούχο αντιστοιχεί σε πραγματοποιηθείσες δαπάνες και δηλωθείσες από το δικαιούχο στην ΕΑ.  
Όλες οι δαπάνες αποδεικνύονται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 31 της ΥΠΑΣΥΔ.  
Οι πληρωμές καταβάλλονται στους δικαιούχους, μετά την υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών και στοιχείων στο εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου, στα οποία αποτυπώνεται η επιχειρησιακή και δημοσιονομική πρόοδος της δράσης, καθώς και του αιτήματος του δικαιούχου για τη χρηματοδότηση της δράσης, βάσει των οποίων η Υπεύθυνη Αρχή / Εντεταλμένη Αρχή, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα χρηματοδότησης, αξιολογεί το εύλογο του αιτήματος χρηματοδότησης της δράσης και προβαίνει στην πληρωμή του δικαιούχου ή εισηγείται στο αρμόδιο όργανο 
Ο δικαιούχος για να λάβει την επιδότηση της δράσης οφείλει σε κάθε στάδιο να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος εφόσον προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. 

ΝΣΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η συνολική χρηματοδότηση της Δράσης εκ μέρους της Ένωσης ανέρχεται σε αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης και εκ μέρους των εθνικών πόρων ήτοι 25% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης. 
Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες κατά την ολοκλήρωση της δράσης είναι χαμηλότερες των συνολικών προεκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή περιορίζεται στο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των ποσοστών εθνικής και κοινοτικής στήριξης επί 
Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι η χρηματοδότηση περιορίζεται στο ποσό που είναι αναγκαίο γιισοσκέλιση των εσόδων και δαπανών της δράσης, καθώς και ότι η χρηματοδότηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να του εξασφαλίσει κέρδος.  
Οι μη επιλέξιμες δαπάνες δεν καλύπτονται από τους πόρους της χρηματοδότησης του Σχεδίου.

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της δράσης, στην Υπεύθυνη Αρχή, στην Εντεταλμένη Αρχή, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα εθνικά ή ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. 
Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους/επαληθεύσεις από την Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή, εφόσον αυτή ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης της δράσης, καθώς και από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της δράσης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της δράσης, εφόσον ζητηθούν.
Να ενημερώνει τους υπεργολάβους σχετικά με την υποχρέωσή τους να αποδέχονται επιτόπιες επαληθεύσεις και ελέγχους από την Υπεύθυνη Αρχή, την Εντεταλμένη Αρχή και τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και να διευκολύνουν τους ελέγχους προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφουλοποίηση των έργων/ενεργειών τους έχει ανατεθεί και να συμπεριλαμβάνει τη σχετική υποχρέωση στις συμβάσεις του με υπεργολάβους. 
Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια των επαληθεύσεων ή ελέγχων διαπιστώνεται παράτυπη δαπάνη η ένη Αρχή περικόπτει τα μη επιλέξιμα ποσά και ενημερώνει σχετικά το δικαιούχο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο δεύτερο μέρος «Δημοσιονομικές διορθώσεις» της ΥΠΑΣΥΔ.
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Η Εντεταλμένη Αρχή διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος εισπράττει το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης το ι πλήρως. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται και δεν εισπράττεται καμία ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών αυτών για 
ιχεί σε πραγματοποιηθείσες δαπάνες και 

Όλες οι δαπάνες αποδεικνύονται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αξίας, σύμφωνα 
Οι πληρωμές καταβάλλονται στους δικαιούχους, μετά την υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών και στοιχείων στο εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου, στα οποία αποτυπώνεται η επιχειρησιακή και ου για τη χρηματοδότηση της δράσης, βάσει των οποίων η Υπεύθυνη Αρχή / Εντεταλμένη Αρχή, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα χρηματοδότησης, αξιολογεί το εύλογο του αιτήματος στην πληρωμή του δικαιούχου ή εισηγείται στο αρμόδιο όργανο 
Ο δικαιούχος για να λάβει την επιδότηση της δράσης οφείλει σε κάθε στάδιο να είναι φορολογικά και 

ΝΣΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
Η συνολική χρηματοδότηση της Δράσης εκ μέρους της Ένωσης ανέρχεται σε  59.548.925,99 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης και εκ μέρους των εθνικών πόρων 
Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες πραγματικές δαπάνες κατά την ολοκλήρωση της δράσης είναι επιλέξιμων δαπανών, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή περιορίζεται στο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των ποσοστών εθνικής και κοινοτικής στήριξης επί 
Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι η χρηματοδότηση περιορίζεται στο ποσό που είναι αναγκαίο για την ισοσκέλιση των εσόδων και δαπανών της δράσης, καθώς και ότι η χρηματοδότηση σε καμία περίπτωση δεν 
Οι μη επιλέξιμες δαπάνες δεν καλύπτονται από τους πόρους της χρηματοδότησης του Σχεδίου. 

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της δράσης, στην έγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα 
Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους/επαληθεύσεις από την Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή, εφόσον αυτή α εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της δράσης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της δράσης, εφόσον ζητηθούν. 

σχετικά με την υποχρέωσή τους να αποδέχονται επιτόπιες επαληθεύσεις και ελέγχους από την Υπεύθυνη Αρχή, την Εντεταλμένη Αρχή και τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και να διευκολύνουν τους ελέγχους προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην υλοποίηση των έργων/ενεργειών τους έχει ανατεθεί και να συμπεριλαμβάνει τη σχετική υποχρέωση στις 
Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια των επαληθεύσεων ή ελέγχων διαπιστώνεται παράτυπη δαπάνη η ένη Αρχή περικόπτει τα μη επιλέξιμα ποσά και ενημερώνει σχετικά το δικαιούχο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο δεύτερο μέρος «Δημοσιονομικές διορθώσεις» της ΥΠΑΣΥΔ. 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ
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Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

(v) Εφόσον η παρατυπία αφορά δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η δημόσια συνεισφορά στης δράσης η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή εκδίδει απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και ο δικαιούχος, εντός της προθεσμίας που του θέτει είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το εν λόγω ποσό.
7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(i) Να αποδεχθεί τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα που δημοσιοποιεί η Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά η ΕΑ), στην ιστοσελίδα του Εθνικού Προγράμματος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του Καν. 514/2014, καιενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το δικαιούχο, τον τίτλο της δράσης/ του έργου και το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης που της/του χορηγείται. 
(ii) Να λαμβάνει μέριμνα για την τήρηση όλων μέτρων πληροφόρησης που προβλέπονται στΚανονισμό (ΕΕ) 1048/2014 και ειδικότερα: 

α)  Να τοποθετεί μόνιμη ευμεγέθη πινακίδα, σε εμφανές σημείο όπου γίνεται εύκολα ορατό από το κοινό, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 100.000 ευρώ.
Η πινακίδα, η οποία σχεδιάζεται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1049/2014, αναγράφουν α) τον τύπο και την ονομασία της δράσης/του έρβ) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Ταμείο που στηρίζει τη δράση/το έργο και δ) δήλωση που έχει επιλεγεί από την Υπεύθυνη Αρχή, στην οποία τονίζεται η προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς της Ένωσης. Οι εν λόγω πληροφορίες καταλαμβάνουν τουλάχιστο

β)  Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες στη πράσξη/στο έργο σχετικά με τη συγχρηματοδότηση της δράσης από το ΤΑΜΕ ή το ΤΕΑ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφυλικό που διανέμεται στους ωφελούμενους ή και σε κοινό, π.χ. σε μία ημερίδα, κα) που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της δράσης/ του έργου ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό. 
8. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟ
(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο δράσης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της δράσης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της, για διάστημα τεσσάρων (4) ετών μετά το οικονομικό έτος κατά το οποίο έχει δηλωθεί η τελική πληρωμής τακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της δράσης και να τα θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εάν το ζητήσουν, σε όλο αυτό το διάστημα.  
(ii) Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται στην περίπτωση εντοπισμού παρατυπιών, ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής. 
(iii) Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 
(iv) Με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών ο δικαιούεναλλακτικά στην Εντεταλμένη Αρχή) τυποποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή με την οποία τηρούνται από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Η εν λόγω κατάσταση επικαιροποιείται και αποστέλλεται εκ νέου στην στην Εντεταλμένη Αρχή, εφόσον επιμέρους στοιχεία της μεταβληθούν.
(v) Να τηρεί πιστοποιημένα αντίγραφα των λογιστικών εγγράφων που δικαιολογούν τα έσεταίρων σε σχέση με τη δράση, εφόσον η δράση υλοποιείται από εταιρικό σχήμα.
(vi) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της δράσης ή που τίθενται από την Υπεύθυνη Αρχή (
9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Εφόσον η παρατυπία αφορά δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η δημόσια συνεισφορά στης δράσης η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή εκδίδει απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και ο δικαιούχος, εντός της προθεσμίας που του θέτει είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το εν λόγω ποσό. 

Να αποδεχθεί τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα που δημοσιοποιεί η Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά η ΕΑ), στην ιστοσελίδα του Εθνικού Προγράμματος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του Καν. 514/2014, και στον οποίο δημοσιοποιούνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το δικαιούχο, τον τίτλο της δράσης/ του έργου και το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης που της/του χορηγείται.  
Να λαμβάνει μέριμνα για την τήρηση όλων μέτρων πληροφόρησης που προβλέπονται στΚανονισμό (ΕΕ) 1048/2014 και ειδικότερα:  

Να τοποθετεί μόνιμη ευμεγέθη πινακίδα, σε εμφανές σημείο όπου γίνεται εύκολα ορατό από το κοινό, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 100.000 ευρώ.
Η πινακίδα, η οποία σχεδιάζεται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1049/2014, αναγράφουν α) τον τύπο και την ονομασία της δράσης/του έρβ) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Ταμείο που στηρίζει τη δράση/το έργο και δ) δήλωση που έχει επιλεγεί από την Υπεύθυνη Αρχή, στην οποία τονίζεται η προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς της Ένωσης. Οι εν λόγω πληροφορίες καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας. 
Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες στη πράσξη/στο έργο σχετικά με τη συγχρηματοδότηση της δράσης από το ΤΑΜΕ ή το ΤΕΑ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό (π.χ. βεβαιώσεις συμμετοχής, υλικό που διανέμεται στους ωφελούμενους ή και σε κοινό, π.χ. σε μία ημερίδα, κα) που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της δράσης/ του έργου ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό. 

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 
Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο δράσης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της δράσης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της, για διάστημα τεσσάρων (4) ετών μετά το οικονομικό έτος κατά το οποίο έχει δηλωθεί η τελική πληρωμής της δράσης, δηλαδή από την 15η Οκτωβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της δράσης και να τα θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εάν το ζητήσουν, σε όλο αυτό το 

ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται στην περίπτωση εντοπισμού παρατυπιών, ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.  
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή ροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο 
Με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών ο δικαιούχος κοινοποιεί στην Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά στην Εντεταλμένη Αρχή) τυποποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα, καθώς α τηρούνται από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Η εν λόγω κατάσταση επικαιροποιείται και αποστέλλεται εκ νέου στην στην Εντεταλμένη Αρχή, εφόσον επιμέρους στοιχεία της μεταβληθούν.
Να τηρεί πιστοποιημένα αντίγραφα των λογιστικών εγγράφων που δικαιολογούν τα έσεταίρων σε σχέση με τη δράση, εφόσον η δράση υλοποιείται από εταιρικό σχήμα. 
Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της δράσης ή που τίθενται από την Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά την Εντεταλμένη Αρχή

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
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Εφόσον η παρατυπία αφορά δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η δημόσια συνεισφορά στο δικαιούχο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή εκδίδει απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και ο δικαιούχος, εντός της προθεσμίας που του θέτει είναι υποχρεωμένος να 

Να αποδεχθεί τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα που δημοσιοποιεί η Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά η ΕΑ), στην ιστοσελίδα του Εθνικού στον οποίο δημοσιοποιούνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το δικαιούχο, τον τίτλο της δράσης/ του έργου και το ύψος της 
Να λαμβάνει μέριμνα για την τήρηση όλων μέτρων πληροφόρησης που προβλέπονται στον Εκτελεστικό 

Να τοποθετεί μόνιμη ευμεγέθη πινακίδα, σε εμφανές σημείο όπου γίνεται εύκολα ορατό από το κοινό, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 100.000 ευρώ. 
Η πινακίδα, η οποία σχεδιάζεται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1049/2014, αναγράφουν α) τον τύπο και την ονομασία της δράσης/του έργου, β) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Ταμείο που στηρίζει τη δράση/το έργο και δ) δήλωση που έχει επιλεγεί από την Υπεύθυνη Αρχή, στην οποία τονίζεται η προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς ν το 25% της πινακίδας.  
Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες στη πράσξη/στο έργο σχετικά με τη συγχρηματοδότηση της δράσης από το ΤΑΜΕ ή το ΤΕΑ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος. Η εν λόγω ο ή άλλο πιστοποιητικό (π.χ. βεβαιώσεις συμμετοχής, υλικό που διανέμεται στους ωφελούμενους ή και σε κοινό, π.χ. σε μία ημερίδα, κα) που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της δράσης/ του έργου ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.  

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο δράσης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της δράσης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της, για διάστημα τεσσάρων (4) ετών μετά το οικονομικό ης δράσης, δηλαδή από την 15η Οκτωβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της δράσης και να τα θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εάν το ζητήσουν, σε όλο αυτό το 
ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται στην περίπτωση εντοπισμού παρατυπιών, ενδίκων 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή ροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο 
χος κοινοποιεί στην Υπεύθυνη Αρχή (ή εναλλακτικά στην Εντεταλμένη Αρχή) τυποποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα, καθώς α τηρούνται από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Η εν λόγω κατάσταση επικαιροποιείται και αποστέλλεται εκ νέου στην στην Εντεταλμένη Αρχή, εφόσον επιμέρους στοιχεία της μεταβληθούν. 

Να τηρεί πιστοποιημένα αντίγραφα των λογιστικών εγγράφων που δικαιολογούν τα έσοδα και τις δαπάνες των 
Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της ικά την Εντεταλμένη Αρχή). 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

(i) Η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην αποκαλύπτονται πληροφορίες και δεδομένα που έχει συλλέξει από τον Δικαιούχο και που απαιτούνται για τηνΔράσης, την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και για να μην παρέχεται παράνομη πρόσβαση σε αυτές.(ii) Ο Δικαιούχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των χρηστών των υπηρεσιών της Δράσης καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην αποκαλύπτονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το ονοματεπώνυμο, η εικόνα ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την ασφάλεια των εξυπηρεομάδων-της Δράσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση ή οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα ή φορείς εκτός των αρμοδίων Αρχών, οι οποίες νομιμοποιούνται ρητά να έχουν πρόσβαση σε αυτά, αποτελεί η έγέγγραφης ενημέρωσής τους σε γλώσσα που κατανοούν και εφόσον ληφθεί έγγραφη συγκατάθεσή τους. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα ενημέρωσης και συγκατάθεσης των επωφελουμένων τηρούνται στο Αρχείο του Δικαιούχου και αποτελούν στοιχεία τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παράγραφο 4. «Επαληθεύσεις (iii) Λαμβάνεται γενικότερη μέριμνα από τα δύο μέρη, σε τομείς της αρμοδιότητας εκάστου, ως πρτων απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
10. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
1. Ο δικαιούχος υποχρεούται να αποστείλει υπογεγραμμένους τους Όρους και τις Υποχρεώσεις της Συμφωνίας Επιδότησης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.
2. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει τη Δράση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Επιδότησης και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
3. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να πραγματοποιήσειτην επίτευξη των οροσήμων και τιμών των Δεικτών που σχετίζονται με το Εθνικό Πρόγραμμα.
4. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να επικαιροποιεί Πλάνα Διαχείρισης Έργου των έργων της δράσης (δυναμικό έγγραφο) και να ενημερώνει σχετικά την Εντεταλμένη Αρχή. 
5. Σε περίπτωση που η Δράση αποκλίνει από τους όρους της Συμφωνίας Επιδότησης ή και του χρονικού προγραμματισμού υλοποίησής της ή ο Δικαιούχος δεν τηρήσει καυποχρεώσεις του Παραρτήματος Ι, η Εντεταλμένη Αρχή, εντός ενός τριμήνου από την αρχική διαπίστωση της μη τήρησης των όρων ή και υποχρεώσεων, αποστέλλει στο δικαιούχο προειδοποιητική επιστολή, στην οποία :

 παραθέτει αναλυτικά τους όρους ή και τις υποχρεώσεις που δεν τηρούνται από το δικαιούχο, 
 θέτει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης, 
 ενημερώνει το δικαιούχο για τις επιπτώσεις της μη συμμόρφωσής του στην επιδότηση της δράσης, όπου σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοππροθεσμίας συμμόρφωσης, η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή δύναται να προβεί στην ανάκληση της χρηματοδότησης της Δράσης και στη μονομερή καταγγελία/ λύση της Συμφωνίας Επιδότησης. 
Στην περίπτωση που εξωγενείς αιτίες καθυστερούν την έναρξη της υλοποίησης ή και την υλοποίηση της Δράσης, για τις οποίες ο Δικαιούχος δεν φέρει ευθύνη, η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση και την άρση των εν λόγω αιτ

6. Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, ο Δικαιούχος μπορεί να παραιτηθεί από τη χρηματοδότηση και να λύσει την παρούσα Συμφωνία Επιδότησης ανά πάσα στιγμή, μέσω έγγραφης και αιτιολογημένης προειδοποίησης, με προθεσμία 60 ημερών και χωρίς υποχρέωση σχαιτιολόγηση, ή η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή απορρίψει την προβαλλόμενη απαίτηση, η λύση εκ μέρους του Δικαιούχου κρίνεται καταχρηστική, και η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή, εν μέρει ή εν όλω, των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί για τη Δράση, κατ’ αναλογία με τη βαρύτητα των καταλογιζόμενων παραπτωμάτων και αφού δοθεί στο δικαιούχο η δυνατότητα να υποβάλλει τις παρατηρήσεις/αντιρρήσεις του.
 
 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην αποκαλύπτονται πληροφορίες και δεδομένα που έχει συλλέξει από τον Δικαιούχο και που απαιτούνται για τηνΔράσης, την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και για να μην παρέχεται παράνομη πρόσβαση σε αυτές. Ο Δικαιούχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων και της χρηστών των υπηρεσιών της Δράσης καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην αποκαλύπτονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το ονοματεπώνυμο, η εικόνα ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την ασφάλεια των εξυπηρετης Δράσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση ή οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα ή φορείς εκτός των αρμοδίων Αρχών, οι οποίες νομιμοποιούνται ρητά να έχουν πρόσβαση σε αυτά, αποτελεί η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των επωφελουμένων της Δράσης, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσής τους σε γλώσσα που κατανοούν και εφόσον ληφθεί έγγραφη συγκατάθεσή τους. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα ενημέρωσης και συγκατάθεσης των επωφελουμένων τηρούνται στο Αρχείο του καιούχου και αποτελούν στοιχεία τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παράγραφο 4. «Επαληθεύσεις – Έλεγχοι» της παρούσας. Λαμβάνεται γενικότερη μέριμνα από τα δύο μέρη, σε τομείς της αρμοδιότητας εκάστου, ως πρτων απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  

Ο δικαιούχος υποχρεούται να αποστείλει υπογεγραμμένους τους Όρους και τις Υποχρεώσεις της Συμφωνίας εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. 
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει τη Δράση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Επιδότησης και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί 
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη των οροσήμων και τιμών των Δεικτών που σχετίζονται με το Εθνικό Πρόγραμμα.
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να επικαιροποιεί – συμπληρώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα αντίστοιχα είρισης Έργου των έργων της δράσης (δυναμικό έγγραφο) και να ενημερώνει σχετικά την 
Σε περίπτωση που η Δράση αποκλίνει από τους όρους της Συμφωνίας Επιδότησης ή και του χρονικού προγραμματισμού υλοποίησής της ή ο Δικαιούχος δεν τηρήσει κατά την υλοποίηση της δράσης τις υποχρεώσεις του Παραρτήματος Ι, η Εντεταλμένη Αρχή, εντός ενός τριμήνου από την αρχική διαπίστωση της μη τήρησης των όρων ή και υποχρεώσεων, αποστέλλει στο δικαιούχο προειδοποιητική επιστολή, στην οποία :

τους όρους ή και τις υποχρεώσεις που δεν τηρούνται από το δικαιούχο, 
θέτει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης,  
ενημερώνει το δικαιούχο για τις επιπτώσεις της μη συμμόρφωσής του στην επιδότηση της δράσης, όπου σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της τεθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης, η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή δύναται να προβεί στην ανάκληση της χρηματοδότησης της Δράσης και στη μονομερή καταγγελία/ λύση της Συμφωνίας Επιδότησης. 

εξωγενείς αιτίες καθυστερούν την έναρξη της υλοποίησης ή και την υλοποίηση της Δράσης, για τις οποίες ο Δικαιούχος δεν φέρει ευθύνη, η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση και την άρση των εν λόγω αιτιών.  
Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, ο Δικαιούχος μπορεί να παραιτηθεί από τη χρηματοδότηση και να λύσει την παρούσα Συμφωνία Επιδότησης ανά πάσα στιγμή, μέσω έγγραφης και αιτιολογημένης προειδοποίησης, με προθεσμία 60 ημερών και χωρίς υποχρέωση σχετικής αποζημίωσης. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση, ή η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή απορρίψει την προβαλλόμενη απαίτηση, η λύση εκ μέρους του Δικαιούχου κρίνεται καταχρηστική, και η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή μπορεί να απαιτήσει ή εν όλω, των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί για τη Δράση, κατ’ αναλογία με τη βαρύτητα των καταλογιζόμενων παραπτωμάτων και αφού δοθεί στο δικαιούχο η δυνατότητα να υποβάλλει τις παρατηρήσεις/αντιρρήσεις του. 
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Η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην αποκαλύπτονται πληροφορίες και δεδομένα που έχει συλλέξει από τον Δικαιούχο και που απαιτούνται για την αξιολόγηση της Δράσης, την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και για να μην παρέχεται 
Ο Δικαιούχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων και της χρηστών των υπηρεσιών της Δράσης καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην αποκαλύπτονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το ονοματεπώνυμο, η εικόνα ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την ασφάλεια των εξυπηρετουμένων ατόμων των της Δράσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση ή οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα ή φορείς εκτός των αρμοδίων Αρχών, οι οποίες νομιμοποιούνται ρητά γραφη σύμφωνη γνώμη των επωφελουμένων της Δράσης, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσής τους σε γλώσσα που κατανοούν και εφόσον ληφθεί έγγραφη συγκατάθεσή τους. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα ενημέρωσης και συγκατάθεσης των επωφελουμένων τηρούνται στο Αρχείο του καιούχου και αποτελούν στοιχεία τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων, όπως αυτά 
Λαμβάνεται γενικότερη μέριμνα από τα δύο μέρη, σε τομείς της αρμοδιότητας εκάστου, ως προς την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να αποστείλει υπογεγραμμένους τους Όρους και τις Υποχρεώσεις της Συμφωνίας 
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει τη Δράση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Επιδότησης και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη των οροσήμων και τιμών των Δεικτών που σχετίζονται με το Εθνικό Πρόγραμμα. 
συμπληρώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα αντίστοιχα είρισης Έργου των έργων της δράσης (δυναμικό έγγραφο) και να ενημερώνει σχετικά την 

Σε περίπτωση που η Δράση αποκλίνει από τους όρους της Συμφωνίας Επιδότησης ή και του χρονικού τά την υλοποίηση της δράσης τις υποχρεώσεις του Παραρτήματος Ι, η Εντεταλμένη Αρχή, εντός ενός τριμήνου από την αρχική διαπίστωση της μη τήρησης των όρων ή και υποχρεώσεων, αποστέλλει στο δικαιούχο προειδοποιητική επιστολή, στην οποία : 
τους όρους ή και τις υποχρεώσεις που δεν τηρούνται από το δικαιούχο,  

ενημερώνει το δικαιούχο για τις επιπτώσεις της μη συμμόρφωσής του στην επιδότηση της δράσης, όπου οιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της τεθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης, η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή δύναται να προβεί στην ανάκληση της χρηματοδότησης της Δράσης και στη μονομερή καταγγελία/ λύση της Συμφωνίας Επιδότησης.  
εξωγενείς αιτίες καθυστερούν την έναρξη της υλοποίησης ή και την υλοποίηση της Δράσης, για τις οποίες ο Δικαιούχος δεν φέρει ευθύνη, η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή οφείλει να προβεί 

Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, ο Δικαιούχος μπορεί να παραιτηθεί από τη χρηματοδότηση και να λύσει την παρούσα Συμφωνία Επιδότησης ανά πάσα στιγμή, μέσω έγγραφης και αιτιολογημένης ετικής αποζημίωσης. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση, ή η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή απορρίψει την προβαλλόμενη απαίτηση, η λύση εκ μέρους του Δικαιούχου κρίνεται καταχρηστική, και η Υπεύθυνη Αρχή/Εντεταλμένη Αρχή μπορεί να απαιτήσει ή εν όλω, των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί για τη Δράση, κατ’ αναλογία με τη βαρύτητα των καταλογιζόμενων παραπτωμάτων και αφού δοθεί στο δικαιούχο η δυνατότητα να υποβάλλει τις 
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Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016  

11. ΛΗΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η Συμφωνία Επιδότησης θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί και έχει λήξει με την ολοκλήρωση της δράσης και τη λήξη των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων της.
12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι τα μόνα αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την παρούσα Συμφωνία Επιδότησης. 
 
Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας Επιδότησης θεωρούνται ουσιώδεις.
 
Οι όροι και υποχρεώσεις της συμφωνίας επιδότησης υπογράφονται από το δικαιούχο σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων δύο (2) τηρεί ο δικαιούχος σστην Εντεταλμένη Αρχή, προκειμένου να υπογραφούν και από τον εκπρόσωπο της Εντεταλμένης Αρχής.

 
 
 

 
Για την Εντεταλμένη Αρχή

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

ΛΗΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
Επιδότησης θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί και έχει λήξει με την ολοκλήρωση της δράσης και τη λήξη των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων της. 

Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι τα μόνα αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την 

Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας Επιδότησης θεωρούνται ουσιώδεις. 
Οι όροι και υποχρεώσεις της συμφωνίας επιδότησης υπογράφονται από το δικαιούχο σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων δύο (2) τηρεί ο δικαιούχος στο φάκελο της δράσης και δύο (2) υποχρεούται να αποστείλει στην Εντεταλμένη Αρχή, προκειμένου να υπογραφούν και από τον εκπρόσωπο της Εντεταλμένης Αρχής.

Οι Συμβαλλόμενοι 

Για την Εντεταλμένη Αρχή   Για τον Δικαιούχο
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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Επιδότησης θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί και έχει λήξει με την ολοκλήρωση της δράσης και τη λήξη των 

Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι τα μόνα αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την 

Οι όροι και υποχρεώσεις της συμφωνίας επιδότησης υπογράφονται από το δικαιούχο σε τέσσερα (4) πρωτότυπα το φάκελο της δράσης και δύο (2) υποχρεούται να αποστείλει στην Εντεταλμένη Αρχή, προκειμένου να υπογραφούν και από τον εκπρόσωπο της Εντεταλμένης Αρχής. 

Για τον Δικαιούχο 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016 

 
 

α/α Ονοματεπώνυμο Π.Κε.Κ. Φύλο Ηλικία Υπηκοότητα Οικογενειακή Κατάσταση

1
2
3
4
5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ Π.ΚΕ.Κ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

.09.2016 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

Οικογενειακή Κατάσταση Ευάλωτη Ομάδα Ημερομηνία Άφιξης στο 
κέντρο

Ημερομηνία Αναχώρησης 
από το κέντρο

1/3/2016 25/12/2016

Ημερομηνία υποβολής κατάστασης: …/…/…
Στοιχεία από …/…/… μέχρι …/…/...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ Π.ΚΕ.Κ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
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Ημερομηνία Αναχώρησης 
από το κέντρο

Μέρες διαμονής στο 
κέντρο

Τρόπος Αναχώρησης 
FR/AVRR/Αποδέσμε

υση (και λόγος 
αποδέσμευσης)

-299

ΑΔΑ: ΨΟΠΩ46ΜΤΛΒ-ΝΑΒ



Αρ. Εντύπου: Ε Ι.2_.5 
Έκδοση: 2η 
Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016 

1 Παράτυποι υπήκοοι Τρίτων Χωρών 
που διαμένουν στα Π.Κε.Κ.

5 Μέσος χρόνος κράτησης παράτυπων 
μεταναστών

6 Προσωπικό που απασχολείται για 
την φύλαξη & λειτουργία των Π.Κε.Κ.

7 Δυναμικότητα Π.Κε.Κ. (λειτουργικές 
θέσεις κράτησης)

Τύπος δεδομένωνΔεδομένα για παρακολούθησηα/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΝΑ: ….. ΕΤΟΥΣ: …….

3 Παράτυποι υπήκοοι Τρίτων Χωρών 
ανά φύλο που διαμένουν στα Π.Κε.Κ.
Παράτυποι υπήκοοι ανά ηλικία που 

διαμένουν στα Π.Κε.Κ.4

2
Παράτυποι υπήκοοι Τρίτων Χωρών 

ανά  υπηκοότητα που διαμένουν στα 
Π.Κε.Κ.

.09.2016 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης – Τομέας Επιστροφών   

Αμυ
γδα

λέζα
ς

Ταύ
ρου Ξάν
θης

Αριθμός -
1. Γεωργία
2. Αλβανία
3. Τουρκία

4. Κίνα
5. Πακιστάν

6. Μπαγκλαντές
7. …..
8. …..

Άντρες
Γυναίκες

κάτω των 14 ετών
14-18 ετών

άνω των 18 ετών
Αριθμός -

Αριθμός -

Αριθμός -

Τύπος δεδομένων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΝΑ: ….. ΕΤΟΥΣ: …….

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Λεπτομέριες
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Ξάν
θης

Κορ
ίνθο

υ
Δρά

μας
Ορε

στιά
δας

Λέσ
βου Κω

Π.Κε.Κ
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