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ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟY 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΥΧΡΟY  

(ΥΜ ΔΟΥ)  
 

Γιασειπιζηάρ ΠπογπΪμμαηορ: 
Τπηπεζέα Γιασεέπιζηρ Δςπωπαϊκών & 
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Α.Π.: 8000/20/76/3-λε’   

   

Σαρ. Γ/λζε: Π. Καλειινπνύινπ 4 - ΑΘΗΝΑ 

Σαρ. Κώδηθαο: 101 77  

Πιεξνθνξίεο: Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ & Αμηνιόγεζεο 
ηνπ Δπξσπατθνύ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο/  

Σνκέαο ύλνξα θαη Θεσξήζεηο 

Σειέθσλα:  210-7476032/041/064 

E-mail : eeagrants@yptp.gr 

  

  Ππορ:  

Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Αζύινπ 

Απσά Πποζθςγών 

Λεσθόξνο Θεβώλ 198, 182 33, 

Αγ. Ι. Ρέληεο. 

 

 

ΘΔΜΑ: Έληαμε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Δλίζρπζε ηεο Αξρήο Πξνζθπγώλ» κε Κσδηθό ΟΠ (MIS) 

5076412 ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Μεραληζκνύ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ 

Υώξνπ πεξηόδνπ 2014-2021 (ΥΜ ΔΟΥ 2014 - 2021) ζην Πξόγξακκα κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ Δζληθώλ πζηεκάησλ Αζύινπ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο». 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

Ο Τποςπγόρ Πποζηαζέαρ ηος Πολέηη 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Ν. 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ Α’ 265/23.12.2014), όπσο ηζρύεη. 

2. Σελ ππ’ αξ. 13249/4.2.2020 Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκόο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Μεραληζκνύ ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ 
(Υ.Μ. - ΔΟΥ) πεξηόδνπ 2014-2021 – Καηαλνκή ησλ Πόξσλ» (ΦΔΚ Β΄526/19.02.2020), 

όπσο ηζρύεη. 
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3. Σελ ππ’ αξηζ. 33393 Τπνπξγηθή Απόθαζε «πγρξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε 

ηίηιν: «Αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ Δζληθώλ πζηεκάησλ Αζύινπ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο» (Programme G -Capacity Building of National Asylum and Migration 

Management Systems), κε Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο (Programme Operator) ηελ 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, κε πόξνπο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Μεραληζκνύ 

Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) πεξηόδνπ 2014-2021 θαη Δζληθνύο πόξνπο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ - ΠΓΔ.» (ΦΔΚ Β’ 1497/21.04.2020).  

4. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 3938/2011 «ύζηαζε Γξαθείνπ Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθώλ 

Απζαηξεζίαο ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 

61/31.03.2011). 

5. Σν Π.Γ. 82/2011 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ θαη 

Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ (άξζξν 3 Ν. 3938/2011)» (ΦΔΚ Α’ 198/09.09.2011). 

6. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξηζ. 8000/20/45/119-δ «Γηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο Δπξσπατθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 11 εδαθ. γ΄ ηνπ Ν. 

4332/2015» (ΦΔΚ Β’ 1880/07.09.2015). 

7. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 8000/20/76-ηνε’ από 23/07/2020 (ΑΓΑ: Χ9Χ046ΜΣΛΒ-Φ42) 

Πξόζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Μεραληζκνύ 

Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ πεξηόδνπ 2014-2021 (ΥΜ ΔΟΥ 2014-2021) κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε ησλ Γπλαηνηήησλ Γηαρείξηζεο ησλ Δζληθώλ πζηεκάησλ Αζύινπ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο». 

8. Σελ ππ’ αξηζ. 8000/20/76-πθδ’ από 22/12/2020 ηξνπνπνηεκέλε σο πξνο ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο (30/06/2021 – 15.00) Πξόζθιεζε 

Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ (ΑΓΑ: 99Κ546ΜΣΛΒ-1Φ) ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε ησλ Γπλαηνηήησλ Γηαρείξηζεο ησλ Δζληθώλ πζηεκάησλ Αζύινπ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο» ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Μεραληζκνύ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΥΜ 

ΔΟΥ), πεξηόδνπ 2014-2021.  

9. Σo κε ID 5076412 – 22/12/2020 – ώξα: 12.10 κκ Σερληθό Γειηίν Πξάμεο ηνπ Φνξέα 

Τινπνίεζεο «Αξρή Πξνζθπγώλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ θαη ηα 

ζπλεκκέλα ζε απηό έγγξαθα πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο «Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 

Δπξσπατθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάησλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππόςε πξάμεο ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Μεραληζκνύ 

Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ πεξηόδνπ 2014-2021 (ΥΜ ΔΟΥ 2014 - 2021) ζην 

Πξόγξακκα κε ηίηιν «Αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ Δζληθώλ πζηεκάησλ 

Αζύινπ θαη Μεηαλάζηεπζεο».  

10. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 2504 από 19/02/2021 Αίηεζε Υξεκαηνδόηεζεο ππνγεγξακκέλε από 

ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο. 

11. Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο όπσο απηό θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο πξόηαζεο θαη εηδηθόηεξα ζηε Λίζηα ειέγρνπ πιεξόηεηαο & επηιεμηκόηεηαο 

ηεο πξόηαζεο θαη ζην Φύιιν Αμηνιόγεζεο Πξάμεο, ηα νπνία απνηππώλνληαη ζην ΟΠ – 

ΔΟΥ θαη ζην από 03/03/2021 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο.  

12. Σν από 22/03/2021 κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ Δζληθνύ εκείνπ Δπαθήο 

πξνο ην Γξαθείν Υξεκαηνδνηηθνύ Μεραληζκνύ (FMO).  

13. Σελ κε αξ. πξση. 8000/20/76/3-λδ’ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο. 
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Αποθαζέζει 

 

ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Πξνθαζνξηζκέλε Πξάμε 1 - Δλίζρπζε ηεο Αξρήο 

Πξνζθπγώλ» ζην Budget Heading «PA 18_1– Δλίζρπζε ππεξεζηώλ Αζύινπ» ζην Πξόγξακκα 

«37 - Άζπιν θαη Μεηαλάζηεπζε (ΔΟΥ)». 

 

Η Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηνλ Υξεκαηνδνηηθό Μεραληζκό ηνπ Δπξσπατθνύ 

Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΥΜ ΔΟΥ). 

 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΑΞΗ 

1.Κωδικόρ ΠπΪξηρ/MIS(ΟΠ):  5076412 

2.ΦοπΫαρ Τλοποέηζηρ: Απσά Πποζθςγών 

3.Κωδικόρ ΦοπΫα Τλοποέηζηρ: 161050002 

4.Φςζικό ανηικεέμενο ηηρ ππΪξηρ: 

ην πιαίζην ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζύινπ, ε Αξρή Πξνζθπγώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Αζύινπ ζα αμηνπνηήζεη ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο 1.700.000,00 € πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνύλ νη 

δηαδηθαζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο θαη λα κεησζεί ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμέηαζε 

ησλ πξνζθπγώλ. Μέζα από ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο ππνέξγσλ, ζα πξνθύςνπλ απνηειέζκαηα πνπ 

ζα αλαβαζκίζνπλ πνηνηηθά ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο εμέηαζεο αηηεκάησλ δηεζλνύο πξνζηαζίαο ζε Β' 

βαζκό, απμάλνληαο ηελ επηρεηξεζηαθή θαη ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ηεο Αξρήο Πξνζθπγώλ ζηε δηαρείξηζε 

ησλ ππνζέζεσλ θαζώο επίζεο ηελ άκεζε θαη έγθπξε θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 

πςειέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Η πινπνίεζε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξάμεο πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη 

δξαζηεξηόηεηεο: 

1. ύζηαζε θαη ζπγθξόηεζε ηξηκειώλ Δπηηξνπώλ Πξνζθπγώλ γηα ηελ εμέηαζε εθθξεκώλ ππνζέζεσλ 

2. Γεκηνπξγία Μνλάδαο Πιεξνθνξηώλ γηα ηηο Υώξεο Καηαγσγήο - C.O.I. Unit πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

ζηειέρσζε ηεο Μνλάδαο κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθό, ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο 

πιεξνθνξηώλ (C.O.I. Unit Platform), ηελ πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ πιηθνηερληθνύ θαη ειεθηξνληθνύ 

εμνπιηζκνύ γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο, ηηο επηζθέςεηο κειέηεο (study visits) ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε Μνλάδα ζε ρώξεο όπνπ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο θαιά νξγαλσκέλεο Μνλάδεο (π.ρ. 

Γαλία, νπεδία, Πνισλία, Βέιγην θ.α.) θαζώο επίζεο ηηο απνζηνιέο (field missions) ζε ρώξεο από όπνπ 

πξνέξρνληαη κεγάινη αξηζκνί αηηνύλησλ άζπιν. 

3. Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Αξρήο Πξνζθπγώλ. 

4. Γεκηνπξγία βηβιηνζήθεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Αξρήο ζηελ  εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηεο. 

5. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ αηηνύλησλ άζπιν, ησλ ζπλεξγαδόκελσλ 

θνξέσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ. 

6. Πξνκήζεηα θάζε είδνπο πιηθνηερληθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη αλαιώζηκσλ πιηθώλ 

γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο Πξνζθπγώλ. 

7. πλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Αξρήο Πξνζθπγώλ θαη ηνπ Ννξβεγνύ Δηαίξνπ UNE-Immigration Appeals 

Board γηα ηελ αληαιιαγή γλώζεσλ θαη ηερλνγλσζίαο. 

5. ΠαπαδοηΫα ππΪξηρ 

Π.Π. 1 ύζηαζε θαη ζπγθξόηεζε δέθα (10) ηξηκειώλ Δπηηξνπώλ Πξνζθπγώλ.  
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Π.Π. 2 Γεκηνπξγία Μνλάδαο Πιεξνθνξηώλ γηα ηηο Υώξεο Καηαγσγήο (C.O.I. Unit). 

Π.Π. 3 Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Αξρήο Πξνζθπγώλ. 

Π.Π. 4 Γεκηνπξγία βηβιηνζήθεο. 

Π.Π. 5 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηεο Αξρήο. 

Π.Π. 6 Πξνκήζεηα πιηθνηερληθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ θαη αλαιώζηκσλ πιηθώλ. 

Π.Π. 7 Γηνξγάλσζε επηζθέςεσλ ησλ Ννξβεγώλ εηαίξσλ ζηελ Διιάδα, δηνξγάλσζε εθπαηδεύζεσλ γηα 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο Αξρήο Πξνζθπγώλ θαη δηνξγάλσζε επηζθέςεσλ ζηε Ννξβεγία, δεκηνπξγία 

εζσηεξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κέζα από ηε ζπλεξγαζία ηεο Αξρήο Πξνζθπγώλ κε ην Ννξβεγό εηαίξν 

ηεο πξάμεο, UNE. 

 

6. ΓΔΙΚΣΔ ΔΚΡΟΧΝ (output indicators) 

ΚΧΓ. 
ΓΔΙΚΣΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΓΔΙΚΣΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

 
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ  

EOX_O085 Upgrade of the 
central IT system 
used by the Appeals 
Authority for 
country of origin 
information 

Ναί (1) / Όρη (0) Γελ εθαξκόδεηαη 1,00 

EOX_O086 Number of Appeals 
Authority employees 
trained in relevant 
areas of concern 

Αξηζκόο 
 

Γελ εθαξκόδεηαη 94,00 

EOX_O087 Number of 3- 
member 
Committees 
established and 
operational 

Αξηζκόο Γελ εθαξκόδεηαη 10,00 

EOX_O088 Number of annual 
visits to Appeals 
Authority new 
website 

Αξηζκόο Γελ εθαξκόδεηαη 1.500,00 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

7. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 01/04/2021 

 

8. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 30/04/2024 

 

9. Η αλάιεςε ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ηνπ πξώηνπ θύξηνπ ππνέξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη έσο 

01/12/2021. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

A. ΓΑΠΑΝΔ ΒΑΔΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩN 

 P.8.2.4. Απόζβεζη Εξοπλιζμού 

i. Ποζό σωπίρ 
ΦΠΑ 

42.096,74 42.096,74 

ii. ΦΠΑ 10.103,23 10.103,23  

 P.8.3.1a. Δαπάνερ πποζωπικού 

i. Ποζό σωπίρ 
ΦΠΑ 

1.066.500,00 1.066.500,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 P.8.3.1b. Δαπάνερ Σαξιδιών 
i. Ποζό σωπίρ 
ΦΠΑ 

300.000,00 300.000,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 P.8.3.1c. Δαπάνερ Εξοπλιζμού 

i. Ποζό σωπίρ 
ΦΠΑ 

70.161,29 70.161,29 

ii. ΦΠΑ 16.838,72 16.838,72  

 P.8.3.1e. Δαπάνερ για αναλώζιμα και ππομήθειερ 

i. Ποζό σωπίρ 
ΦΠΑ 

13.709,68 13.709,68 

ii. ΦΠΑ 3.290,33 3.290,33  

 P.8.3.1f. Δαπάνερ άλλων ζςμβάζεων 
i. Ποζό σωπίρ 
ΦΠΑ 

142.983,87 142.983,87 

ii. ΦΠΑ 34.316,14 34.316,14  

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ  ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ 1.700.000,00 1.700.000,00  

ΤΝΟΛΑ  1.700.000,00 1.700.000,00 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 1.700.000,00 

ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 0,00 

ΜΗ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 0,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΑΞΗ 1.700.000,00 

 

10. Η επηιέμηκε δεκόζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζηήξημεο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 

1.700.000,00 € 

 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

11. Η δημόζια δαπΪνη ηηρ ππΪξηρ πνπ πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδύζεσλ ανΫπσεηαι ζε 1.700.000,00 €. 

 

ΤΛΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝ/ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΑΝ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΓ. Α 
ΚΩΓ. ΠΡΑΞΗ Α 

(ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΝΑΡΙΘΜΟΤ)* 

ΠΡΟΣΑΗ ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΔΝΔΡΓΟ 
ΔΝΑΡΙΘΜΟ 

(πος ζςνεσέζει 
να πληπώνει 
ηην ππΪξη) 

Π/Τ ΤΠΟΔΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣ

ΙΚΩΝ ΔΝΔΡΓΙΩΝ 
ΤΝΟΛΟ Π/Τ 

Ε7561 -  ΝΑΙ 0,00  1.700.000,00  

 

* Ο κωδικόρ εναπίθμος ηίθεηαι ζε ιζσύ μεηά ηην έγκπιζη ηηρ Α από ηον Τποςπγό.  

12. To επηιέμηκν πνζό ηεο δεκόζηαο δαπάλεο, ε νπνία πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην ΠΓΔ, αλέξρεηαη ζε 

1.700.000,00 €.  

 

Γ. ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Ο θνξέαο πινπνίεζεο ππνρξενύηαη λα ηεξήζεη ηνπο όξνπο ηεο απόθαζεο έληαμεο θαη λα πινπνηήζεη ηελ 

πξάμε, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηνλ ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό απηήο, θαζώο θαη λα ηεξήζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

απόθαζεο έληαμεο.   
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ε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο απνθιίλεη από ηνπο όξνπο ηεο απόθαζεο έληαμεο, ν ΓΠ 

επαλεμεηάδεη ηελ πξάμε θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο απόθαζεο έληαμήο ηεο.  

 

Ο Τποςπγόρ Πποζηαζέαρ ηος Πολέηη 

 

ΜΙΥΑΗΛ ΥΡΤΟΥΟΨΓΗ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

1. Παξάξηεκα Ι : ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  ΦΟΡΔΧΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

Απόθαζεο Έληαμεο. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ   

1. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο/ Γηεύζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, Νίθεο 5-7, Αζήλα 

(θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ ΔΟΥ). 

2. Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ/ Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, 

Λεσθόξνο Θεβώλ 198, 182 33, Αγ. Ι. Ρέληεο. (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ ΔΟΥ). 

3. Δ..Δ. ΥΜ ΔΟΥ - Δ.Τ. Πξνγξακκαηηζκνύ, πληνληζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ 

Υξεκαηνδνηηθώλ Μεραληζκώλ ηνπ ΔΟΥ(θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ ΔΟΥ). 

 

 

Δζωηεπικά Γιανομά  

Σκήκα Τινπνίεζεο, Αλαθνξώλ, Δπαιεζεύζεσλ θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Σακείνπ Αζύινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο – Σνκέαο Δπηζηξνθώλ / Τ.Γ.Δ.Α.Π.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΦΟΡΔΧΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο «Απσά Πποζθςγών» αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη ηηο 

παξαθάησ ππνρξεώζεηο: 

 

1. ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΧΝ ΣΟΤ ΥΜ ΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ & ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ  

(i) Να ηεξεί ηε λνκνζεζία ηνπ ΥΜ ΔΟΥ, ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη ηδίσο όζνλ αθνξά ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, ηελ αεηθόξν 

αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο εληζρύζεηο, ηελ ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ηε κε 

δηάθξηζε θαη ηελ πξνζβαζηκόηεηα Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο.  

 

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ  

(i) Να ηεξεί ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ επί κέξνπο ππνέξγσλ, 

όπσο απηά απνηππώλνληαη ζηελ Απόθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο, ζην Σερληθό Γειηίν 

Πξάμεο θαη ζηελ Απόθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, εθόζνλ ππνέξγα ηεο πξάμεο 

πινπνηνύληαη κε ίδηα κέζα.  

(ii) Να δηαζθαιίδεη ην ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, ιακβάλνληαο όια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ην ζθνπό απηό, κε βάζε ην θαλνληζηηθό πιαίζην ηνπ θνξέα 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην 

θνξέα πινπνίεζεο απηήο. 

(iii) Να ιακβάλεη έγθξηζε από ηνλ Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

(iv) ηηο πεξηπηώζεηο πξάμεσλ/ππνέξγσλ πνπ εθηεινύληαη κε ίδηα κέζα, ν θνξέαο 

πινπνίεζεο ππνρξενύηαη: 

α) λα ππνβάιιεη ην Σερληθό Γειηίν Τπνέξγνπ, κεηά ηελ έθδνζε/ππνγξαθή ηεο 

Απόθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Σερληθό Γειηίν 

Τπνέξγνπ. ηελ Απόθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, ν δηθαηνύρνο ππνρξενύηαη λα 

ελζσκαηώζεη ελδερόκελεο παξαηεξήζεηο ηνπ Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο πνπ 

δηαηππώζεθαλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ζρεηηθήο 

πξόηαζεο. 

β) λα ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα 

κέζα.  

(v) Να ελεκεξώλεη έγθαηξα ηνλ Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο 

πξάμεο, γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη λα απνζηέιιεη όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 

αθνξνύλ ζηε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή 

ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ.  

(vi) Να ελεκεξώλεη εγγξάθσο ηνλ Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο γηα ηπρόλ δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηα ζηνηρεία ηεο Πξάμεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνύζα Απόθαζε Έληαμεο σο 

πξνο: 

α) ην θπζηθό αληηθείκελν ηεο Πξάμεο (παξαδνηέα, δείθηεο εθξνώλ, δείθηεο 

απνηειέζκαηνο). 

β) ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο.  

γ) ηε ζπλνιηθή δεκόζηα δαπάλε ηεο Πξάμεο. 
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Δπηζεκαίλεηαη όηη νη κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Πξάμεο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζήο ηεο πξέπεη λα κελ ζπληζηνύλ ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηεο πξάμεο, 

δειαδή λα κελ ππνβαζκίδνπλ ηνπο ζηόρνπο θαζώο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή 

βησζηκόηεηα κίαο πξάμεο, λα κελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη λα κελ αιινηώλνπλ ή κεηώλνπλ ηηο θπζηθέο πνζόηεηεο ή ηα 

παξαδνηέα βάζεη ησλ νπνίσλ ζηνηρεηνζεηήζεθε ε αξρηθή επηινγή ηεο πξάμεο.  

Δθόζνλ ν Φνξέαο Τινπνίεζεο δηαπηζηώζεη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηεο 

Πξάμεο, ππνβάιιεη ζρεηηθό αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο ζην Γηαρεηξηζηή 

Πξνγξάκκαηνο. ην αίηεκα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα ζεκεία ηξνπνπνίεζεο θαη λα 

ηεθκεξηώλνληαη επαξθώο νη ιόγνη ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηεο πξάμεο. Σν αίηεκα 

ππνβάιιεηαη ζηνλ ΓΠ κε ηελ επαλππνβνιή ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ Πξάμεο κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ πξνηεηλόκελσλ αιιαγώλ επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο Πξάμεο. ην αίηεκα 

επηζπλάπηνληαη όια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ αλάγθε 

ηξνπνπνίεζεο. 

ηελ πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ππνέξγα ηα νπνία πινπνηνύληαη κε 

ίδηα κέζα, ν Φνξέαο Τινπνίεζεο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ επαξθώο ηεθκεξησκέλνπ 

αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο νθείιεη λα επηζπλάπηεη θαη ηελ Απόθαζε 

Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα έρνληαο ελζσκαηώζεη ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο. 

ηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο ηξνπνπνίεζεο εθδίδεηαη ε ηξνπνπνηεκέλε Απόθαζε 

Έληαμεο από ηνλ Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηεο 

αξρηθήο Απόθαζεο Έληαμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνέξγα ηεο πξάμεο πινπνηνύληαη 

κε ίδηα κέζα, ν Φνξέαο Τινπνίεζεο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε λέαο 

Απόθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα. Γηα ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πξάμεηο πνπ πινπνηνύληαη 

ζε ζπλεξγαζία κε εηαίξνπο, ν Φνξέαο Τινπνίεζεο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη όηη νη εηαίξνη 

ηεο πξάμεο είλαη εγθαίξσο θαη επαξθώο ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο πξάμεο 

πνπ ηνπο επεξεάδνπλ.   

ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο ν Φνξέαο Τινπνίεζεο 

ελεκεξώλεηαη κε ζρεηηθή επηζηνιή, κε ηεθκεξίσζε ησλ ιόγσλ απόξξηςεο. Ο Φνξέαο 

Τινπνίεζεο δεζκεύεηαη λα πινπνηήζεη ηελ πξάμε ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή Απόθαζε 

Έληαμεο.  

(vii) Να πξαγκαηνπνηεί όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ΟΠ – ΔΟΥ κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα 

ηεο πξάμεο πνπ πινπνηεί θαη εηδηθόηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνύ 

θαη πινπνίεζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ 

παξαθνινύζεζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηώλ, ηηο 

επαιεζεύζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ αμηνιόγεζε πξάμεσλ θαη γεληθόηεξα ηε δηαδξνκή 

ειέγρνπ ηεο πξάμεο. 

(viii) Να δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβάιιεη ζην ΟΠ - ΔΟΥ, ζύκθσλα κε ην ρξνληθό πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηαζύλδεζε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

ηνπ κε ην ΟΠ – ΔΟΥ γηα ηελ απηόκαηε ππνβνιή ζηνηρείσλ, εθόζνλ απαηηείηαη. 

(ix) Να ιακβάλεη έγθξηζε από ηνλ Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο πξνο θνξείο ή/θαη θπζηθά πξόζσπα πξηλ ηελ έθδνζή ηεο, θαζώο θαη γηα 

νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζή ηεο. 
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3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ  

(i) Να ιεηηνπξγεί κεραληζκό πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη 

ηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ, ησλ ππεξεζηώλ 

θαη ηνπ ηειηθνύ παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζώο θαη λα εθαξκόδεη εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ πιεξσκώλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηε λνκηκόηεηα θαη 

θαλνληθόηεηά ηνπο.  

(ii) Να ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνύληαη 

όιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνύλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειώλνληαη  ζηνλ 

Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλώλ.  

(iii) Να ππνβάιιεη (εθόζνλ απαηηείηαη από ηε θύζε ηνπ έξγνπ) ζηνλ Γηαρεηξηζηή 

Πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο 

α) ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνύκελνπο ηόθνπο από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

ησλ δηαηηζέκελσλ πόξσλ,  

β)  επηθαηξνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θαζαξώλ 

εζόδσλ γηα ηηο πξάμεηο πνπ παξάγνπλ θαζαξά έζνδα, εθόζνλ απαηηείηαη,  

γ)  ζηελ πεξίπησζε πξάμεο πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηό λα θαζνξηζηνύλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηα έζνδα, ν θνξέαο πινπνίεζεο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη, εηεζίσο, 

ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά έζνδα ηεο πξάμεο, γηα πεξίνδν ηξηώλ εηώλ από ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ή έσο ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ γηα 

ην θιείζηκν ηνπ ΔΠ, αλαιόγσο κε ην πνηα εκεξνκελία είλαη πξνγελέζηεξε, 

δ) ζηελ πεξίπησζε πξάμεο πνπ παξάγεη θαζαξά έζνδα κόλν θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο 

θαη ηα νπνία δελ είραλ ιεθζεί ππόςε θαηά ηελ έληαμε ηεο πξάμεο, ν θνξέαο 

πινπνίεζεοππνρξενύηαη λα ηα δειώζεη, ην αξγόηεξν, ζην ηειεπηαίν Γειηίν 

Γήισζεο Γαπαλώλ πνπ ππνβάιιεη.   

 

4. ΔΠΙΚΔΦΔΙ – ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ  

(i) Να ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθόζνλ δεηεζνύλ, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξάμεο 

θαη γηα όζν ρξόλν ν θνξέαο πινπνίεζεο ππνρξενύηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 9.8 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνύ θαη ηεο ΚΤΑ ΓΔ ΔΟΥ, όια ηα 

έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηνλ Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο, 

ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο, ηελ Αξρή Διέγρνπ, θαη ζε όια ηα ειεγθηηθά όξγαλα ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ ΥΜ ΔΟΥ. 

(ii) Να απνδέρεηαη επηηόπηνπο ειέγρνπο από όια ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα, ηόζν ζηελ 

έδξα ηνπ, όζν θαη ζηνπο ρώξνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, θαη λα δηεπθνιύλεη ηνλ 

έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, 

εθόζνλ δεηεζεί. 

 

5. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

(i) Να απνδέρεηαη λα δεκνζηνπνηεί ν Γηαρεηξηζηήο Πξνγξάκκαηνο ηελ πξάμε, ζηε 

δηαδηθηπαθή πύιε www.eeagrants.gr, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 7.3 ηνπ 
Καλνληζκνύ θαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ ΥΜ ΔΟΥ, ζηα Διιεληθά θαη ζηα 

Αγγιηθά .  

(ii) Να ιακβάλεη όια ηα κέηξα πιεξνθόξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα III ηνπ 

Καλνληζκνύ ΔΟΥ θαη εηδηθόηεξα.  
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α)  Να αλαξηά πξνζσξηλή πηλαθίδα, ζεκαληηθνύ κεγέζνπο, ζην εξγνηάμην ησλ έξγσλ 

ππνδνκήο ή θαηαζθεπώλ ζε νξαηό ζεκείν από ην θνηλό, κε ζπλνιηθή δεκόζηα 

δαπάλε άλσ ησλ 500.000 επξώ, θαηά ηε θάζε πινπνίεζήο ηνπο.  

β)  Να ηνπνζεηεί κόληκε αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα ζεκαληηθνύ κεγέζνπο, ζε 

ζεκείν εύθνια νξαηό από ην θνηλό, εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ ππνδνκήο ή θαηαζθεπώλ ή αγνξάο θπζηθνύ (ελζώκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε 

ζπλνιηθή δεκόζηα δαπάλε άλσ ησλ 500.000 επξώ. 

γ)  Να πξνβάιιεη ζε όιεο ηηο δξάζεηο πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ πινπνηεί, 

ην έκβιεκα ηνπ ΥΜ ΔΟΥ, κε αλαθνξά ζην ΥΜ ΔΟΥ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξάμε. 
 

δ)  Να αλαξηά ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ, αλ ππάξρεη, ζηνηρεία ηεο πξάμεο, όπσο 

ζύληνκε πεξηγξαθή, αλάινγε κε ην επίπεδν ηεο ζηήξημεο, ζηόρνπο θαη 
απνηειέζκαηα, επηζεκαίλνληαο ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε από ηνλ ΥΜ ΔΟΥ. 

ε)  Να ηνπνζεηεί αθίζα κε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξάμε, ζε πξάμεηο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε πηλαθίδσλ ή πιαθώλ. 

ζη)  Να ελεκεξώλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη ηνλ ΥΜ 

ΔΟΥ, ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζή ηεο από ηνλ ΥΜ ΔΟΥ θαη ηελ πινπνίεζή 

ηεο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο. Η ελ ιόγσ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε 

έγγξαθν ή άιιν πηζηνπνηεηηθό πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεο ή παξάγνληαη ζην πιαίζην απηό. 

 

6. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΠΟ ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

(i) Να ηεξεί θαη λα ελεκεξώλεη θάθειν πξάμεο κε όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ 

εθηέιεζε ηεο πξάμεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

ην θάθειν ηεο πξάμεο λα ηεξνύληαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο 

δαπάλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνύο ειέγρνπο γηα δηάζηεκα δύν (2) εηώλ, από ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκώλ ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο νινθιεξσκέλεο πξάμεο. Ο Γηαρεηξηζηήο 

Πξνγξάκκαηνο ελεκεξώλεη ηνλ θνξέα πινπνίεζεο γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πεξηόδνπ δηαζεζηκόηεηαο ησλ εγγξάθσλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. Σα 

αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δηαηεξνύληαη είηε ππό ηε κνξθή 

πξσηνηύπσλ, ή επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηύπσλ ή ζε θνηλώο 

απνδεθηνύο θνξείο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθώλ εθδόζεσλ ησλ 

πξσηόηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κόλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

(ii) Να θνηλνπνηεί ζηoλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο ην έληππν Δ.Ι.1_6 «Καηάζηαζε 

ηήξεζεο θαθέινπ Πξάμεο», ζην νπνίν, κεηαμύ άιισλ, θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία 

ηαπηόηεηαο θαη ε δηεύζπλζε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ηεξνύληαη ζηνηρεία θαη 

έγγξαθα, θαζώο θαη ε κνξθή ππό ηελ νπνία ζα ηεξνύληαη, ην αξγόηεξν κε ηελ 

ππνβνιή ηνπ πξώηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπάλεο.  

(iii) Να ηεξεί εηδηθόηεξνπο όξνπο ή πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη από ην εηδηθό ζεζκηθό 

πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή πνπ ηίζεληαη από ηνλ Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο. 

 

7. ςμθωνέερ ςνεπγαζέαρ (Partnership Agreements) 

ηελ πεξίπησζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξάμεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηνύληαη ζε 

ζπλεξγαζία κε εηαίξνπο πξάμεο, όπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 1.6 ηνπ Καλνληζκνύ θαη ηεο 

ΚΤΑ ΓΔ ΔΟΥ, ν Φνξέαο Τινπνίεζεο ππνρξενύηαη: 
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(i) Να θαηαξηίζεη ζηελ αγγιηθή γιώζζα, εάλ ην αληηζπκβαιιόκελν κέξνο είλαη Φνξέαο 

πνπ εδξεύεη εθηόο Διιάδαο, θαη λα ζπλππνγξάςεη κε ηνλ εηαίξν ηεο Πξάμεο ηε 

πκθσλία πλεξγαζίαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 

7.7 ηνπ Καλνληζκνύ θαη ηεο ΚΤΑ ΓΔ ΔΟΥ. Η ππνγξαθή ηεο εηαηξηθήο ζπκθσλίαο από 

ηνπο ζπκβαιιόκελνπο θνξείο πξνεγείηαη ηεο πξνθήξπμεο /ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ 

ππνέξγνπ ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν Δηαίξνο ηεο πξάμεο.  

(ii) Να απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο ππνγεγξακκέλεο ζπκθσλίαο ζηνλ Γηαρεηξηζηή 

Πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ηεξείηαη ζηνλ θάθειν ηνπ έξγνπ. 

(iii) Να ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ εθάζηνηε πκθσλία πλεξγαζίαο. 

(iv) Να ελεκεξώλεη ηνλ εηαίξνο πξάμεο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο 

παξνύζαο Απόθαζεο Έληαμεο πνπ επεξεάδεη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θαη ηελ κεηαμύ ηνπο ζρέζε. 

(v) Να ελεκεξώλεη εγθαίξσο θαη επαξθώο ηνλ Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε 

ηελ πξόνδν πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ 

εηαίξν ηεο πξάμεο θαη εηδηθόηεξα λα απνζηέιιεη ζην Γηαρεηξηζηή Πξνγξάκκαηνο ζε 

εηήζηα βάζε δειηίν πξνόδνπ δξαζηεξηνηήησλ ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ 

έθαζηνπ έηνπο. ην δειηίν απηό ζα απνηππώλνληαη όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(νξόζεκα, παξαδνηέα, πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο) αλαθνξηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο ζην 

πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ εηαίξν ηεο πξάμεο.      

 

8. Δπέλςζη διαθοπών και δικαιοδοζέα  

(i) Σα δηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ είλαη ηα κόλα αξκόδηα γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ 

πξνθύπηεη ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα Απόθαζε Έληαμεο. 

(ii) Οη ππνρξεώζεηο ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ηεο πξάμεο ηζρύνπλ θαη εθαξκόδνληαη 

ζύκθσλα κε ηελ εθαξκνζηέα εζληθή λνκνζεζία. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ 

εζληθώλ δηαηάμεσλ θαη ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ ηνπ X.M. ΔΟΥ 2014-2021, όπσο απηό 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1.5 ηεο ΚΤΑ ΓΔ ΔΟΥ θαη ηνπ Καλνληζκνύ, ππεξηζρύεη ην δεύηεξν. 

 

9. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

(i) Να πινπνηήζεη ηελ πξάμε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο Έληαμεο 

θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο απηήο.  

(ii) Να δηαηεξεί ηνλ εμνπιηζκό ζηελ θαηνρή ηνπ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο θαη ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκό πξνο 

όθεινο ησλ γεληθώλ ζηόρσλ ηεο πξάμεο θαηά ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. 

(iii) Να δηαηεξεί ηνλ εμνπιηζκό δεόλησο αζθαιηζκέλν έλαληη δεκηώλ όπσο ππξθαγηά, 

θινπή ή άιια θαλνληθά αζθαιίζηκα πεξηζηαηηθά ηόζν θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο 

θαη ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε θαηόπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο θαη 

(iv) Να δηαζέηεη θαηάιιεινπο πόξνπο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) έηε κεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. 
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