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Ενότητα 1.  Πληροφορίες Προγράμματος GR-G 

 

Τίτλος Πρόγραμμα GR-G: Ανάπτυξη των δυνατοτήτων 
διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου 
και Μετανάστευσης 

Προγραμματική Περιοχή Άσυλο και Μετανάστευση 
Διαχειριστής Προγράμματος Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/ Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη 

Εταίρος Προγράμματος  Νορβηγική Διεύθυνση Μετανάστευσης 
(Utlendingsdirektoratet – UDI) 

Διαμορφωτής Στρατηγικής  Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 
Χρηματοδότηση €19.411.765,00 

 85% (ήτοι €16.500.000) από πόρους του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής) 
περιόδου 2014-2021 

 15% (ήτοι €2.911.765) από εθνικούς πόρους  
Άξονες Προτεραιότητας 1. Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης του 

Ασύλου 
2. Βελτιωμένος στρατηγικός σχεδιασμός με 

πρόβλεψη αντιμετώπισης φαινομένων 
έκτακτης ανάγκης 

3. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τις ευπαθείς 
ομάδες μεταναστών με έμφαση στα 
ασυνόδευτα ανήλικα (UAMs) 

4. Αποτελεσματικότερο σύστημα υποδοχής 
ΣΔΕ ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 ΦΕΚ Β’ 526/19.02.2020 

Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου για την υλοποίηση του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) 
περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των Πόρων. 

1.1 Πληροφορίες Διαχειριστή Προγράμματος 
 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 

Αρμόδια Τμήματα εντός της Οργανωτικής 

Δομής του Διαχειριστή Προγράμματος που 

εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του Προγράμματος GR-G 

1. Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας - Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις. 

2. Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, 
Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών 

3. Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης 
 

Θεσμικό Πλαίσιο 1. Άρθρο 3 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση 

Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών 
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Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

61/31.03.2011). 
2. Π.Δ. 82/2011 «Οργάνωση και λειτουργία 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 

3938/2011)» (ΦΕΚ Α’ 198/09.09.2011). 

3. Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 

8000/20/45/119-δ «Διάρθρωση της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 

εδαφ. γ΄ του Ν. 4332/2015» (ΦΕΚ Β’ 

1880/07.09.2015). 

1.2 Οργανόγραμμα 

 

 

 

 

 

Υπουργός 
Προστασίας του 

Πολίτη

Διευθυντής 
Υ.Δ.Ε.Α.Π.

Τμήμα 
Προγραμματι

σμού και 
Αξιολόγησης 

του 
Ευρωπαϊκού 

Ταμείου 
Εσωτερικής 
Ασφάλειας -

Τομέας 
Σύνορα και 
Θεωρήσεις

Τμήμα 
Προγραμματισ

μού και 
Αξιολόγησης 

του 
Ευρωπαϊκού 

Ταμείου 
Εσωτερικής 

Ασφάλειας − 
Τομέας 

Αστυνομικής 
Συνεργασίας

Τμήμα 
Υλοποίησης, 
Αναφορών, 

Επαληθεύσεω
ν και 

Πιστοποίησης 
του 

Ευρωπαϊκού 
Ταμείου 

Εσωτερικής 
Ασφάλειας

Τμήμα 
Προγραμματισ

μού και 
Αξιολόγησης 

του 
Ευρωπαϊκού 

Ταμείου 
Ασύλου, 

Μετανάστευσ
ης και 

Ένταξης-
Τομέας 

Επιστροφών

Τμήμα 
Υλοποίησης, 
Αναφορών, 

Επαληθεύσεω
ν και 

Πιστοποίησης 
του 

Ευρωπαϊκού 
Ταμείου 
Ασύλου, 

Μετανάστευσ
ης και Ένταξης 

-Τομέας 
Επιστροφών

Τμήμα 
Συντονισμού 

και 
Υποστήριξης
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Ενότητα 2. Επιτροπή Συνεργασίας (Cooperation Committee) 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.4 του Κανονισμού, ο Διαχειριστής Προγράμματος (Programme 
Operator) σε Πρόγραμμα με εταίρους από τις Δότριες χώρες, οφείλει να προβεί στη σύσταση 
Επιτροπής Συνεργασίας (Cooperation Committee), η οποία θα αποτελείται από εκπρόσωπους 
του Διαχειριστή Προγράμματος και των Εταίρων. Παράλληλα, εκπρόσωποι από το Γραφείο ΧΜ 
ΕΟΧ, το Εθνικό Σημείο Επαφής και λοιπών φορέων δύναται να συμμετέχουν ως παρατηρητές. 
Ιδιαιτέρως δε για το Πρόγραμμα GR-G, στο Μνημόνιο Κατανοήσεως ορίζει ως ειδικό όρο του 
Προγράμματος και τη  συμμετοχή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην εν λόγω 
Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στη τόνωση των διμερών 
σχέσεων και αντικείμενο της αποτελεί η παροχή συμβουλών και απόψεων κατά τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση του Προγράμματος.  

Ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Συνεργασίας (Rules of procedure of the Cooperation 
Committee) επισυνάπτεται ως παράρτημα Ι στο παρόν έγγραφο.  

2.2 Σύνθεση της Επιτροπής Συνεργασίας 
 

Η Επιτροπή συνεργασίας αποτελείται από μέλη και παρατηρητές όπως αναλυτικά παρατίθεται 
στον πίνακα κατωτέρω: 

Μέλη (με δικαίωμα ψήφου) Παρατηρητές 

Διαχειριστής Προγράμματος: Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη 

Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Financial 
Mechanism Office) 

Εταίρος Προγράμματος: Γενική Διεύθυνση 
Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας 
(Utlendingsdirektoratet- UDI) 

Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα 

Διαμορφωτής Στρατηγικής: Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου 

Εθνικό Σημείο Επαφής Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - 
Ε.Υ. Προγραμματισμού, Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της υλοποίησης των 
Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του ΕΟΧ 

 

Στις συναντήσεις της Επιτροπής Συνεργασίας δύναται να προσκληθούν να συμμετέχουν ως 
παρατηρητές, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, οι Φορείς Υλοποίησης των Προκαθορισμένων 
Πράξεων του Προγράμματος, οι εταίροι των πράξεων καθώς επίσης εκπρόσωποι άλλων 
εμπλεκόμενων φορέων (λ.χ. Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων, Αρχή Πιστοποίησης, Μη 
κυβερνητικές οργανώσεις κ.α.). 

2.3 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Συνεργασίας 
  

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Συνεργασίας περιλαμβάνουν: 
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 παροχή συμβουλών για τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
 παροχή συμβουλών για την σύνταξη του υπομνήματος. 
 παροχή συμβουλών για τις διμερείς δραστηριότητες και τους πιθανούς εταίρους 

πράξεων στις Δότριες χώρες, κατά περίπτωση. 
 παροχή συμβουλών για τα κριτήρια επιλογής και τα κείμενα των προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων. 
 επισκόπηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί ως προς την επίτευξη των 

παραδοτέων, αποτελεσμάτων και στόχου του προγράμματος. 
 επισκόπηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί ως προς την ενίσχυση των διμερών 

σχέσεων, κατά περίπτωση.  
 εξέταση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του προγράμματος. 
 επισκόπηση των σχεδίων των ετήσιων εκθέσεων του προγράμματος. 
 παροχή συμβουλών προς τον Διαχειριστή Προγράμματος σχετικά με τροποποιήσεις στο 

πρόγραμμα που επηρεάζουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του προγράμματος και τον 
στόχο του 

 παροχή συμβουλών για την χρήση των πόρων για τις διμερείς σχέσεις, όπου συνάδει. 
 

2.4 Πραγματοποίηση Συναντήσεων 
 
Οι συναντήσεις της Επιτροπής Συνεργασίας πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα δύο (2) 
φορές κάθε ημερολογιακό έτος. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, η 
Επιτροπή Συνεργασίας δύναται να υπερβεί τον προβλεπόμενο ετήσιο αριθμό συναντήσεων της. 
 
Οι συναντήσεις της Επιτροπής Συνεργασίας δύναται να πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, το 
Όσλο Νορβηγίας ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία συμφωνηθεί από τα μέλη της. 
Επιπροσθέτως, οι συναντήσεις δύναται εναλλακτικά να πραγματοποιηθούν μέσω 
τηλεδιασκέψεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να λάβει 
αποφάσεις βάσει συγκεκριμένων γραπτών διαδικασιών, δίχως να απαιτείται φυσική παρουσία. 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Συνεργασίας ενημερώνει μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα μέλη και τους παρατηρητές της Επιτροπής. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Συνεργασίας (στέλεχος του Διαχειριστή Προγράμματος) 
υποχρεούται να ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα μέλη και τους 
παρατηρητές της Επιτροπής Συνεργασίας αναφορικά με τον χρόνο και τον τόπο 
πραγματοποίησης των συναντήσεων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία 
πραγματοποίησης τους, παρουσιάζοντας παράλληλα την προτεινόμενη ατζέντα της συνάντησης. 
Τα  μέλη της Επιτροπής Συνεργασίας μπορούν να υποβάλλουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας σχόλια αναφορικά με τη δομή και το περιεχόμενο της ατζέντας της συνάντησης 
το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης. 
 
Τα έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποστέλλονται μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα μέλη της Επιτροπής Συνεργασίας τουλάχιστον 
επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης, με δυνατότητα 
παράτασης του χρονικού αυτού διαστήματος κατά δύο (2) ημέρες, σε επαρκώς αιτιολογημένες 
περιπτώσεις. 
 

2.5 Πρακτικά Συναντήσεων 
 

Μετά το τέλος κάθε συνάντησης της Επιτροπής Συνεργασίας συντάσσονται τα πρακτικά της 
συνάντησης στην αγγλική γλώσσα από το Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Τα πρακτικά περιλαμβάνουν 
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πληροφορίες αναφορικά με τις εργασίες της Επιτροπής Συνεργασίας, καθώς επίσης και τις 
αποφάσεις που λήφθηκαν. 

Τα μέλη της Επιτροπής Συνεργασίας υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Διαχειριστή Προγράμματος 

σχόλια αναφορικά με το περιεχόμενο των πρακτικών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 

που δε δύναται να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από τη ημερομηνία αποστολής των 

πρακτικών. Μη αποστολή συνεισφοράς εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας θεωρείται 

σιωπηρή αποδοχή του περιεχομένου των πρακτικών.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Συνεργασίας 

αποφασίζει για την αποδοχή, συμπερίληψη ή απόρριψη των σχολίων επί του περιεχομένου των 

πρακτικών και ενημερώνει αναλόγως τα μέλη της Επιτροπής.   

Το τελικό κείμενο των πρακτικών, έχοντας ενσωματώσει όλα τα εγκεκριμένα σχόλια των μελών, 

υπογράφεται από εκπροσώπους των μελών της Επιτροπής Συνεργασίας στην επόμενη συνάντησή 

της.  Εναλλακτικά, τα μέλη δύναται μνα αποστείλουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

μια υπογεγραμμένη επιστολή συναίνεσης που θα αποτελεί παράρτημα των πρακτικών της 

συνάντησης.   

   

Ενότητα 3.  Κατανομή Λειτουργικών Περιοχών/Διαδικασιών ανά οργανωτική 
μονάδα του Διαχειριστή Προγράμματος - Καθορισμός και διασφάλιση 
αρμοδιοτήτων (Άρθρο 5.6.ιβ ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ). 
 

Λειτουργική Περιοχή / Διαδικασία 
Αρμόδια Μονάδα του 

Διαχειριστή 
Προγράμματος  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Διαδικασία I_1 : Έκδοση Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης 

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 

Διαδικασία I_2 : Επιλογή και ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης 

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 

 

Διαδικασία I_3: Ένταξη προκαθορισμένων πράξεων και μικρά σχήματα 
επιχορήγησης 

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 
 

 

Διαδικασία I_4: Επιλογή και ένταξη πράξεων Τεχνικής Βοήθειας 

Πράξεις Τεχνικής Βοήθειας 
δεν αφορούν τον 
Διαχειριστή Προγράμματος 
(Άρθρο 8.11 ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ) 
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ΕΕΑ Grants 

 
 
 

 

Αρ. Πιστοποιητικού 

ΣΔΠ 7005/19 

 
 

Λειτουργική Περιοχή / Διαδικασία 
Αρμόδια Μονάδα του 

Διαχειριστή 
Προγράμματος  

. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ IΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Διαδικασία II_1 : Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων 

Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία II_2 : Προέγκριση Διακήρυξης 

Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία II_3 : Προέγκριση  ανάληψης νομικής δέσμευσης  

Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία II_4 : Τροποποίηση νομικής δέσμευσης 

Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία II_5 : Διοικητική επαλήθευση της δαπάνης  

Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία II_6: Προγραμματισμός επιτόπιων επαληθεύσεων  

Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία II_7 : Επιτόπια Επαλήθευση 

Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
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ΕΕΑ Grants 

 
 
 

 

Αρ. Πιστοποιητικού 

ΣΔΠ 7005/19 

 
 

Λειτουργική Περιοχή / Διαδικασία 
Αρμόδια Μονάδα του 

Διαχειριστή 
Προγράμματος  

και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία II_8 : Παρακολούθηση αποτελεσμάτων επαλήθευσης – 
ελέγχου 

Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία II_9 : Τροποποίηση της απόφασης ένταξης  

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 
 
Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία II_10 : Ολοκλήρωση πράξης 

Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία II_11 : Ανάκληση της απόφασης ένταξης 

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 
 
Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία II_12 : Χρηματοδότηση  πράξεων και πληρωμές 

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 
 
Τμήμα Υλοποίησης, 
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ΕΕΑ Grants 

 
 
 

 

Αρ. Πιστοποιητικού 

ΣΔΠ 7005/19 

 
 

Λειτουργική Περιοχή / Διαδικασία 
Αρμόδια Μονάδα του 

Διαχειριστή 
Προγράμματος  

Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών 
 
Κοινές, κατά λόγο 
αρμοδιότητας, ενέργειες 
από τα ως άνωθεν 
οριζόμενα Τμήματα. 

Διαδικασία II_13: Προέγκριση Συμφωνίας Συνεργασίας με εταίρο πράξης   

 
Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙII:  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

Διαδικασία ΙΙΙ_1: Παρακολούθηση Προγραμμάτων και ΔΠ  

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 
 
Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών 
 
Κοινές, κατά λόγο 
αρμοδιότητας, ενέργειες 
από τα ως άνωθεν 
οριζόμενα Τμήματα και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Περιγραφή της ΛΠΙΙΙ 
του Εγχειριδίου 
Διαδικασιών. 

Διαδικασία ΙΙΙ_2: Κατάρτιση και Υποβολή Ετήσιων και Τελικών Εκθέσεων 
Υλοποίησης 

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης. του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις (κατάρτιση και 
υποβολή μέσω του 
συστήματος GRACE). 
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ΕΕΑ Grants 

 
 
 

 

Αρ. Πιστοποιητικού 

ΣΔΠ 7005/19 

 
 

Λειτουργική Περιοχή / Διαδικασία 
Αρμόδια Μονάδα του 

Διαχειριστή 
Προγράμματος  

 
Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών (ως προς τη 
συμπλήρωση των πεδίων 
που αφορούν την 
υλοποίηση του 
Προγράμματος) 

Διαδικασία ΙΙΙ_3: Κατάρτιση και υποβολή Έκθεσης Στρατηγικής και 
Ετήσιες Συναντήσεις 

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης. του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 

 

Διαδικασία ΙΙΙ_4: Διαχείριση κινδύνων  

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης. του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις μέσω του 
Υπεύθυνου Διαχείρισης 
Κινδύνων 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙV:  ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ  

Διαδικασία IV_1: Αξιολόγηση κινδύνων απάτης 

Υπεύθυνος Απάτης και 
Ομάδα Αξιολόγησης 
κινδύνων απάτης 
αποτελούμενη από στελέχη 
αντιπροσωπευτικών 
οργανωτικών μονάδων του 
Διαχειριστή Προγράμματος. 

Διαδικασία IV_2: Διαπίστωση και εξέταση παρατυπίας  

Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών 

Διαδικασία IV_3: Δημοσιονομικές Διορθώσεις Ελεγκτικών 
Αρχών/Οργάνων 

Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών  

Διαδικασία ΙV_4: Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων Τμήμα Υλοποίησης, 
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ΕΕΑ Grants 

 
 
 

 

Αρ. Πιστοποιητικού 

ΣΔΠ 7005/19 

 
 

Λειτουργική Περιοχή / Διαδικασία 
Αρμόδια Μονάδα του 

Διαχειριστή 
Προγράμματος  

ποσών Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών 

Διαδικασία ΙV_5: Εξέταση καταγγελιών  

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 
 
Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών 
 
Κοινές, κατά λόγο 
αρμοδιότητας, ενέργειες 
από τα ως άνωθεν 
οριζόμενα Τμήματα και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Περιγραφή της ΛΠΙV 
του Εγχειριδίου 
Διαδικασιών. 

Διαδικασία ΙV_6: Δήλωση των παρατυπιών στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 
 
Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών 
 
Κοινές, κατά λόγο 
αρμοδιότητας, ενέργειες 
από τα ως άνωθεν 
οριζόμενα Τμήματα και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Περιγραφή της ΛΠΙV 
του Εγχειριδίου 
Διαδικασιών. 
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ΕΕΑ Grants 

 
 
 

 

Αρ. Πιστοποιητικού 

ΣΔΠ 7005/19 

 
 

Λειτουργική Περιοχή / Διαδικασία 
Αρμόδια Μονάδα του 

Διαχειριστή 
Προγράμματος  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ V: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Διαδικασία V_1: Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή Ενδιάμεσων 
Οικονομικών Εκθέσεων – Οικονομικού Παραρτήματος Τελικής Έκθεσης 
Προγράμματος 
 1α: Κατάρτιση, υποβολή και πιστοποίηση των Ενδιάμεσων 

Οικονομικών Εκθέσεων  
 1β:Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή Οικονομικού Παραρτήματος 

της Τελικής Έκθεσης 

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις, ως προς την 
κατάρτιση και υποβολή 
μέσω του συστήματος 
GRACE. 

 
Τμήμα Υλοποίησης, 
Αναφορών, Επαληθεύσεων 
και Πιστοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης -Τομέας 
Επιστροφών, ως προς την 
πιστοποίηση των δαπανών. 

 
 

Διαδικασία V_2: Υποβολή προβλέψεων στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 

Τμήμα Προγραμματισμού 
και Αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας –
 Τομέας Σύνορα και 
Θεωρήσεις. 

 

Διαδικασία V_ 3: Απόδοση Συνδρομής ΧΜ ΕΟΧ 
Δεν αφορά τον Διαχειριστή 
Προγράμματος. 

Διαδικασία V_4: Δήλωση και επαλήθευση τόκων ΧΜ ΕΟΧ 
Δεν αφορά τον Διαχειριστή 
Προγράμματος. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ VΙ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Διαδικασία VI_1: Έλεγχοι από την Αρχή Ελέγχου 
Δεν αφορά τον Διαχειριστή 
Προγράμματος. 

 
 
 

Ενότητα 4. Επιλογή και Έγκριση Προκαθορισμένων Πράξεων (Predefined 
Projects) (Λειτουργική Περιοχή Ι _ Διαδικασία Ι_3) 
 
Το Πρόγραμμα GR-G με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών 

Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την υλοποίηση 

προκαθορισμένων πράξεων (predefined projects) και ως εκ τούτου ο Διαχειριστής 

Προγράμματος εφαρμόζει τη Διαδικασία Ι_3 «ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Οι 

προκαθορισμένες πράξεις (Predefined projects) ορίζονται στην Προγραμματική Συμφωνία και 

στην Υπουργική Απόφαση χρηματοδότησης του Προγράμματος. 
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ΕΕΑ Grants 

 
 
 

 

Αρ. Πιστοποιητικού 

ΣΔΠ 7005/19 

 
 

4.1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων  

Ο Διαχειριστής Προγράμματος, ήτοι Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προβαίνει στην κατάρτιση της 
πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση προκαθορισμένων πράξεων στο 
πλαίσιο της Προγραμματικής συμφωνίας, όπως αυτή ενσωματώθηκε από την Υπουργική 
Απόφαση Χρηματοδότησης του προγράμματος (ΦΕΚ Β’ 1497/21.04.2020). 

Η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης (έντυπο Ε.Ι.1_1) εγκρίνεται και 
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Διαχειριστή Προγράμματος, ο οποίος προΐσταται 
αυτού, και αναρτάται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην οικεία ιστοσελίδα του Διαχειριστή 
Προγράμματος.   

4.2 Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης προβλέπει την εφαρμογή 
κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης ενώ παράλληλα ενσωματώνει την υιοθέτηση κριτηρίων 
επιλογής πράξεων μέσα από τη χρήση των εντύπων «Λίστα Ελέγχου Πληρότητας αιτήσεων 
χρηματοδότησης προκαθορισμένων πράξεων» και «Φύλλο Αξιολόγησης Προκαθορισμένης 
Πράξης» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που στοχεύουν στον έλεγχο :  

 των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της Πράξης, 
 της συμβολής της Πράξης στους στόχους του Προγράμματος, 
 της συμμόρφωσης της Πράξης με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, 
 της τήρησης των προβλέψεων του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ και της υπ’ αρ. 13249/4.2.2020 

(ΦΕΚ Β΄526/19.02.2020) «Κ.Υ.Α Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την 
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 – Κατανομή των Πόρων», όπως ισχύουν . 
 

 
4.2.1 Όργανα Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης  

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης η οποία 
συγκροτείται με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του Διαχειριστή Προγράμματος, ο οποίος 
προΐσταται αυτού, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του Διαχειριστή Προγράμματος και 
αναρτάται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Για τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης διασφαλίζεται, 
σε κάθε περίπτωση, ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων και ότι διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για τη διενέργεια της αξιολόγησης. 

4.2.2 Διαδικασία Αξιολόγησης 

Κάθε υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης αξιολογείται από την αρμόδια Επιτροπή σε δύο 
διακριτά στάδια αξιολόγησης: 

Στάδιο Α’ « Έλεγχος πληρότητας & επιλεξιμότητας αίτησης χρηματοδότησης» 

Η Επιτροπή εξετάζει κριτήρια διοικητικής φύσεως καθώς επίσης κριτήρια επιλεξιμότητας. Ο 
έλεγχος πληρότητας στοιχείων πρότασης διενεργείται με τη χρήση του εντύπου Λ.1.3_1 «Λίστα 
ελέγχου πληρότητας αίτησης χρηματοδότησης», εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην 
πρόσκληση από το Διαχειριστή Προγράμματος. Όλα τα κριτήρια του Σταδίου Α΄ έχουν 
υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης. 

Προτάσεις που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις και δεν πληρούν τους κανόνες 
επιλεξιμότητας απορρίπτονται και ενημερώνεται σχετικά ο εκάστοτε Φορέας Υλοποίησης με την 
Ε.Ι.2_2 Απόφαση απόρριψης πρότασης, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της 
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απόρριψης. Ο Προϊστάμενος του Διαχειριστή Προγράμματος εισηγείται την Απόφαση 
Απόρριψης Πρότασης και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαχειριστή Προγράμματος την εκδίδει.  

Στάδιο Β’ « Αξιολόγηση των αιτήσεων ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων» 

Όλα τα κριτήρια αξιολογούνται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή δυαδικά (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 
κάνοντας χρήση του εντύπου Λ.Ι.2_2 «Φύλλο Αξιολόγησης προκαθορισμένης Πράξης». Στο 
Στάδιο Β΄ προχωρούν όσες αιτήσεις χρηματοδότησης πληρούν τα διοικητικά κριτήρια και τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας. Κατά την αξιολόγηση της Πράξης εξετάζεται το Σχέδιο Απόφασης 
Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα που υποβάλλεται από το δυνητικό Φορέα Υλοποίησης μαζί με την 
αίτηση χρηματοδότησης, εφόσον η πράξη ή έργα αυτής εκτελούνται με ίδια μέσα από τον φορέα 
υλοποίησης. 

4.3 Ένταξη Πράξης 

Η Απόφαση Ένταξης καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, καθώς και 
τους ρόλους και τις ευθύνες των μερών. Περιλαμβάνει ιδίως διατάξεις που διασφαλίζουν ότι ο 
Φορέας Υλοποίησης της πράξης  αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφωθεί πλήρως με τις 
διατάξεις του νομικού πλαισίου του ΧΜ του ΕΟΧ 2014-2021 που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 5 του Κανονισμού και της ΚΥΑ ΣΔΕ, οι οποίες είναι σχετικές με την υλοποίηση του 
έργου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης ισχύει μετά την ολοκλήρωση του 
έργου. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και εφόσον αυτή αποβεί θετική, ο Προϊστάμενος 
του Διαχειριστή Προγράμματος, ήτοι Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων, εισηγείται την Απόφαση Ένταξης και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαχειριστή 
Προγράμματος στη συνέχεια την εκδίδει. Η Απόφαση Ένταξης κοινοποιείται υποχρεωτικά τόσο 
στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων όσο και στο Φορέα Χρηματοδότησης και αναρτάται στο 
Πρόγραμμα Διαύγεια καθώς επίσης στην οικεία ιστοσελίδα του Διαχειριστή Προγράμματος. Η 
έκδοση της Απόφασης Ένταξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση έγγραφής της Πράξης σε 
Συλλογική Απόφαση και η ενημέρωση της αρμόδιας, για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων) 
γίνεται αυτοματοποιημένα με την καταχώριση της Απόφασης Ένταξης στο ΟΠΣ ΕΟΧ. 

Στην περίπτωση που η αξιολόγηση της αιτήσεως χρηματοδότησης αποβεί αρνητική ή η 
συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης δεν επαρκεί για τη 
χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης, η πρόταση απορρίπτεται. Ο Προϊστάμενος του 
Διαχειριστή Προγράμματος, ήτοι Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων, εισηγείται την Απόφαση Απόρριψης και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διαχειριστή 
Προγράμματος στη συνέχεια την εκδίδει. 

4.4 Υποβολή και Εξέταση Ενστάσεων 

Οι δυνητικοί Φορείς Υλοποίησης δύνανται να υποβάλλουν ένσταση στον Διαχειριστή 
Προγράμματος σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ 
ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την 
επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και εξετάζονται από 
τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του νόμιμου 
εκπροσώπου του Διαχειριστή Προγράμματος, ο οποίος προΐσταται του Διαχειριστή 
Προγράμματος, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του Διαχειριστή Προγράμματος. 
Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν τα ίδια 
άτομα που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία 
αφορά η ένσταση. 
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Ενότητα 5. Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης (Small Grant Scheme)_Επιλογή και 
Έγκριση Πράξης (Λειτουργική Περιοχή Ι) 
 
5.1 Εισαγωγή 
 

Στόχος  

Ενίσχυση του μηχανισμού 
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 
ανάμεσα σε Δημόσιους 
Οργανισμούς/ Φορείς Δημοσίου 
Τομέα της Ελλάδας και Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

Άξονας (Outcome 2) 

Βελτιωμένος στρατηγικός 
σχεδιασμός με πρόβλεψη 
αντιμετώπισης φαινομένων 
έκτακτης ανάγκης 

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη €508.183,00 

Μέγιστη αιτούμενη χρηματοδότηση 
(Άρθρο 6.6 §3 ΚΥΑ ΣΔΕ) 

€200.000,00 

Ελάχιστη αιτούμενη χρηματοδότηση 
(Άρθρο 6.6 §3 ΚΥΑ ΣΔΕ) 

€50.000,00 

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα 2022 

Επιλέξιμοι Φορείς Υλοποίησης 
(Άρθρο 7.2 §1 ΚΥΑ ΣΔΕ)  

 «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ) - Non-Governmental 
Organizations (NGOs),  ιδρυθείσες 
ως νομικές οντότητες στην 
Ελλάδα. 
Επισημαίνεται ότι στην 
περίπτωση παροχής 
χρηματοδότησης σε ΜΚΟ, το 
ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί 
να ανέλθει έως το 90% της 
επιλέξιμης δαπάνης. 

 Δημόσιοι Οργανισμοί/ Φορείς 
Δημοσίου Τομέα της Ελλάδας. 

Επιλέξιμοι Εταίροι 

(Άρθρο 7.2 §2 ΚΥΑ ΣΔΕ) 

 «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ) - Non-Governmental 
Organizations (NGOs),  ιδρυθείσες 
ως νομικές οντότητες στην 
Ελλάδα. 

 Δημόσιοι Οργανισμοί/ Φορείς 
Δημοσίου Τομέα της Ελλάδας. 

 Εταίροι από τις Δότριες χώρες 
(Donor State Partners). 

  

5.2 Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

Ο Διαχειριστής Προγράμματος προβαίνει στην κατάρτιση της πρόσκλησης για την υποβολή 
προτάσεων δράσεων προς χρηματοδότηση, η οποία εγκρίνεται και υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του Διαχειριστή Προγράμματος, ο οποίος προΐσταται αυτού. Η πρόσκληση 
αναρτάται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς επίσης στην οικεία ιστοσελίδα του Διαχειριστή 
Προγράμματος. Με την έκδοση της πρόσκλησης, ο Διαχειριστής Προγράμματος προβαίνει σε όσο 
το δυνατό ευρεία δημοσίευσή της έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί Φορείς 
Υλοποίησης έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενό της. 
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Οι δυνητικοί Φορείς Υλοποίησης υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ ΕΟΧ και μόνο 
το αίτημα χρηματοδότησης καθώς επίσης οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που 
προσδιορίζεται ρητά στην πρόσκληση και δεν δύναται να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΟΧ, υποβάλλεται υπογεγραμμένο στον Διαχειριστή 
Προγράμματος. 

5.3 Διαδικασία Επιλογής 

5.3.1 Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

Συγκριτική Αξιολόγηση: Οι προτάσεις αξιολογούνται ως προς τη συμμόρφωσή τους ανά 
κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων αξιολόγησης και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη 
βαθμολογία τους η οποία προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο (2) 
αξιολογητών και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5.3.2 Διαδικασία Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τους δυνητικούς Φορείς Υλοποίησης 
πραγματοποιείται στα κάτωθι αναφερόμενα Στάδια:  

Στάδιο Α’: Στο Στάδιο Α’ αξιολογούνται η πληρότητα και επιλεξιμότητα του αιτήματος 
χρηματοδότησης, βάσει των κριτηρίων ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας που 
επισυνάπτονται στην πρόσκληση. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή 
αξιολόγησης η οποία συγκροτείται με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του Διαχειριστή 
Προγράμματος, ο οποίος προΐσταται αυτού, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του 
Διαχειριστή Προγράμματος και αναρτάται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Ο έλεγχος πληρότητας στοιχείων πρότασης διενεργείται με βάση Το έντυπο «Λ.1.2_1 Λίστα 
ελέγχου πληρότητας αίτησης χρηματοδότησης», εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην 
πρόσκληση από το Διαχειριστή Προγράμματος. Όλα τα κριτήρια του Σταδίου Α΄ θα πρέπει να 
έχουν θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) για να προχωρήσει η πρόταση στο Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης. Σε 
διαφορετική περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός 
Φορέας Υλοποίησης. Σημειώνεται ότι οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται σε 
αυτό το στάδιο πρέπει να ενημερώνονται για τους λόγους της απόρριψης και να τους παρέχεται 
εύλογος χρόνος για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Η εν λόγω προθεσμία θα πρέπει να είναι σαφώς 
προσδιορισμένη στην Πρόσκληση. 

Στάδιο Β’: Στο Στάδιο Β’ πραγματοποιείται αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 
αξιολόγησης πράξεων/έργων που επισυνάπτονται στην πρόσκληση. Κατά την αξιολόγηση της 
πρότασης εξετάζεται το Σχέδιο Απόφασης Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα που υποβάλλεται από το 
δυνητικό Φορέα Υλοποίησης μαζί με την αίτηση χρηματοδότησης, εφόσον η πράξη ή έργα αυτής 
εκτελούνται με ίδια μέσα από αυτόν. 

Αρχικά, η αξιολόγηση πραγματοποιείται από δύο (2) αξιολογητές: ο πρώτος αξιολογητής 
αποτελεί στέλεχος του Διαχειριστή Προγράμματος, ενώ ο δεύτερος ανεξάρτητος αξιολογητής 
αποτελεί στέλεχος του διαμορφωτή στρατηγικής (policymaker) στο πεδίο του Ασύλου και της 
Μετανάστευσης, ήτοι Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με εμπειρία και τεχνογνωσία 
σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης. Οι αξιολογητές ορίζονται με Απόφαση του νόμιμου 
εκπροσώπου του Διαχειριστή Προγράμματος, ο οποίος προΐσταται αυτού, κατόπιν εισήγησης 
του προϊσταμένου του Διαχειριστή Προγράμματος και αναρτάται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Ο 
Διαχειριστής Προγράμματος θα πρέπει να λάβει όλα τα εύλογα και απαιτούμενα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσει μια διαφανή, αντικειμενική, συνεπή και συνεκτική αξιολόγηση των 
αιτήσεων χρηματοδότησης. Οι αξιολογητές δε θα πρέπει να έχουν άμεση ή έμμεση σχέση 
συμφέροντος με την υπό αξιολόγηση πρόσκληση και την υλοποίηση πράξης. Όλοι οι αξιολογητές 
θα πρέπει να υπογράψουν δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων. Όλα τα κριτήρια του Σταδίου 
Β’ αξιολογούνται με κλίμακα (βαθμολόγηση) ενώ οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα 
σειρά με βάση τη βαθμολογία τους η οποία προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των 
δύο αξιολογητών. Για κάθε εξειδικευμένο κριτήριο, ο Διαχειριστής Προγράμματος ορίζει τον 
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τρόπο βαθμολόγησής του, δηλαδή τις τιμές που δύναται να λάβει το εν λόγω κριτήριο και τις 
καταστάσεις στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λόγω τιμές. Για την αξιολόγηση, χρησιμοποιείται το 
Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, που συμπληρώνεται στο ΟΠΣ από τον ΔΠ. 

Κατόπιν, συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία έχει ως έργο τη γνωμοδότηση επί της 
κατάταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης, έτσι όπως αυτή προέκυψε μετά την αξιολόγηση που 
προηγήθηκε από τους δύο (2) αξιολογητές. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από μέλη με 
δικαίωμα ψήφου και από παρατηρητές έτσι όπως παρατίθεται κατωτέρω: 

1Ο Μέλος με δικαίωμα ψήφου Στέλεχος του Διαχειριστή Προγράμματος 

2ο Μέλος με δικαίωμα ψήφου Στέλεχος του Διαχειριστή Προγράμματος 
3ο Μέλος με δικαίωμα ψήφου Στέλεχος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που 

ενεργεί ως διαμορφωτής στρατηγικής (policymaker) 
Παρατηρητής Στέλεχος της Νορβηγικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης 

(Utlendingsdirektoratet – UDI) που ενεργεί ως Εταίρος του 
Προγράμματος από τις Δότριες Χώρες  

Παρατηρητής Στέλεχος του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 
Παρατηρητής Στέλεχος του Εθνικού Σημείου Επαφής του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή Αξιολόγησης (μέλη και παρατηρητές) είναι υποχρεωμένοι 
να υποβάλλουν δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων, αφού έχουν λάβει υπόψη, τουλάχιστον 
πέντε (5) ημέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, τον κατάλογο κατάταξης των 
προτάσεων που αξιολογήθηκαν από τους δύο (2) αξιολογητές, με τα πλήρη στοιχεία των 
αιτούντων και τις βαθμολογίες τους με τη σχετική τεκμηρίωση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
γνωμοδοτεί για την κατάταξη των αιτήσεων που προέκυψαν μετά την αξιολόγηση από τους δύο 
(2) αξιολογητές, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης της σειράς κατάταξης από την Επιτροπή, 
αυτή θα πρέπει να προβεί σε σαφή και αναλυτική τεκμηρίωση της τροποποίησης, η οποία θα 
αναλύεται στα πρακτικά της. Τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης πρέπει να γίνουν 
αποδεκτά από το αρμόδιο όργανο που προΐσταται του ΔΠ, για την έκδοση των σχετικών 
αποτελεσμάτων. Παράγεται από το ΟΠΣ Προσωρινός Πίνακας κατάταξης των προτάσεων 
που αξιολογήθηκαν [έντυπο Ε.Ι.2_3 Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων 
(Προσωρινός/Οριστικός)], ο οποίος εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του ΔΠ και αποστέλλεται 
ταυτόχρονα σε όλους τους δυνητικούς φορείς υλοποίησης που υπέβαλαν αιτήσεις 
χρηματοδότησης. Δίνεται στους δυνητικούς φορείς υλοποίησης εύλογο χρονικό διάστημα 
προκειμένου να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις επί της αποφάσεως. Η πληροφόρηση της 
προθεσμίας των ενστάσεων παρέχεται στην Πρόσκληση. 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να γνωμοδοτήσει για την κατάρτιση 
καταλόγου επιλαχόντων (reserve list), που αφορούν σε μη εγκεκριμένες πράξεις λόγω 
εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Ο κατάλογος επιλαχόντων θα επισυνάπτεται στα 
πρακτικά της Επιτροπής. 

Οι δύο αξιολογητές που διενέργησαν την αξιολόγηση κατά το αρχικό στάδιο δεν μπορούν να 
μετέχουν στην πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. 

5.4 Ένταξη Πράξης 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ένταξη των πράξεων είναι ακριβώς ίδια με αυτή που 
παρουσιάστηκε ανωτέρω για τις Προκαθορισμένες Πράξεις στην Ενότητα 3.3 «Ένταξη 
Πράξης» του παρόντος. 
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5.5 Υποβολή και Εξέταση Ενστάσεων 

Οι δυνητικοί Φορείς Υλοποίησης δύνανται να υποβάλλουν ένσταση στον Διαχειριστή 
Προγράμματος σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ 
ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την 
επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και εξετάζονται από 
τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του νόμιμου 
εκπροσώπου του Διαχειριστή Προγράμματος, ο οποίος προΐσταται αυτού, κατόπιν εισήγησης 
του προϊσταμένου του Διαχειριστή Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία εξέτασης 
των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν τα ίδια άτομα που συμμετείχαν στη διαδικασία 
αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. 

Στην περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση που αφορά στα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ 
γίνει δεκτή, ο Διαχειριστής Προγράμματος προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’. Εάν η 
υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης, με την ολοκλήρωση της εξέτασης 
των ενστάσεων οι προτάσεις για τις οποίες γίνεται αποδεκτή η ένσταση προστίθενται στον 
πίνακα κατάταξης στη σειρά που τους κατατάσσει η βαθμολογία τους, προκειμένου να 
προκύψει ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων. Ο Οριστικός Πίνακας 
κατάταξης των προτάσεων [έντυπο Ε.Ι.2_3 Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων 
(Προσωρινός/ Οριστικός)], εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του ΔΠ και αποστέλλεται εκ νέου 
σε όλους τους δυνητικούς ΦΥ για να λάβουν γνώση της τελικής κατάταξης. 

Ενότητα 6. Επιλογή και Έγκριση Πράξεων στο πλαίσιο του Διαχειριστικού 

Κόστους του Προγράμματος  (άρθρο 8.10 Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ). 

 
Το κόστος διαχείρισης ενός Διαχειριστή Προγράμματος θεωρείται ως επιλέξιμο κόστος, ενώ ως 
ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών διαχείρισης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 
2024. Στο άρθρο 8.10 του Κανονισμού και της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ, παρατίθενται λεπτομέρειες 
αναφορικά με την επιλεξιμότητα του κόστους διαχείρισης του Προγράμματος με τίτλο 
«Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και 
Μετανάστευσης». Ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή 
αποτελούν: 

 Προετοιμασία υλοποίησης προγράμματος 
 Επιλογή έργων (εμπειρογνώμονες, συναντήσεις, αξιολόγηση ενστάσεων) 
 Επαλήθευση δαπανών Φορέων Υλοποίησης  
 Παρακολούθηση πράξεων 
 Έλεγχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις έργων 
 Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης  
 Υποχρεώσεις κατάρτισης αναφορών προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 
 Έξοδα τραπεζικών λογαριασμών  
 Λειτουργιά της Επιτροπής Συνεργασίας 
 Δαπάνες διμερών σχέσεων 
 Ενίσχυση συνεργασίας Διαχειριστών Προγραμμάτων 

 
Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων θεωρείται Φορέας Υλοποίησης για τις δαπάνες που δύναται να 
χρηματοδοτηθούν από το Διαχειριστικό Κόστος και που στοχεύουν στην συνολική υποστήριξη 
του Διαχειριστή Προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος GR-G. 
Εκτός από τον ίδιο τον Διαχειριστή Προγράμματος, οι Φορείς Υλοποίησης του Προγράμματος 
GR-G, δύνανται επίσης να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Διαχειριστικού Κόστους του 
Προγράμματος για την πραγματοποίηση δαπανών που έχουν ως στόχο την διοικητική και 
τεχνική τους υποστήριξή ως προς την υλοποίηση των προκαθορισμένων πράξεων. 
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 8.10 παρ. γ. της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ προβλέπεται ότι η υποστήριξη των 
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Φορέων Υλοποίησης ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζει ο Διαχειριστής 
Προγράμματος για την υλοποίηση των πράξεων αποτελεί επιλέξιμη κατηγορία δαπανών 
διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι αναγκαίες και αναλογικές. 

Για την επιλογή και έγκριση Πράξεων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Διαχειριστικού Κόστους 
του Προγράμματος, απαιτείται γραπτό και επαρκώς τεκμηριωμένο αίτημα του νόμιμου εκπρόσωπου 
του Φορέα Υλοποίησης στο οποίο προτείνονται συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, εκτίμηση του 
προϋπολογισμού, αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου καθώς επίσης η αναγκαιότητα 
πραγματοποίησής τους. Στην περίπτωση που ο Διαχειριστής Προγράμματος αξιολογήσει ότι οι 
αιτούμενες δαπάνες είναι αναλογικές και αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης προς τους δυνητικούς Φορείς 
Υλοποίησης (Διαχειριστής Προγράμματος, Φορείς Υλοποίησης Προκαθορισμένων Πράξεων 
του Προγράμματος), 

 Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης, 

 Εξέταση ενστάσεων (όπου αυτό είναι αναγκαίο), 

 Ένταξη Πράξεων. 

Ο Διαχειριστής Προγράμματος εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Λειτουργική 
Περιοχή Ι/ Διαδικασία Ι_3 «ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και τις ειδικότερες προβλέψεις της 
ενότητας 4 του παρόντος εγγράφου.  

Ενότητα 7. Επιλογή και Έγκριση Πράξεων Διμερούς Ενδιαφέροντος (Άρθρο 4.6 

Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ) 

 

Στο από 31/10/2017 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) μεταξύ των Δοτριών Χωρών και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, προβλέπεται ξεχωριστός προϋπολογισμός (πέραν των 19.411.765,00 €) 
συνολικού ύψους 125.000,00 € για την υλοποίηση δράσεων διμερούς ενδιαφέροντος (Bilateral 
Ambitions) με φορείς των Δότριων Χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) στο πλαίσιο του 
Προγράμματος GR-G. Το ως άνω ποσό χρηματοδότησης, καλύπτεται κατά 100% από πόρους 
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 
και έχει εκχωρηθεί προς διαχείριση στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την υπ’ αριθ. 45504 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1896/ 18.05.2020). Η πρώτη ημερομηνία επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση 
βάσει του άρθρου 4.6 «Ταμείο Διμερών Σχέσεων» της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ και του Κανονισμού είναι η 
ημερομηνία υπογραφής του MoU, ήτοι για την Ελλάδα η 31η Οκτωβρίου 2017, ενώ η τελική 
ημερομηνία επιλεξιμότητας είναι η 30η Απριλίου 2025. 
 
Το Ταμείο Διμερών Σχέσεων χρησιμοποιείται για τη στήριξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δοτριών χωρών του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και 
της Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της κοινής υπουργικής απόφασης 13249/4-2-2020 (Β΄ 
526) ΣΔΕ ΕΟΧ. Δαπάνες που σχετίζονται με τις ακόλουθες δραστηριότητες είναι επιλέξιμες προς 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων: 

 Δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση διμερών σχέσεων μεταξύ των Δοτριών 
χωρών και της Ελλάδας. 

 Η αναζήτηση για εταίρους σε πράξεις με τη συμμετοχή εταίρων από τις Δότριες χώρες 
πριν από ή κατά τη διάρκεια της κατάρτισης αίτησης πράξης, η ανάπτυξη τέτοιων 
συνεργασιών και η κατάρτιση της αίτησης για πράξη από κοινού με δότρια χώρα. 
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 Δικτύωση, ανταλλαγές, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, τεχνολογίας, εμπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ φορέων στην Ελλάδα και φορέων στις Δότριες χώρες 
ή/και διεθνών οργανώσεων. 

 Δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και στην ανταλλαγή 
γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστών του Προγράμματος και 
παρόμοιων φορέων εντός της Ελλάδος και των Δοτριών χωρών, καθώς και διεθνών 
Οργανισμών, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον ένας φορέας στις Δότριες χώρες συμμετέχει 
στη δραστηριότητα. 

Η επιλογή και έγκριση πράξεων που εμπίπτουν στην κατηγορία των πράξεων Διμερούς 
Ενδιαφέροντος, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των συναντήσεων της Επιτροπής Συνεργασίας, 
καθόσον μεταξύ των αρμοδιοτήτων της συγκαταλέγεται η παροχή συμβουλών για την χρήση 
των πόρων για δράσεις διμερούς ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, ο δυνητικός δικαιούχος 
χρηματοδότησης (Διαχειριστής Προγράμματος και Φορείς Υλοποίησης των Προκαθορισμένων 
Πράξεων του Προγράμματος GR-G), οφείλει να αποστείλει στον Διαχειριστή Προγράμματος: 

 περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προτεινόμενης Πράξης, 
 το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής, 
 πληροφορίες σχετικά με τους Φορείς από τις Δότριες Χώρες με τους οποίους 

σχεδιάζεται η από κοινού υλοποίηση, 
 καταμερισμός των ρόλων των συμβαλλόμενων μερών. 

Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Προγράμματος  εξετάζει το περιεχόμενο των υποβληθεισών 
προτάσεων και τις παρουσιάζει στα μέλη και τους παρατηρητές της Επιτροπή Συνεργασίας. Τα 
μέλη της Επιτροπής Συνεργασία εξετάζουν την σαφήνεια, την πληρότητα και την 
αποτελεσματικότητα των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και σε θετική περίπτωση ψηφίζουν 
υπέρ της υλοποίησής τους. Προτάσεις βελτίωσης, σχόλια καθώς επίσης το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας καταγράφονται αναλυτικά στα πρακτικά της συνάντησης της Επιτροπής 
Συνεργασίας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Συνεργασίας ζητήσει την αποστολή περισσότερων 
στοιχείων από τον Φορέα Υλοποίησης προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά για την 
υλοποίηση δράσης διμερούς ενδιαφέροντος, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε χρόνο 
εκτός συνεδρίασης της Επιτροπής Συνεργασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αξιολόγηση 
των αιτούμενων στοιχείων και η συνεπακόλουθη ψηφοφορία πραγματοποιείται με κάθε 
πρόσφορο μέσο. 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή Συνεργασίας γνωμοδοτήσει θετικά για την υλοποίηση δράσης 
διμερούς ενδιαφέροντος, O Διαχειριστής Προγράμματος εφαρμόζει τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στη Λειτουργική Περιοχή Ι/ Διαδικασία Ι_3 «ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
και τις ειδικότερες προβλέψεις της ενότητας 4 του παρόντος εγγράφου. Συγκεκριμένα, ο 
Διαχειριστής Προγράμματος προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης προς τους δυνητικούς 
Φορείς Υλοποίησης (Διαχειριστής Προγράμματος, Φορείς Υλοποίησης 
Προκαθορισμένων Πράξεων του Προγράμματος), 

 Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης, 
 Εξέταση ενστάσεων (όπου αυτό είναι αναγκαίο), 
 Ένταξη Πράξεων: Τα διμερή έργα εγγράφονται σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του 

αρμοδίου φορέα χρηματοδότησης του Διαχειριστή Προγράμματος (για δράσεις 
διμερούς ενδιαφέροντος που θα υλοποιηθούν από τον Διαχειριστή Προγράμματος) και 
σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του φορέα χρηματοδότησης του οικείου φορέα 
υλοποίησης (για τις διμερείς δράσεις που υλοποιούνται από τους Φορείς Υλοποίησης 
των προκαθορισμένων πράξεων του Προγράμματος GR-G). Ταυτόχρονα ο Διαχειριστής 
Προγράμματος κοινοποιεί τις αποφάσεις ένταξης διμερών έργων στο Εθνικό Σημείο 
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Επαφής, συνεργάζεται με αυτό για την πιστοποίηση των δαπανών και του υποβάλλει 
τις προβλεπόμενες από το ΣΔΕ ΕΟΧ αναφορές και εκθέσεις, καθώς και άλλα στοιχεία ή 
έγγραφα που ζητούνται σχετικά με την υλοποίηση του ποσού εκχώρησης του Ταμείου 
Διμερών Σχέσεων στο πρόγραμμά. 

Ενότητα 8. Εξειδίκευση της Διαδικασίας ΙΙ_9 «Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης» 
(Λειτουργική Περιοχή ΙΙ) 
 

8.1 Εισαγωγή  

Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση μιας πράξης εντοπίζονται είτε από τον εκάστοτε Φορέα 
Υλοποίησης είτε από τον Διαχειριστή Προγράμματος μεταβολές στοιχείων που δεν συνιστούν 
σημαντική τροποποίηση της πράξης, δηλαδή δεν υποβαθμίζουν τους στόχους καθώς και την 
οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα μίας πράξης, δεν θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση 
του Προγράμματος και δεν αλλοιώνουν ή μειώνουν τις φυσικές ποσότητες ή τα παραδοτέα 
βάσει των οποίων στοιχειοθετήθηκε η αρχική επιλογή της πράξης, ενεργοποιείται η διαδικασία 
τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης.  

8.2 Διαδικασία εξέτασης 

Βήμα 1ο: Οι αρμόδιοι χειριστές της Πράξης που ανήκουν στα αντίστοιχα Τμήματα 
Προγραμματισμού και Υλοποίησης του Διαχειριστή Προγράμματος, αξιολογούν, από κοινού, το 
αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) και συντάσσουν σχετική αναφορά – πρακτικό στο οποίο  διατυπώνουν την 
άποψή τους τεκμηριωμένα περί της δυνατότητας ή μη αποδοχής της αιτηθείσας τροποποίησης. 

Βήμα 2ο: Ο αρμόδιος χειριστής του Τμήματος Υλοποίησης του Διαχειριστή Προγράμματος, 
προβαίνει στη σύνταξη Εισηγητικού Σημειώματος, ιεραρχικώς, προς τον κ. Διευθυντή του 
Διαχειριστή Προγράμματος, επισυνάπτοντας την αναφορά-πρακτικό (Βήμα 1ο), αφού 
γνωματεύσει υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού του Διαχειριστή 
Προγράμματος.  

Βήμα 3ο: Κατόπιν Απόφασης του προϊσταμένου του Διαχειριστή Προγράμματος περί αποδοχής 
τροποποίησης της πράξης, το εν λόγω εισηγητικό σημείωμα με συνημμένη τη σχετική 
αλληλογραφία, διαβιβάζεται στο  Τμήμα Προγραμματισμού του Διαχειριστή Προγράμματος 
προκειμένου να μεριμνήσει για τη σύνταξη και υποβολή της τροποποιημένης Απόφασης Ένταξης 
στον νόμιμο εκπρόσωπο του Διαχειριστή Προγράμματος για υπογραφή. Η τροποποιημένη 
Απόφαση Ένταξης υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Διαχειριστή Προγράμματος 
κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του Διαχειριστή Προγράμματος, ήτοι Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 

Σε περίπτωση απόρριψης από τον προϊστάμενο του Διαχειριστή Προγράμματος του αιτήματος 
τροποποίησης της πράξης, ο Φορέας Υλοποίησης ενημερώνεται με σχετική επιστολή που 
συντάσσεται από τον αρμόδιο χειριστή της πράξης του Τμήματος Υλοποίησης του Διαχειριστή 
Προγράμματος στην οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι απόρριψης.  

Επικαιροποίηση Απόφασης Ένταξης 

Στην περίπτωση τροποποίησης στοιχείων της Απόφασης Ένταξης που δεν επηρεάζουν τα 

κριτήρια αξιολόγησης της πράξης (π.χ. τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης λόγω κανονιστικών ρυθμίσεων) τότε δεν συμπληρώνεται το έντυπο Φύλλο 

Αξιολόγησης Πράξης και ο Διαχειριστής Προγράμματος  ( ή ο Φ.Υ. και στη συνέχεια το εγκρίνει ο 

Δ.Π) καταχωρίζει στο ΟΠΣ τα τροποποιηθέντα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης. Η διαδικασία 
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αυτή συνιστά επικαιροποίηση της Απόφασης Ένταξης και αποτελεί αποκλειστικά 

αρμοδιότητα των στελεχών του Τμήματος Υλοποίησης του Διαχειριστή Προγράμματος. 
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