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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων 

εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και 

λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην 

 

 

ΘΕΜΑ: Τρίτη Τροποποίηση της Ένταξης της Δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων 

εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία 

Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια 

Αττικής » με Κωδικό ΟΠΣ 5045615 από το 

ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 

Έχοντας υπόψη : 

α. Τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και 516/2014.

β. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

  
 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης
 

Διαχείρισης 

gr 

  

Ημερομηνία: 12 Ιουλίου 2022   

Α.Π.: ΤΑΜΕ/30/6/1-τξζ΄ 

  

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων 

εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και 

λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην 

περιφέρεια Αττικής» 

 

Τροποποίηση της Ένταξης της Δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων 

εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία 

Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια 

Αττικής » με Κωδικό ΟΠΣ 5045615 από το Εθνικό Πρόγραμμα του ΤΑΜΕΙΟY 

ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020».  

 

 

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη  

 

Τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και 516/2014. 

Την υπ’ αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων 

εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και 

λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην 

Τροποποίηση της Ένταξης της Δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων 

εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία 

Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια 

Εθνικό Πρόγραμμα του ΤΑΜΕΙΟY 

Την υπ’ αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την 
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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, την 

αριθ. C(2016) 7527 από 25.11.2016 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, 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. 

γ. Τον Κανονισμό 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 18ης Ιουλίου 2018σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 

223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

δ. Το Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/03.04.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας 

Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση 

Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 

του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.06.2013), 

διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις 

και ειδικότερα τα άρθρα 75 έως 79 και το άρθρο 81, όπως ισχύουν. 

ε. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

στ. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 

Α/22.04.2005), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 

του ν. 4622/2019. 

ζ. Το Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α΄ 198) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 

3938/2011)». 

η. Το Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

θ. Το Π.Δ. 83 (ΦΕΚ121/Α/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
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Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 

ι. Την υπ’ αριθ. 42356/ΥΦ 776 Υπουργική Απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων 

πόρων και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 

προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76 

του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 1121/Β/20.04.2016). 

ια. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 8000/20/45/119−δ (ΦΕΚ 1880/Β/7-9-

2015) με την οποία διαρθρώθηκε η Υπηρεσία 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. 

ιβ. Την υπ’ αριθ. 245 (ΦΕΚ 510/Β/20.02.2019) Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για 

δράσεις / έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου 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». 

ιγ. Την υπ’ αριθ. 2711 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 5772/Β’/2020). 

ιδ. Την υπ’ αριθ. 23/13532/20 (ΦΕΚ 5272 Β/30-11-2020): Γενικός Κανονισμός 

Λειτουργίας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, που λειτουργούν με μέριμνα της 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 

ιε. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6-σοι από 23.01.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 

ιστ. Το υπ’ αριθ. 24/2053 από 24.01.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

ιζ. Το πρακτικό της από 29.01.2019 συνάντησης με της Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αναφορικά με το σχεδιασμό της νέας Δράσης των Εθελουσίων Επιστροφών. 

ιη. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/60/1-ι΄ από 22.04.2019 μήνυμα ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας περί σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Υποδοχής & 

Ταυτοποίησης. 
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ιθ. Την υπ’ αριθ. ΑΠ.912/Φ.20 από 17.04.2019 έγγραφη σύμφωνη γνώμη της 

Υπεύθυνης Αρχής. 

κ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-ιστ’ από 25.04.2019 Πρόσκληση για την υποβολή 

προτάσεων για την Δράση με τίτλο: «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων 

εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και 

λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην 

περιφέρεια Αττικής»(ΑΔΑ: 693Ν46ΜΚ6Π-ΡΣΑ). 

κα. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-λ’ από 28.05.2019 πρόταση του δικαιούχου 

«Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης- Αποστολή Ελλάδος» προς την Υπηρεσία 

για χρηματοδότηση της υπόψη δράσης στο Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020». 

κβ. Η υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-κθ’ από 28.05.2019 Απόφαση κας Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη για τη σύσταση - συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προτάσεων και Επιτροπής Εξέτασης ενστάσεων της δράσης με τίτλο: «Η 

εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής 

Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» του 

Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης-

Τομέας Επιστροφών για τα ημερολογιακά έτη 2019-2022. 

κγ. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-ξδ’ από 11.07.2019 πρακτικό επιτυχούς αξιολόγησης 

πρώτου σταδίου της Επιτροπή Αξιολόγησης. 

κδ. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-πγ’ από 27.08.2019 πρακτικό επιτυχούς αξιολόγησης 

δεύτερου σταδίου της Επιτροπή Αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα 

έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο 

Αξιολόγησης Δράσης. 

κε. Τον υπ‘ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-πε’ από 28.08.2019 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης 

Αξιολογημένων Προτάσεων. 

κστ. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1 – πστ’ από 28.08.2019 έγγραφο ενημέρωσης της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προς τον 

Δικαιούχο «Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης- Αποστολή Ελλάδος» περί 

ανάθεσης της δράσης και αιτήματος αποστολής των προαπαιτούμενων 

δικαιολογητικών από την παράγραφο 6.4. της Πρόσκλησης (ως δικαιολογητικά 

τελικής κατακύρωσης). 

κζ. Το υπ’ αριθ. 3850 από 28.08.2019 έγγραφο του δικαιούχου «Διεθνής 

Οργανισμός Μετανάστευσης - Αποστολή Ελλάδος» για την προσκόμιση των ως 
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άνω δικαιολογητικών. 

κη. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1 – πη’ από 28.08.2019 Εισήγηση της Κας Διευθυντή 

Υ.Δ.Ε.Α.Π. για την υπογραφή της Απόφασης Χορήγησης Επιδότησης της εν 

λόγω δράσης. 

κθ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-πθ’ από 28.08.2019 Απόφαση Χορήγησης 

Επιδότησης της δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων 

επιστροφών,συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία 

Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας ΑιτούντωνΕθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια 

Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5045615 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου 

Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020». (ΑΔΑ: ΩΒΟΠ46ΜΚ6Π-Ζ4Β) 

λ. Το υπ’ αριθ. 3853 από 29/08/19 έγγραφο του δικαιούχου «Διεθνής Οργανισμός 

Μετανάστευσης - Αποστολή Ελλάδος» για την προσκόμιση των 

επικαιροποιημένων Τεχνικού Δελτίου Δράσης και των δύο Σ.Α.Υ.Ι.Μ. 

λα. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1- ρη’ από 31.08.2019 Εισήγηση της Κας Διευθυντή 

Υ.Δ.Ε.Α.Π. περί υπογραφής της Συμφωνία Επιδότησης της εν λόγω δράσης. 

λβ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-ρθ’  από 31.08.2019 Συμφωνία Επιδότησης της 

δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής 

Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής». (ΑΔΑ: 

ΩΚΧΓ46ΜΚ6Π-75Ν) 

λγ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-ρνστ΄από 28.04.2020 Απόφαση κ. Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη για τη σύσταση - συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προτάσεων και Επιτροπής Εξέτασης ενστάσεων της δράσης με τίτλο: «Η 

εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής 

Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» του 

Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης-

Τομέας Επιστροφών για τα ημερολογιακά έτη 2019-2022 (ΑΔΑ: 9Δ7Β46ΜΤΛΒ-

ΞΦΔ). 

λδ. Το υπ’ αριθ. 4657 από 29.05.2020 (οίκοθεν ΤΑΜΕ/30/6/1-ρνη΄από 29.05.2020) 

τροποποιημένο Αίτημα Χρηματοδότησης της δράσης με τίτλο: «Η εφαρμογή 

των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 

επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας 

Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης-Τομέας Επιστροφών για τα ημερολογιακά 
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έτη 2019-2022. 

λε. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-ροβ΄από 22.06.2020 Απόφαση κ. Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη για την τροποποίηση Σύστασης - Συγκρότησης 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αναθεωρημένου Αιτήματος Χρηματοδότησης της 

δράσης με τίτλο «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής 

Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» του 

Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης/Τομέας Επιστροφών (ΑΔΑ: Ω8ΠΚ46ΜΤΛΒ-3Γ4). 

λστ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-ροδ΄από 25.06.2020 Αναφορά του κ. Προέδρου της 

Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. 

λζ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1–ροε’ από 26.06.2020 Εισήγηση κ. Διευθυντή 

Υ.Δ.Ε.Α.Π. περί υπογραφής της πρώτης τροποποίησης της Απόφασης 

Χορήγησης Επιδότησης της εν λόγω δράσης. 

λη. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-ροστ’ από 01.07.2020 Πρώτη Τροποποίηση της 

Απόφασης Χορήγησης Επιδότησης της δράσης «Η εφαρμογή των 

υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 

επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας 

Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5045615 από το Εθνικό 

Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020» 

(ΑΔΑ: ΩΗ8Α46ΜΤΛΒ-8ΩΜ). 

λθ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1 – ρπ’ από 13.07.2020 Εισήγηση κ. Διευθυντή 

Υ.Δ.Ε.Α.Π. περί υπογραφής της πρώτης τροποποίησης της Συμφωνίας 

Επιδότησης της εν λόγω δράσης. 

μ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-ρπβ’  από 22.07.2020 Πρώτη Τροποποίηση της 

Συμφωνίας Επιδότησης της δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων 

εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και 

λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην 

περιφέρεια Αττικής». (ΑΔΑ: 6ΟΧΤ46ΜΤΛΒ-ΛΧΩ). 

μα. Τη με αρ. πρωτ. 259/2021 από 17.03.2021 Επιστολή του Γενικού Γραμματέα 

Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

μβ. Το με αρ. πρωτ. 5167 από 20/05/2021 (οίκοθεν ΤΑΜΕ/30/6/1-σξγ’ από 

21.05.2021) Τροποποιημένο Αίτημα Χρηματοδότησης της δράσης  με τίτλο «Η 

εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής 
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Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5045615 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020». 

μγ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-σξε΄ από 31.05.2021 Απόφαση κ. Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη για την τροποποίηση σύστασης - συγκρότησης 

Επιτροπής Αξιολόγησης Τροποποιημένου Αιτήματος Χρηματοδότησης της 

δράσης με τίτλο: «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής 

Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» του 

Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης-

Τομέας Επιστροφών για τα ημερολογιακά έτη 2019-2022 (ΑΔΑ: ΩΞ1Ξ46ΜΤΛΒ-

ΩΞ9). 

μδ. Τη με αρ. πρωτ. ΤΑΜΕ/30/6/1-σοα΄από 16.06.2021 Αναφορά του Προέδρου 

της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. 

με. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1–σοβ’ από 17.06.2021 Εισήγηση κ. Διευθυντή 

Υ.Δ.Ε.Α.Π. περί υπογραφής της δεύτερης τροποποίησης της Απόφασης 

Χορήγησης Επιδότησης της εν λόγω δράσης. 

μστ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-σοδ’από 24.06.2021 Δεύτερη Τροποποίηση της 

Απόφασης Χορήγησης Επιδότησης της δράσης «Η εφαρμογή των 

υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 

επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας 

Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5045615 από το Εθνικό 

Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020» 

(ΑΔΑ: ΩΦΔΓ46ΜΤΛΒ-0ΦΖ). 

μζ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1- σπθ’ από 30/07/2021 Δεύτερη Τροποποίηση της 

Συμφωνίας Επιδότησης της δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων 

εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και 

λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην 

περιφέρεια Αττικής». (ΑΔΑ: 949Δ46ΜΤΛΒ-ΤΧΖ). 

μη. Το Π.Δ. 68/2021 από 31.08.2021 (ΦΕΚ 155/Α’/31.08.2021) «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών». 

μθ. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/585 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Απριλίου 

2022 (L 112/ 11.04.2022). 

ν. Την υπ’ αριθ. 330390/2022 από 08/06/2022,  όπως μας διαβιβάστηκε με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία την 15/06/2022 (οίκοθεν ΤΑΜΕ/30/6/6/1-τμα΄ από 
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15/06/2022) Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

να. Το υπ’ αριθ. 5681 από 20.06.2022 (οίκοθεν ΤΑΜΕ/30/6/1-τμδ’ από 22.06.2022) 

Τροποποιημένο Αίτημα Χρηματοδότησης της δράσης  με τίτλο «Η εφαρμογή 

των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών,  συμπεριλαμβανομένων μέτρων 

επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας 

Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5045615 από το Εθνικό 

Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 2020», 

ηλεκτρονικά υποβληθέν στο ΟΠΣ την 21.06.2022 με ΙD 327753. 

νβ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-τμστ΄ από 28.06.2022 Απόφαση κ. Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη για την τροποποίηση  σύστασης - συγκρότησης 

Επιτροπής Αξιολόγησης Τροποποιημένου Αιτήματος Χρηματοδότησης της 

δράσης με τίτλο: «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής 

Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» του 

Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης-

Τομέας Επιστροφών για τα ημερολογιακά έτη 2019-2023 (ΑΔΑ: 6Ω3Α46ΜΤΛΒ-

Μ1Π). 

νγ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-τνα΄από 30.06.2022 Αναφορά του Προέδρου της 

Επιτροπής. 

νδ. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-τνβ΄ από 30.06.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας 

προς το Δικαιούχο για την παροχή διευκρινίσεων, συμπληρωματικών στοιχείων 

και διενέργεια αναγκαίων διορθώσεων. 

νε. Την υπ’ αριθ. 5730 από 01.07.2022 επιστολή του Δικαιούχου, η οποία μας 

διαβιβάστηκε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (οίκοθεν ΤΑΜΕ/30/6/1-τνγ’ από 

02.07.2022). 

νστ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-τνζ΄από 05.07.2022 Αναφορά του Αν. Προέδρου 

της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. 

νζ. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-τνη΄ από 05.07.2022 μήνυμα ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας της Υπηρεσίας μας προς το Δικαιούχο για την αποστολή των 

απαιτούμενων στοιχείων της παρ 6.4 της Πρόσκλησης. 

νη. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1-τνθ΄  από 05.07.2022 απαντητικό μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Δικαιούχου για την αποστολή των 

απαιτούμενων στοιχείων της παρ 6.4 της Πρόσκλησης. 

νθ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1–τξ’ από 05.07.2022 Εισήγηση κ. Διευθυντή 

Υ.Δ.Ε.Α.Π. περί υπογραφής της τρίτης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης 
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Επιδότησης της εν λόγω δράσης. 

ξ. Την υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1- τξγ΄ από 07.07.2022 Τρίτη Τροποποίηση της  

Απόφασης Χορήγησης Επιδότησης της δράσης «Η εφαρμογή των 

υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 

επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας 

Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5045615 από το Εθνικό 

Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 – 

2020»(ΑΔΑ: Ω5ΦΜ46ΜΤΛΒ-ΦΑΓ). 

ξα. Το υπ’ αριθ. ΤΑΜΕ/30/6/1- τξδ’ από 07.07.2022 έγγραφο μας για την 

ενημέρωση του δικαιούχου της εν θέματι δράσης για την έκδοση Απόφασης 

Χορήγησης Επιδότησης και την αποστολή σχεδίου Συμφωνίας Επιδότησης για 

υπογραφή των Όρων και Υποχρεώσεων. 

ξβ. Το υπ’ αριθ. 5742 από 08.07.2022 (οίκοθεν ΤΑΜΕ/30/6/1-τξε΄από 08.07.2022) 

έγγραφο του δικαιούχου για την υποβολή πρωτότυπων υπογεγραμμένων 

αντιγράφων των όρων και υποχρεώσεων της Συμφωνίας Επιδότησης της 

δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής 

Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής». 

  

 

Αποφασίζει 

 

την ένταξη της Δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας 

Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής» στον Ειδικό Στόχο  

«Επαναπατρισμός», και στους Εθνικούς Στόχους ΝΟ1 «Συνοδευτικά Μέτρα» και ΝΟ2 

«Μέτρα για τον Επαναπατρισμό».  

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 
2014-2020. 

 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Κωδικός Δράσης /MIS (ΟΠΣ):  5045615 

2. Δικαιούχος: Διεθνής Οργανισμό Μετανάστευσης- 
Αποστολή Ελλάδος 
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3.Κωδικός Δικαιούχου: 613142145 

4. Φυσικό αντικείμενο της Δράσης: 

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)-Αποστολή Ελλάδας, λαμβάνοντας 
υπόψη του τις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να επιστρέψουν 
στις χώρες καταγωγής τους και όσοι από αυτούς είναι επιλέξιμοι να λάβουν βοήθεια 
επανένταξης σε είδος μετά την επιστροφή τους, προτείνει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών 
και διαδικασιών προκειμένου να διευκολύνει την επιστροφή κι επανένταξη των 
επωφελούμενων της Δράσης αλλά και να διασφαλίσει ότι η εθελοντική επιστροφή 
τους θα λάβει χώρα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.  
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της προτεινόμενης Δράσης , ο ΔΟΜ, αναμένεται να στηρίξει 
την εθελοντική επιστροφή 10,800 υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής 
τους, να παράσχει βοήθεια επανένταξης σε είδος σε 2,740 επιστρέφοντες και να 
φιλοξενήσει 3,000 αιτούντες εθελούσιας επιστροφής στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας 
Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής. Οι υπήκοοι των τρίτων χωρών που θα μπορούν 
να συμμετάσχουν στη Δράση συγκαταλέγονται στις επιλέξιμες ομάδες στόχου που 
ορίζονται στην Πρόσκληση για την υποβολή των προτάσεων για την σχετική Δράση 
(αρ. πρωτ. ΤΑΜΕ/30/6/1-στ’ από 25/04/2019, σελ. 8) και είναι οι εξής: 
1) Υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν έχουν ακόμη λάβει τελική αρνητική απόφαση σε 
σχέση με την αίτηση τους για παραμονή, νόμιμη διαμονή και/ή διεθνή προστασία 
που προβλέπεται γι’ αυτούς σε ένα κράτος μέλος και μπορούν να επιλέξουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας οικειοθελούς επιστροφής, 
2) Υπήκοοι τρίτων χωρών που απολαύουν δικαιώματος παραμονής, νόμιμης διαμονής 
και/ή διεθνούς προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2011/95/ΕΕ ή προσωρινής 
προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/ΕΚ σε ένα κράτος μέλος, και οι 
οποίοι έχουν επιλέξει να κάνουν χρήση της δυνατότητας οικειοθελούς επιστροφής, 
3) Υπήκοοι τρίτων χωρών παρόντων σε κράτος μέλος οι οποίοι δεν πληρούν πλέον 
τις προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηκόων τρίτων χωρών και των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 9 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 
Όπως ορίζεται στην  Πρόσκληση, προτεραιότητα θα δίνεται σε υπηκόους που 
προέρχονται από τις χώρες Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ιράκ, Ιράν, Μαρόκο, 
Μπαγκλαντές, Γεωργία και Ινδία ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν εθελοντικές 
επιστροφές και σχέδια επανένταξης στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία. Ωστόσο 
ο ΔΟΜ, μέσω τακτικής επικοινωνίας με τα κεντρικά και τα περιφερειακά γραφεία του 
Οργανισμού καθώς και με τις Αποστολές του ΔΟΜ σε τρίτες χώρες δύναται να 
αναστείλει (προσωρινά) τις εθελοντικές επιστροφές και την υλοποίηση σχεδίων 
επανένταξης σε κράτη και περιοχές όπου παράγοντες ασφάλειας όπως το γενικό 
επίπεδο ασφάλειας και οι επιχειρησιακές προκλήσεις μπορεί να επηρεάσουν την 
παροχή της βοήθειας επιστροφής και επανένταξης. Η απόφαση του ΔΟΜ σχετικά με 
την αναστολή ή την επανέναρξη των εθελούσιων επιστροφών και της υλοποίησης 
σχεδίων επανένταξης σε συγκεκριμένα κράτη ή περιοχές λαμβάνεται κατόπιν 
εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης, της οποίας ηγούνται τα Κεντρικά Γραφεία του 
ΔΟΜ σε συντονισμό με τα Περιφερειακά Γραφεία και τα αντίστοιχα Γραφεία στις 
εκάστοτε χώρες. 
Σημειώνεται, ότι ο ΔΟΜ, εκτιμά ότι οι ενέργειες της Δράσης θα υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του COVID-19 για τους επόμενους 9-12 μήνες και πιθανόν και μετά το πέρας 
αυτού του διαστήματος. Σε αυτή τη βάση, ο ΔΟΜ, θα λάβει υπόψη του και θα 
εργαστεί σύμφωνα με τα μέτρα δημόσιας υγείας που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας από τις εθνικές αρχές των χωρών στις οποίες παρέχεται 
βοήθεια και υποστήριξη τόσο σε πιθανούς επωφελούμενους όσους και σε 
επωφελούμενους της Δράσης. 
Στο πλαίσιο της Δράσης, θα πραγματοποιηθεί η παρακάτω δέσμη ενεργειών: 
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1. Ενημερωτική εκστρατεία 

Ο ΔΟΜ Ελλάδος θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει μια διευρυμένη ενημερωτική 
εκστρατεία με σκοπό την εντατική προβολή της Δράσης τόσο στους υπηκόους 
τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και ενδεχομένως να επιθυμούν να 
επωφεληθούν από τις δυνατότητες της Δράσης όσο και στους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό πεδίο κι έρχονται σε επαφή με την ομάδα-
στόχο.Οι δράσεις ενημέρωσης που θα αναπτυχθούν υπό το πρίσμα της ενημερωτικής 
εκστρατείας, θα αφορούν στη στοχευμένη διάχυση της πληροφόρησης που 
σχετίζεται με τις διαδικασίες και τη βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο της Δράσης. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΔΟΜ Ελλάδας, θα οργανώσει και θα πραγματοποιήσει 
ενημερωτικές συναντήσεις και εκδηλώσεις με συνεργαζόμενους φορείς τόσο στην 
Αττική όσο και σε περιοχές εκτός της Αττικής, θα υλοποιήσει  επισκέψεις σε χώρους 
όπου φιλοξενούνται υπήκοοι τρίτων χωρών όπως ανοιχτές και κλειστές δομές 
φιλοξενίας, προ αναχωρησιακά κέντρα κράτησης, νοσοκομεία, χώρους υψηλής 
συγκέντρωσης υπηκόων τρίτων χωρών και άλλους χώρους. Επίσης,  θα προβεί στην 
παραγωγή μίας ταινίας μικρούς μήκους  που θα περιλαμβάνει ιστορίες 
επωφελούμενων που έλαβαν βοήθεια επιστροφής κι επανένταξης και  σε 
διαφημιστικές καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Θα διανείμει 
ενημερωτικό υλικό σε γλώσσες που κατανοούν οι δυνητικά επωφελούμενοι και θα 
προβεί και σε άλλες ενέργειες για την ενίσχυση της δημοσιοποίησης της Δράσης. 
Επιπλέον, με την υπογραφή της αναθεωρημένης Συμφωνίας Επιδότησης για τη 
δεύτερη τροποποίηση της Δράσης, ο αριθμός του έντυπου ενημερωτικού υλικού 
(φυλλάδια) θα αυξηθεί σημαντικά προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες παροχής 
ενημέρωσης για τη Δράση σε μεγαλύτερο αριθμό δυνητικά επωφελούμενων. 
Επιπροσθέτως, θα αυξηθούν οι διαφημιστικές καταχωρήσεις/αναρτήσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (πχ. Facebook campaigns) και θα πραγματοποιηθεί υπαίθρια 
διαφήμιση στην περιοχή εντός του Δήμου Αθηναίων (πχ. χρησιμοποίηση 
διαφημιστικών πλαισίων / πινακίδων σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς). 
Ο ΔΟΜ Ελλάδος θα διοργανώσει τελετή λήξης στην οποία θα παρουσιαστούν τα 
αποτελέσματα υλοποίησης της Δράσης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους 
εκπροσώπους των συνεργαζόμενων (συμπεριλαμβανομένου των Διπλωματικών 
Αρχών των επωφελούμενων της Δράσης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Δημοτικών 
Αρχών, προσωπικού από το Περιφερειακό Γραφείο του ΔΟΜ στις Βρυξέλλες κα.). Θα 
παρουσιαστούν οι κύριοι στόχοι, οι καλές πρακτικές, οι επιχειρησιακές διαδικασίες και 
η αποκτηθείσα εμπειρία και θα αποτελέσουν τη βάση για τη ροή των πληροφοριών. 
Πιο συγκεκριμένα, θα προβληθούν οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
της Δράσης με τις αρχές του κράτους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και η 
συμβολή αυτών στην αποτελεσματική κι επιτυχή επίτευξη των στόχων της Δράσης 
αλλά και οι ενέργειες που έλαβαν χώρα για την ενίσχυση της παρεχόμενης βοήθειας 
με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των επωφελούμενων μέσω μακροχρόνιων 
λύσεων κι ενισχυμένων πρακτικών βοήθειας. Οι συμμετέχοντες, θα έχουν την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με το προσωπικό του ΔΟΜ Ελλάδος και να 
διατυπώσουν τυχόν ερωτήματα για τις ενέργειες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της 
Δράσης και να διατυπώσουν τις προτάσεις για τη διεύρυνση των δικτύων 
συνεργασίας και τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης βοήθειας σε επόμενες Δράσεις 
εθελοντικών επιστροφών κι επανένταξης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ των συμμετεχόντων, θα χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες διερμηνείας και σχετικός 
εξοπλισμός (π.χ. θάλαμο διερμηνείας, ειδικά ακουστικά με ενσωματωμένες της 
γλώσσες επικοινωνίας κ.α.) και θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό το οποίο θα 
παραχθεί κατά τη διάρκεια της Δράσης.  
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
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μέτρα δημόσιας υγείας τα οποία έχουν ληφθεί από τις εθνικές αρχές για την 
αντιμετώπιση του COVID-19. 

2. Παροχή συμβουλευτικής συνεδρίας και διαδικασία εγγραφής 

Ο ΔΟΜ Ελλάδος, για να υποστηρίξει την εθελοντική επιστροφή και επανένταξη των 
υπηκόων που θα συμμετάσχουν στη Δράση, θα παρέχει πληροφορίες για τη βοήθεια 
που παρέχεται στο πλαίσιο της Δράσης καθώς και τις σχετικές διαδικασίες, στα 
κεντρικά γραφεία του στην Αθήνα καθώς και στα περιφερειακά του γραφεία στην 
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, την Κρήτη και τη Ρόδο (μέχρι τις 31 
Αυγούστου 2021). Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της τρίτης 
προτεινόμενης τροποποίησης της Δράσης  το δίκτυο των περιφερειακών υπαλλήλων 
του ΔΟΜ  θα αναδιαμορφωθεί σε 22 από τους προβλεπόμενους 33, όπως είχε 
προβλεφθεί υπό την τελευταία (δεύτερη) τροποποίηση της Δράσης (και τους 25 που 
είναι το τρέχον προσωπικό) σύμφωνα με τις τρέχουσες μεταναστευτικές ροές και με 
σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων της Δράσης. Συνολικά, κατόπιν της τρίτης 
τροποποίησης της Δράσης, 22 (όλοι εν ενεργεία μέλη προσωπικού) Περιφερειακοί 
Υπάλληλοι στην ενδοχώρα και στα νησιά Χίος, Κως, Λέρος, Λέσβος και Σάμος θα 
επισκέπτονται δομές φιλοξενίας μεταναστών και θα παρέχουν ενημέρωση, προ-
εγγραφή, εγγραφή, συμβουλευτική προ της επιστροφής και υποστήριξη με τις 
διαδικασίες επιστροφής σε δυνητικά επωφελούμενους της Δράσης.  
Σε όσους υπηκόους εκφράζουν την επιθυμία να συμμετέχουν στη Δράση, θα 
παρέχεται ατομική συμβουλευτική συνεδρία επιστροφής με τη βοήθεια πολιτισμικών 
διαμεσολαβητών/διερμηνέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επωφελούμενοι 
λαμβάνουν εγκαίρως, κατανοητές και αντικειμενικές πληροφορίες για τη διαδικασία 
επιστροφής και επανένταξης και μπορούν να λάβουν συνειδητή απόφαση για την 
επιστροφή τους. Συγκεκριμένα, προς διευκόλυνση των δυνητικά επωφελούμενων 
που επιθυμούν να μεταβούν στα γραφεία του ΔΟΜ στην Αθήνα προκειμένου να 
λάβουν ενημέρωση και συμβουλευτική ή/και να προχωρήσουν στο στάδιο εγγραφής 
τους, ο ΔΟΜ, έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για ραντεβού (Online 
Scheduling Application-OSA). Μέσω του OSA, οι δυνητικά επωφελούμενοι έχουν τη 
δυνατότητα να προγραμματίσουν την συμβουλευτική συνεδρία τους σε γλώσσα που 
κατανοούν και στην επιθυμητή ώρα και μέρα κατόπιν κλεισίματος ραντεβού. 
Παράλληλα, το OSA, συμβάλλει περαιτέρω στην διαχείριση του αριθμού των 
δυνητικά επωφελούμενων που χρειάζεται να επισκεφθούν τα γραφεία του ΔΟΜ. 
Επιπρόσθετα του OSA, ένας αυτόματος διανεμητής αριθμητικών εισιτηρίων ο οποίος 
εκδίδει αριθμούς προτεραιότητας χρησιμοποιείται στα γραφεία του ΔΟΜ στην Αθήνα, 
με σκοπό να διευκολύνει την παροχή βοήθειας σε μετανάστες που δεν έχουν κλείσει 
ραντεβού μέσω του OSA και χρειάζεται να επισκεφθούν τα γραφεία του ΔΟΜ στην 
Αθήνα για τις διαδικασίες συμβουλευτικής κι εγγραφής, υποβολής εγγράφων ή/και 
άλλων διαδικασιών που σχετίζονται με τη Δράση. 
Κατά τη διάρκεια της ατομικής συμβουλευτικής συνεδρίας επιστροφής, το προσωπικό 
του ΔΟΜ από το Τμήμα Εγγραφών καθώς και οι Περιφερειακοί Υπάλληλοι του ΔΟΜ 
σε όλη την Ελλάδα, θα παρέχουν πληροφορίες για τις διαδικασίες της Δράσης, θα 
συλλέγουν από τον δυνητικά επωφελούμενο τα απαραίτητα έγγραφα (πχ. 
ταξιδιωτικά έγγραφα), θα καταχωρούν τα στοιχεία (προσωπικά στοιχεία) και τις 
περαιτέρω πληροφορίες (πχ. σημείο εισόδου στην Ελλάδα, διάρκεια παραμονής στην 
χώρα κλπ.) του υπηκόου στo Συστήμα Επιχειρησιακής Διαχείρισης Μετακινούμενων 
πληθυσμών του ΔΟΜ (Migrant Management Operational System Application-
MiMOSA), του ΔΟΜ. Επιπρόσθετα, το προσωπικό του ΔΟΜ, θα παρέχει πληροφορίες 
για τους περιορισμούς που σχετίζονται με τον COVID-19, όπως έχουν τεθεί από τις 
Ελληνικές Αρχές και τις χώρες καταγωγής τους, καθώς και για τις χώρες όπου οι 
εθελοντικές επιστροφές βρίσκονται σε αναστολή. Πληροφορίες θα παρέχονται επίσης 
και για το οικονομικό βοήθημα που θα λαμβάνουν οι επωφελούμενοι, ύψους 1.000 
ευρώ για εκείνους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στη Δράση στην 
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ενδοχώρα και 500 ευρώ για όσους θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σε 
κάποιο ελληνικό νησί (κατόπιν της δεύτερης τροποποίησης της Δράσης).     
Παράλληλα, το προσωπικό του ΔΟΜ,  θα παραπέμπει τους υπηκόους στις Ελληνικές 
Αρχές (πχ. Ελληνική Αστυνομία, Υπηρεσία Ασύλου) για τη διεκπεραίωση λοιπών 
διαδικασιών (πχ. δακτυλοσκόπηση υπηκόων που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα ή 
έγγραφη παραίτηση από το αίτημα χορήγησης ασύλου από υπηκόους που έχουν 
υποβάλει αίτημα για άσυλο) και θα εντοπίζει τους υπηκόους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να λάβουν βοήθεια επανένταξης (πρώτο screening) και θα τους 
παραπέμπει στο Τμήμα Επανένταξης του ΔΟΜ Αθήνας. 
Ο ΔΟΜ θα διασφαλίσει ότι οι επωφελούμενοι θα λάβουν κατάλληλη ενημέρωση για 
τις διαδικασίες ασύλου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και κυρίως οι μετανάστες 
οι οποίοι θα αποφασίσουν να παραιτηθούν από την αίτηση αύλου τους και να 
συμμετέχουν στη Δράση. Επιπρόσθετα, όταν κρίνεται απαραίτητο από το προσωπικό 
του ΔΟΜ και με δεδομένο ότι ο επωφελούμενος συναίνει ή υποβάλει σχετικό αίτημα, 
ο ΔΟΜ θα τον παραπέμπει σε αρμόδιους συνεργαζόμενους νομικούς φορείς 
προκειμένου να λάβει ενημέρωση και συμβουλευτική για την αίτηση ασύλου του και 
τα δικαιώματά του.  
Ιδιαίτερη μέριμνα και προτεραιότητα θα δίνεται στους υπηκόους που παρουσιάζουν 
ευαλωτότητα όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, ιατρικά περιστατικά, μονογονεϊκές 
οικογένειες, θύματα εμπορίας ανθρώπων, υπερήλικες κ.α. Κατά τη διάρκεια της 
συμβουλευτικής συνεδρίας, θα συλλέγονται από το προσωπικό του ΔΟΜ, 
πληροφορίες σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των υπηκόων με 
ευαλωτότητα και θα ακολουθούνται ανάλογες ενέργειες κατά τη διαδικασία 
επιστροφής και επανένταξης. Οι ενέργειες αυτές δύναται να περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων, την παραπομπή των μεταναστών με θέματα υγείας σε δημόσια νοσοκομεία 
(εξωτερικά ιατρεία) ή ιδιωτικές κλινικές/μονάδες υγείας για τη διαπίστωση της 
φυσικής και κλινικής τους ικανότητας να αναχωρήσουν αεροπορικώς από την Ελλάδα 
(Fit to Fly κ.α.). Επιπλέον, και σύμφωνα με τις εσωτερικές οδηγίες του ΔΟΜ, σε 
επωφελούμενους που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, δύναται να τους παρέχεται 
από τον Οργανισμό η σχετική αγωγή πριν από την αναχώρησή τους σε ποσότητα 
τέτοια ώστε να καλύπτονται οι φαρμακευτικές τους ανάγκες για δύο (2) μήνες. 
Όσοι από τους επωφελουμένους πληρούν τις προϋποθέσεις (περιγράφονται 
αναλυτικά στο Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Έργου με Ιδία Μέσα) για να λάβουν 
βοήθεια επανένταξης σε είδος και παραπεμφθούν από το Τμήμα 

Εγγραφών/Περιφερειακούς Υπαλλήλους στο Τμήμα Επανένταξης μετά το πρώτο 
screening, θα συμμετέχουν σε εξατομικευμένη συμβουλευτική συνεδρία Επανένταξης 
με τους Συμβούλους Επανένταξης, η οποία θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
πολιτισμικών διαμεσολαβητών/διερμηνέων όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 
Οι ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες επιστροφής και επανένταξης με τους 
μετανάστες που διαμένουν εκτός Αθήνας ή/και είναι κρατούμενοι θα λαμβάνουν 
χώρα εικονικά (μέσω απομακρυσμένων εφαρμογών) ενώ στην Αθήνα, οι συνεδρίες 
θα διεξάγονται στα γραφεία του ΔΟΜ στην Αθήνα με γνώμονα τα μέτρα υγείας που 
έχουν ληφθεί από τις εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση του COVID-19 (πχ. 
διατήρηση αποστάσεων, περιορισμένος αριθμός μεταναστών στον χώρο της 
συμβουλευτικής συνεδρίας, χρήση γαντιών και μασκών από το προσωπικό του ΔΟΜ 
κλπ.). 
Πέραν όλων των παραπάνω, ο ΔΟΜ Ελλάδας, θα συνεργάζεται με τις Διπλωματικές 
Αρχές των επωφελουμένων της Δράσης, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες όταν δεν 
υπάρχει εγκατεστημένη Διπλωματική Αρχή στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου 
να διευκολυνθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης των υπηκόων και να εκδοθούν 
έγκυρα και σε ισχύ ταξιδιωτικά έγγραφα όπου απαιτείται. Η υποστήριξη αυτή θα 
περιλαμβάνει, όταν αυτό είναι εφικτό, τη διευκόλυνση των επισκέψεων των 
Διπλωματικών Αρχών σε δομές φιλοξενίας με σκοπό την επιτάχυνση των 
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διαδικασιών ταυτοποίησης και έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων.  
Όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και εφικτό και λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα 
των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας,  ο ΔΟΜ από κοινού 
με τις Διπλωματικές Αρχές και την Ελληνική Αστυνομία, δύναται να διευκολύνει την 
επικοινωνία των προξενικών αρχών με τους υπηκόους που βρίσκονται σε κράτηση 
και οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Στη συνέχεια ο 
ΔΟΜ Ελλάδος θα προβαίνει στην κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων των υπηκόων 
(εμπορικές πτήσεις και/ή charters) με βάση την Κεντρική Συμφωνία που έχει 
συνάψει με τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες στον κόσμο ή και σε συνεργασία 
με ταξιδιωτικά πρακτορεία, όταν αυτό κρίνεται πιο συμφέρον ή σχετίζεται με 
υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω της Κεντρικής Συμφωνίας. Επιπλέον, θα 
διευκολύνεται και η εσωτερική μετακίνηση των επωφελούμενων από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας προς την Αθήνα, στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται 
ευαλωτότητα και/η οικονομική αδυναμία. Επίσης, ο ΔΟΜ Ελλάδος,  θα επικοινωνεί 
με τα γραφεία του ΔΟΜ στις χώρες ενδιάμεσου σταθμού και τελικού προορισμού 
για την παροχή βοήθειας στους επιστρέφοντες στον ενδιάμεσο σταθμό και κατά την 
άφιξή τους στην χώρα καταγωγής. 
Ακόμα, ο ΔΟΜ Ελλάδας, θα καλύψει τα έξοδα για τη διεκπεραίωση τεστ για τον 
COVID-19 σε επωφελούμενους και συνοδούς  πριν από την αναχώρηση από την 
Ελλάδα και σύμφωνα με τις οδηγίες των Ελληνικών Αρχών και των τοπικών αρχών 
των χωρών καταγωγής και άλλες ενέργειες όπως απαιτούνται από κάθε αεροπορική 
εταιρεία. Επιπλέον, θα προβεί και στην κάλυψη εξόδων για τη διεξαγωγή τεστ για τον 
COVID-19 και στις χώρες καταγωγής κατά την άφιξη των επωφελούμενων και των 
συνοδών, εφόσον ορίζεται σχετική διαδικασία από τις αρχές των χωρών επιστροφής. 
Σε αυτό το πλαίσιο και σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές, ο ΔΟΜ Ελλάδας θα 
συνεργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών 
υγείας και/ή τον ιδιωτικό τομέα υγείας αν διαπιστωθεί ανάγκη παροχής υπηρεσιών 
υγείας μέσω ιδιωτικού φορέα που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση τεστ για τον COVID-
19, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επωφελούμενοι της Δράσης και οι συνοδοί θα 
υποβληθούν σε τεστ για τον COVID-19 πριν την αναχώρησή τους από την Ελλάδα. 
Επίσης, θα παρέχονται είδη προσωπικής υγιεινής στους επωφελούμενους πριν την 
αναχώρησή τους από την Ελλάδα στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19. 

3. Διαμονή στην Ανοιχτή Δομή 

Σχετική παραπομπή θα γίνεται και στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων 
Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής για όσους υπηκόους ανήκουν σε 
κάποια ευάλωτη ομάδα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και θύματα 
εμπορίας ανθρώπων για τους οποίους λειτουργούν ξεχωριστές δομές στην Ελλάδα) 
καθώς και για όσους υπηκόους δε διαθέτουν χώρο διαμονής μέχρι την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών επιστροφής τους και την αναχώρησή τους από την Ελλάδα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επωφελούμενων της Δράσης για ασφαλή και 
αξιοπρεπή διαμονή μέχρι την αναχώρησή τους από την Ελλάδα, όπως διαπιστώθηκε 
εν μέσω πανδημίας, ο συνολικός αριθμός των επωφελούμενων που θα μπορέσει να 
φιλοξενηθεί στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας θα ανέλθει σε 3.000. 
Οι εν λόγω υπήκοοι θα πραγματοποιούν ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η δυνατότητα εισόδου τους στην Ανοιχτή Δομή ενώ κατά τη διάρκεια 
της φιλοξενίας τους θα λαμβάνουν κατά περίπτωση και όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, ιατρική φροντίδα και ψυχοκοινωνική στήριξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
παραμονής τους στην Ανοιχτή Δομή, οι επωφελούμενοι θα λαμβάνουν παροχές 
καθημερινής σίτισης, υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής και υπηρεσίες ασφάλειας 
ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής και ασφαλής διαμονή τους. Παράλληλα, θα 
διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η φιλοξενία τους 
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (π.χ. δωμάτιο για ΑΜΕΑ σε ανεξάρτητο και ειδικά 
διαμορφωμένο μπάνιο). 
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4. ΕΠΕ, συνάντηση προ της αναχώρησης και αναχώρηση από την 
Ελλάδα 

24-72 ώρες πριν από την αναχώρηση των επωφελούμενων από την Ελλάδα  και με 
σεβασμό στα προληπτικά μέτρα για τον COVID-19, θα διεξαχθεί έλεγχος προ της 
επιβίβασης (ΕΠΕ/Pre-embarkation check-PEC) από τον ιατρό του ΔΟΜ ή σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις από το νοσηλευτικό προσωπικό υπό την εποπτεία του 
ιατρού, ως την τελική προσπάθεια αξιολόγησης της ικανότητας των μεταναστών να 
ταξιδέψουν. Για τους μετανάστες που διαμένουν στα ΚΥΤ και σε άλλες δομές στην 
ενδοχώρα, ο ΕΠΕ θα διεξάγεται σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές. Ο ΕΠΕ θα 
λαμβάνει χώρα προκείμενου να διασφαλιστεί ότι το άτομο είναι υγιής για να 
ταξιδέψει και δεν ενέχει κίνδυνο υγείας για τους άλλους επιβάτες του αεροσκάφους 
ή αμέσως μετά την άφιξη στην χώρα καταγωγής. Στις περιπτώσεις όπου 
εντοπίζονται επωφελούμενοι που δε μπορούν να ταξιδέψουν, το προγραμματισμένο 
ταξίδι θα ακυρώνεται και θα ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες (παραπομπή 
σε δημόσιο νοσοκομείο ή/και ιδιωτική κλινική/μονάδα υγείας όταν η εξέταση σε 
δημόσιο νοσοκομείο δεν είναι εφικτή, εντοπίζονται καθυστερήσεις  κλπ.) Μετά τον 
ΕΠΕ, θα οργανώνεται συνάντηση προ της αναχώρησης κατά τη διάρκεια της οποίας, 
το προσωπικό του ΔΟΜ, θα παρέχει στους επωφελούμενους πληροφορίες για τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί από τις εθνικές αρχές στις χώρες καταγωγής τους για την 
αντιμετώπιση του COVID-19 και για τη βοήθεια σε είδος που θα παρέχεται από το 
ΔΟΜ κατά την άφιξη στην χώρα καταγωγής στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται 
μέτρα καραντίνας από τις τοπικές εθνικές αρχές, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τα ιατρικά περιστατικά που χρήζουν συνεχούς φροντίδας. 
Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον COVID-19 (Παρ. ΙΙ) και ενημερωτικό φυλλάδιο για 
τον COVID-19 σχετικά με το ταξίδι υπό το ΔΟΜ (Παρ. ΙΙΙ) σε γλώσσα των 
επωφελούμενων, αντισηπτικό χεριών, γάντια (έως 31 Μαΐου 2022) και μάσκες  θα 
παρέχονται σύμφωνα με τις οδηγίες των εθνικών αρχών και των αεροπορικών 
εταιρειών. Η προαναφερόμενη βοήθεια θα παρέχεται με την συνεργασία των 
γραφείων του ΔΟΜ στις χώρες καταγωγής και για όσο απαιτείται σύμφωνα με τις 
οδηγίες των τοπικών αρχών. Η βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνει έξοδα προσωρινής 
διαμονής, παροχή φαγητού, τεστ για τον COVID-19 ή/και άλλες παροχές κατά 
περίπτωση. 
Την ημέρα της αναχώρησης, το προσωπικό του ΔΟΜ θα παρέχει βοήθεια στους 
επωφελούμενους στο αεροδρόμιο (π.χ. έλεγχος αποσκευών, έλεγχος διαβατηρίων 
κλπ.). Επιπλέον, ο ΔΟΜ Ελλάδας  θα παραδίδει το οικονομικό βοήθημα όπως αυτό 
προβλέπεται από την δεύτερη τροποποίηση της Δράσης:    

 5.356 επωφελούμενοι έχουν ήδη εγγραφεί ή θα εγγραφούν στη Δράση στην 
ενδοχώρα θα λάβουν οικονομικό βοήθημα ίσο με 1.000 ευρώ. 

 370 επωφελούμενοι που θα εγγραφούν στη Δράση σε κάποιο νησί θα λάβουν 
οικονομικό βοήθημα ίσο με 500 ευρώ. 

Επιπρόσθετα, επωφελούμενοι οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στη Δράση στα νησιά 
Λέσβος, Σάμος, Χίος, Λέρος και Κως πριν από την υπογραφή της 2ης Τροποποίησης 
και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μετά την υπογραφή της 2ης 
Τροποποίησης θα λάβουν οικονομικό βοήθημα ύψους 2.000 ευρώ. Όπως ορίζεται 
στην 2η Τροποποίηση της Δράσης, οι προαναφερόμενοι επωφελούμενοι πρέπει να 
πληρούν τα εξής κριτήρια: επωφελούμενοι οι οποίοι εισήλθαν στην Ελλάδα και δεν 
προέρχονται από χώρα η οποία συγκαταλέγεται στον Εθνικό Κατάλογο ασφαλών 
χωρών καταγωγής (όπως το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία, η Γκάνα, η Σενεγάλη, η 
Γκάμπια, το Τόγκο, η Αλβανία, η Αρμενία, η Γεωργία, η Ουκρανία και η Ινδία) 
σύμφωνα με την ΥΑ 1302/20-12-19 (ΦΕΚ Β 4907, 31-12-19). Σημειώνεται εδώ, ότι 
το εν λόγω οικονομικό βοήθημα παρέχεται και σε επωφελούμενους οι οποίοι 
εμπίπτουν στα παραπάνω κριτήρια αλλά εγγράφηκαν στη Δράση πριν από την 
ολοκλήρωση της πρώτης τροποποίησης και αναχώρησαν από την Ελλάδα μετά την 
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έγκρισή της. Επιπλέον, το οικονομικό βοήθημα των 2.000 ευρώ θα παρέχεται και στα 
τέκνα των επωφελούμενων (κάθε ένα) που γεννήθηκαν μετά το 2019 αλλά οι γονείς 
τους εισήλθαν στην Ελλάδα μέχρι τις 31.12.2019 κι εμπίπτουν στα προαναφερθέντα 
κριτήρια. Το προσωπικό αεροδρομίου του ΔΟΜ θα παρέχει υποστήριξη για την 
αναχώρηση των επωφελούμενων από την Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
απαραίτητα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του  COVID-19 όπως διατήρηση αποστάσεων, χρήση γαντιών (έως την 
31η Μαΐου 2022), μασκών και αντισηπτικών. 

5. Βοήθεια Επανένταξης  

Κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης συμβουλευτικής συνεδρίας επανένταξης, οι 
Σύμβουλοι της Επανένταξης θα παρέχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο και τους 
τύπους της διαθέσιμης βοήθειας επανένταξης. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική 
συνεδρία επανένταξης με τους μετανάστες που διαμένουν εκτός Αθήνας και/ή είναι 
κρατούμενοι θα πραγματοποιείται εικονικά (μέσω απομακρυσμένων εφαρμογών) ενώ 
στην Αθήνα, οι συνεδρίες θα διεξάγονται στα γραφεία του ΔΟΜ με σεβασμό στα 
μέτρα υγείας που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση του 
COVID-19. Οι Σύμβουλοι Επανένταξης θα καθορίζουν την πρόσβαση στη βοήθεια 
επανένταξης σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητα της Δράσης τα οποία θα 
περιλαμβάνουν την ευαλωτότητα των επωφελούμενων και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους όπως η παιδική ηλικία, η κατάσταση υγείας κ.α., την 
ψυχοκοινωνική κατάσταση τους και τις πιθανές ευκαιρίες στην χώρα καταγωγής, το 
εκπαιδευτικό επίπεδο, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την ειδικότητα και την 
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, τα διαθέσιμα μέσα στην χώρα καταγωγής 
όπως υλικές υποδομές/κτίριο για επαγγελματική χρήση καθώς και την εφικτότατα του 
πλάνου. Παράλληλα, οι Σύμβουλοι Επανένταξης θα εξετάζουν και θα αξιολογούν την 
επιθυμία του υποψηφίου καθώς και το βαθμό κινητοποίησης του ώστε να 
διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες επανένταξης. Τα προαναφερθέντα 
κριτήρια, θα λαμβάνονται υπόψη μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Οι πληροφορίες αυτές 
θα λαμβάνονται υπόψη από τους Συμβούλους Επανένταξης προκειμένου να 
επιλέξουν τους υπηκόους (ή τις οικογένειες) που θα λάβουν τη βοήθεια επανένταξης 
και θα αναπτύξουν εξατομικευμένα πλάνα. Όταν αυτό είναι εφικτό,  οι 
επωφελούμενοι (άτομα ή οικογένειες) που παρουσιάζουν ευαλωτότητα όπως 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, ιατρικά περιστατικά, θύματα εμπορίας ανθρώπων, υπερήλικες, 
έγκυες, μονογονεϊκές οικογένειες ή/και άλλα είδη ευαλωτότητας, θα λαμβάνουν 
βοήθεια σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Παράλληλα θα προάγονται και θα 
προωθούνται τα σχέδια επανένταξης που έχουν στόχο την κοινωνική και οικονομική 
αυτονομία, την ανεξαρτησία και την ισότητα  των γυναικών. 
Με γνώμονα το ατομικό πλαίσιο, οι Σύμβουλοι της Επανένταξης, θα υποστηρίζουν 
τους επωφελούμενους ώστε να προσχεδιάσουν τα πλάνα επανένταξής τους. Με 
σκοπό την παροχή βοήθειας επανένταξης σε μεγαλύτερο αριθμό επωφελούμενων και 
κατ’ επέκταση στην υποστήριξή τους στην κάλυψη των αναγκών τους κυρίως εν 
μέσω της πανδημίας που έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις, ο αριθμός των σχεδίων 
επανένταξης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης αυξάνεται από 2.400 σε 
2.740. Η βοήθεια επανένταξης θα δίνεται σε είδος και ο ΔΟΜ Ελλάδας θα 
συνεργάζεται στενά με τα γραφεία του ΔΟΜ στις χώρες καταγωγής, πριν την 
αναχώρηση των επωφελούμενων από την Ελλάδα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων σχεδίων επανένταξης στην χώρα 
επιστροφής από τα γραφεία του ΔΟΜ και κυρίως σε σχέση με το γενικό πλαίσιο του 
COVID-19. 
Οι βασικοί τύποι της βοήθειας επανένταξης που θα προτείνονται στους 
επωφελούμενους της Δράσης είναι: α) Βοήθεια για την κάλυψη των πρώτων εξόδων 
μετά την επιστροφή στην χώρα καταγωγής, β) Βοήθεια για την κάλυψη εξόδων 
προσωρινής στέγασης/φιλοξενίας σε κέντρο υποδοχής, ξενώνα ή ξενοδοχείο ή/και 
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κάλυψη εξόδων ενοικίασης κατοικίας, γ) Βοήθεια για την συμμετοχή του υπηκόου σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα, παρακολούθηση μαθημάτων, προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα απόκτησης ή και ενίσχυσης δεξιοτήτων, 
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κα., δ) Βοήθεια για εύρεση εργασίας και 
τοποθέτηση σε θέση εργασίας, ε) Βοήθεια για εκκίνηση ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας, έναρξη ή/και λειτουργία μικρής επιχείρησης κ.α., ζ) Βοήθεια για 
διευκόλυνση της επανεγκατάστασης του υπηκόου στην χώρα καταγωγής 
συμπεριλαμβανομένου της κάλυψης εξόδων για αγορά, επισκευή ή μεταφορά 
οικοσκευής ή/και επίπλων από την Ελλάδα, στην κάλυψη δαπανών επισκευής της 
κατοικίας διαβίωσης, αγορά αγαθών για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης 
του υπηκόου κ.α,, η) Βοήθεια για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών 
συμβουλευτικής  και στήριξης (π.χ. νομική βοήθεια, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 
επαγγελματικός προσανατολισμός κ.α.), θ) Βοήθεια για την κάλυψη ιδιαίτερων 
αναγκών των υπηκόων που εντάσσονται σε κάποια ευάλωτη ομάδα και ε) Βοήθεια 
για την οργάνωση τοπικών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην 
αποδοχή του επιστρεφόμενου από την τοπική κοινωνία και θα ομαλοποιήσουν την 
επανένταξή του. Η βοήθεια επανένταξης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 
επωφελούμενους για να λάβουν βοήθεια στο πλαίσιο μίας από τις παραπάνω 
κατηγορίες ή συνδυαστικά όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Επίσης, ο ΔΟΜ Ελλάδος, με βάση την πολιτική και τις πρακτικές του Οργανισμού, 
δύναται να  επικοινωνήσει και να συνεργαστεί στενά με την Εντεταλμένη Αρχή 
προκειμένου να υλοποιηθούν και σχέδια επανένταξης χρηματοδοτούμενα από Ειδικές 
Δράσεις. 
Σε συνέχεια της επιστροφής των επιλέξιμων επωφελούμενων για τη βοήθεια 
επανένταξης, ο ΔΟΜ Ελλάδος θα συνεργάζεται με τα γραφεία του ΔΟΜ στις χώρες 
καταγωγής ώστε  να συλλεχθούν τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα, να λάβει 
πληροφορίες για τις συμβουλευτικές συνεδρίες επανένταξης στην χώρα καταγωγής, 
να υλοποιηθούν τα εγκεκριμένα πλάνα επανένταξής και να πραγματοποιηθούν οι 
σχετικές ενέργειες παρακολούθησης της διαδικασίας επιστροφής κι επανένταξης. Η 
συμμετοχή των επωφελούμενων στις δραστηριότητες παρακολούθησης θα είναι 
εθελοντική. Πιο συγκεκριμένα, για την παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής 
κι επανένταξης, τα γραφεία του ΔΟΜ στις χώρες καταγωγής, θα πραγματοποιούν 
επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης (monitoring visits), όταν οι συνθήκες σχετικά 
με τον COVID-19 το επιτρέπουν, θα προβαίνουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους 
επωφελούμενους όταν η επίσκεψη δεν είναι εφικτή (π.χ. στις περιπτώσεις που τα 
σχέδια υλοποιούνται σε περιοχές που για λόγους ασφάλειας δεν επιτρέπεται να 
μεταβεί το προσωπικό του ΔΟΜ ή/και άλλους λόγους) ή θα συμπληρώνουν τις 
έρευνες παρακολούθησης όταν οι επιστρέφοντες θα επισκέπτονται τα γραφεία του 
ΔΟΜ. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται από τις δραστηριότητες παρακολούθησης 
όπως και όλες οι πληροφορίες που θα παραχωρούνται από τον επωφελούμενο θα 
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του ΔΟΜ (MiMOSA) ή και σε άλλα 
συμπληρωματικά εργαλεία (monitoring tool) με σκοπό να αξιολογείται η ικανοποίηση 
του επωφελούμενου με τη βοήθεια που έλαβε, η αποτελεσματικότητα της 
υλοποίησης της βοήθειας της υποβοηθούμενης εθελοντικής επιστροφής κι 
επανένταξης ή να αξιολογείται η βιωσιμότητα επιλεγμένων επωφελούμενων της. 
Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τη βοήθεια επανένταξης θα παράγονται και θα 
διανέμονται σε συνεργαζόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένου της Εντεταλμένης 
Αρχής όταν θα είναι διαθέσιμα και θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της 
παρεχόμενης βοήθειας. Επίσης, τα παραγόμενα στοιχεία θα συμπεριληφθούν στο 
έντυπο αποτελεσμάτων που θα παραχθεί κατά το τέταρτο/τελευταίο έτος της 
Δράσης και στις ενημερωτικές συναντήσεις και άλλες δραστηριότητες ενημέρωσης. 
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Χρονοδιάγραμμα φυσικού αντικειμένου: 
Η διάρκεια της Δράσης θα είναι από την 01 Σεπτεμβρίου 2019 ως τις  30 Ιουνίου 
2023.  
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των 
προτεινόμενων Δράσεων ορίζεται η επόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της 
Συμφωνίας Επιδότησης (βάσει της παρ. 4.1 του υπ’ αριθ. (κ΄) σχετικού). 
5. Παραδοτέα Δράσης: 

1) Παροχή ενημέρωσης για τη δυνατότητα της εθελοντικής επιστροφής και 
επανένταξης σε 36.267 για 46 μήνες με πιθανή παρέκκλιση έως της τάξεως του 
±15% υπηκόων τρίτων χωρών. Κάθε παρέκκλιση από τους στόχους θα πρέπει να 
δικαιολογείται τεκμηριωμένα, 
 2) Αποτελεσματική υλοποίηση εθελούσιας επιστροφής 10.800 για 46 μήνες με 
πιθανή παρέκκλιση έως της τάξεως του ±15% υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες 
καταγωγής τους. Κάθε παρέκκλιση από τους στόχους θα πρέπει να δικαιολογείται 
τεκμηριωμένα, 
3) Αποτελεσματική εφαρμογή 2.740 για 46 μήνες  με πιθανή παρέκκλιση έως της 
τάξεως του ± 15% ατομικών σχεδίων τα οποία εκτός από την επιστροφή στην χώρα 
καταγωγής θα περιλαμβάνουν και μέτρα επανένταξης. Κάθε παρέκκλιση από τους 
στόχους θα πρέπει να δικαιολογείται τεκμηριωμένα, 
4) Παροχή φιλοξενίας και σχετικών υπηρεσιών στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας 
Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής, χωρητικότητας τουλάχιστον 100 ατόμων της 
Περιφέρειας Αττικής, σε τουλάχιστον 3.000 επωφελούμενους υπηκόους τρίτων 
χωρών για 46 μήνες, που θα εγγραφούν στη Δράση των υποβοηθούμενων 
εθελουσίων Επιστροφών, 
5) Υλοποίηση ενός (1) εκπαιδευτικού σεμιναρίου/συνάντησης με την συμμετοχή 
συνεργαζόμενων φορέων που θα διεξαχθεί για τις εθελοντικές επιστροφές και την 
επανένταξη, 
6) Υλοποίηση τεσσάρων (4) ενημερωτικών συναντήσεων με την συμμετοχή 
συνεργαζόμενων φορέων, για την ολιστική προβολή της Δράσης, 
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας. Τρεις (3) από 
αυτές θα διεξαχθούν για τις υποβοηθούμενες εθελούσιες επιστροφές και τη βοήθεια 
επανένταξης και μία (1)  για την Ανοιχτή Δομή στο κτίριο όπου λειτουργεί, 
7) Παραγωγή μίας (1) ταινίας  μικρού μήκους που θα παρουσιάζει ιστορίες 
επωφελούμενων που έλαβαν βοήθεια επιστροφής κι επανένταξης (success stories) με 
αποτελεσματικό τρόπο,  
8) Πραγματοποίηση μίας (1) συνάντησης περιφερειακών υπαλλήλων της Δράσης 
στην Αθήνα,  
9) Διοργάνωση τελετής λήξης στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 
υλοποίησης της Δράσης μέσω ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και θα 
προσκληθούν εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων,  
10) Υλοποίηση σαράντα (40) ενημερωτικών επισκέψεων και εκδηλώσεων σε περιοχές 
εκτός Αττικής,  
11) Παραγωγή ενός (1) ενημερωτικού φυλλαδίου σε 100.000 αντίτυπα στις γλώσσες 
Γαλλικά, Αραβικά, Ουρντού, Φαρσί-Νταρί, Κιρμαντζί, Σορανί, Παστούν, Γεωργιανά, 
Αγγλικά, Ελληνικά ή/και άλλες γλώσσες και διαλέκτους ανάλογα με τις υπηκοότητες 
των δυνητικά επωφελούμενων της Δράσης και 5.000 φυλλαδίων συνολικά με βασικές 
πληροφορίες για την Ανοιχτή Δομή. Τα φυλλάδια για την Ανοιχτή Δομή θα 
παραχθούν στις γλώσσες και τις διαλέκτους που αναφέρονται παραπάνω. Από τα 
100.000 φυλλάδια, 10.000 αντίτυπα στις αντίστοιχες γλώσσες θα παραχθούν για το 
τροποποιημένο σχήμα που στοχεύει σε δυνητικούς επωφελούμενους της εθελοντικής 
επιστροφής κι επανένταξης στα νησιά και στην ενδοχώρα (πρώτη τροποποίηση) και 
θα διανεμηθεί σε μετανάστες και συνεργαζόμενους φορείς, 
12) Παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων σε 100 αντίτυπα σε γραφή Braille με σκοπό 
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την παροχή ενημέρωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες,  
13) Παραγωγή μίας (1) αφίσας σε 1.500 αντίτυπα,  
14) Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, σε ιστοσελίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης,  
15)Δημιουργία υπαίθριας διαφήμισης εντός του Δήμου Αθηναίων (πχ. χρησιμοποίηση 
διαφημιστικών πλαισίων / πινακίδων σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς),  
16) Παραγωγή ενός εντύπου αποτελεσμάτων σε 500 αντίτυπα που θα παραχθεί κατά 
το τέταρτο έτος της Δράσης, 
17) Αγορά 100 γιλέκων με το λογότυπο του ΔΟΜ, τον τίτλο της Δράσης και του 
χρηματοδότη που θα χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό του ΔΟΜ για τη 
δημοσιότητα της Δράσης, 
18) Παραγωγή ενός σημειωματάριου σε 1.000 τεμάχια με το λογότυπο του ΔΟΜ, τον 
τίτλο της Δράσης και το λογότυπο του χρηματοδότη για την προβολή της Δράσης, 
19) Υποβολή στατιστικών στοιχείων στην Εντεταλμένη Αρχή σε μηναία βάση, που θα 
αφορούν στις ενημερώσεις δυνητικών επωφελούμενων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, 
στην εθελοντική επιστροφή επωφελούμενων της Δράσης, στη βοήθεια επανένταξης, 
στην φιλοξενία αιτούντων εθελούσιας επιστροφής στην Ανοιχτή Δομή και 
επιμεριστικά στοιχεία όλων αυτών με την χρήση τυποποιημένων εγγράφων όπως 
αυτά επισυνάπτονται στην Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 
παρούσας Δράσης (αρ. πρωτ. ΤΑΜΕ/30/6/1-στ’ από 25/04/2019), 
20)  Λειτουργία της online εφαρμογής για "έξυπνα κινητά" MigApp, 
21) Συχνές ενημερωτικές επισκέψεις σε ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας μεταναστών, 
προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης, αστυνομικά τμήματα όπου κρατούνται 
μετανάστες για διοικητικούς λόγους, σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε 
χώρους υψηλής συγκέντρωσης μεταναστών, σε νοσοκομεία και άλλους χώρους όπου 
μπορεί να φιλοξενούνται δυνητικά επωφελούμενοι της Δράσης, καθ’ όλη τη Διάρκεια 
της Δράσης (46 μήνες) συμπεριλαμβανομένων των μηνών Απρίλιος, Ιούλιος, 
Οκτώβριος και Ιανουάριος, 
22) Παροχή ενός οικονομικού βοηθήματος, α) 370 ευρώ σε 1.981  επωφελούμενους  
από την έναρξη της Δράσης και ως την πρώτη τροποποίηση, β) 500 ευρώ σε 2.947 
επωφελούμενους και ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους (ενδοχώρα και νησιά) 
από την υπογραφή της 1ης Τροποποίησης στις 22/07/2020 και μετά την υπογραφή 
της Συμφωνίας Επιδότησης για τη 2η Τροποποίηση, γ) 2.000 ευρώ σε 146 
επωφελούμενους από το πιλοτικό σχήμα των νησιών από την υπογραφή της 1ης 
Τροποποίησης και έως τη 2η Τροποποίηση, δ) 1.000 ευρώ σε 5.356 επωφελούμενους 
που ήταν εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στη Δράση στην ενδοχώρα μετά την 
υπογραφή της δεύτερης τροποποίησης και ε) 500 ευρώ σε 370 επωφελούμενους που 
θα εγγραφούν στη Δράση σε κάποιο Ελληνικό νησί μετά την υπογραφή της δεύτερης 
τροποποίησης. Η αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας βάσει των 
οποίων οι επωφελούμενοι θα λαμβάνουν την οικονομική βοήθεια, παρατίθεται 
παραπάνω. Σημειώνεται επίσης, ότι τα οικονομικά βοηθήματα θα δίνονται στους 
επωφελούμενους πριν την αναχώρησή τους από την Ελλάδα.  

 

 

6Α. ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

C2 
Αριθμός 
επαναπατριζομένων που 
έλαβαν ενίσχυση για την 
επανένταξή τους πριν ή 

Αριθμός 

2.740 επαναπατριζόμενοι για 46 
μήνες  με πιθανή παρέκκλιση έως 
της τάξεως του ± 15% ατομικών 
σχεδίων τα οποία εκτός από την 
επιστροφή στην χώρα καταγωγής 
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μετά τον επαναπατρισμό 
τους με τη 
συγχρηματοδότηση του 
Ταμείου 

θα περιλαμβάνουν και μέτρα 
επανένταξης (με κατάργηση 
ετήσιων δεικτών) 

 

C3 

Αριθμός 
επαναπατριζομένων των 
οποίων ο επαναπατρισμός 
συγχρηματοδοτήθηκε 
από το Ταμείο, άτομα 
που επαναπατρίστηκαν 
οικειοθελώς 

Αριθμός 

10.800 επαναπατριζόμενοι για 46 
μήνες με πιθανή παρέκκλιση έως 
της τάξεως του ±15% υπηκόων 
τρίτων χωρών στις χώρες 
καταγωγής τους(με κατάργηση 
ετήσιων δεικτών) 

 

6Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

 Αριθμός φιλοξενούμενων 
αιτούντων εθελούσιας 
επιστροφής που ο 
επαναπατρισμός τους 
συγχρηματοδοτείται από 
το Ταμείο 

Αριθμός 

3.000 φιλοξενούμενοι υπήκοοι 
τρίτων χωρών για 46 μήνες, που θα 
εγγραφούν στη Δράση των 
υποβοηθούμενων εθελουσίων 
Επιστροφών (με κατάργηση ετήσιων 
δεικτών) 

 ποσοστό ατόμων που 
διαμένουν στη Δομή και 
επιστρέφουν στη χώρα 
καταγωγής 

Ποσοστό Άνω του 85% 

 Ποσοστό αριθμού 
ατόμων που 
ενημερώθηκαν με αριθμό 
ατόμων που επιστρέφουν 
στην Χώρα καταγωγής 
τους 

Ποσοστό 60% και άνω 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Δράσης η ορίζεται η 01/09/2019. 

8. Η ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου της Δράσης ορίζεται σε σαράντα 

έξι μήνες από την υπογραφή της αρχικής Συμφωνίας Επιδότησης (01/09/2019) 

ήτοι έως 30/06/2023. 

9. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των 

προτεινόμενων Δράσεων ορίζεται η επόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της 

Συμφωνίας Επιδότησης (βάσει της παρ. 4.1 του υπ’ αριθ. (κ΄) σχετικού). 

10. Η ημερομηνία λήξης του οικονομικού αντικειμένου της Δράσης ορίζεται η 

31ηΔεκεμβρίου 2023. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 
2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  
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Α1. ΑΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ 36.542.056,07 36.542.056,07 

ii. ΦΠΑ   

Α.2. ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ   

ii. ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ   
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Β.1. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιημένης κλίμακας 
κόστους ανά μονάδα 

  

Β2. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ’ αποκοπή ποσού 
(LumpSum) 

  

Β.3. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού 
(7%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της 
πράξης ή επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών 
προσωπικού  

2.557.943,93 2.557.943,93 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    

Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ    
ΣΥΝΟΛΑ 39.100.000,00 39.100.000,00 

 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΕΤΑΙΟΥ/ΩΝ 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΕΤΑΙΡΟ 

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

   

…….. 
  

 
ΣΥΝΟΛΟ  

Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις δράσεων που υλοποιούνται από περισσότερους δικαιούχους 

 

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 
39.100.000,00 €.  

12. Το ποσοστό, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι έμμεσες δαπάνες, ανέρχεται σε 7% επί 
των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της δράσης. 

 

 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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13. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης που προτείνεται για εγγραφή στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 39.100.000,00 € και επιμερίζεται ως 

ακολούθως: 

 

 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

ΚΩΔ. 

ΣΑ 

Φορέας 

ΣΑ 

ΚΩΔ. Δράσης ΣΑ 

(ΚΩΔ. Εναρίθμου)* 

Πρόταση 

εγγραφής 

Ενεργός 

Ενάριθμος 

(που συνεχίζει να 

πληρώνει την 

δράση) 

Σύνολο Π/Υ 

Ε7502 

 
2019ΣΕ75020015 Τροποποίηση Ναι 7.912.302,20 

Ε7502 
 

2019ΣΕ75020014 Τροποποίηση Ναι 31.187.697,80 

 
 

  ΣΥΝΟΛΟ 39.100.000,00 

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

 

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 στα συνημμένα Παραρτήματα, τα οποία 

αποτελούν 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.  

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης.  

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   

1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 
(κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ) 

2. Φορέας Χρηματοδότησης (Γενική Δ/νση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού/ Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη ) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ) 
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3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ) 

4. Φορέας Πρότασης της Δράσης (Κύριος του έργου, εφόσον είναι διαφορετικός από το δικαιούχο) 

5. Φορέας Λειτουργίας του Έργου (εφόσον είναι διαφορετικός από το δικαιούχο) 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο Δικαιούχος «Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης- Αποστολή Ελλάδος» αναλαμβάνει την 
υποχρέωση εκτέλεσης της Δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων 
επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής 
Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ 
«5045615», συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης  39.100.000,00 € 
(αναλυόμενης ως ακολούθως: Έργο 1 «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ» συνολικής 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης  31.187.697,80€ και Έργο 2 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης  
7.912.302,20€) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 
και Ένταξης  2014-2020, με το περιεχόμενο και τους στόχους που αποτυπώνονται στην 
απόφαση ένταξής της και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της παρούσας συμφωνίας επιδότησης 
και του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 
Η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε 29.325.000,00 € (αναλυόμενης ως ακολούθως: 
Έργο 1 «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ» συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης 
23.390.773,35€ και Έργο 2 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικής ενωσιακής 
χρηματοδότησης 5.934.226,65€) και αντιστοιχεί σε 75 (%) επί της επιλέξιμης δημόσιας 
δαπάνης. 

2. 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 τους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων και τους περιβαλλοντικούς 
κανόνες και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. 

 
 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 

(i) Να υλοποιεί τη δράση, σε επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας με τις αρμόδιες αρχές αποκλειστικά στην Ελληνική Γλώσσα. 

(ii) 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. 

(iii) 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 
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περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της δράσης δεν ταυτίζεται με 
το δικαιούχο αυτής. 

(iv) 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 που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος 
υποβάλλει το Τεχνικό Δελτίο Έργου, μετά την έκδοση/υπογραφή από τον ίδιον της 
Απόφασης Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα, η οποία επισυνάπτεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου. 
Στην Απόφαση Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενσωματώσει 
ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Εντεταλμένης Αρχής που διατυπώθηκαν κατά την 
εξέταση της στο στάδιο της αξιολόγησης της σχετικής πρότασης.  

(v) 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:  
 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 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 Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών, στο οποίο αποτυπώνει τις τιμές των 
δεικτών που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος υλοποίησης της δράσης,  

 με την ολοκλήρωση της δράσης να καταρτίσει και υποβάλλει στην 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 από την εντεταλμένη αρχή. 

(vi) 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. 
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 Δράσης. 
Στο ΤΔΔ με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.  
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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 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.  
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.  
Σε περίπτωση έργου αρχαιολογίας, ο Δικαιούχος υποβάλλει στην Εντεταλμένη Αρχή) 
την Απόφαση Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα. 

(vii) 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 πράξης. 

(viii) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
υποβάλλει στο ΟΠΣ., σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές 
διατάξεις. 

(ix) Να υπογράφει και να τηρεί τους όρους του Μνημονίου Συνεργασίας από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του Δικαιούχου, σύμφωνα με επισυναπτόμενο υπόδειγμα (8) της 
πρόσκλησης. 
 

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 ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει 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 
Εντεταλμένη Αρχή, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

(iii) Να τηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για τη δράση και να υποβάλλει στοιχεία κίνησης 
του λογαριασμού στην αρμόδια ΕΑ με κάθε Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης. 

(iv) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Εντεταλμένη Αρχή, 
μετά την ολοκλήρωση της δράσης 
α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική 

διαχείριση των διατιθέμενων πόρων, και  
β) ετήσια στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της δράσηςπου παράχθηκαν κατά την 

υλοποίησή της. 

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
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(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) Οι διατάξεις της εν λόγω παραγράφου ισχύουν για κάθε έργο ξεχωριστά: Ο δικαιούχος 
θα λάβει προχρηματοδότηση ύψους 25% του προϋπολογισμού για κάθε έργο της 
Δράσης η οποία και θα καταβληθεί αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας 
Επιδότησης, σύμφωνα με το Εθνικό Δίκαιο (έχουν ήδη καταβληθεί στο Δικαιούχο τα 
σχετικά ποσά). 
Η προχρηματοδότηση και οι ενδιάμεσες πληρωμές αντιστοιχούν σε προκαταβολές που 
προσδιορίζονται χωριστά στις λογιστικές εγγραφές του Δικαιούχου. Για την υποβολή 
αιτήματος από το Δικαιούχο και την καταβολή οποιασδήποτε από την πρώτη ή 
δεύτερη ενδιάμεση πληρωμή, ύψους 25% του προϋπολογισμού κάθε έργου της 
Δράσης (έχουν ήδη καταβληθεί στο Δικαιούχο τα σχετικά ποσά), απαιτείται από τον 
δικαιούχο η κατάθεση αναφοράς φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (Δελτίο 
Δήλωσης Δαπανών). Προϋπόθεση για την υποβολή ενδιάμεσης πληρωμής  αποτελεί η 
έγκριση επιλέξιμων δαπανών από την Εντεταλμένη Αρχή, ποσού ίσου με το 100% 
όλων των αρχικών προχρηματοδοτήσεων, για κάθε έργο και τουλάχιστον 70% της 
τελευταίας πληρωμής, για κάθε έργο της Δράσης. Κατόπιν της υποβολής κάθε 
αιτήματος ενδιάμεσης πληρωμής, ακολουθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση των 
δαπανών από την Εντεταλμένη Αρχή προκειμένου να εγκριθεί το σχετικό αίτημα και 
να καταβληθεί  το ποσό της επόμενης ενδιάμεσης πληρωμής. Για την υποβολή 
αιτήματος από τον Δικαιούχο για την καταβολή της τρίτης ενδιάμεσης πληρωμής, το 
ποσό της οποίας εμφαίνεται στον κατωτέρω Πίνακα, απαιτείται από τον Δικαιούχο η 
κατάθεση αναφοράς φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (Δελτίο Δελτίο Δήλωσης 
Δαπανών). Προϋπόθεση για την υποβολή της χρηματοδότησης αποτελεί η έγκριση 
επιλέξιμων δαπανών από την Εντεταλμένη Αρχή, ποσού που αντιστοιχεί στο 100% 
του ποσού της προχρηματοδότησης και της πρώτης ενδιάμεσης πληρωμής συν 
ποσοστού τουλάχιστον 70% της δεύτερης ενδιάμεσης πληρωμής, για κάθε έργο της 
Δράσης. Η καταβολή της τέταρτης και τελικής πληρωμής κάθε έργου θα 
πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση αυτού, με το ποσό που υπολείπεται έως το 
ύψος του προϋπολογισμού του κάθε έργου της Δράσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα ανωτέρω α) και ιγ) σχετικά.  
Ειδικότερα και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις το μέγιστο ποσό 
πληρωμής που δύναται να λάβει ο δικαιούχος για κάθε ένα από τα δύο έργα, 
εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Υ 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 
(ΣΑΕ 2019ΣΕ75020014) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΣΑΕ 2019ΣΕ75020015) 

ΣΥΝΟΛΑ ΣΧΟΛΙΑ 

προχρηματοδό
τηση 

8.125.000,00 1.650.000,00 9.775.000,00 
Το συνολικό ποσό έχει ήδη 
καταβληθεί στο δικαιούχο. 

α΄ ενδιάμεση 
πληρωμή 

8.681.494,88 1.093.505,12 9.775.000,00 Το συνολικό ποσό έχει ήδη 
καταβληθεί στο δικαιούχο. 

β΄ ενδιάμεση 
πληρωμή 

8.199.906,77 1.575.093,23 9.775.000,00 

Το ποσό του έργου 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
έχει ήδη καταβληθεί στο 
δικαιούχο. 

γ΄ ενδιάμεση 
πληρωμή 

4.678.154,67 1.260.074,59 5.938.229,26  

δ΄τελική 
πληρωμή 

1.503.141,48 2.333.629,26 3.836.770,74  

ΣΥΝΟΛΑ 31.187.697,80  7.912.302,20 39.100.000,00  
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Από το ποσό που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή της Δράσης, αφαιρούνται 
απολογιστικά τυχόν έσοδα που προέκυψαν κατά την υλοποίησή της (πχ πιστωτικοί 
τόκοι), τα οποία επαναπιστώνονται στο λογαριασμό του Εθνικού Προγράμματος. Στην 
περίπτωση όπου 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 επιχορήγησης επί της Δράσης. 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.  

(iii) Η δημόσια στήριξη που καταβάλλεται στον δικαιούχο αντιστοιχεί σε 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες και δηλωθείσες από το δικαιούχο στην ΥΑ/ΕΑ.  

(iv) Όλες οι δαπάνες αποδεικνύονται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα 
ισοδύναμης αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 31 της ΥΠΑΣΥΔ. 

(v) 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 την πληρωμή του.  

(vi) Ο δικαιούχοςγια να λάβει την επιδότηση της δράσης οφείλει σε κάθε στάδιο να είναι 
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος εφόσον προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία. 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ  

(i) Η συνολική χρηματοδότηση της Δράσης εκ μέρους της Ένωσης ανέρχεται σε 
29.325.000,00. € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% επί της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης και εκ μέρους των εθνικών πόρων σε 9.775.000,00, ήτοι 25% επί της 
συνολικής δημόσιας δαπάνης. 
Συγκεκριμένα και όσον αφορά το Έργο 1 «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ» η 
ενωσιακή χρηματοδότηση είναι ποσού 23.390.773,35€ και η εθνική χρηματοδότηση 
είναι ποσού 7.796.924,45€. 
Αντίστοιχα για το Έργο 2 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» η ενωσιακή 
χρηματοδότηση είναι ποσού 5.934.226,65€ και η εθνική χρηματοδότηση είναι ποσού 
1.978.075,55€. 

(ii) 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 της Δράσης.  

(iii) 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 μπορεί να του εξασφαλίσει κέρδος.  

(iv) Οι μη επιλέξιμες δαπάνες δεν καλύπτονται από τους πόρους της χρηματοδότησης του 
Σχεδίου.  

6. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  
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(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 Εντεταλμένη Αρχή, στην Αρχή Ελέγχου, 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα εθνικά ή ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους/επαληθεύσεις από την 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. 

(iii) Να ενημερώνει τους υπεργολάβους σχετικά με την υποχρέωσή τους να αποδέχονται 
επιτόπιεςεπαληθεύσεις και ελέγχους από 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 συμβάσεις του με 
υπεργολάβους. 

(iv) Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια των επαληθεύσεων ή ελέγχων διαπιστώνεται 
παράτυπη δαπάνη η Εντεταλμένη Αρχή περικόπτει τα μη επιλέξιμα ποσά και 
ενημερώνει σχετικά το δικαιούχο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο δεύτερο 
μέρος «Δημοσιονομικές διορθώσεις» της ΥΠΑΣΥΔ. 

(v) Εφόσον η παρατυπία αφορά δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η δημόσια 
συνεισφορά στο δικαιούχο της δράσης η 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, 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.  

(ii) Να λαμβάνει μέριμνα για την τήρηση όλων των μέτρων πληροφόρησης που 
προβλέπονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (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 έργου, β) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
γ) το Ταμείο που στηρίζει τη δράση/το έργο και δ) δήλωση που έχει επιλεγεί από 
την Εντεταλμένη Αρχή, στην οποία τονίζεται η προστιθέμενη αξία της 
συνεισφοράς της Ένωσης. Οι εν λόγω πληροφορίες καταλαμβάνουν τουλάχιστον 
το 25% της πινακίδας.  

β)  Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες στη δράση/στο έργο σχετικά με τη 
συγχρηματοδότηση της δράσης από το ΤΑΜΕ 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 
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χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της δράσης/ του έργου ή παράγονται στο 
πλαίσιο αυτό.  

8. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

(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 της δράσης, δηλαδή από την 16η Οκτωβρίου που ακολουθεί την 
υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της 
δράσηςκαι 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 δικαιούχος κοινοποιεί 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 Εντεταλμένη Αρχή, εφόσον επιμέρους στοιχεία της μεταβληθούν. 

(v) Να τηρεί πιστοποιημένα αντίγραφα των λογιστικών εγγράφων που δικαιολογούν τα 
έσοδα και τις δαπάνες των εταίρων 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 Εντεταλμένη Αρχή. 
 

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

(i) ΗΕντεταλμένη Αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην 
αποκαλύπτονταιπληροφορίες και δεδομένα που έχει συλλέξει από τον Δικαιούχο και 
πουαπαιτούνται για την αξιολόγηση της Δράσης, 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 εξυπηρετουμένων ατόμων των 
ομάδων-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 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 Δικαιούχου και αποτελούν στοιχεία τα 
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οποία υπόκεινται στον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων, όπως αυτά εξειδικεύονται στην 
παράγραφο 4. «Επαληθεύσεις – Έλεγχοι» της παρούσας. 

(iii) 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. 

 

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 και ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

3. 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 και ΙΙ, 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 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.  

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 Εντεταλμένη 
Αρχή οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση και την άρση των εν 
λόγω αιτιών.  

4. 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 Εντεταλμένη Αρχή 
απορρίψει τηνπροβαλλόμενη απαίτηση, η λύση εκ μέρους του Δικαιούχου κρίνεται 
καταχρηστική, και η 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.  

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 
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Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι τα μόνα αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει 
σχετικά με την παρούσα Συμφωνία Επιδότησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ισχύοντες Όροι και Προϋποθέσεις στις Συμφωνίες με τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης 

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης 

 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

1.1. Εντός του παρόντος Παραρτήματος τα Μέρη επιδιώκουν τη διευκρίνιση και 
τροποποίηση ορισμένων όρων της Συμφωνίας και των Παραρτημάτων αυτής, 
ώστε να συνάδουν με το αντίστοιχο Καθεστώς και τους Κανονισμούς οι οποίοι τα 
διέπουν.  

1.2. Το παρόν Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ανάμεσα στα έγγραφα που συναποτελούν τη 
Συμφωνία, το Παράρτημα II υπερισχύει. 

 

2. Παρεκκλίσεις και διευκρινίσεις  

2.1. Η Ενότητα Γ της Συμφωνίας (με τίτλο Όροι Χρηματοδότησης) 
συμπληρώνεται με τα ακόλουθα:  

 

“Τυχόν ανάκληση απόφασης ένταξης πρέπει να εξετάζεται από την Εντεταλμένη Αρχή ως 
έσχατο μέτρο σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης με τα διορθωτικά μέτρα που προτείνονται 
από την αρμόδια αρχή ή σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης της παρούσας συμφωνίας».  

 

2.2.  Το Άρθρο 2.1 του Παραρτήματος I (με τίτλο  Τήρηση Κοινοτικών και 
Εθνικών Κανόνων αντικαθίσταται με τα ακόλουθα:  

 

«Ο ΔΟΜ λαμβάνει και διαχειρίζεται την Επιδότηση σύμφωνα με τους κανονισμούς, κανόνες 
και οδηγίες του ιδίου, περιλαμβανομένων των δικών του διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων. 
Η Συνεισφορά υπόκειται αποκλειστικά στις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ελέγχου 
που προβλέπονται στους οικονομικούς κανονισμούς, κανόνες και οδηγίες του ΔΟΜμε την 
επιφύλαξη του τροποποιημένου βάσει του παρόντος Παραρτήματος άρθρου 2.6. Ο ΔΟΜ θα 
συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για τις συνθήκες υποδοχής,  τις αρχές της μη-
διάκρισης, της ισότητας ανδρών και γυναικών και της πρόσβασης των Ανθρώπων με Ειδικές 
Ανάγκες. Ο Δικαιούχος υπόκειται στις δικές του διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων». 

 

2.3. Το Άρθρο 2.2 (iv) του Παραρτήματος I (με τίτλο Υλοποίηση Δράσης), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

«Ο ΔΟΜ εφαρμόζει τη Δράση ευθυγραμμιζόμενος με τις δικές του διαδικασίες ως 
οργανισμός που αποτελεί μέρος του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δεν 
δεσμεύεται για την απόκτηση πρότερης έγκρισης από την Εντεταλμένη Αρχή, αναφορικά με 
τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων». 
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2.4. Το Άρθρο 2.2 (v)σημείο Δτου ΠαραρτήματοςI (με τίτλο Υλοποίηση Δράσης) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

«Ο ΔΟΜ οφείλει να ενημερώνει την Εντεταλμένη Αρχή για την πρόοδο της δράσης όπως 
περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Αριθμός 
Αναφοράς  

Περίοδος Αναφοράς Ημερομηνία 
Υποβολής 

Είδος Αναφοράς 

1 1/9/2019-31/12/2019 31/3/2020 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) 

2 1/1/2020-30/4/2020 31/7/2020 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) 

3 1/5/2020-31/8/2020 30/11/2020 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) 

4 1/9/2020-31/12/2020 31/3/2021 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) 

5 1/1/2021-30/4/2021 31/7/2021 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) 

6 1/5/2021-31/8/2021 30/11/2021 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) 

7 1/9/2021-31/12/2021 31/3/2022 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών)  

8 1/1/2022-30/4/2022 31/7/2022 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) 

9 1/5/2022-31/8/2022 30/11/2022 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών)- 
(Όσον αφορά τον Ιούλιο 
2022, θα περιλαμβάνεται το 
επιλέξιμο διάστημα αυτού.) 
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10 1/9/2022-31/12/2022 31/3/2023 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) 

11 1/1/2023-30/4/2023 31/7/2023 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) 

12 1/5/2023-30/6/2023 30/9/2023 Ενδιάμεση περιγραφική και 
οικονομική αναφορά προόδου 
(Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) 

 Η τελική οικονομική και περιγραφική αναφορά (Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) πρέπει να 
υποβληθεί το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2023. 

 Τέσσερις ετήσιες αναφορές προόδου θα υποβληθούν ως ακολούθως: 

 

Αριθμός 
Αναφοράς 

Περίοδος Αναφοράς Ημερομηνία 
Υποβολής 

Είδος Αναφοράς 

1 1/9/2019-31/8/2020 31/10/2020 1ηαναφορά προόδου 

2 1/9/2020-31/8/2021 31/10/2021 2ηαναφορά προόδου 

3 1/9/2021-30/6/2022 31/10/2022 3ηαναφορά προόδου 

4 7ος 2022- 30/6/2023 31/10/2023 4ηαναφορά προόδου 

 

2.5. Το Άρθρο 2.2 (v)του Παραρτήματος I συμπληρώνεται με τα ακόλουθα: 

 

«Αυτό ισχύει μόνο στον βαθμό που ο Δικαιούχος δεν απαιτείται να υποβάλεισυνοδευτική 
τεκμηρίωση επιπροσθέτως των τιμολογίων αυτού και σύμφωνα με τη νομική του φύση ως 
οργανισμού που αποτελεί τμήμα του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών». 

2.6. Το Άρθρο 2.2 (vi) σημείο Γ, του Παραρτήματος I συμπληρώνεται ως 
ακολούθως: 

 

Η φράση “συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης” νοείται ως ίδια με τη φράση “συνολική 
δαπάνη δραστηριοτήτων της δράσης”. 

2.7. Το Άρθρο 2.3 (ii) του Παραρτήματος I (με τίτλο Χρηματοδότηση Δράσης) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

«Τήρηση ξεχωριστού κωδικού έργου για τη δράση. Ο ΔΟΜ λαμβάνει και διαχειρίζεται τα 
κεφάλαια σύμφωνα με τους κανονισμούς, κανόνες και οδηγίες του ιδίου». 
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2.8. Το Άρθρο 2.3 (iii) του Παραρτήματος I τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

«Η υποχρέωση του Δικαιούχου περί υποβολής κατάστασης συναλλαγών στην Εντεταλμένη 
Αρχή με κάθε Έκθεση Κατάστασης Δαπανών δεν ισχύει. Ο ΔΟΜ διαχειρίζεται επιδοτήσεις σε 
συγκεντρωτικούς λογαριασμούς, βάσει ειδικών κωδικών έργου και ουδείς ειδικός τραπεζικός 
λογαριασμός θα ανοιχτεί για την υπό την παρούσα Συμφωνία επιδότησης». 

 

2.9. Το Άρθρο 2.4 (ii) του Παραρτήματος I (με τίτλο Πληρωμές Δικαιούχου) 
συμπληρώνεται ως ακολούθως: 

 

«Ο Δικαιούχος θα λάβει αρχική προχρηματοδότηση ύψους 25% του προϋπολογισμού κάθε 
έργου της Δράσης ήτοι συνολικό ποσό € 9.775.000,00 (εννέα εκατομμύρια επτακόσιες 
εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) η οποία θα καταβληθεί αμέσως μετά την υπογραφή της 
Συμφωνίας Επιδότησης, σύμφωνα με το Εθνικό Δίκαιο. 
Για την υποβολή αιτήματος από το Δικαιούχο και την καταβολή οποιασδήποτε από την 
πρώτη ή δεύτερη ενδιάμεση πληρωμή, ύψους 25% του προϋπολογισμού του κάθε έργου 
της Δράσης, ή για την τρίτη ενδιάμεση δόση (όπως αυτή αποτυπώνεται στον Πίνακα της 
παρ. 4 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» του Παραρτήματος Ι της παρούσης Συμφωνίας 
Επιδότησης) του κάθε έργου της Δράσης ο Δικαιούχος απαιτείται να καταθέσει αναφορά 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (Δελτίο Δήλωσης Δαπανών ).  
 
Μόλις το 70% της αμέσως προηγούμενης δόσης (και το 100% των προηγούμενων δόσεων, 
εάν υπάρχουν) έχει πραγματοποιηθεί από το δικαιούχο ανά έργο, ο δικαιούχος δικαιούται να 
ζητήσει την επόμενη δόση για κάθε έργο. 
 
Η καταβολή της τέταρτης και τελικής πληρωμής κάθε έργου θα πραγματοποιηθεί με την 
ολοκλήρωση αυτού, με το ποσό που υπολείπεται έως το ύψος του προϋπολογισμού του 
κάθε έργου της Δράσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω α) και ιγ) σχετικά. Απότην 
τελική πληρωμή θα αφαιρεθούν απολογιστικά τυχόν έσοδα που προέκυψαν κατά την 
υλοποίησή της (ήτοι έσοδα από τόκους), τα οποία θα πιστωθούν στο λογαριασμό του 
Εθνικού Προγράμματος. Στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της Δράσης οι 
συνολικές πραγματικές δαπάνες είναι χαμηλότερες του συνολικού αρχικά εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού, η εθνική και Κοινοτική συμμετοχή περιορίζεται στο ποσό των συνολικών 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση της Δράσης. 
 
Ο δικαιούχος, σύμφωνα με το καθεστώς του ως Διεθνής Οργανισμός που απολαύει 
Προνομίων και Ασυλιών, δεν υπόκειται σε φορολογικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις 
κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία».  
 

2.10  Το Άρθρο 2.4 (vi) του Παραρτήματος I (με τίτλο Πληρωμές 
Δικαιούχου) τροποποιείται ως ακολούθως: 

«Σε συμμόρφωση με το καθεστώς Διεθνούς Οργανισμού του Δικαιούχου, δυνάμει του 
οποίου χαίρει Προνομίων και Ασυλιών, το Άρθρο 3.4 (vi) δεν ισχύει». 
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2.11. Το Άρθρο 2.6(i)του Παραρτήματος I (με τίτλο Επαληθεύσεις – Έλεγχοι) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

«Τα κεφάλαια υπόκεινται σε εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ελέγχου που 
προβλέπονται στους οικονομικούς κανονισμούς, κανόνες και οδηγίες του ΔΟΜ. Όταν 
ζητούνται έλεγχοι και έρευνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς αρμόδιους 
φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ή το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) ή η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), Ελεγκτική Αρχή 
υπό το Υπουργείο Οικονομικών, ο ΔΟΜ οφείλει να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για 
την τήρησή τους, δείγμα εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων της δράσης, στην 
Εντεταλμένη Αρχή, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα 
εθνικά ή ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. Οι εν λόγω έλεγχοι και έρευνες διενεργούνται με 
δικές τους δαπάνες και σε συμμόρφωση με το νομικό καθεστώς του ΔΟΜ, σύμφωνα με το 
νέο άρθρο 14 του παρόντος Παραρτήματος. Ειδικότερα, ο ΔΟΜ θα πρέπει να ενημερώνεται 
εκ των προτέρων για τις προγραμματιζόμενες επί τόπου αποστολές και ελέγχους βάσει 
εγγράφων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κατάλληλα διαδικαστικά ζητήματα 
συμφωνούνται εκ των προτέρων. Δεν θα απομακρυνθούν πρωτότυπα έγγραφα από τις 
εγκαταστάσεις του Δικαιούχου ή δεν θα υποβληθούν ως αποδεικτικά στοιχεία». 

 

2.12. Το Άρθρο 2.6(ii) του Παραρτήματος I (με τίτλο Επαληθεύσεις – 
Έλεγχοι) τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

«Ο ΔΟΜ θα ενημερώνεται εκ των προτέρων για τις προγραμματισμένες επιτόπιες αποστολές 
και ελέγχους βάσει εγγράφων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κατάλληλα διαδικαστικά 
ζητήματα συμφωνούνται εκ των προτέρων». 

 

2.13. Το Άρθρο 2.7 του Παραρτήματος I (με τίτλο Δημοσιότητα) 
συμπληρώνεται από το Άρθρο 11 της Οικονομικής και Διοικητικής Συμφωνίας 
Πλαίσιο (FAFA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, με 
την επιφύλαξη των Προνομίων και Ασυλιών του ΔΟΜ. 

2.14. Το Άρθρο 2.8 (i) του Παραρτήματος I (με τίτλο Τήρηση Στοιχείων και 
Δικαιολογητικών από Δικαιούχο) αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: 

«(i) Με την επιφύλαξη των προνομίων και ασυλιών του, να τηρεί και να ενημερώνει αρχείο 
αναφορικά με τη δράση, με όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με την υλοποίηση της δράσης 
έως την ολοκλήρωσή της, την αποπληρωμή και λειτουργία της για περίοδο τεσσάρων (4) 
ετών μετά από το οικονομικό έτος κατά το οποίο δηλώνεται η τελική πληρωμή της 
δράσης». 

 

2.15. Το Άρθρο 2.9του Παραρτήματος I (με τίτλο Προστασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα) συμπληρώνεται με την ακόλουθηπρόσθετη 
παράγραφο (iv): 

«(iv) Όλα τα στοιχεία περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την 
παρούσα Συμφωνία ή το Έργο οφείλουν να αντιμετωπίζονται ως αυστηρώς εμπιστευτικά. Η 
ΕντεταλμένηΑρχή δεν διανέμει οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που λαμβάνει από τον 
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δικαιούχο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, δίχως την πρότερη έγγραφη έγκριση του 
ενδιαφερομένου προσώπου. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας για την ΕντεταλμένηΑρχή 
νομοθεσίας, ουδέν προσωπικό δεδομένο κοινοποιείται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος δίχως 
την πρότερη έγγραφη έγκριση του ενδιαφερομένου προσώπου. Τα Μέρη εκτελούν τις βάσει 
της παρούσας Συμφωνίας υποχρεώσεις αυτών σε συμμόρφωση με τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων». 

 

2.16. Το Άρθρο 2.12 (με τίτλο Επίλυση Διαφορών) αντικαθίσταται στο σύνολό 
του με τα ακόλουθα: 

«Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντιδικία ή αξίωση που απορρέει από ή έχει σχέση με την 
παρούσα Συμφωνία, ή η παραβίαση, καταγγελία ή ακυρότητα αυτής, διευθετείται φιλικώς 
μέσω διαπραγμάτευσης μεταξύ των Μερών ή μέσω διαμεσολάβησης από έναν 
διαμεσολαβητή σύμφωνα με τους Κανόνες Διαμεσολάβησης/Διαιτησίας της UNCITRAL 
(Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπορικό δίκαιο).  

Στην περίπτωση όπου η διαφορά, αντιδικία ή αξίωση δεν επιλυθεί μέσω διαπραγμάτευσης 
εντός 3 (τριών) μηνών από την παραλαβή ειδοποίησης από ένα μέρος σχετικά με την 
ύπαρξη της εν λόγω διαφοράς, αντιδικίας ή αξίωσης, αμφότερα τα Μέρη δύνανται να 
αιτηθούν ώστε η διαφορά, αντιδικία ή αξίωση να επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης από έναν 
διαμεσολαβητή σύμφωνα με τους Κανόνες Διαμεσολάβησης του 1980 της UNCITRAL. Το 
Άρθρο 16 των Κανόνων Διαμεσολάβησης της UNCITRAL δεν ισχύει. 

Στην περίπτωση όπου η εν λόγω διαμεσολάβηση είναι ανεπιτυχής, αμφότερα τα Μέρη 
δύνανται να υποβάλλουν τη διαφορά, αντιδικία ή αξίωση σε διαιτησία έως 3 (τρεις) μήνες 
μετά από την ημερομηνία της λήξης των διαδικασιών διαμεσολάβησης σύμφωνα με το 
Άρθρο 15 των Κανόνων Διαμεσολάβησης της UNCITRAL. Η διαιτησία θα διεξάγεται 
σύμφωνα με τους κανόνες διαμεσολάβησης του 2010 της UNCITRAL όπως υιοθετήθηκαν το 
2013. Ο αριθμός διαιτητών είναι ένας και η γλώσσα των διαδικασιών διαιτησίας είναι η 
Αγγλική, παρεκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά και εγγράφως από τα Μέρη. Το διαιτητικό 
δικαστήριο δεν διαθέτει αρμοδιότητα για την απόδοση τιμωρητικών αποζημιώσεων. Η 
απόφαση της διαιτησίας θα είναι τελική και δεσμευτική.  

Η παρούσα Συμφωνία καθώς και η παραπάνω συμφωνία διαιτησίας θα διέπονται από τους 
όρους της παρούσας Συμφωνίας και θα συμπληρώνονται από διεθνώς αποδεκτές γενικές 
αρχές δικαίου για όσα ζητήματα δεν καλύπτονται από τη Συμφωνία με εξαίρεση 
οποιοδήποτε μεμονωμένο εθνικό σύστημα δικαίου το οποίο θα παρέπεμπε τη Συμφωνία στη 
νομοθεσία οποιασδήποτε δεδομένης δικαιοδοσίας. Διεθνώς αποδεκτές γενικές αρχές δικαίου 
θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τις Αρχές UNIDROIT των Διεθνών Εμπορικών Συμβάσεων. Η 
επίλυση διαφορών επιδιώκεται εμπιστευτικώς από αμφότερα τα Μέρη. Το παρόν Άρθρο 
επιβιώνει της εκπνοής ή καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας». 

3. Προσθήκη Άρθρων 

3.1. Νέο Άρθρο 13 (με τίτλο Διανοητική Ιδιοκτησία) περιλαμβάνεται ως 
ακολούθως: 

«Κάθε διανοητική ιδιοκτησία και λοιπά δικαιώματα ιδιοκτησίας περιλαμβανομένων, 
ενδεικτικώς, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και ιδιοκτησίας δεδομένων που απορρέουν 
από το Έργο, θα περιέρχονται στον ΔΟΜ, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των 
δικαιωμάτων χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης και διανομής 
οποιουδήποτε στοιχείου  ή τμήματος αυτού». 

3.2. Νέο Άρθρο 14 (με τίτλο Καθεστώς του ΔΟΜ) περιλαμβάνεται ως ακολούθως: 
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«Ουδέν εντός της, ή εν σχέσει με τη Συμφωνία θεωρείται ως δήλωση παραίτησης, ρητής ή 
σιωπηρής, από οποιαδήποτε προνόμια και ασυλίες του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης ως διακυβερνητικού οργανισμού». 

Το παρόν Παράρτημα έχει συνταχθεί στην Ελληνική και την Αγγλική, με τις δύο εκδοχές να 
είναι εξίσου αυθεντικές.  

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι επίσημες γλώσσες του ΔΟΜ παραμένουν η Αγγλική, η Γαλλική 
και Ισπανική. Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας Επιδότησης θεωρούνται ουσιώδεις. 

Αυτή η τρίτη Τροποποίηση της Ένταξης της Δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων 
εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία 
Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής » 
με Κωδικό ΟΠΣ 5045615 από το Εθνικό Πρόγραμμα του ΤΑΜΕΙΟY ΑΣΥΛΟΥ, 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020» αντικαθιστά την αρχική Συμφωνία Επιδότησης 
Δράσης (υπογράφηκε από τα μέρη την 31/8/2019), την πρώτη τροποποιημένη Συμφωνία 
Επιδότησης Δράσης (υπογράφηκε από τα μέρη την 22/7/2020) καθώς και τη δεύτερη 
τροποποιημένη Συμφωνία Επιδότησης Δράσης (υπογράφηκε από τα μέρη την 30/7/2021) 
στο σύνολό της. Κάθε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αρχική Συμφωνία, 
την πρώτη τροποποιημένη Συμφωνία καθώς και τη δεύτερη τροποποιημένη Συμφωνία, πριν 
την υπογραφή της παρούσας Τροποποίησης της Ένταξης της Δράσης, θεωρείται επιλέξιμη 
δαπάνη. 

 

Οι όροι και υποχρεώσεις της συμφωνίας επιδότησης υπεγράφησαν από το δικαιούχο σε (4) 
πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων δύο (2) τηρεί ο δικαιούχος στο φάκελο της δράσης 
και τα δύο υποχρεούται να αποστείλει στην Εντεταλμένη Αρχή, προκειμένου να 
υπογραφούν και από τον εκπρόσωπο της Εντεταλμένης αρχής.  

 

Οι Συμβαλλόμενοι 

 

Στο όνομα και για λογαριασμό της 
Εντεταλμένης Αρχής 

  Στο όνομα και για λογαριασμό του 
Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης 

(Δικαιούχος) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

  Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

GIANLUCAROCCO 

Ημερομηνία: 12.07.2022    Ημερομηνία: 08.07.2022 

Τόπος: Αθήνα   Τόπος: Αθήνα 
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ANNEX Ι: TERMS AND OBLIGATIONS OF THE SUBSIDY AGREEMENT 

 

3. OBJECT OF THE SUBSIDY AGREEMENT 
The Beneficiary International Organization for Migration – Mission in Greece undertakes the 
obligation to implement the Action “The implementation of assisted voluntary returns 
including reintegration measures and operation of Open Center in the Prefecture of Attica for 
applicants of voluntary return”, with MIS code “5045615” for a total co-financed public 
expenditure of € 39.100.000,00 (analyzed as follows: Project 1” THE IMPLEMENTATION OF 
ASSISTED VOLUNTARY RETURNS INCLUDING REINTEGRATION MEASURES” of total co-
financed public cost of 31.187.697,80€ and Project 2 “OPERATION OF OPEN CENTER IN THE 
PREFECTURE OF ATTICA FOR APPLICANTS OF VOLUNTARY RETURN”of total co-financed 
public cost of 7.912.302,20€)in the framework of the National Programme of the Asylum, 
Migration and Integration Fund 2014-2020, with the content and objectives set out in the 
decision on the admission of the action and in accordance with the obligations of this subsidy 
agreement and the management and control system. 
The EU contribution amounts to € 29.325.000,00(analyzed as follows: Project 1” THE 
IMPLEMENTATION OF ASSISTED VOLUNTARY RETURNS INCLUDING REINTEGRATION 
MEASURES” of total community funds of 23.390.773,35€ and Project 2 “OPERATION OF 
OPEN CENTER IN THE PREFECTURE OF ATTICA FOR APPLICANTS OF VOLUNTARY 
RETURN”of total community funds of 5.934.226,65€)and corresponds to 75 (%) of the 
eligible public expenditure 

4. BENEFICIARY’S OBLIGATIONS   
The Beneficiary shall fulfill the following obligations throughout the implementation of the 
action and until its completion:  
 

13. COMPLIANCE WITH EU AND NATIONAL RULES  

Comply with EU and national law in the execution of the action, particularly with regard to 
public procurement rules and environmental rules, the principles of equal treatment and 
non-discrimination. 

14. IMPLEMENTATION OF THE ACTION 

(ii) Implement the action, at operational and administrative level within the Greek Territory 
with the competent authorities exclusively in the Greek Language. 

(iii) Adhere to the schedules for the implementation of the action and the sub-projects, as 
reflected in the decision to integrate the action, the Technical Data Sheet of the Action 
and the Decision on the Implementation of the Project by Own Means, if the projects of 
the action are implemented by its own means. 

(iv) Ensure the operational effect of the action, taking all the necessary measures to that 
end, based on the operating and maintenance regulatory framework of the operator 
and its respective responsibilities, in the event that the operator and maintenance 
organisation of the action is not identical to the beneficiary. 

(v) Obtain the approval of the Responsible Authority (or alternatively the Delegated 
Authority) for the procedures for the notification, award and modification of public 
contracts, in accordance with the provisions of the MDMCS and the Management and 
Control System and within the deadlines they set. 
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Following the preliminary approval of the Responsible Authority/Delegated Authority for 
the award of the public contract, the beneficiary is obliged to submit the Technical Data 
Sheet of the Project through the MIS.  
In the case of actions/projects carried out by own means, the beneficiary shall submit 
the Technical Data Sheet of the Project, after issuing/signing the Decision on the 
Implementation of the Project by Own Means, which is attached to the Technical Data 
Sheet of the Project. The beneficiary is required to include in the Decision on the 
Implementation of the Project by Own Means any observations made by the 
Responsible Authority/Delegated Authority during its examination at the evaluation 
stage of the relevant proposal.  

(vi) Inform the Responsible Authority (or, alternatively, the Delegated Authority) timely on 
the progress of the action and to send all relevant documents relating to its physical 
and financial implementation until its completion in accordance with the procedures of 
the management and control system. More specifically, the beneficiary is required:  

 before the first 10 days from the end of the calendar month in which the 
expenditure was incurred, to submit an Expenditure Statement and attach to it all 
the supporting documents proving the realization and eligibility of the expenditure 
and the implementation of the physical object that corresponds to the expenditure 
incurred,  

 to collect timely the data required to measure the common and/or specific 
indicators of the action and to submit to the MIS by January of each year a 
Declaration of Achievement of Indicators, which reflects the values of the 
indicators achieved in the previous year of implementation of the action,  

 upon completion of the action, to prepare and submit to the Responsible 
Authority/Delegated Authority a detailed report on the completion of the action, 
describing the physical object that was realised, the costs incurred and the result 
achieved in relation to the one approved,  

 to submit promptly any further report on the progress of the action as requested 
by the Responsible Authority/Delegated Authority. 

(vii) Inform the Responsible Authority/Delegated Authority in writing of any differences in 
the details of the action included in this Subsidy Agreement and the decision to 
integrate the action, in particular as regards:  

 the duration of implementation of the physical object; 
 the physical object of the action (deliverables, indicators); 
 the total public expenditure of the action; 
 the beneficiary or the financing entity. 
If the Beneficiary discovers the need to modify any details of the Action, it shall 
submit a request for amendment to the Responsible Authority/Delegated Authority, 
stating the points of amendment and shall adequately substantiate the reasons for 
their amendment. The request shall be submitted to the Responsible/Delegated 
Authority by re-submitting the Technical Datasheet of the Action (Form Ε.Ι.1_3), 
completing Fields 10-14 “Subject of Modification of the Technical Datasheet of the 
Action” and incorporating the proposed changes to the details of the Action. The TDA 
with the proposed amendments shall be accompanied by all necessary documents 
and supporting evidence substantiating the need for modification.  
In the case of actions where a particular project or projects are implemented by its 
own means, the beneficiary, when submitting the request for amendment of the 
action, shall also attach the Decision on the Implementation of the Project by Own 
Means, together with the proposals for amending the project/projects.   
If the Responsible Authority/Delegated Authority accepts the beneficiary’s request for 
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amendment of the action, an amended Decision on the Inclusion of the Action shall 
be issued. In case the project/projects of the action are implemented by own means, 
the beneficiary is obliged to issue a new Decision on the Implementation of the 
Project by Own Means.  
In case of rejection of the request for amendment of the action by the Responsible 
Authority/Delegated Authority, the beneficiary shall be informed by a relevant letter, 
stating the reasons for the rejection. The beneficiary undertakes to implement the 
action in accordance with the Decision of Inclusion.  
In the case of an archeological project, the Beneficiary shall submit to the 
Responsible Authority (or alternatively to the Delegated Authority) the Decision on 
the Implementation of the Project by Own Means; 

(viii) Take all necessary steps to update the Management Information System (MIS) with the 
data and documents of the implemented action and in particular the data and the 
programming and implementation documents required for the financial management, 
the monitoring of the physical and economic object and the indicators, verifications, 
audits, evaluation of operations and more generally the audit trail of the action; 

(ix) Ensure the accuracy, quality and completeness of the data submitted to the MIS in 
accordance with the timeframe provided for in the relevant provisions. 

(x) Sign and adhere to the terms of the Memorandum of Cooperation by the Beneficiary's 
legal representative, in accordance with the attached template (8) of the invitation. 

15. FINANCING OF THE ACTION  

(v) Implement a certification mechanism for the implementation of the action to ensure 
effective control over the quality and quantity of materials, services and final 
deliverables and to implement internal payment control procedures to ensure their 
legality and regularity.  

(vi) Keep a separate account for the action, which will record all expenditure that is fully 
attributable to the costs reported to the Responsible Authority (or alternatively to the 
Delegated Authority) through the Statement of Expenditure Reports. 

(vii) Keep a special bank account for the action and submit a statement of transactions to 
the relevant RA/DA with each Statement of Expenditure Report.  

(viii) Submit (if required by the nature of the project) to the Responsible Authority (or 
alternatively to the Delegated Authority) after completion of the action  
a) figures on the interest accrued from the financial management of the resources 

allocated; and  
b) annual figures on the net proceeds of the action generated during its 

implementation. 

16. PAYMENTS TO THE BENEFICIARY 

(vii) The Responsible Authority/Delegated Authority shall ensure that the beneficiary 
receives the full amount of the public aid as soon as possible and in full. No amount 
shall be deducted or withheld and no special charge or other fee having equivalent 
effect shall be levied which would result in a reduction of those amounts for the 
beneficiaries. 

(viii) The conditions of this paragraph are valid for each sub-action separately: The 
beneficiary will receive pre-financing of 25% of the budget of each sub-action of the 
Action, which will be paid immediately upon signature of the Subsidy Agreement, 
according to the National Legislation (the amount has been already paid to the 
beneficiary). Pre-financing and interim payments correspond to advances specified 
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separately in the Beneficiary's accounting records.For the submission of a request by 
the Beneficiary and the payment of any of the first or second intermediate payments 
amounting to 25% of the  budget of each sub-action of the Action (the amount has 
been already paid to the beneficiary), the beneficiary is required to submit a physical 
and financial report (Expenses Declaration Statement).The prerequisite for an 
intermediate payment is the approval of eligible costs by the Delegated Authority, 
equal to 100% of all initial pre-financing for each sub-action and at least 70% of the  
last payment for each sub-action of the Action. Following the submission of each 
interim payment request, the expenditure shall be audited and certified by the 
Delegated Authority in order to approve the relevant request and pay the amount of 
the next interim payment.For the submission of a request by the Beneficiary and the 
payment of any of the third intermediate payments the amount of which is specified 
in the below table, the Beneficiary is required to submit a physical and financial 
report (Expenses Declaration Statement).The prerequisite for the payment is the 
approval of eligible costs by the Delegated Authority, which corresponds to 100% of 
the pre-financing amount and the first interim payment plus at least 70% of the 
second interim paymentfor each sub-action of the Action. The fourth and final 
payment of each sub-action will occurupon its completion, with the amount remaining 
for completing the budget of each sub-action of the action and based on the terms of 
above a) and m). 
 
More specifically and in case that the above conditions are met, the maximum 
amount that the beneficiary may receive for each of the two sub-actions, is depicted 
in the following table: 

BENEFICIAR
IES’ 

PAYMENTS  

(THE IMPLEMENTATION OF 
ASSISTED VOLUNTARY RETURNS 

INCLUDING REINTEGRATION 
MEASURES  

ΣΑΕ 2019ΣΕ75020014) 

OPERATION OF OPEN 
CENTER IN THE 

PREFECTURE OF ATTICA 
FOR APPLICANTS OF 

VOLUNTARY RETURN (ΣΑΕ 
2019ΣΕ75020015) 

TOTALS COMMENTS 

Pre-finance  
8.125.000,00 1.650.000,00 9.775.000,00 

The total amount has 
been already paid to 
the beneficiary 

Interim 
payment A 

8.681.494,88 1.093.505,12 9.775.000,00 

The total amount has 
been already paid to 
the beneficiary 

Interim 
payment B 

8.199.906,77 1.575.093,23 9.775.000,00 

ΤheamountoftheProje
ct «Operation of 

Open Centre in the 
Prefecture of Attica 

for Applicants of 
Voluntary Return» 
has been already 

paid to the 
beneficiary. 

Interim 
payment C 

4.678.154,67 1.260.074,59 5.938.229,26 
 

Final payment 
D 1.503.141,48 2.333.629,26 3.836.770,74 

 

TOTALS 31.187.697,80  7.912.302,20 39.100.000,00  

From the amount of the completion of payment, removed/deducted any revenue 
generated during implementation (i.e. interest income), which are credited to the 
National Programme Account.  In case that in the completion of the Action, the real 
eligible expenses are lower than the total amount of the initially estimated eligible 
costs, the national and the European participation are confined to the amount arose 
by the implementation of the percentage of the national and European funding for 
the Action. In every state of the process, the Beneficiary shall have discharged all the 
applicabletax and social security obligationsprovided by national law. 

(ix) The public aid paid to the beneficiary corresponds to expenditure incurred and 
declared by the beneficiary to the RA/DA.  
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(x) All costs shall be evidenced by paid invoices or accounting documents of equivalent 
value, in accordance with Article 31 of the MDMCS.  

(xi) Payments shall be made to the beneficiaries after submission of the reports and data provided 
for in the Procedures and Audit Manual showing the operational and financial progress of the 
action as well as the beneficiary’s request for financing the action under which the 
Responsible Authority/Delegated Authority, in cooperation, where appropriate, with the 
relevant financial agency of the financing entity, shall assess the reasonableness of the 
request for financing the action and shall pay the beneficiary or shall recommend to the 
competent body to pay the beneficiary.  

(xii) To obtain the subsidy of the action, the Beneficiary shall have discharged all its tax and social 
security obligations at every stage. 

17. CALCULATION OF EU CONTRIBUTION UPON INTEGRATION OF THE 

ACTION  

(v) The total EU financing of the Action amounts to € 29.325.000,00and represents 75 % 
of the total public expenditure and of the national resources in € 9.775.000,00, i.e. 
25 % of the total public expenditure. 
In particular and in regard to Project 1” THE IMPLEMENTATION OF ASSISTED 
VOLUNTARY RETURNS INCLUDING REINTEGRATION MEASURES” the total 
community funding is23.390.773,35€ and the national funding is 7.796.924,45€. 
Accordingly for Project 2 “OPERATION OF OPEN CENTER IN THE PREFECTURE OF 
ATTICA FOR APPLICANTS OF VOLUNTARY RETURN”the total community funding is 
5.934.226,65€ and the national funding is 1.978.075,55€. 

(vi) Where the eligible actual expenditure upon completion of the action are lower than the 
total estimated eligible expenditure, the national and EU contribution shall be limited to 
the amount resulting from the application of the national and Community support rates 
for the Action.  

(vii) Beneficiaries accept that financing is limited to the amount necessary to balance the 
revenue and expenditure of the action, and that such financing cannot in any way secure 
any profit for them.  

(viii) Ineligible expenditure shall not be covered by the financing resources for the project.  

18. VERIFICATIONS – CHECKS  

(vi) Make available, upon request, throughout the duration of the action and for as long 
as the beneficiary is required to comply with them, all the documents, supporting 
evidence and details of the action, to the Responsible Authority (or, alternatively to 
the Delegated Authority), the Audit Authority, the Monitoring Committee and all 
national or European auditing bodies. 

(vii) Accept on-the-spot checks/verifications by the Responsible Authority/Delegated 
Authority if it has management responsibilities, as well as by all relevant national and 
European auditing bodies both at their headquarters and at the sites where the action 
is implemented, and facilitate such checks by providing any information regarding the 
implementation of the action, if requested. 

(viii) Where such checks or verifications reveal any irregular expenditure, the Responsible 
Authority/Delegated Authority shall cut the ineligible amounts and inform the 
beneficiary thereof within the time limits specified in the second part “Financial 
corrections” of the MDMCS.  

(ix) Where the irregularity relates to expenditure for which the public contribution has 
been paid to the beneficiary of the action, the Responsible Authority/Delegated 
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Authority shall issue a decision to recover undue or unlawfully paid amounts and the 
beneficiary, within the time limit set, shall be obliged to repay this amount. 

19. PUBLICITY  

(iii) Accept its inclusion in the list of actions funded by the National Programme published 
by the Responsible Authority (or, alternatively, the DA) on the National Programme 
website, as provided for in Article 53 of Regulation (EU) No 514/2014 and where 
updated information on the beneficiary, the title of the action/project and the amount 
of EU financing allocated to it is made public.  

(iv) Ensure that all the information measures provided for in Implementing Regulation 
(EU) No 1048/2014 are met, and in particular:  
a)  Place a permanent large plate at a prominent place where it is easily visible to 

the public within three months of completing the infrastructure or construction 
project or purchasing a physical (tangible) object with a total public expenditure 
of more than EUR 100 000. 
The plate, which shall be designed according to the technical specifications set 
out in Implementing Regulation (EU) No 1049/2014, shall indicate a) the type 
and name of the action/project; b) the emblem of the European Union; c) the 
Fund supporting the action/project; and d) a declaration selected by the 
Responsible Authority, making specific reference to the added value of the EU 
contribution. This information shall represent at least 25% of the information on 
the plate.  

b)  Inform the participants in the action/project on the co-financing of the action by 
AMIF or ISF and its implementation under the National Programme. This 
information shall be provided in any document or other certificate (e.g. 
participation certificates, material distributed to the beneficiaries or to the public, 
e.g. in a workshop, etc.) used in the implementation of the action/the project or 
produced in this context.  

20. KEEPING OF RECORDS AND EVIDENCE BY THE BENEFICIARY 

(vii) Keep and update a record concerning the action with all the information relating to the 
implementation of the action until its completion, repayment and operation for a period of 
four (4) years following the financial year in which the final payment of the action is 
declared, i.e. from 16 October following the submission of the accounts which include the 
final expenditure of the action and make them available to the Commission and the Court 
of Auditors, if they so request throughout this time period.  

(viii) This time period may be extended in case of irregularities, legal proceedings or at the duly 
justified request of the Commission.  

(ix) The above records and evidence shall be kept either in their original form or in up-to-
date copies of the original or commonly accepted data media, including electronic 
versions of the original documents or documents only available in electronic form. 

(x) By submitting the first Statement of Expenditure Report, the beneficiary shall forward to 
the Delegated Authority a standard report listing the identity and address of the bodies to 
which the above records and evidence are kept and the form in which they are kept by 
each involved operator. This report shall be updated and sent back to the Delegated 
Authority, if any of the information it contains is modified. 

(xi) Keep certified copies of the accounting documents that justify the partners’ revenue 
and expenditure in relation to the action, if the action is implemented by a partnership. 

(xii) Keep more specific terms or restrictions set by the specific institutional framework of 
the action or set by the Delegated Authority. 
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21. PERSONAL DATA PROTECTION 

(iv) The Delegated Authority shall take all necessary measures to prevent disclosure of 
information and data collected by the Beneficiary and required for the evaluation of the 
Action, financial management, monitoring and control, and to prevent unauthorized 
access to it. 

(v) Beneficiary should take all necessary measures to ensure respect for the rights and 
dignity of users of the services of the Action and all necessary measures to prevent 
personal data, such as name, image or other data, which could jeopardize the lives or 
safety of the people served by the Action groups, from being disclosed. A prerequisite 
for disclosure or any communication of personal data to persons or entities other than 
competent authorities that are expressly authorized to access them shall be the written 
consent of the recipients of the Action after they have been informed in writing in a 
language they understand and with their written consent. In this case, the Beneficiary’s 
information and consent documents shall be kept in the Beneficiary’s Record and shall 
be subject to the supervision of the  
competent bodies as specified in paragraph 4. “Verifications - Controls” of this 
document. 

(vi) Both parties shall procure, in areas of their competence that the necessary measures 
are in place to ensure the protection of personal data. 

22.  SPECIAL CONDITIONS FOR THE SUBSIDY AGREEMENT  

5. The Beneficiary is required to send the Terms and Obligations of the Subsidy Agreement 
signed within ten (10) calendar days of receipt. 

6. The Beneficiary is required to implement the Action in accordance with the terms of this 
Subsidy Agreement and to comply with the obligations set out in Annex I and II, which is 
an integral part thereof.  

7. In the event that the Action deviates from the terms of the Subsidy Agreement and/or 
the timing of its implementation or the Beneficiary does not meet the obligations laid 
down in Annex I and II in the implementation of the action, the Responsible 
Authority/Delegated Authority, within three months of initial finding of failure to comply 
with the terms and/or obligations, shall send to the beneficiary a letter of formal notice in 
which: 
 shall detail the terms and/or the obligations not complied with by the beneficiary,  
 shall set out corrective actions and a period of compliance,  
 shall inform the beneficiary of the impact of its non-compliance on the subsidy for 

the action, where in case the beneficiary fails to implement the necessary corrective 
measures within the set deadline, the Responsible Authority/Delegated Authority 
may withdraw the financing of the Action and proceed to the unilateral termination 
of the Subsidy Agreement.  

In the event that the commencement of the implementation or the implementation of the 
Action is delayed for external causes, for which the Beneficiary is not responsible, the 
Responsible Authority/Delegated must take the necessary actions to resolve and remove 
these causes.  

8. In duly justified circumstances, the Beneficiary may waive financing and terminate this 
Subsidy Agreement at any time through a written and reasoned notice of 60 days and 
without being entitled to any compensation. If there is no justification, or the 
Responsible Authority/Delegated Authority rejects the claim, termination by the 
Beneficiary shall be considered abusive and the Responsible Authority/Delegated 
Authority may demand the reimbursement, in part or in full, of the amounts already paid 
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for the Action in proportion to the seriousness of the misconduct attributed and after the 
beneficiary has been given the opportunity to submit his observations/objections.  

23. EXPIRY OF THE SUBSIDY AGREEMENT 

The Subsidy Agreement shall be deemed to have been executed and expired upon 
completion of the action and termination of the obligations of its parties.  

24. DISPUTE RESOLUTION 

The courts of Athens are solely responsible for any dispute arising out of this Subsidy 
Agreement. 
 
 
 

IOM LEG 
Approval Code  

GRC/FGRC/MB0092/2022 (Amendment 3) 
 
 

 
 
 ANNEX II  

 
Terms and Conditions applicable to Agreements with the International 

Organization for Migration 
Clarifications on the provisions of the Action Subsidy Agreement 

 
6. Scope 
 
6.1. Within this Annex the Parties seek to clarify and amend specific terms of the 
Agreement and its Annexes in line with their respective Status and Regulations.  
 
6.2. This Annexforms an integral part of the Agreement. In the event of any discrepancy 
between the documents forming the Agreement, the Annex II prevails. 
 
7. Derogations and clarifications  
 
7.1. Section C of the Agreement (entitled Financing Terms) shall be supplemented with 
the following:  
 
“Withdrawal of admission decision should be considered by the Delegated Authority as a 
measure of last resort in case of non-compliance with the corrective measures proposed by 
the competent authority or in cases of serious breach of this agreement.”  
 
7.2. Article 2.1 of the Annex I (entitled Compliance with EU and National Rules) 
shall be replaced by the following:  
 
“IOM shall receive and administer the Contribution in accordance with its regulations, rules 
and directives, including its procurement procedures. The Contribution shall be subject 
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exclusively to the internal and external verification procedures provided for in the financial 
regulations, rules and directives of IOM without prejudice of the amended article 2.6 under 
this Annex. IOM will comply with the standards for reception conditions, the principles of 
non-discrimination, the equality between male and female and the access for People with 
Disabilities. The Beneficiary is subject to its own procurement procedures.” 
 
7.3. Article 2.2 (iv) of Annex I (entitled Implementation of the Action), shall be 
replaced as follows: 
”IOM shall implement the Action in line with its own proceduresas an organization part of 
the United Nations system and shall not be subject to obtaining prior approval of the 
Delegated Authority, regarding its own procurement procedures.” 
 
 
7.4. Article 2.2 (v) point D of Annex I (entitled Implementation of the Action), shall 

be amended as follows: 
“IOM shallinform the Delegated Authority on the progress of the action as described in 
the following table:  

REPORTING DATES 
Number 

of 
reports 

Reporting periods Reporting due 
dates 

Type of report 

1 1/9/2019-31/12/2019 31/3/2020 Interim narrative and financial 
progress report  

(Expenses Declaration Statement) 
2 1/1/2020-30/4/2020 31/7/2020 Interim narrative and financial 

progress report  
(Expenses Declaration Statement) 

3 1/5/2020-31/8/2020 30/11/2020 Interim narrative and financial 
progress report  

(Expenses Declaration 
Statement) 

4 1/9/2020-31/12/2020 31/3/2021 Interim narrative and financial 
progress report  

(Expenses Declaration 
Statement) 

5 1/1/2021-30/4/2021 31/7/2021 Interim narrative and financial 
progress report  

(Expenses Declaration 
Statement) 

6 1/5/2021-31/8/2021 30/11/2021 Interim narrative and financial 
progress report  

(Expenses Declaration 
Statement) 

7 1/9/2021-31/12/2021 31/3/2022 Interim narrative and financial 
progress report  

(Expenses Declaration 
Statement) 
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8 1/1/2022-30/4/2022 31/7/2022 Interim narrative and financial 
progress report  

(Expenses Declaration 
Statement) 

9 1/5/2022-31/08/2022 30/11/2022 Interim narrative and financial 
progress report  

(Expenses Declaration 
Statement) 

(Concerning the month of July 
2022, only the eligible part of it 

will be included) 
 

10 1/9/2022-31/12/2022 31/3/2023 Interim narrative and financial 
progress report  

(Expenses Declaration 
Statement) 

11    1/1/2023-30/4/2023 31/7/2023 Interim narrative and financial 
progress report  

(Expenses Declaration 
Statement) 

 
 The final interim financial and narrative report (Expenses Declaration Statement)for 

the period 1/5/2023-30/06/2023 shall be submitted no later than 30 September 
2023.  

 Fourannual progress narrative reports will be submitted as follows: 

Number 
of 

reports 

Reporting periods Reporting due 
dates 

Type of report 

1 1/9/2019-31/08/2020 31/10/2020 1st progress report 

2 1/9/2020-31/8/2021 31/10/2021 2nd progress report 

3 1/9/2021-30/6/2022 31/10/2022 3rd progress report 

4 7/2022—30/06/2023 31/10/2023 4th progress report 

7.5. Article 2.2 (v) of the Annex I shall be supplemented with the following: 
   
“This only applies in so far as the Beneficiary is not required to submit supporting 
documents in addition to its invoices and in accordance to its legal status as an 
organization part of the United Nations system.” 
 
7.6. Article 2.2 (vi)point C, of the Annex I shall be supplemented as follows: 
 
The phrase “total public expenditure of the action” shall be understood to be the same as 
“total activities’ expenditure of the action”. 
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7.7. Article 2.3 (ii) of the Annex I (entitled Financing of the Action) shall be amended 
as follows: 
 
“Keep a separate project code for the action. IOM shall receive and administer the funds in 
accordance with its regulations, rules and directives.” 
 
7.8. Article 2.3 (iii) of the Annex I shall be amended as follows: 
 
“The obligation for the Beneficiary to submit a statement of transactions to the Delegated 
Authority with each Statement of Expenditure Report shall not apply. IOM manages 
contributions in centralized accounts under specific project codes, no special bank account 
will be opened for the contribution under this Agreement.” 

 
7.9. Article 2.4 (ii) of the Annex I (entitled Payments to the Beneficiary) shall be 
supplemented as follows: 
 
“The Beneficiary will receive an initial pre-financing of 25 % of the budget of each sub-
action  of the Action, i.e. € 9.775.000,00 (nine million seven hundred and seventy-five 
thousand euros) which will be paid immediately upon signature of the Subsidy Agreement, 
according to National Legislation. 
 
For the submission of a request by the Beneficiary for any of the first or second interim 
instalments amounting each to 25% of the budget of each sub-action of the Action or for 
the third instalment (as indicated in the table of par. 4 “ PAYMENTS TO THE 
BENEFICIARY”) of Annex I of the Subsidy Agreement), the Βeneficiary is required to submit 
a narrative and financial report (Expenses Declaration Statement).  
 
Once 70% of the immediate preceding instalment (and 100% of previous instalments, if 
any) have been incurred by the beneficiary per sub-action, the beneficiary is entitled to 
request the next instalment for each sub-action.  
 
The payment of the fourth and final payment of each sub-action will occur upon its 
completion, with the amount remaining for completing the budget of each sub-action of the 
Action and based on the terms of above a) and m). The final payment will be reduced by 
any revenue amount generated during implementation (i.e. interest income), which shall be 
credited to the National Programme Account. In case after completion of the Action, the 
total activities’ expenditures are lower than the total amount of the initially estimated 
budget, the national and European contribution will be limited to the amount of total 
expenditures incurred during the implementation of the Action. 
 
The beneficiaryin line with its status as an International Organization enjoying Privileges 
and Immunities, is not subject to tax and social security obligations provided by national 
law.” 
 
7.10. Article 2.4  (vi) of the Annex I (entitled Payments to the Beneficiary) shall be 
amended as follows: 
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“In line with the beneficiaries’ status of an International Organization enjoying Privileges 
and Immunities, Article 3.4 (vi) is not applicable.” 
 
7.11. Article 2.6 (i) of the Annex I (entitled Verifications – Checks) shall amended as 
follows: 
 
The funds shall be subject to the internal and external auditing procedures provided for in the 
financial regulations, rules and directives of IOM. When checks and investigations are requested 
by European Union or national competent bodies, such as the European Anti-Fraud Office 
(OLAF) or the European Court of Auditors (ECA) or Financial Control Committee (EDEL), Audit 
Authority under Ministry of Finance, IOM shall make available, upon request, throughout the 
duration of the action and for as long as the beneficiary is required to comply with them, 
sample of documents, supporting evidence and details of the action, to the Delegated 
Authority, the Audit Authority, the Monitoring Committee and all national or European 
auditing bodies. Such checks and investigations shall be conducted at their own expenses 
and in line with IOM legal status, as per new article 14 of this Annex. In particular, IOM 
shall be informed of the planned on-the-spot missions and desk reviews in advance in order 
to ensure that adequate procedural matters are agreed upon in advance. No original 
documents shall be removed from the Beneficiary’s premises or submitted as supporting 
evidence.”  
 
7.12. Article 2.6 (ii) of the Annex I (entitled Verifications – Checks) shall amended as 
follows: 
 
“IOM shall be informed of the planned on-the-spot missions and desk reviews in advance in 
order to ensure that adequate procedural matters are agreed upon in advance.” 
 
7.13. Article 2.7 of the Annex I (entitled Publicity) is supplemented by Article 11 of the 
Financial and Administrative Framework Agreement (FAFA) between the European Union 
and the United Nations, without prejudice to IOM Privileges and Immunities. 
 
7.14. Article 2.8 (i) of the Annex I (entitled Keeping of records and evidence by the 
beneficiary) shall be reworded as follows: 
 

“(i) Without prejudice to its privileges and immunities, keep and update a record concerning the 
action with all the information relating to the implementation of the action until its completion, 
repayment and operation for a period of four (4) years following the financial year in which the 
final payment of the action is declared.”  

 
7.15. Article 2.9 of the Annex I (entitled Personal Data Protection) shall be supplemented 
with the following additional paragraph (iv): 
 
“(iv)All information including personal data in connection with this Agreement or the Project is 
to be treated as strictly confidential. The Delegated Authority shall not disseminate any personal 
information received from the Beneficiary to any third party without the prior written approval 
of the person concerned. Without prejudice to the legislation that applies to the Delegated 
Authority, no personal information shall be communicated to any third party without the prior 
written approval of the person concerned. The Parties shall implement their obligations under 
this Agreement in compliance with their respective data protection obligations(IOM will comply 
with its own Data Protection Principles). 
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7.16. Article 2.12 (entitled Dispute Resolution) shall be replaced in its entirety by the 
following: 
 
“Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Agreement, or the breach, 
termination or invalidity thereof, shall be settled amicably by negotiation between the Parties or 
by conciliation by one conciliator in accordance with the UNCITRAL Conciliation/Arbitration 
Rules.  
In the event that the dispute, controversy or claim has not been resolved by negotiation within 
3 (three) months of receipt of the notice from one party of the existence of such dispute, 
controversy or claim, either Party may request that the dispute, controversy or claim is 
resolved by conciliation by one conciliator in accordance with the UNCITRAL Conciliation 
Rules of 1980. Article 16 of the UNCITRAL Conciliation Rules does not apply. 
In the event that such conciliation is unsuccessful, either Party may submit the dispute, 
controversy or claim to arbitration no later than 3 (three) months following the date of 
termination of conciliation proceedings as per Article 15 of the UNCITRAL Conciliation 
Rules. The arbitration will be carried out in accordance with the 2010 UNCITRAL arbitration 
rules as adopted in 2013. The number of arbitrators shall be one and the language of 
arbitral proceedings shall be English, unless otherwise agreed by the Parties in writing. The 
arbitral tribunal shall have no authority to award punitive damages. The arbitral award will 
be final and binding.  
The present Agreement as well as the arbitration agreement above shall be governed by 
the terms of the present Agreement and supplemented by internationally accepted general 
principles of law for the issues not covered by the Agreement, to the exclusion of any 
single national system of law that would defer the Agreement to the laws of any given 
jurisdiction. Internationally accepted general principles of law shall be deemed to include 
the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Dispute resolution shall be 
pursued confidentially by both Parties. This Article survives the expiration or termination of 
the present Agreement.” 
 
8. Addition of Articles 
 
8.1. NewArticle 13 (entitled Intellectual Property) shall be included as follows: 
 
“All intellectual property and other proprietary rights including, but not limited to, patents, 
copyrights, trademarks and ownership of data resulting from the Project shall be vested in 
IOM, including, without any limitation, the rights to use, reproduce, adapt, publish and 
distribute any item or part thereof.” 
 
8.2. NewArticle 14 (entitled Status of IOM) shall be included as follows: 
 
“Nothing in or relating to the Agreement shall be deemed a waiver, express or implied, of 
any of the privileges and immunities of the International Organization for Migration as an 
intergovernmental organization.” 
This Annex is made in Greek and in English, both versions being equally authentic. 
The Parties acknowledge that official languages of the IOM remain English, French and 
Spanish. 
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All the terms of this Subsidy Agreement are considered essential. 
 
This third revision of the Admission of the Action “The implementation of assisted voluntary 
returns including reintegration measures and operation of Open Center in the Prefecture of 
Attica for applicants of voluntary return” with MIS Code 5045615 from the National 
Programme “ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND2014-2020” replaces the 
original Action Subsidy Agreement (signed by the Parties on 31/08/2019) as well as the first 
revised Action’s Grant Agreement (signed by the Parties on 22/7/2020) and the second 
revised Action’s Grant Agreement (signed by the Parties on 21/07/2021) in its entirety. Any 
cost incurred in accordance with the original Agreement as well as the first and second 
revised Agreement prior to signing of this third revision of the Admission of Action, shall be 
considered as eligible expenditure.  
 
The terms and obligations of the subsidy agreement have been signed by the beneficiary in 
(4) original copies of which one (2) is kept by the beneficiary in the action file and the other 
two must be sent to the Responsible Authority/Delegated Authority, to be signed by the 
representative of the responsible authority/delegated authority.   

 
 

The Contracting parties 

 
 
 
 
For and on behalf of 
The Delegated Authority  
 

For and on behalf of 
The International Organization for 
Migration  
(Beneficiary) 

THE MINISTER OF CITIZEN 
PROTECTION 
PANAGIOTIS THEODORIKAKOS 
 
Date: 12.07.2022 
Place: Athens 

THE LEGAL REPRESENTATIVE 
 
GIANLUCA ROCCO 
 
Date: 08.07.2022 
Place: Athens 
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