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Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Σάξηρ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σνλ Ν. 4403/2016 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έσο 46 ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ ζρεηηθά κε «ηηο εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαθείο
εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ νξηζκέλσλ κνξθψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ
78/660/EOK θαη 83/349/ ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ» (Δ.Δ. L 189 ηεο 29εο Ινπλίνπ 2013)
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Επιλεγμένο Μήνυμα

θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/95/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ (Δ.Δ. L 330/1 ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2014) «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ φζνλ αθνξά ηε δεκνζηνπνίεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνιπκνξθία απφ νξηζκέλεο κεγάιεο
επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο» θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 65 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.
4375/2016).
2. Σνλ Ν. 4375/2016 (ΦΔΚ 51/Α/03.04.2016) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο
Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζε Γεληθήο
Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε
ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο
πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε)» (L 180/29.6.2013), δηαηάμεηο γηα ηελ εξγαζία
δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 77
«νξηζκφο αξκφδησλ αξρψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ ΔΔ514/2014 θαη ησλ
εηδηθψλ Καλνληζκψλ ΔΔ 513, 515, 516/2014».
3. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. 82350 Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ
ησλ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο
(ΣΑΜΔ/AMIF) θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ΣΔΑ/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2014-2020 (ΦΔΚ 2451/Β‟/09.08.2016).
4. Σελ ππ‟ αξηζ. 8000/20/45/119-δ‟ απφ 7/9/2015 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ
δηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ
(Τ.Γ.Δ.Α.Π.) Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9
παξ. 11 εδάθην γ‟ ηνπ Ν.4332/2015.
5. Σελ αξηζ. C(2015) 5313 απφ 31.07.2015 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ
Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ηελ ελίζρπζε απφ ην Σακείν Αζχινπ,
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 2014 έσο ην 2020, κε ηελ αξηζ.
C(2016) 1836 απφ 21.03.2016 εθηειεζηηθή απφθαζε Δπηηξνπήο.
6. Σα άξζξα 54 θαη 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/22.4.2005).
7. Σελ απφ 14.09.2015 Γλσκνδφηεζε ηεο Δ.Γ.ΔΛ. πξνο ηελ Οξίδνπζα Αξρή, Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ησλ Σακείσλ ηνπ ηνκέα Μεηαλάζηεπζεο
θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ρεδίνπ ηεο πεξηγξαθήο ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Σακείσλ κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηα θξηηήξηα νξηζκνχ ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Καη‟ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) αξηζ.
1042/2014.
8. Σελ ππ‟ αξηζ. 85334/ΔΤΘΤ 717 απφ 24/08/2015 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ηνκέαο εζσηεξηθψλ) ηνπ άξζξνπ 18
παξ. 4 ηνπ Ν.4314/2014 θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζ. 16356/24-4-2013 (ΦΔΚ
Β‟/1024/25-4-2013) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο ηζρχεη.
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9. Σν Π.Γ. 111 ηνπ
178/Α/29.08.2014)

2014

«Οξγαληζκφο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ»

(ΦΔΚ

10. Σν Ν. 3938/2011 (ΦΔΚ Α΄ 61) «χζηαζε Γξαθείνπ Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ
Απζαηξεζίαο ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
11. Σν Π.Γ. 82/2011 (ΦΔΚ Α΄ 198) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (άξζξν 3 Ν. 3938/2011)».
12. Σελ ππ‟ αξηζ. 8000/20/45/119-δ‟ απφ 7/9/2015 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ
δηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ
(Τ.Γ.Δ.Α.Π.) Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9
παξ. 11 εδάθην γ‟ ηνπ Ν.4332/2015.
13. Σελ ππ‟ αξηζ. 2694 (ΦΔΚ 2356/Β/3-11-2015) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα ηελ „‟Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο
δξάζεηο/ έξγα ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο
Έληαμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2020 ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ
Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Τ.Γ.Δ.Α.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.

θαη
γηα
θαη
θαη
θαη

14. Σελ ππ‟ αξηζ. 2783 (ΦΔΚ 2354/Β/2-11-2015) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα ηελ πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ
Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ηνπ
Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020.
15. Σελ ππ‟ αξηζ. 3259 (ΦΔΚ 2671/Β/10.12.2015) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ηεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ‟ αξηζ.
2783/30/10/2015 απφθαζεο (ΦΔΚ 2354/Β/2.11.2015), «πγθξφηεζε Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο
θαη Έληαμεο θαη ηνπ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020.»
16. Σελ ππ‟ αξηζ. 82350 Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζχινπ,
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΣΑΜΔΔ/AMIF) θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ΣΔΑ/ISF) γηα
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020
17. Σν Π.Γ. 24/2015 (ΦΔΚ Α΄ 20) «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ».
18. Σν Π.Γ. 73 « Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξσλ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγνχλ, Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ « (ΦΔΚ 116/Α/23.9.2015)
19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/2014 « Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη επνπηείαο»
(ΦΔΚ 143/Α/28.06.2014)
20. Σελ ππ‟ αξηζ. 134453/14 (ΦΔΚ 2857/Β/28.12.2015) Κ.Τ.Α. «Ρπζκίζεηο γηα ηηο
πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΠΓΔ
(Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 46274/26.09.2014
(ΦΔΚ 2573/η.Β΄)».
21. Σελ ππ‟ αξηζ. 44009/ΓΔ 5154 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ ηξφπνπ
πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ έξγσλ
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πνπ ηεξνχληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κέζσ ειεθηξνληθψλ εληνιψλ (ΦΔΚ
2595/Β/15-10-2013).
22. Σελ ππ' αξηζκ. Y6/25.9.2015 (ΦΔΚ 2109/Β/ 29-9-2015) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ
«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο Νηθφιαν Σφζθα».
23. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514 /2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ
φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε
ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο
ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
24. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 516/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ Αζχινπ,
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2008/381/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ αξηζ. 573/2007/ΔΚ θαη αξηζ. 575/2007/ΔΚ θαη ηεο απφθαζεο
2007/435/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ.
25. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 802/2014 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 24εο Ινπιίνπ
2014 γηα ηελ εθπφλεζε ππνδεηγκάησλ γηα ηα εζληθά πξνγξάκκαηα θαη ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ
κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ.
514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ
θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη
Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο
πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ
26. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 799/2014 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 24εο Ινπιίνπ
2014 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ππνδεηγκάησλ γηα ηηο εηήζηεο θαη ηειηθέο εθζέζεηο
εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ φζνλ
αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε
ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο
ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ
27. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1049/2014 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 30ήο Ινπιίνπ
2014 ζρεηηθά κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέηξσλ ελεκέξσζεο θαη
δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ φζνλ
αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε
ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο
ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
28. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 377/2015 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 2αο Μαξηίνπ
2015 γηα ηε ζέζπηζε ππνδεηγκάησλ γηα ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπ εηήζηνπ ππνινίπνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ
δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα
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ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο,
θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.

ηεο

πξφιεςεο

θαη

29. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 378/ 2015 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 2αο Μαξηίνπ
2015 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο
δηαδηθαζίαο εηήζηαο εθθαζάξηζεο ινγαξηαζκψλ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο εθθαζάξηζεο σο
πξνο ηε ζπκκφξθσζε.
30. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 840/2015 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 29εο Μαΐνπ
2015 γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο Τπεχζπλεο Αξρέο ζχκθσλα κε ηνλ
θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ,
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο
αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη
ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
31. Σνλ Καη' Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1042/2014 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 25εο
Ινπιίνπ 2014 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 φζνλ αθνξά
ηνλ νξηζκφ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ππεχζπλσλ αξρψλ θαη
φζνλ αθνξά ην θαζεζηψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
32. Σνλ Καη' Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1048/2014 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 30ήο
Ινπιίνπ 2014 γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ην θνηλφ θαη
κέηξσλ ελεκέξσζεο ησλ δηθαηνχρσλ δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ
δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα
ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη
θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
33. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1977 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Ινπιίνπ 2015 γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ κνξθφηππνπ ηεο έθζεζεο παξαηππηψλ φζνλ
αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε
ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο
ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ, δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
34. Σνλ θαη' εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) 2015/1973 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Ινπιίνπ
2015 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ ππνβνιή έθζεζεο
παξαηππηψλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν
γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη
θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ
35. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ, ΔΤΡΑΣΟΜ) 966 /2012 ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο
πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηνκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ.
36. Σνλ N. 3907/2011 «Ίδξπζε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο,
πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ
“ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε-κέιε γηα ηελ επηζηξνθή
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ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ” θαη ινηπέο δηαηάμεηο» σο
ηζρχεη.
37. Σνλ Ν. 3386/2005 « Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα» σο ηζρχεη.
38. Σνλ Ν. 2477/1997 «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
39. Σν Π.Γ 273/1999 « Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε».
40. Σνλ Ν. 3094/2003, «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο» σο ηζρχεη.
41. Σνλ Ν. 3293/2004 «Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, πλήγνξνο Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.», σο ηζρχεη.
42. Σνλ Ν. 3938/2011 «χζηαζε Γξαθείνπ Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ απζαηξεζίαο ζην
Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
43. Σνλ Ν. 3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε
θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο
ξπζκίζεηο».
44. Σελ ππ„ αξηζ. 4004/4/57-ηα‟ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε απφ 24/10/2014 πεξί
«Ρχζκηζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ
δηαδηθαζηψλ απνκάθξπλζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ.» (ΦΔΚ 2870/Β/24.10.2014)
45. Σνλ ππ‟ αξηζ. 4249 ηνπ 2014 πεξί Αλαδηνξγάλσζεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,
αλαβάζκηζε Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
θαη ξχζκηζε ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο ( ΦΔΚ 73/Α/24-03-2014).
46. Σελ απφ 23/05/2014 Πξνγξακκαηηθή πκθσλία Πιαίζην κεηαμχ ηεο «Αλεμάξηεηεο
Αξρήο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε» θαη ηεο «Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο Δπξσπατθψλ
Πξνγξακκάησλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ».

Καλεί:

Σην «Ανεξάπηηηη Απσή ηος ςνηγόπος ηος Πολίηη» και ηην «Τπηπεζία
Δθαπμογήρ Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων ηηρ Βοςλήρ ηων Δλλήνων» κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ απνθιεηζηηθνχ Γηθαηνχρνπ, ιφγσ ηεο χπαξμεο de jure μονοπωλίος ην
νπνίν απνξξέεη απφ ην άπθπο 1 ηηρ 4004/4/57-ια’ από 24/10/2014 Κοινήρ
Τποςπγικήρ Απόθαζηρ, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε Γξάζε «ύζηημα
παπακολούθηζηρ και ελέγσος Αναγκαζηικών Δπιζηποθών», πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ
Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο – ΣΑΜΔ/ Σνκέαο Δπηζηξνθψλ γηα ηα ημεπολογιακά
έηη 2016-2018.
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1.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ.
χκθσλα κε ην αξ. 1 ηεο ππ‟ αξηζ. 4004/4/57-ηα‟ απφ 24/10/2014 Κ.Τ.Α
7), γηα
ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ
επηζηξνθήο θαη απνκάθξπλζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Ο έιεγρνο απηφο
πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα απφθαζε, φιεο ηηο
δηνηθεηηθέο πξάμεηο, πιηθέο ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο ηεο δηνίθεζεο, απφ ην ζηάδην
έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ επηζηξνθήο θαη απνκάθξπλζεο κέρξη θαη ην ζηάδην
πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο, ε νπνία ζπληειείηαη κε ηελ άθημε ησλ
αιινδαπψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο.
Δηδηθφηεξα, νη βαζηθνί ηνκείο πνπ θαιείηαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε λα αλαπηχμεη ηηο
πξνηάζεηο ηνπ είλαη:
Α) Δπηηφπηνη έιεγρνη θαη παξαθνινπζήζεηο ησλ αηφκσλ πξνο επηζηξνθή, ζηα Π. Κε.
Κ θαζψο θαη ζε Δπηρεηξήζεηο Δπηζηξνθψλ (ελαέξηεο / ρεξζαίεο)
Β) Έθδνζε Αλαθνξψλ
Γ) Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ/ εκεξίδσλ
Οη ζηφρνη ηεο ελ ζέκαηη δξάζεο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 2.2 ηνπ παξφληνο.

1.2 Οκάδα ζηφρνο ηεο Γξάζεο είλαη ηα ηκήκαηα ησλ δηθαηνχρσλ, ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο
είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο θαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ
έιεγρν ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία.

1.3 Η δξάζε θαζψο θαη ηα έξγα απηήο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα ζχλνιν
πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ησλ, θαη ζε
ζρέζε κε ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο ζην πνιπεηέο εζληθφ πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ. Οη
δείθηεο ζα απνηππσζνχλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν ζην ππνβιεζέλ Σερληθφ Γειηίν Γξάζεο.
Η ζπιινγή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ δεηθηψλ
πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ησλ Γηθαηνχρσλ.
Δπίζεο, νη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αθξίβεηα θαη επάξθεηα ησλ
δεδνκέλσλ θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ΟΠ ή αληίζηνηρσλ
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαηαγξαθήο / απνζήθεπζεο, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη.
Σέινο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα αλσηέξσ ζηνηρεία
ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή ζε ηαθηηθή (κεληαία ή ηξηκεληαία) βάζε θαη εθφζνλ απηφ ηνπο
δεηεζνχλ απφ ηηο άιιεο αξκφδηεο αξρέο ηνπ ΣΑΜΔ (Τπεχζπλε Αξρή, Αξρή Διέγρνπ).
Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζρεηηθψλ πνζνηηθψλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο.
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2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ
2.1

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηνλ αθφινπζν Δηδηθφ
ηφρν «Δπαλαπαηξηζκφο» θαη Δζληθφ ηφρν «πλνδεπηηθά Μέηξα» .

Πίνακαρ 1
ΣΑΜΔΙΟ:

ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ και
ΈΝΣΑΞΗ

ΚΩΓ.

ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ και
ΈΝΣΑΞΗ

ΚΩΓ

ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΥΩΡΗΗ:

ΚΩΓ.

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ :

ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΣΟΥΟ :

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ
«ύζηημα παπακολούθηζηρ και
ελέγσος Αναγκαζηικών Δπιζηποθών »

ΓΡΑΗ:
2.2

ΚΩΓ.

ΚΩΓ.

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ
δεηθηώλ παξαθνινύζεζεο, νη νπνίνη είλαη:
Πίνακαρ 2:Κοινοί Γείκηερ
ΚΩΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

C5

Αξηζκφο επηηεξνχκελσλ
επηρεηξήζεσλ απνκάθξπλζεο
πνπ ζπγρξεκαηνδφηεζε ην
Σακείν

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
ΑΡΙΘΜΟ

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ
ΠΡΟΚΛΗΗ
12

Πίνακαρ 3: Διδικοί Γείκηερ
ΚΩΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΣΤΠΟ
ΓΔΙΚΣΗ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ
ΠΡΟΚΛΗΗ

Πίνακαρ 4: Λοιποί Γείκηερ
ΚΩΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΣΤΠΟ
ΓΔΙΚΣΗ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ
ΠΡΟΚΛΗΗ

1

Αξηζκφο
πξαγκαηνπνίεζεο
ειέγρσλ ζε λαπισκέλεο
πηήζεηο αλαγθαζηηθήο
επηζηξνθήο

Πνζνηηθφο

Αξηζκφο

01
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Αξηζκφο
πξαγκαηνπνίεζεο
ειέγρσλ ζε ρεξζαίεο
επηρεηξήζεηο
επαλαπαηξηζκνχ ζε
Σξίηεο ρψξεο εγγχο ησλ
ζπλφξσλ
Αξηζκφο επηηφπησλ
ειέγρσλ ζηα Π.Κε.Κ
Αξηζκφο εθζέζεσλ
απνηίκεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ
Αλαγθαζηηθψλ
Δπηζηξνθψλ

2

3

4

Πνζνηηθφο

Αξηζκφο

12

Πνζνηηθφο

Αξηζκφο

10

Πνζνηηθφο

Αξηζκφο

02

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
3.1 Η ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε δξάζεσλ κε
ηελ παξνχζα πξφζθιεζε νξίδεηαη σο αθνινχζσο:
Πίνακαρ 5
ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ
ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: ΔΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΣΟΥΟ: ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ

Α/Α

1

ΓΡΑΗ/ΔΙ
«χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ Αλαγθαζηηθψλ Δπηζηξνθψλ »

ΤΝΟΛΟ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
170.000€
170.000€

3.2 Η εληεηαικέλε αξρή δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αλά δξάζε ή
θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο, ελεκεξψλνληαο
ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο (ηνπ Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο).
3.3

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα εληαρζνχλ δξάζεηο, έσο ην χςνο ηεο
ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε εθαηφλ
εβδνκήληα ρηιηάδεο επξψ #170.000#€.

Κυδικόρ Ππόζκληζηρ: ................
Αξ. Δληύπνπ: Δ.Ι.1_1
Έθδνζε: 2ε
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3.4

Η ζπλεηζθνξά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ππεξβαίλεη ην
75%1 ηεο ζπλνιηθήο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο δξάζεο.

4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ
4.1. Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηεο
πξνηεηλφκελεο δξάζεο νξίδεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 γηα ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε. Η νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί
έσο ηελ σο άλσ εκεξνκελία.
4.2. Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ππ‟ αξηζ. 82350 ΤΑ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΦΔΚ
2451/Β‟/09.08.2016)
4.3. Ωο ειάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ δξάζεσλ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ
80.000 ΔΤΡΩ .
4.4. Ωο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ
………………… ΔΤΡΩ .
ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ2
5.1
Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνηάζεηο ζην ΟΠ. Γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ αηνκηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο ζην ΟΠ:
5.1.1 αθ ελφο ηα ζηειέρε ησλ Γηθαηνχρσλ γηα ζπκπιήξσζε δειηίσλ θαη
5.1.2 αθεηέξνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ησλ Γηθαηνχρσλ γηα ππνβνιή αηηεκάησλ
ρξεκαηνδφηεζεο
Οδεγίεο γηα έθδνζε θσδηθνχ ρξήζηε ζην ΟΠ βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε
logon.mnec.gr.
6.1 Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη κέζσ ΟΠ θαη κφλν ην αίηημα σπημαηοδόηηζηρ
ςποβάλλεηαι ςπογεγπαμμένο ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή ζηε δηεχζπλζε: Λεσθφξνο
Μεζνγείσλ 96 (Σ.Κ. 115 27) – Αζήλα.
απφ ηελ Δεπηέξα 24 Οθηωβξίνπ 2016 (εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνηάζεωλ)
έσο ηελ Σεηάξηε 25 Ιαλνπαξίνπ 2017 (εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνηάζεωλ).

1

Τν πνζνζηό ζπγρξεκαηνδόηεζεο πξνζαξκόδεηαη εθόζνλ απαηηείηαη (π.ρ. εηδηθή δξάζε «FRONTEX» ηνπ ΤΕΑ.

2

Γηα ην δηάζηεκα έωο όηνπ λα είλαη εθηθηή ε ππνβνιή ηωλ πξνηάζεωλ κέζω ΟΠΣ, ε ΥΑ/ΕΑ ζα πξέπεη λα

πξνζαξκόζεη ηηο παξνύζεο νδεγίεο ζηε δηαδηθαζία γηα ππνβνιή ηωλ πξνηάζεωλ (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή) εθηόο ΟΠΣ.
Κυδικόρ Ππόζκληζηρ: ................
Αξ. Δληύπνπ: Δ.Ι.1_1
Έθδνζε: 2ε
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Απφ ηελ ζηηγκή έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο
ρξεκαηνδφηεζεο εθηφο ησλ ηηζέκελσλ πξνζεζκηψλ θαη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ
έρεη πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζην ΟΠ.
ηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο αμηνιφγεζεο ε εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ
δχλαηαη λα ιήμεη ζε ρξφλν ελσξίηεξν ηεο αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελεο εκεξνκελίαο
ζε πεξίπησζε εμάληιεζεο ηεο πξνο δηάζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο
δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Η ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ
γίλεηαη κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο.
6.3

Η πξφηαζε ζην ΟΠ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αηηήκαηνο
ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(i)

Αίηεκα Υξεκαηνδφηεζεο, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα
πξφζθιεζε θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
www.mopocp.gov.gr .

(ii)

Σερληθφ Γειηίν Γξάζεο (ΣΓΓ), ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ θαζψο θαη νη νδεγίεο
γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Τν
Τερληθό Γειηίν Γξάζεο ζπκπιεξώλεηαη από ην δηθαηνύρν κόλν ειεθηξνληθά ζην ΟΠΣ.

(iii)

ρέδην Απφθαζεο Τινπνίεζεο έξγσλ κε ίδηα κέζα.

(iv)

Καλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο
Γξάζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθφζνλ απαηηείηαη.

(v)

Λνηπά ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα απφ ηελ ΔΑ αλάινγα κε ην είδνο
ηεο Γξάζεο θαη εηδηθφηεξα:
Ύπαξμε πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ.

Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηελ πξφηαζή ηνπ θαη ηα απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά αποκλειζηικά κέζσ ηνπ ΟΠ. Σα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα,
ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf.
ε πεξηπηψζεηο εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία δελ είλαη ηερληθά ε ειεθηξνληθή ππνβνιή (π.ρ.
ράξηεο, ζρέδηα, θιπ) ν δηθαηνχρνο ππνρξενχληαη λα εθηθηή ηα απνζηείιεη ζηελ
Δληεηαικέλε Αξρή «Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ & Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ»
ζηε δηεχζπλζε Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 96 (Σ.Κ. 115 27) – Αζήλα, ζπλεκκέλα ζην
ππνγεγξακκέλν αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο.
7.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΓΡΑΔΩΝ

Μεηά ηην ςποβολή ππόηαζηρ από ηον ςποτήθιο δικαιούσο ή από ηον ζςνηονιζηή εηαίπο,
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο ππνβαιιόκελεο πξόηαζεο πξνβιέπεηαη όηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί
από πνιιαπινύο δηθαηνύρνπο, ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 4, θαη ηελ έγγξαθε
ή ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ηνπ δηθαηνύρνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή ηεο πξόηαζήο ηνπ, ε δηαδηθαζία
γηα ηελ έληαμε ησλ δξάζεσλ ζην Δ.Π. θαη ηελ επηδόηεζή ηνπο αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα:
Κυδικόρ Ππόζκληζηρ: ................
Αξ. Δληύπνπ: Δ.Ι.1_1
Έθδνζε: 2ε
Ηκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016
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7.1

Αξιολόγηζη ηυν πποηάζευν από ηην Δνηεηαλμένη Απσή ζε δύν ζηάδηα:

Α’ ηάδιο: Πιεξόηεηα θαη επηιεμηκόηεηα πξόηαζεο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ πιεξόηεηαο θαη
επηιεμηκόηεηαο ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε.
Αλάινγα, κε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ηνπ Σηαδίνπ Α’, ε ΔΑ, είηε πξνρσξά ζηελ πεξαηηέξσ
αμηνιόγεζε ηεο πξόηαζεο (Σηάδην Β’), είηε ην αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο απνξξίπηεηαη. Η ΔΑ ελεκεξώλεη
ην δηθαηνύρν ζρεηηθά κε ηνπο ιόγνπο απόξξηςεο ηνπ αηηήκαηόο ηνπ.
Β’ ηάδιο: Αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο δξάζεσλ/έξγσλ πνπ
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε. Καηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο εμεηάδεηαη ην Σρέδην
Απόθαζεο Απηεπηζηαζίαο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα πνπ ππνβάιιεηαη από ην δηθαηνύρν καδί κε ην
αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο, εθόζνλ ε δξάζε ή έξγα απηήο εθηεινύληαη κε ίδηα κέζα από ην δηθαηνύρν.
Αλάινγα, κε ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ Σηαδίνπ Β’, ε ΔΑ, είηε πξνρσξά ζηελ έθδνζε
Απόθαζεο Φνξήγεζεο ηεο Δπηδόηεζεο ηεο Γξάζεο, ζύκθσλα κε ηα επόκελα βήκαηα, είηε ην αίηεκα
ρξεκαηνδόηεζεο απνξξίπηεηαη. Η ΔΑ ελεκεξώλεη ην δηθαηνύρν ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε ηνπ
αηηήκαηνο, θαζώο θαη γηα ηνπο ιόγνπο απόξξηςήο ηνπ.
Η αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ αθνινπζεί ηελ παξαθάησ κεζνδνινγία:

Άμεζη Αξιολόγηζη
Η πξόηαζε αμηνινγείηαη απηνηειώο κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο ζηελ ΔΑ. Η πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο
αμηνιόγεζεο ηεο πξόηαζεο ηνπ δηθαηνύρνπ, από ηελ αξκόδηα ΔΑ, νξίδεηαη κέρξη είθνζη κέξεο από ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο από ην δηθαηνύρν.
7.2
Έθδνζε Απόθαζηρ Υοπήγηζηρ ηηρ Δπιδόηηζηηρ ηηρ Γπάζηρ/ηυν Γπάζευν από ηνλ
Γεληθό Γξακκαηέα Γημόζιαρ Τάμεο ζε ζπλέρεηα πξνεγνύκελεο ζεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ πξντζηακέλνπ
ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο.
7.3
Τπογπαθή ςμθυνίαρ Δπιδόηηζηρ ηηρ Γπάζηρ από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ
Γηθαηνύρνπ ή ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζπληνληζηή εηαίξνπ, (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δξάζε πξνβιέπεηαη λα
πινπνηεζεί από πνιιαπινύο δηθαηνύρνπο) θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα πνπ πξνΐζηαηαη ηεο αξρήο
δηαρείξηζεο θαη Υπνγξαθή από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απόθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο.
7.4
Γημοζιοποίηζη ζηην οικεία ιζηοζελίδα ηος Δ.Π.: ηνπ ηίηινπ ησλ δξάζεσλ πνπ
εληάζζνληαη ζην Δ.Π., ησλ δηθαηνύρσλ απηώλ, θαζώο θαη ηνπ πνζνύ ηεο ζςγσπημαηοδοηούμενηρ
δεκόζηαο δαπάλεο, εθηόο εάλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο ησλ δξάζεσλ ε πξόζβαζε πξέπεη λα είλαη
πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηνπ εκπηζηεπηηθνύ ηνπο ραξαθηήξα, θαζώο αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα, ή ηε
δεκόζηα ηάμε, ή εγθιεκαηηθέο έξεπλεο ή πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.

Κυδικόρ Ππόζκληζηρ: ................
Αξ. Δληύπνπ: Δ.Ι.1_1
Έθδνζε: 2ε
Ηκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016
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8. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
8.1 Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ
ζπκπιήξσζε ησλ ΣΓΓ θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην Σκήκα
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο
θαη Έληαμεο / Tνκέαο Δπηζηξνθψλ:
θ. Γεψξγην Καξάκπεια
Σειέθσλν: 2107471221
e-mail: programamif@mopocp.gov.gr
8.2. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δζληθό Πξόγξακκα «ΑΣΥΛΟΥ, ΜΔΤΑΝΑΣΤΔΥΣΗΣ θαη ΈΝΤΑΞΗΣ»,
ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., ην ζεζκηθό πιαίζην πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ εληάζζνληαη
ζην ελ ιόγσ Δ.Π., ηνπο θαλόλεο επηιεμηκόηεηαο ησλ δαπαλώλ ησλ δξάζεσλ, θαζώο θαη
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (όπσο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε
ΤΓΓ/Υ, δεηθηώλ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο πξνηάζεσλ θαη άιια
έγγξαθα αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξόηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε «
www.mopocp.gov.gr »
Ο αλσηέξσ δηθηπαθόο ηόπνο απνηειεί βαζηθό εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο κε
ην ζύλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Π. θαη αλαθνηλώλεηαη ζε απηόλ θάζε ζρεηηθή
πιεξνθνξία.

Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Σάξηρ

Τπνγξαθή
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Σπλεκκέλα:
Παξάξηεκα Ι: Τπνρξεψζεηο Γηθαηνύρσλ
Σα παξαθάησ ζπλεκκέλα βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.mopocp.gov.gr
1. Δηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ηχπνπ δξάζεσλ, εθφζνλ απαηηείηαη
2. Τπφδεηγκα Αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο
3. Τπφδεηγκα Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο
4. Τπφδεηγκα ρεδίνπ Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα, εθφζνλ απαηηείηαη
5. Τπφδεηγκα πκθσλίαο Δπηδφηεζεο
6. Κξηηήξηα Δπηινγήο πξάμεσλ – Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο
7. Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ κε αξηζ. 82350 (ΦΔΚ
2451/Β/09.08.2016),
Τποβάλλεηαι για ενημέπωζη:
θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο / Σνκέαο
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
Δζωηεπική διανομή:
Σκήκα Τινπνίεζεο, Αλαθνξψλ, Δπαιεζεχζεσλ θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ
Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο – Σνκέαο Δπηζηξνθψλ/Τ.Γ.Δ.Α.Π.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ
Οη δηθαηνχρνη πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα αλαιακβάλνπλ
ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ ππνρξεψζεσλ :

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να ηεξνχλ ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο θαη
ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο.

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΗ
(i)

Να ηεξνχλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο θαη ησλ επί κέξνπο έξγσλ,
φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο, ζην Σερληθφ Γειηίν
Γξάζεο θαη ζηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, εθφζνλ έξγα ηεο δξάζεο
πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα.

(ii)

Να δηαζθαιίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο δξάζεο, ιακβάλνληαο φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ, κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο δξάζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ,
ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο δξάζεο δελ
ηαπηίδεηαη κε ην δηθαηνχρν απηήο.

(iii)

Να ιακβάλνπλ έγθξηζε απφ ηελ Δληεηαικέλε γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο,
αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
ΤΠΑΤΓ θαη ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ
ζέηνπλ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφθαζε πξνέγθξηζεο γηα ηα αλσηέξσ ζηάδηα/θάζεηο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ εθδίδεηαη ππφ φξνπο, ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα
ηθαλνπνηήζεη, ζην ρξφλν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ ΤΠΑΤΓ θαη ζην ΓΔ
ηνπο φξνπο απηνχο. ε ζπλέρεηα ησλ πξνεγθξίζεσλ, ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα
θνηλνπνηήζεη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή ηηο νξηζηηθά εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο.
Μεηά ηελ πξνέγθξηζε ηεο Δληεηαικέλεο Αξρήο ηεο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ν
δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κέζσ ηνπ ΟΠ ην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο δξάζεσλ/έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο
ππνβάιιεη ην Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ, κεηά ηελ έθδνζε/ππνγξαθή απφ ηνλ ίδηνλ ηεο
Απφθαζεο Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Σερληθφ Γειηίν
Έξγνπ. ηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα
ελζσκαηψζεη ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο Τπεχζπλεο Αξρήο/Δληεηαικέλεο Αξρήο
πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρεηηθήο
πξφηαζεο.

(iv)

Να ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηελ Δληεηαικέλε Αξρή ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο
θαη λα απνζηέιιεη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή
πινπνίεζή ηεο, έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη:
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πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ (α‟ 10εκέξνπ) απφ ηε ιήμε ηνπ
εκεξνινγηαθνχ κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε λα
ππνβάιινπλ Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ θαη λα επηζπλάπηνπλ ζε απηφ φια ηα
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη
επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ
αληηζηνηρεί ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο,
λα ζπιιέγνπλ έγθαηξα ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα γηα ηε κέηξεζε ησλ θνηλψλ ή
θαη εηδηθψλ δεηθηψλ ηεο δξάζεο θαη λα ππνβάιινπλ ζην ΟΠ έσο ηνλ Ιαλνπάξην
ηνπ έηνπο Ν Γειηίν Γήισζεο Δπίηεπμεο Γεηθηψλ, ζην νπνίν απνηππψλεη ηηο ηηκέο
ησλ δεηθηψλ πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο πινπνίεζεο ηεο
δξάζεο,
κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο λα θαηαξηίζνπλ θαη ππνβάιινπλ ζηελ
Δληεηαικέλε Αξρή αλαιπηηθή έθζεζε νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο, φπνπ ζα
πεξηγξάθεηαη ην πινπνηεζέλ θπζηθφ αθηηθείκελν, νη δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ην
εγθξηζέλ,
λα ππνβάιινπλ έγθαηξα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ
πξφνδν ηεο δξάζεο ηνπ δεηεζεί απφ ηελ ππεχζπλε αξρή/εληεηαικέλε αξρή.
(v)

Να ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ Δληεηαικέλε Αξρή γηα ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηα
ζηνηρεία ηεο δξάζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία επηδφηεζεο θαη
ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο δξάζεο, θπξίσο σο πξνο:
ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ
ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο δξάζεο (παξαδνηέα, δείθηεο)
ηα ζηνηρεία ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο δξάζεο
ην δηθαηνχρν ή ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο.
Δθφζνλ, ν Γηθαηνχρνο δηαπηζηψζεη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηεο Γξάζεο,
ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή, ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα ζεκεία ηξνπνπνίεζεο θαη ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο νη ιφγνη
ηξνπνπνίεζήο ηνπο. Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή κε ηελ
επαλππνβνιή ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο (Έληππν Δ.Ι.1_3) ηε ζπκπιήξσζε ησλ
Πεδίσλ 10-13 «Αληηθείκελν Σξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Γειηίνπ Γξάζεο» θαη ηελ
ελζσκάησζε ζε απηφ ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο Γξάζεο.
ην ΣΓΠ κε ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο επηζπλάπηνληαη φια ηα απαξαίηεηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο.
ηελ πεξίπησζε δξάζεσλ φπνπ επί κέξνπο έξγν ή έξγα απηήο πινπνηνχληαη κε ίδηα
κέζα, ν δηθαηνχρνο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο
επηζπλάπηεη θαη ηελ Απφθαζε Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα κε ελζσκαησκέλεο ηηο
πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ/ησλ έξγσλ.
ηελ πεξίπησζε απνδνρήο απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή ηνπ
αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, εθδίδεηαη ηξνπνπνηεκέλε
Απφθαζε Έληαμεο ηεο Γξάζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ έξγν/έξγα ηεο δξάζεο
πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε λέαο Απφθαζεο
Δθηέιεζεο κε Ίδηα Μέζα.
ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο δξάζεο απφ ηελ
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Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, ν δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθή
επηζηνιή, ζηελ νπνία ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη απφξξηςεο. Ο δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη
λα πινπνηήζεη ηε δξάζε ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Έληαμεο.
(vi)

Να πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΟΠ κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ηεο
δξάζεο πνπ πινπνηεί θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη
πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηψλ, ηηο
επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ αμηνιφγεζε πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδξνκή
ειέγρνπ ηεο πξάμεο.

(vii)

Να δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ππνβάιιεη ζην ΟΠ., ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο.

3. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΡΑΗ
(i)

Να ιεηηνπξγνχλ κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο δξάζεο, ν νπνίνο ζα
εμαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ,
ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη λα
εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ πιεξσκψλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη
ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά ηνπο.

(ii)

Να ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηε δξάζε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη
φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ
Δληεηαικέλε Αξρή, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ.

(iii)

Να ηεξνχλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηε δξάζε θαη λα ππνβάιινπλ ζηνηρεία
θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηελ αξκφδηα ΔΑ κε θάζε Γειηίν Γήισζεο Γαπάλεο.

(iv)

Να ππνβάιινπλ (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ Δληεηαικέλε
Αξρή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο
α)

ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε
δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθή

β)

εηήζηα ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά έζνδα ηεο δξάζεο πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ
πινπνίεζή ηεο.

4. ΠΛΗΡΩΜΔ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ
(i)

Η Δληεηαικέλε Αξρή δηαζθαιίδεη φηη ν δηθαηνχρνο ζα εηζπξάμεη ην ζπλνιηθφ πνζφ
ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη πιήξσο. Καλέλα πνζφ δελ αθαηξείηαη
νχηε παξαθξαηείηαη θαη δελ εηζπξάηηεηαη θακία εηδηθή επηβάξπλζε ή άιιν ηέινο
ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα επέθεξε κείσζε ησλ πνζψλ απηψλ γηα ηνπο
δηθαηνχρνπο.

(ii)

Η δεκφζηα ζηήξημε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν αληηζηνηρεί
πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο θαη δεισζείζεο απφ ην δηθαηνχρν ζηελ ΔΑ.

(iii)

Όιεο νη δαπάλεο απνδεηθλχνληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα
ηζνδχλακεο αμίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηεο ΤΠΑΤΓ.

(iv)

Οη πιεξσκέο θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ
πξνβιεπφκελσλ αλαθνξψλ θαη ζηνηρείσλ ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρνπ,
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ζε

ζηα νπνία απνηππψλεηαη ε επηρεηξεζηαθή θαη δεκνζηνλνκηθή πξφνδνο ηεο δξάζεο,
θαζψο θαη ηνπ αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο, βάζεη
ησλ νπνίσλ ε Δληεηαικέλε Αξρή, ζε ζπλεξγαζία, φπνπ απαηηείηαη, κε ηελ αξκφδηα
νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο, αμηνινγεί ην εχινγν ηνπ
αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξάζεο θαη πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ
ή εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηελ πιεξσκή ηνπ.
(v)

Οη πιεξσκέο δχλαηαη λα θαηαβάιινληαη ζην δηθαηνχρν είηε ηκεκαηηθά, αλάινγα κε
ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ή θαη ζην ζχλνιφ
ηνπο, εθφζνλ ε δαπάλε ηεο δξάζεο πξαγκαηνπνηείηαη εθάπαμ, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε δεκφζηα ζχκβαζε δξάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ππνδνκέο, πξνκήζεηεο ή θαη ππεξεζίεο ή/θαη ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο
πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε.

(vi)

Η πξνρξεκαηνδφηεζε θαη νη ελδηάκεζεο πιεξσκέο αληηζηνηρνχλ ζε πξνθαηαβνιέο
πνπ πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηνπ δηθαηνχρνπ.

(vii) Ο δηθαηνχρνο γηα λα ιάβεη ηελ επηδφηεζε ηεο δξάζεο νθείιεη ζε θάζε ζηάδην λα είλαη
θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή
λνκνζεζία
5. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΩΙΑΚΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ
ΓΡΑΗ
(i)

ηελ πεξίπησζε πνπ νη επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δξάζεο είλαη ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ε
εζληθή θαη θνηλνηηθή ζπκκεηνρή πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ εζληθήο θαη θνηλνηηθήο ζηήξημεο επί ηεο Γξάζεο.

(ii)

Οη Γηθαηνχρνη απνδέρνληαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ είλαη
αλαγθαίν γηα ηελ ηζνζθέιηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο δξάζεο, θαζψο θαη φηη ε
ρξεκαηνδφηεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηνπ εμαζθαιίζεη θέξδνο.

(iii)

Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
ηνπ ρεδίνπ.

6. ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ
(i)

Να ζέηνπλ ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο
δξάζεο θαη γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα
έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο δξάζεο, ζηελ Τπεχζπλε Αξρή (ε
ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ζηελ Αξρή Διέγρνπ, ζηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα εζληθά ή επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα.

(ii)

Να
απνδέρνληαη
επηηφπηνπο
ειέγρνπο/επαιεζεχζεηο
απφ
ηελ
Τπεχζπλε
Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, εθφζνλ απηή αζθεί αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο δξάζεο,
θαζψο θαη απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, ηφζν ζηελ
έδξα ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ
έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο,
εθφζνλ δεηεζνχλ.

(iii)

Να ελεκεξψλνπλ ηνπο ππεξγνιάβνπο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα
απνδέρνληαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο θαη ειέγρνπο απφ ηελ Τπεχζπλε
Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή θαη ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα θαη
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λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ειέγρνπο πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά
ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ/ελεξγεηψλ ηνπο έρεη αλαηεζεί θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε
ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ κε ππεξγνιάβνπο.
7. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
(i) Να απνδερζνχλ ηε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηνλ θαηάινγν ησλ δξάζεσλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα πνπ δεκνζηνπνηεί ε Τπεχζπλε Αξρή (ή
ελαιιαθηηθά ε ΔΑ), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 53 ηνπ Καλ. 514/2014, θαη ζηνλ νπνίν δεκνζηνπνηνχληαη
ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαηνχρν, ηνλ ηίηιν ηεο δξάζεο/ ηνπ
έξγνπ θαη ην χςνο ηεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηεο/ηνπ ρνξεγείηαη.
(ii) Να ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε φισλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1048/2014 θαη εηδηθφηεξα:
α)

Να ηνπνζεηνχλ κφληκε επκεγέζε πηλαθίδα, ζε εκθαλέο ζεκείν φπνπ γίλεηαη
εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ππνδνκήο ή θαηαζθεπψλ ή αγνξάο θπζηθνχ
(ελζψκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε άλσ ησλ 100.000
επξψ.
Η πηλαθίδα, ε νπνία ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θαζνξίδνληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ 1049/2014, αλαγξάθνπλ α) ηνλ ηχπν
θαη ηελ νλνκαζία ηεο δξάζεο/ηνπ έξγνπ, β) ην έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, γ) ην Σακείν πνπ ζηεξίδεη ηε δξάζε/ην έξγν θαη δ) δήισζε πνπ έρεη
επηιεγεί απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή, ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο
ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο θαηαιακβάλνπλ
ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο πηλαθίδαο.

β)

Να ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε/ζην έξγν ζρεηηθά κε ηε
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο απφ ην ΣΑΜΔ ή ην ΣΔΑ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο
ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο. Η ελ ιφγσ ελεκέξσζε
πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε έγγξαθν ή άιιν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βεβαηψζεηο
ζπκκεηνρήο, πιηθφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο σθεινχκελνπο ή θαη ζε θνηλφ, π.ρ. ζε
κία εκεξίδα, θα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο/ ηνπ
έξγνπ ή παξάγνληαη ζην πιαίζην απηφ.

8. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ
(i) Να ηεξνχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ θάθειν δξάζεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ζηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία
ηεο, γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εηψλ κεηά ην νηθνλνκηθφ έηνο θαηά ην νπνίν έρεη
δεισζεί ε ηειηθή πιεξσκή ηεο δξάζεο, δειαδή απφ ηελ 31ε Οθησβξίνπ πνπ
αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή
δαπάλε ηεο δξάζεο θαη λα ηα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ εάλ ην δεηήζνπλ, ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα.
(ii) Σν αλσηέξσ δηάζηεκα κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ
παξαηππηψλ, ελδίθσλ δηαδηθαζηψλ είηε θαηφπηλ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηεο
Δπηηξνπήο.
Κυδικόρ Ππόζκληζηρ: ................
Αξ. Δληύπνπ: Δ.Ι.1_1
Έθδνζε: 2ε
Ηκ/ληα Έθδνζεο: 09.09.2016

-

19

-

(iii) Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα
πξσηνηχπσλ, ή επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ
απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ
πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ

δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε κνξθή
ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο
ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ
κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή.

(iv) Με ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπαλψλ ν δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί ζηελ
Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ζηελ Δληεηαικέλε Αξρή) ηππνπνηεκέλε θαηάζηαζε
ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε ησλ θνξέσλ
ζηνπο νπνίνπο ηεξνχληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη έγγξαθα, θαζψο θαη ε κνξθή κε
ηελ νπνία ηεξνχληαη απφ ηνλ θάζε εκπιεθφκελν θνξέα. Η ελ ιφγσ θαηάζηαζε
επηθαηξνπνηείηαη θαη απνζηέιιεηαη εθ λένπ ζηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή ελαιιαθηηθά ζηελ
Δληεηαικέλε Αξρή), εθφζνλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο κεηαβιεζνχλ.
(v) Να ηεξνχλ πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηα
έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ησλ εηαίξσλ ζε ζρέζε κε ηε δξάζε, εθφζνλ ε δξάζε
πινπνηείηαη απφ εηαηξηθφ ζρήκα.
(vi) Να ηεξνχλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Τπεχζπλε Αξρή (ή
ελαιιαθηηθά ηελ Εληεηαικέλε Αξρή).

9. ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ
(i) Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ εγγπψληαη ην
ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Γξάζεο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιχπηνληαη
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ην νλνκαηεπψλπκν, ε εηθφλα ή άιια ζηνηρεία
ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ή ηελ αζθάιεηα ησλ
εμππεξεηνπκέλσλ αηφκσλ ησλ νκάδσλ-ηεο Γξάζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε
δεκνζηνπνίεζε ή νπνηαδήπνηε θνηλνπνίεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε
πξφζσπα ή θνξείο εθηφο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, νη νπνίεο λνκηκνπνηνχληαη ξεηά λα
έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά, απνηειεί ε έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ησλ επσθεινπκέλσλ
ηεο Γξάζεο, θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζήο ηνπο ζε γιψζζα πνπ θαηαλννχλ θαη
εθφζνλ ιεθζεί έγγξαθε ζπγθαηάζεζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα έγγξαθα
ελεκέξσζεο θαη ζπγθαηάζεζεο ησλ επσθεινπκέλσλ ηεξνχληαη ζην Αξρείν ηνπ
Γηθαηνχρνπ θαη απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ
νξγάλσλ, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξάγξαθν 4. «Δπαιεζεχζεηο – Έιεγρνη»
ηεο παξνχζαο.
10.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΠΙΓΟΣΗΗ

Δθφζνλ, ε πξφηαζε αμηνινγεζεί ζεηηθά θαη απνθαζηζηεί ε ρνξήγεζε ηεο επηδφηεζήο ηεο:
1. Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ππνγεγξακκέλνπο ηνπο Όξνπο θαη ηηο
Τπνρξεψζεηο ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ
ηελ παξαιαβή ηνπο.
2. Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηε Γξάζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην
Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
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3. ε πεξίπησζε πνπ ε Γξάζε απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο πκθσλίαο Δπηδφηεζεο ή θαη
ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζήο ηεο ή ν Γηθαηνχρνο δελ ηεξήζεη θαηά ηελ
πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, ε Τπεχζπλε
Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή, εληφο ελφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αξρηθή δηαπίζησζε ηεο κε
ηήξεζεο ησλ φξσλ ή θαη ππνρξεψζεσλ, απνζηέιιεη ζην δηθαηνχρν πξνεηδνπνηεηηθή
επηζηνιή, ζηελ νπνία :
παξαζέηεη αλαιπηηθά ηνπο φξνπο ή θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη απφ ην
δηθαηνχρν,
ζέηεη δηνξζσηηθά κέηξα θαη πεξίνδν ζπκκφξθσζεο,
ελεκεξψλεη ην δηθαηνχρν γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηελ
επηδφηεζε ηεο δξάζεο, φπνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ πινπνηήζεη ηα
απαηηνχκελα δηνξζσηηθά κέηξα εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, ε
Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γξάζεο θαη ζηε κνλνκεξή θαηαγγειία/ ιχζε ηεο πκθσλίαο
Δπηδφηεζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ εμσγελείο αηηίεο θαζπζηεξνχλ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ή θαη
ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο, γηα ηηο νπνίεο ν Γηθαηνχρνο δελ θέξεη επζχλε, ε Τπεχζπλε
Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε
θαη ηελ άξζε ησλ ελ ιφγσ αηηηψλ.
4. ε πεξηπηψζεηο δεφλησο αηηηνινγεκέλεο, ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηε
ρξεκαηνδφηεζε θαη λα ιχζεη ηελ παξνχζα πκθσλία Δπηδφηεζεο αλά πάζα ζηηγκή,
κέζσ έγγξαθεο θαη αηηηνινγεκέλεο πξνεηδνπνίεζεο, κε πξνζεζκία 60 εκεξψλ θαη ρσξίο
ππνρξέσζε ζρεηηθήο απνδεκίσζεο. Δάλ δελ ππάξρεη αηηηνιφγεζε, ή ε Τπεχζπλε
Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή απνξξίςεη ηελ πξνβαιιφκελε απαίηεζε, ε ιχζε εθ κέξνπο ηνπ
Γηθαηνχρνπ θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή, θαη ε Τπεχζπλε Αξρή/Δληεηαικέλε Αξρή κπνξεί λα
απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή, ελ κέξεη ή ελ φισ, ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί γηα
ηε Γξάζε, θαη‟ αλαινγία κε ηε βαξχηεηα ησλ θαηαινγηδφκελσλ παξαπησκάησλ θαη
αθνχ δνζεί ζην δηθαηνχρν ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη ηηο παξαηεξήζεηο/αληηξξήζεηο
ηνπ.
5. Η πκθσλία Δπηδφηεζεο ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί θαη έρεη ιήμεη κε ηελ νινθιήξσζε
ηεο δξάζεο θαη ηε ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηεο
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