ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

(75% ευρωπαϊκοί πόροι – 25% τακτικός
προϋπολογισμός)

Εντεταλμένη Αρχή:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας : 10177
Πληροφορίες: Τμήμα Προγραμματισμού
και Αξιολόγησης του ΤΑΜΕ
Τηλέφωνο : 210 - 7471230
Fax : 210 - 7481211
Email: programamif@mopocp.gov.gr

Αθήνα, <Ημερομηνία>
Αρ. Πρωτ:

Προς: <Δικαιούχος>
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας
ΘΕΜΑ: Ένταξη /Τροποποίηση της Δράσης «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων
επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης» στο Εθνικό Πρόγραμμα για τα
ημερολογιακά έτη 2016-2018 Ειδικός στόχος «επαναπατρισμός» - Εθνικός στόχος «μέτρα για τον
επαναπατρισμό» του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.514 /2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την
τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και
της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 799/2014 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2014σχετικά με
τον καθορισμό υποδειγμάτων για τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εφαρμογής σύμφωνα με τον

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 801/2014 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2014 για τον
καθορισμό του χρονοδιαγράμματος και των λοιπών όρων εφαρμογής που συνδέονται με τον
μηχανισμό κατανομής των πόρων για το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης στο
πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 802/2014 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2014 για την
εκπόνηση υποδειγμάτων για τα εθνικά προγράμματα και τον καθορισμό των όρων και
προϋποθέσεων του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής και
των κρατών μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της
αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της
διαχείρισης κρίσεων.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/840 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2015 για τους
ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών
διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη
χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1049/2014 της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 2014 σχετικά
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/377 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2015 για τη θέσπιση
υποδειγμάτων για τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2015 για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και
την εκτέλεση της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση.
10. Τον κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις
αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και
τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών.
11. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1048/2014 της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 2014
για τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό και μέτρων ενημέρωσης των
δικαιούχων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
12. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5313/31-07-2015 Απόφαση της Επιτροπής που αφορά την έγκριση του
Εθνικού προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης για την περίοδο 2014-2020.
13. Το Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/9-07-2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ΙθαγένειαςΤροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και
εργασίας στην επικράτεια κράτους- μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους
εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ ΕΕ
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 9 παράγραφος 11 αυτού με τον
οποίο ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» ως
Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου 514/2014, 516/2014 και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής 1042/2014, η
Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) ως
Εντεταλμένη Αρχή του Εθνικού Προγράμματος του Ειδικού στόχου «Επαναπατρισμός» και
Εθνικού Στόχου «Μέτρα για τον επαναπατρισμό» του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και τέλος η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.)/ Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών ως Αρχή Ελέγχου.
14. Το Π.δ. 82/2011 (ΦΕΚ Α΄ 198) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)».
15. 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.
16. Την υπ’αριθμ.2694(ΦΕΚ 2356/Β/3-11-2015) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 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 Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
17. Την υπ’ αριθ. 2514 (ΦΕΚ 2161/Β/7-10-2015) ΚΥΑ περί «Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020.
18. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»

19. Την με αρ. πρωτ. ΤΑΜΕ/30/6 από 09/11/2015 πρόσκληση της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό
Πρόγραμμα για τα ημερολογιακά έτη 2016-2018- Ειδικός στόχος «Επαναπατρισμός»- Εθνικός
στόχος «Μέτρα για τον επαναπατρισμό» του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
20. Την με αρ. πρωτ. …………… αίτημα χρηματοδότησης δράσης του Δικαιούχου …………………….
προς τον Εντεταλμένο Φορέα Διαχείρισης για την ένταξη της δράσης στο Ε.Π. «…………………»,

21. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής
αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της
πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Οριστικής Κατάταξης των προτάσεων που
έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ με κωδ. …….,
22. Την με αρ. πρωτ. …………… θετική εισήγηση του προϊσταμένου του ΕΦΔ περί ένταξης /
τροποποίησης της Δράσης «…………………………..».
23. (ότι άλλο κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο)

Αποφασίζει
την ένταξη /τροποποίηση της Δράσης με τίτλο «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων
επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης» στον Ειδικό Στόχο « Επαναπατρισμός»
και Εθνικό Στόχο « Μέτρα για τον επαναπατρισμό» του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδος για τα
ημερολογιακά έτη 2016- 2018.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (75%
ευρωπαϊκούς πόρους και 25% εθνικούς πόρους).
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
1.Τίτλος Δράσης:
2. Ειδικός Στόχος:
3. Εθνικός Στόχος:
4.1.Κωδικός δράσης
ΣΑ:
4.Κωδικός Δράσης στο
ΠΔΕ:

2.2.Κωδικός δράσης
ΣΑ:

5.Δικαιούχος:
6.Κωδικός Δικαιούχου:
7.Φυσικό αντικείμενο της δράσης (περιλαμβάνονται
τα κύρια επί μέρους στοιχεία της δράσης και τα βασικά
λειτουργικά χαρακτηριστικά):

8. Παραδοτέα της δράσης:

9. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
(περιγραφή)

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

10. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
11. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της δράσης είναι …… (μήνες)
12. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ……………………………...

13. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1. Άμεσες Δαπάνες
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
ii. ΦΠΑ
1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
1δ. Κατ’ αποκοπή ποσό με εφαρμογή
ποσοστού σε κατηγορίες δαπανών
Σύνολο (1)
2. Έμμεσες Δαπάνες
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
2α. Βάσει
παραστατικών
ii. ΦΠΑ
1α. Βάσει
παραστατικών

2β. Κατ’ αποκοπή ποσού έως το 7% των
επιλέξιμων αμέσων δαπανών εφόσον το
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης,
αντικειμενικής
και
επαληθεύσιμης
μεθόδου υπολογισμού ή μεθόδου που
εφαρμόζεται
σε
συστήματα
για
επιδοτήσεις που χρηματοδοτούνται εξ
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για
παρόμοιο τύπου έργου και δικαιούχου,
χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω
υπολογισμοί και δικαιολογητικά έγγραφα
2γ. Κατ’ αποκοπή ποσό έως το 7 % των
επιλέξιμων άμεσων εξόδων, βάσει
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων
συντελεστών που ισχύουν σε πολιτικές
της Ένωσης για παρόμοιο τύπου έργων
και δικαιούχων, χωρίς να απαιτούνται
περαιτέρω
υπολογισμοί
και
δικαιολογητικά έγγραφα
Σύνολο (2)
ΣΥΝΟΛΑ

1

Α: Κοινός Δείκτης αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Β: Ειδικός Δείκτης
αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο εθνικό πρόγραμμα Γ: Ειδικός Δείκτης αξιολόγησης που δεν
περιλαμβάνεται στο εθνικό πρόγραμμα

14. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε
…………….. €.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(Το τμήμα Β συμπληρώνεται μόνο για τις περιπτώσεις που η δράση χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ
για πρώτη φορά).
Η δημόσια δαπάνη της δράσης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε ………………………………… και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ:………

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): …………………… ποσό σε ευρώ. Η

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

προτεινόμενη πίστωση έτους …… στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε …………..

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ

ποσό σε ευρώ

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ
ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ Η ΔΡΑΣΗ)
Φορέας ΣΑ:…… (Όνομα-κωδικός
όπως προκύπτει από ΟΠΣ_ΠΔΕ
βάσει κωδ. ΣΑ)
ΚΩΔ. Δράσης ΣΑ:……
( δημιουργείται νέο ενάριθμο με
τον έλεγχο της Απόφασης Ένταξης
στην προτεινόμενη ΣΑ)

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο Παράρτημα:
Όροι Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
……………..………….
……..………………….

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. ……………….

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ………………
2. ………………..
3. …………………….

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΌΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ
Άρθρο 1: Αντικείμενο Όρων Απόφασης Ένταξης
Ο Δικαιούχος …………………………………………………………………………………..αναλαμβάνει την
υποχρέωση
εκτέλεσης
της
δράσης
«………………………………………………………………………….……»,
με
κωδικό
ΟΠΣ
«………………», συνολικής δημόσιας δαπάνης ………………………….. € και συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης
………………………. στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος
«……………………………………………………………..…».
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο ……………………………………………, σύμφωνα με τους
όρους και τις υποχρεώσεις των Όρων Απόφασης Ένταξης και του εγκεκριμένου Συστήματος
Διαχείρισης, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 2 : Τήρηση κοινοτικών και εθνικών κανόνων
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της δράσης και ιδίως όσον
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη διάκριση, την ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών και μη διάκριση.
Άρθρο 3: Εγκρίσεις σταδίων εξέλιξης υποέργου (όπου απαιτείται)
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από την εντεταλμένη αρχή του Ε.Π για τις
διαδικασίες δημοπράτησης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων ο εκτιμώμενος
προϋπολογισμός των οποίων είναι άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν.
4270/2014 που ισχύει για τη διενέργεια διαγωνισμών με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος), ως
κάτωθι:
(α)

Πριν τη δημοσίευση τευχών δημοπράτησης
Ο Δικαιούχος υποχρεούται, πριν τη διενέργεια της δημοπράτησης των συμβάσεων όλων των
υποέργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών καθώς και των
υποέργων …. [αύξοντες αριθμοί των υποέργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
κοινοτικών οδηγιών και επελέγησαν προς έλεγχο βάσει διαδικασίας εκτίμησης επικινδυνότητας],
να υποβάλει στην εντεταλμένη αρχή του Ε.Π. αίτημα για την εξέταση της διαδικασίας
δημοπράτησης συνοδευόμενο με τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται στον
«Οδηγό Επαληθεύσεων Δαπανών δράσεων Συγχρηματοδοτούμενων από …………………….».

(β)

Πριν την υπογραφή Σύμβασης
Ο Δικαιούχος υποχρεούται, πριν την υπογραφή της σύμβασης όλων των υποέργων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών καθώς και των υποέργων ….
[αύξοντες αριθμοί των υποέργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών
οδηγιών και επελέγησαν προς έλεγχο βάσει διαδικασίας εκτίμησης επικινδυνότητας], να
υποβάλει στην εντεταλμένη αρχή του Ε.Π. αίτημα για την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης

δημόσιας σύμβασης συνοδευόμενο με τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται στον
«Οδηγό Επαληθεύσεων Δαπανών δράσεων …………………………………..».
(γ)

Ταυτόχρονα με την πρώτη Δήλωση Δαπάνης του υποέργου
Ο Δικαιούχος υποχρεούται, ταυτόχρονα με την πρώτη δήλωση δαπάνης του αντίστοιχου
υποέργου, να υποβάλει στην εντεταλμένη αρχή του Ε.Π.:

(δ)

i.

αίτημα για την εξέταση της διαδικασίας δημοπράτησης συνοδευόμενο με τα απαραίτητα
έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στον «Οδηγό Επαληθεύσεων Δαπανών δράσεων
……………………….», στην περίπτωση που η σύμβαση για την υλοποίηση του
υποέργου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων
συμβάσεων και η διαδικασία δημοπράτησης δεν έχει ελεγχθεί πριν τη δημοσίευση των
τευχών δημοπράτησης.

ii.

αίτημα για την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης συνοδευόμενο
με τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στον «Οδηγό Επαληθεύσεων
Δαπανών δράσεων ……………………….», στην περίπτωση που η σύμβαση για την
υλοποίηση του υποέργου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών
περί δημοσίων συμβάσεων και η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης δεν έχει
ελεγχθεί πριν την υπογραφή της Σύμβασης.

Τροποποιήσεις δημοσίων συμβάσεων (φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου)
(i)

Συμβάσεις δημοσίων έργων
Πριν την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
Προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων του αρχικού
συμβατικού αντικειμένου σχετικά με την δαπάνη εργασιών, τη διάθεση των
απροβλέπτων, τις δαπάνες αναθεώρησης κλπ., ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει
στην εντεταλμένη αρχή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία.
Πριν τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απρόβλεπτων περιστάσεων, εφόσον με την υποβολή του
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκύπτουν συμπληρωματικές εργασίες, οι
οποίες αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς ως προς το χαρακτηρισμό τους ως
συμπληρωματικές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ο Δικαιούχος υποχρεούται να
υποβάλει στην εντεταλμένη αρχή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία ( λ.χ.
τεχνικές προδιαγραφές, αναφορές φθορών – βλαβών – καταστροφών, φωτογραφίες
πριν και μετά την απρόβλεπτη κατάσταση ).

(ii)

Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών
Πριν την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης
Ο δικαιούχος, σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού ή/και οικονομικού
αντικειμένου της υπογεγραμμένης σύμβασης, υποχρεούται να υποβάλει στην
εντεταλμένη αρχή , αίτημα για την εξέταση της διαδικασίας τροποποίησης της σύμβασης

συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στον «Οδηγό
Επαληθεύσεων
Δαπανών
δράσεων
Συγχρηματοδοτούμενων
από
………………………………………».

(ε)

Τροποποιήσεις νομικής δέσμευσης (παράταση προθεσμιών)
Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει την εντεταλμένη αρχή του Ε.Π , σε κάθε περίπτωση
παράτασης των συνολικών προθεσμιών εκτέλεσης της δράσης, πλην των περιπτώσεων
τροποποίησης χρονοδιαγράμματος που ρητά προβλέπεται στη διακήρυξη, και να υποβάλλει
αίτημα για την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της δράσης,
συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στον «Οδηγό
Επαληθεύσεων Δαπανών δράσεων Συγχρηματοδοτούμενων από ……………………….».

Άρθρο 4: Υλοποίηση δράσης
Με την έναρξη υλοποίησης της δράσης, από την υπογραφή της σύμβασης κάθε υποέργου και μέχρι
την ολοκλήρωσή της, ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α)

Μετά την υπογραφή της σύμβασης να κοινοποιήσει άμεσα στην εντεταλμένη αρχή τη σύμβαση
και όλα τα συμβατικά τεύχη, το σχέδιο γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης στην ΕΕ (όπου απαιτείται), το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του έργου και να υποβάλει συμπληρωμένο το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Δράσης (ΤΔΠΔ).
Μετά την υπογραφή της απόφασης για την εκτέλεση έργου με ίδια μέσα να κοινοποιήσει στην
εντεταλμένη αρχή του Ε.Π την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την εκτέλεση του έργου ή
του υποέργου με ίδια μέσα και να υποβάλει συμπληρωμένο το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης
Δράσης (ΤΔΠΔ).
Μετά την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης να κοινοποιήσει στην εντεταλμένη αρχή
την τροποποιημένη σύμβαση ή ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής και να υποβάλει εκ
νέου το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Δράσης (ΤΔΠΔ) συμπεριλαμβάνοντας τα
τροποποιημένα στοιχεία.

(β)

Να ενημερώνει την εντεταλμένη αρχή σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, το φυσικό
αντικείμενο που αντιστοιχεί στις δαπάνες αυτές, και την πρόοδο επίτευξης των δεικτών.
Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών
από τη λήξη του κάθε δεύτερου, κατά σειρά, ημερολογιακού μήνα, εντός του οποίου
πραγματοποιήθηκε η δαπάνη και μέχρι την οικονομική εκκαθάριση της δράσης. Στα Δελτία
Δήλωσης Δαπανών θα υποβάλλονται συνημμένα τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα
(αντίγραφα παραστατικών, λογιστικές καταστάσεις κλπ).

(γ)

Να ενημερώνει την εντεταλμένη αρχή με τα Δελτία Παρακολούθησης προόδου της δράσης και
των υποέργων της από την έκδοση της απόφασης ένταξης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού
αντικειμένου της δράσης.

Το Δελτίο Παρακολούθησης προόδου της Δράσης υποβάλλεται σε μηνιαία, τριμηνιαία και
εξαμηνιαία βάση, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της περιόδου
αναφοράς
(δ)

Να καταρτίζει και να 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.

(ε)

Να υλοποιεί τα υποέργα που εκτελούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασίες) σύμφωνα με τα σχέδια
των σχετικών αποφάσεων εκτέλεσης με ίδια μέσα που εγκρίθηκαν κατά την αξιολόγηση του
αιτήματος χρηματοδότησης.

[ή εναλλακτικά:
(ε)

Να υλοποιεί τα υποέργα που εκτελούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασίες) σύμφωνα με τα σχέδια
των σχετικών αποφάσεων εκτέλεσης με ίδια μέσα που εγκρίθηκαν κατά την αξιολόγηση του
αιτήματος χρηματοδότησης, καλύπτοντας τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Άρθρο 5: Τροποποίηση δράσης
Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την εντεταλμένη αρχή του Ε.Π εφόσον
διαφοροποιηθούν στοιχεία της απόφασης ένταξης, όπως:
η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου
το φυσικό αντικείμενο της δράσης
τα στοιχεία της συνολικής δημόσιας δαπάνης της δράσης
ο δικαιούχος ή ο φορέας χρηματοδότησης.

Άρθρο 6: Χρηματοδότηση δράσης
Ο δικαιούχος υποχρεούται:
(α)

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

(β)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την δράση στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι
δαπάνες που θα αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Εντεταλμένη Αρχή στα
Δελτία Δήλωσης Δαπανών.

(γ)

Να υποβάλει στην εντεταλμένη αρχή μετά την ολοκλήρωση της δράσης, στοιχεία για τους
δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των πόρων που διατίθενται.
(εφόσον απαιτείται)

Άρθρο 7 : Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από Δικαιούχο

Ο δικαιούχος υποχρεούται:
(α)

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο δράσης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της
δράσης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και την λειτουργία της.

(β)

Να τηρεί στο φάκελο της δράσης τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους
λογιστικούς ελέγχους για διάστημα 4 ετών από 31/12/2023.

(γ)

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε
πρωτοτύπων, είτε επικυρωμένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς
φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων
εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(δ)

Με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών ο δικαιούχος κοινοποιεί στην
εντεταλμένη αρχή του Ε.Π τυποποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία
ταυτότητας και ο τόπος εγκατάστασης του φορέα που τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα
που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η εν λόγω κατάσταση
επικαιροποιείται και αποστέλλεται εκ νέου στην εντεταλμένη αρχή του Ε.Π, εφόσον επιμέρους
στοιχεία της μεταβληθούν.

Άρθρο 8: Επισκέψεις - Επαληθεύσεις – Έλεγχοι
Ο δικαιούχος υποχρεούται:
(α)

Να αποδέχεται επιτόπιες επισκέψεις και επαληθεύσεις από την εντεταλμένη αρχή του Ε.Π
τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης των έργων.

(β)

Να αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά
όργανα και την διεξαγωγή επιθεωρήσεων από την Αρχή Ελέγχου.

(γ)

Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στην την εντεταλμένη αρχή του Ε.Π καθώς και σε όλα τα
αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία
εκτέλεσης της δράσης.

(δ)

Να παρέχει στην ΥΑ του Ε.Π ή στην εντεταλμένη αρχή
διευκρινήσεις, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

συμπληρωματικά στοιχεία ή

Άρθρο 9: Δημοσιότητα
Ο δικαιούχος υποχρεούται:
(α) Να αποδεχθεί την συμπερίληψή του στη λίστα δικαιούχων του Εθνικού Προγράμματος που
δημοσιοποιεί στη εντεταλμένη αρχή του Ε.Π στην οικεία ιστοσελίδα, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 53 του Καν. (ΕΕ) 514/2014 και στην οποία αναφέρονται η ονομασία του δικαιούχου και της
δράσης, σύνοψη της δράσης, ημερομηνία έναρξης της δράσης, καταληκτική ημερομηνία δράσης,
συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην δράση, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός
κωδικός ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της
δράσης.
(β)
Να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1048/2014. Ειδικότερα ο δικαιούχος υποχρεούται:
(i)

να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την οικονομική συνδρομή που παρέχεται
στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος.

(ii)

να τοποθετεί μόνιμη ευμεγέθη πινακίδα σε εμφανές σημείο το αργότερο
τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου –δράσης που πληροί τους
ακόλουθους όρους: α) η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στο έργο
υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ και β) το έργο συνίσταται στην αγορά φυσικού
αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευαστικών
έργων. Η πινακίδα αναφέρει τον τύπο και την ονομασία του έργου. Οι
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1049/2014 της Επιτροπής (1) καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25 %
της πινακίδας.

(iii)

Να εξασφαλίζει την ενημέρωση των συμμετεχόντων στο έργο για την εν λόγω
χρηματοδότηση λαμβάνεται στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος.

(iv)

Να αναφέρει σε κάθε έγγραφο έργου ή εθνικού προγράμματος, καθώς και
βεβαιώσεις συμμετοχής, δήλωση που αναφέρει ότι το έργο
συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος.

Άρθρο 10: Ειδικοί όροι
(α)
Ο δικαιούχος υποχρεούται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας
και συντήρησης της δράσης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του να διασφαλίσει το λειτουργικό
αποτέλεσμα της δράσης λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό.
(β)
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει χρονικές προθεσμίες που ειδικότερα προσδιορίζονται
από την αρχή που ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης σύμφωνα με τα ισχύοντα στο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου όπως:……………………………………………..
(γ)
Ο δικαιούχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη των οροσήμων και τιμών των Δεικτών που σχετίζονται με
το εθνικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα ........:
(δ) Άλλοι ειδικοί όροι

Άρθρο 11: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων
Η μη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του παρόντος και σε περίπτωση που η δράση
αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή παρουσιάζει καθυστερήσεις σε σχέση με την
προγραμματισθείσα πρόοδο, η δράση επανεξετάζεται από τ την εντεταλμένη αρχή. Εάν οι ανωτέρω
αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης της δράσης δύναται να ανακληθεί χωρίς να
απαιτείται συμφωνία του δικαιούχου.

