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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ISF-B/40/9-θ’ από 29-03-2016 Απόφασης Χορήγησης της Δράσης με τίτλο

«Ενίσχυση με προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών
Αρχών σε τρίτες χώρες», στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014 - 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 απόφαση της Επιτροπής της 31−07−2015, για την έγκριση του Εθνικού
Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το
2020.
2. 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 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις»
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3. Την υπ’ αριθ. 2514/07-10-2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Ταμείων Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
(ΦΕΚ 2161/Β/07-10-2015).
4. Την υπ’ αριθ. 8000/20/45/119-δ’ από 7/9/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την διάρθρωση της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδάφιο γ’ του Ν.4332/2015.
5. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ.26 (ΦΕΚ 93/Β/26-1-2016) με την οποία έγινε η εκχώρηση αρμοδιοτήτων
διαχείρισης για δράσεις / έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο
2014−2020 στην «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
6. Την υπ’ αριθ. ISF/B/40/9-ιθ’ από 17/06/2016 πρόσκληση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Λειτουργική Ενίσχυση»,
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
7. Η υπ’αριθ. ISF-B/40/9-θ’ από 29-03-2016 Απόφασης Χορήγησης της Δράσης «Ενίσχυση με προσωπικό
"field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες»

8. Το υπ’ αριθ. 29136 από 21/06/2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών/Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την
ένταξη της δράσης/έργου στο Ε.Π. του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020.
9. 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 που έχουν αξιολογηθεί θετικά και στη Λίστα Ελέγχου Έργου που υλοποιείται με ιδία μέσα,
αποτυπώνεται με το υπ αριθ. Δ.Υ. από 21/06/2016 πρακτικό αξιολόγησης.
10. Την υπ’ αριθ. ISF/B/40/9-λα’ θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Εντεταλμένης Αρχής Υπηρεσία Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) περί ένταξης της τροποποίησης της Δράσης
«Ενίσχυση με προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε
τρίτες χώρες».

Αποφασίζει
την ένταξη της τροποποίησης της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση με προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των
Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες», στον Ειδικό Στόχο «Λειτουργική Ενίσχυση», Εθνικό Στόχο «Λειτουργική Ενίσχυση για
τις Θεωρήσεις Εισόδου» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα

και Θεωρήσεις 2014-2020».
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις σε ποσοστό 75%.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
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1. Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):

Α/Α

2. Δικαιούχος:

Υπουργείο Εξωτερικών/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

3.Κωδικός Δικαιούχου:

Α/Α

4. Φυσικό αντικείμενο της Δράσης/Έργου:
Το Εθνικό Σύστημα Θεωρήσεων Εισόδου National VIS, η δημιουργία του οποίου αποφασίστηκε από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8-6-2004 (2004/512/ΕΚ) επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν
δεδομένα για τις Θεωρήσεις. Από το 2011 σταδιακά και έως το Νοέμβριο 2015 τα κράτη μέλη της ΕΕ,
τα οποία μετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία Schengen, εφάρμοσαν το νέο Πληροφοριακό
Σύστημα για τις Θεωρήσεις.Το Υπ. Εξωτερικών, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις
αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά στη χρήση του Μηχανισμού διαδικασίας Θεωρήσεων, είναι
αναγκαίο να προβεί στην ενίσχυση με προσωπικό των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών
Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, με βάση τοεγκεκριμένο Πολυετές Πρόγραμμα 2014-2020 του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας /Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις προβλέπεται η ενίσχυση με προσωπικό "fieldworkers"
των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε
τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση της αυξημένης ροής αιτήσεων ΘεώρησηςSchengen από τρίτες
χώρες μέσω: α) της χρηματοδότησης αποσπάσεων προσωπικού (έξοδα μετακίνησης, καταβολή
Επιδόματος Αλλοδαπής Υπηρεσίαςκαι τα συν αυτώ υπολογιζόμενα

επιδόματα) και β) της

χρηματοδότησης προσλήψεων επιτόπιου προσωπικού.
Ειδικότερα, η ανωτέρω ενίσχυση με προσωπικό “filedworkers” αφορά στα εξής:
-

Έως 75Αποσπάσεις υπαλλήλων κυρίως από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Τομέας Προστασίας του Πολίτη καθώς και εφόσον κριθεί αναγκαίο,
από το Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – ΤομέαςΤουρισμού, για την κάλυψη αναγκών, σε
περιόδους αιχμής, των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας σε τρίτες χώρες
(ενδεικτικά οι τρίτες χώρες αφορούν: τη Ρωσία, την Τουρκία, την Κίνα, την Ινδία, κ.α.).
-

Έως 84Προσλήψεις επιτόπιου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών, σε περιόδους αιχμής,

των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας σε τρίτες χώρες(ενδεικτικά οι τρίτες
χώρες αφορούν: τη Ρωσία, την Τουρκία, την Κίνα, την Ινδία, κ.α.).
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Δράσης είναι τα ακόλουθα:
i)

Επιτάχυνση και βελτίωση της διαδικασίας θεώρησης σε όλα τα στάδια αυτής – παραλαβή

αιτήσεων, έλεγχος στοιχείων, καταχώρηση δεδομένων, έκδοση VISA – για την γρήγορη και έγκαιρη
εξυπηρέτηση (αποφυγή αύξησης του χρόνου χορήγησης Θεωρήσεων που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο)
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των ξένων επισκεπτών της χώρας μας.
ii)

Ενίσχυση της διαδικασίας εντοπισμού πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων που αφορούν

στις αιτήσεις Θεώρησης με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και τη την καταπολέμηση
του φαινομένου “visashopping” .
iii)

Επίσπευση της διαδικασίας θεώρησης για “bonafidetravelers”.

5. Παραδοτέα Δράσης
Για τους υπαλλήλους που αναμένεται να αποσπαστούν για την ενίσχυση των Διπλωματικών και
Προξενικών Αρχών εξωτερικής Υπηρεσίας:
-

Διοικητική Πράξη Απόσπασης υπαλλήλων σε Προξενικές Αρχές.

-

Μισθολογική κατάσταση.

-

Μηνιαίο ατομικό φύλλο παροχής

υπηρεσίας προσωπικού (φύλλα χρονοχρέωσης),

υπογεγραμμένο από τον αποσπασμένο υπάλληλο και τον Προϊστάμενο της Αρχής Εξωτερικής
Υπηρεσίας.
-

Έκθεση για το παραχθέν Έργο από την Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Για το επιτόπιο προσωπικό για την ενίσχυση των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών εξωτερικής
Υπηρεσίας:
-

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επιτόπιου προσωπικού σε Προξενικές Αρχές.

-

Μισθοδοτική Κατάσταση.

-

Μηνιαίο ατομικό φύλλο παροχής

υπηρεσίας προσωπικού (φύλλα χρονοχρέωσης),

υπογεγραμμένο από τον απασχολούμενο και τον Προϊστάμενο της Αρχής Εξωτερικής Υπηρεσίας.
-

Έκθεση για το παραχθέν Έργο από την Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας

6Α. ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔ.
ΔΕΙΚΤΗ
C3

ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
Αριθμός εξειδικευμένων
θέσεων σε τρίτες χώρες
που υποστηρίχθηκαν από
το Ταμείο.

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άνθρωποι

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
159

6Β. ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔ.
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ΔΕΙΚΤΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

-

-

-

-

7. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της δράσης είναι είκοσι ένα (21) μήνες
8. Ημερομηνία έναρξης φυσικού αντικειμένου 31/03/2016
Ημερομηνία λήξης φυσικού αντικειμένου 31/12/2017
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2022

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

Α1. ΆΜΕΣΕΣ i. Ποσό χωρίς
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΦΠΑ
Βάσει
παραστατικώ ii. ΦΠΑ
ν
i. Ποσό χωρίς
Α.2 .
ΦΠΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ii. ΦΠΑ
i. Ποσό χωρίς
ΦΠΑ
ii. ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

Β. ΕΜΜΕΣΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Γ.1. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει
τυποποιημένης κλίμακας
κόστους ανά μονάδα
Γ.2. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει
ποσοστού 15% επί των
άμεσων επιλέξιμων δαπανών
προσωπικού
Γ.3. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει
ποσοστού έως 7% επί των
άμεσων επιλέξιμων δαπανών
της δράσης
Γ.4. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ως κατ’
αποκοπή ποσό όταν ο Π/Υ
για το έργο δεν υπερβαίνει το
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4. ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

5. ΣΥΝΕΙΣΦΟ
ΡΑ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ
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ποσό των 100.000 EUR, που
έχει συμφωνηθεί εκ των
προτέρων από την αρμόδια
Εντεταλμένη Αρχή κατά τη
φάση της υποβολής της
πρότασης
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Δ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
6. ΣΥΝΟΛΑ

2.200.000

2.200.000

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της ευρωπαϊκής συνδρομής ανέρχεται σε 1.300.000,00 €. Το
ανώτατο ποσό της ευρωπαϊκής συνδρομής ανέρχεται σε 975.000,00€.
12. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ ΕΤΑΙΡΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις δράσεων που υλοποιούνται από περισσότερους δικαιούχους

Αντικείμενο Τροποποίησης της Δράσης
Η Απόφαση Χορήγησης Δράσης τροποποιείται λόγω αύξησης προϋπολογισμού από την έκδοση της υπ’αριθ. ISFB/40/9-ιθ’ από 17/06/2016 πρόσκλησης από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «Λειτουργική Ενίσχυση», του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας και κατ΄ επέκταση έχουμε τροποποίηση των δεικτών αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο και την χρονική
διάρκεια υλοποίησης της δράσης.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
13. Η δημόσια δαπάνη της Δράσης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται
σε 2.200.000,00 €.
Η δημόσια δαπάνη της Δράσης επιμερίζεται ως ακολούθως:
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔ. ΣΑ

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ
(ΚΩΔ.
Εναρίθμου)*

(Ενάριθμος)

Ενεργός Ενάριθμος
(που συνεχίζει να πληρώνει τη
δράση)

Πρόταση εγγραφής

(Νέο Εργο ΠΔΕ

(Ναι/

/Τροποποίηση)

Όχι)

Σύνολο Π/Υ

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.
14. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 2.200.000,00€.
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της Απόφασης Χορήγησης και να υλοποιήσει τη Δράση, σύμφωνα
με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο
συνημμένο Παράρτημα Ι (Συμφωνία Επιδότησης), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης
Χορήγησης.
Ή [σε ενδεχόμενη τροποποίηση της απόφασης χορήγησης]
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της Απόφασης Χορήγησης και να υλοποιήσει τη Δράση, σύμφωνα
με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει,
όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής Απόφασης Χορήγησης και δεν τροποποιούνται με την
παρούσα.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της Δράσης αποκλίνει από τους όρους της Απόφασης Χορήγησης, η Υ.Δ.Ε.Α.Π.
επανεξετάζει τη Δράση και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της Απόφασης Χορήγησής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Συμφωνία Επιδότησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
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1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ. 10564-Αθήνα)
3. Υπουργείο εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Τόμεας Εσωτερικών/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (Κοραή 4,
Τ.Κ. 10564-Αθήνα)
4. Υπουργείο Εξωτερικών/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (Βας. Σοφίας 1, Τ.Κ. 10671 ΑΘΗΝΑ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. 3ο Τμήμα Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.).

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα, 21/06/216 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Εντεταλμένη Αρχή «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» (εφεξής
Υ.Δ.Ε.Α.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Π. Κανελλοπούλου αρ. 04, Τ.Κ.10177 και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο και

2. Ο φορέας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείο Εξωτερικών» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βασ.
Σοφίας 1, Τ.Κ. 10671, ο οποίος θα καλείται στο εξής «Δικαιούχος» της Δράσης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. ΜΑΡΔΑ Δημήτριο.
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφωνίας Επιδότησης
Ο Δικαιούχος «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείο Εξωτερικών» αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της Δράσης με
τίτλο «Ενίσχυση με προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε
τρίτες χώρες», συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.200.000,00 € και χρηματοδοτούμενης δαπάνης από
Ευρωπαϊκούς πόρους 1.650.000,00 €.
Η Δράση εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις
2014-2020, Ειδικό Στόχο «Λειτουργική Ενίσχυση», Εθνικό Στόχο «Λειτουργική Ενίσχυση για τις Θεωρήσεις
Εισόδου».

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις, σύμφωνα με
τους όρους και τις υποχρεώσεις της Συμφωνίας Επιδότησης και του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτό
ισχύει.
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Η Δράση θα χρηματοδοτηθεί κατά 25% από εθνικούς πόρους και κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σύμφωνα με την ανάλυση του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην Απόφαση Χορήγησης.
Η Δράση είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει διάρκεια είκοσι ένα (21) μήνες, από 31/03/2016 έως 31/12/2017
και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους ειδικούς και γενικούς όρους των παρακάτω άρθρων.
Άρθρο 2. Λεπτομερής περιγραφή της Δράσης
2.1 Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, της μεθοδολογίας υλοποίησης και των προϊόντων/ παραδοτέων/ εκροών της
Δράσης

Το Εθνικό Σύστημα Θεωρήσεων Εισόδου National VIS, η δημιουργία του οποίου αποφασίστηκε από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8-6-2004 (2004/512/ΕΚ) επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν δεδομένα για τις
Θεωρήσεις. Από το 2011 σταδιακά και έως το Νοέμβριο 2015 τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία μετέχουν στην
ενισχυμένη συνεργασία Schengen, εφάρμοσαν το νέο Πληροφοριακό Σύστημα για τις Θεωρήσεις.Το Υπ. Εξωτερικών,
προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά στη χρήση του Μηχανισμού
διαδικασίας Θεωρήσεων, είναι αναγκαίο να προβεί στην ενίσχυση με προσωπικό των Διπλωματικών και Προξενικών
Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, με βάση το εγκεκριμένο Πολυετές Πρόγραμμα 2014-2020 του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας /Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις προβλέπεται η ενίσχυση με προσωπικό "fieldworkers" των Διπλωματικών
και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση της
αυξημένης ροής αιτήσεων Θεώρησης Schengen από τρίτες χώρες μέσω: α) της χρηματοδότησης αποσπάσεων
προσωπικού (έξοδα μετακίνησης, καταβολή Επιδόματος Αλλοδαπής Υπηρεσίας και τα συν αυτώ υπολογιζόμενα
επιδόματα) και β) της χρηματοδότησης προσλήψεων επιτόπιου προσωπικού.
Ειδικότερα, η ανωτέρω ενίσχυση με προσωπικό “filedworkers” αφορά στα εξής:
Έως 75 Αποσπάσεις υπαλλήλων κυρίως από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Τομέας Προστασίας του Πολίτη καθώς και εφόσον κριθεί αναγκαίο, από το
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – ΤομέαςΤουρισμού, για την κάλυψη αναγκών, σε περιόδους αιχμής, των
Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας σε τρίτες χώρες (ενδεικτικά οι τρίτες χώρες αφορούν: τη
Ρωσία, την Τουρκία, την Κίνα, την Ινδία, κ.α.).
Έως 84 Προσλήψεις επιτόπιου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών, τριών έως εννέα μηνών, σε
περιόδους αιχμής, των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας σε τρίτες χώρες(ενδεικτικά οι
τρίτες χώρες αφορούν: τη Ρωσία, την Τουρκία, την Κίνα, την Ινδία, κ.α.).
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Δράσης είναι τα ακόλουθα:
i)
Επιτάχυνση και βελτίωση της διαδικασίας θεώρησης σε όλα τα στάδια αυτής – παραλαβή αιτήσεων,
έλεγχος στοιχείων, καταχώρηση δεδομένων, έκδοση VISA – για την γρήγορη και έγκαιρη εξυπηρέτηση (αποφυγή
αύξησης του χρόνου χορήγησης Θεωρήσεων που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο) των ξένων επισκεπτών της χώρας μας.
ii)
Ενίσχυση της διαδικασίας εντοπισμού πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων που αφορούν στις
αιτήσεις Θεώρησης με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και τη την καταπολέμηση του φαινομένου
“visashopping” .
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iii)

Επίσπευση της διαδικασίας θεώρησης για “bonafidetravelers”.

Η Δράση «Ενίσχυση με προσωπικό "fieldworkers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες
χώρες» υλοποιείται με ίδια μέσα.
Για την υλοποίηση του Έργου «Ενίσχυση με προσωπικό "fieldworkers" για την υποστήριξη των Προξενικών
Αρχών σε τρίτες χώρες» που αφορά στην ενίσχυση με προσωπικό “fieldworkers” στις Διπλωματικές και Προξενικές
αρχές εξωτερικής Υπηρεσίας της χώρας αναμένεται η έκδοση σχετικών εγκυκλίων ή/και προσκλήσεων ενδιαφέροντος
και εν συνεχεία η έκδοση διοικητικών Πράξεων (αποφάσεις μετακίνησης για το προσωπικό του ΥΠΕΞ ή το
προσωπικό του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Τομέας Προστασίας του Πολίτη , συμβάσεις
ορισμένου χρόνου για το επιτόπιο προσωπικό) που θα αφορούν στις μετακινήσεις
ή/και στις προσλήψεις του
εκάστοτε προσωπικού.
Για τους υπαλλήλους που αναμένεται να αποσπαστούν για την ενίσχυση των Διπλωματικών και Προξενικών
Αρχών εξωτερικής Υπηρεσίας:
Διοικητική Πράξη Απόσπασης υπαλλήλων σε Προξενικές Αρχές.
Μισθολογική κατάσταση.
Μηνιαίο ατομικό φύλλο παροχής υπηρεσίας προσωπικού (φύλλα χρονοχρέωσης), υπογεγραμμένο
από τον αποσπασμένο υπάλληλο και τον Προϊστάμενο της Αρχής Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Έκθεση για το παραχθέν Έργο από την Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Για το επιτόπιο προσωπικό για την ενίσχυση των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών εξωτερικής
Υπηρεσίας:
-

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επιτόπιου προσωπικού σε Προξενικές Αρχές.

-

Μισθοδοτική Κατάσταση.

Μηνιαίο ατομικό φύλλο παροχής υπηρεσίας προσωπικού (φύλλα χρονοχρέωσης), υπογεγραμμένο
από τον απασχολούμενο και τον Προϊστάμενο της Αρχής Εξωτερικής Υπηρεσίας.
-

Έκθεση για το παραχθέν Έργο από την Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας

2.2 Έργα από τα οποία αποτελείται η Δράση
Α.Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΤΑΙΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΛΗΞΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ
1.

Ενίσχυση με

Επιτελική Δομή

προσωπικό

ΕΣΠΑ/Υπουργείο

"fieldworkers"

Εξωτερικών.

για την
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υποστήριξη
των
Προξενικών
Αρχών σε
τρίτες χώρες.

2.3 Εφαρμοζόμενη διαδικασία υλοποίησης Έργων
Τα έργα με α/α 1 πρόκειται να υλοποιηθούν με ίδια μέσα, βάσει των αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα του
Παραρτήματος, οι οποίες είναι αναπόσπαστο στοιχείο της συμφωνίας επιδότησης. Κάθε σημαντικό καθήκον που
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτα μέρη υπό μορφή υπεργολαβίας ο Δικαιούχος του Έργου και οι δαπάνες των
υπεργολαβιών, αναλύονται στη σχετική Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Παραρτήματος.
Ελλιπή στοιχεία που εντοπίζονται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου από την Υ.Δ.Ε.Α.Π., θα κοινοποιούνται στον δικαιούχο με
δέσμευση τροποποίησης αυτών εντός προκαθορισμένης κάθε φορά ημερομηνίας, επί ποινή αναστολής
χρηματοδότησης του έργου (εκδίδεται απόφαση απόρριψης του έργου).

2.4 Επιχειρησιακοί Στόχοι, Δείκτες της Δράσης
Οι Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες της Δράσης είναι τμήμα της Απόφασης Χορήγησης. Ο Δικαιούχος υποχρεούται στη
συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων για τους Κοινούς Δείκτες που ορίζονται στο σχετικό Κανονισμό του Ταμείου
και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. μαζί με τα Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Έργων, όποτε του
ζητηθεί από την Υ.Δ.Ε.Α.Π. και τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
Άρθρο 3 : Τήρηση ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Δράσης και ιδίως
όσον αφορά τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, τις αρχές της μη διάκρισης, την ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικώνκαι την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
Άρθρο 4: Διοικητική Παρακολούθηση Δράσης
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α)

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης να κοινοποιήσει άμεσα στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. τη συμφωνία, τις
Αποφάσεις Υλοποίησης Έργων Με Ίδια Μέσα βάσει των παρατηρήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα
σχετικά Τεχνικά Δελτία Έργων και κάθε νομιμοποιητικό στοιχείο και έγγραφο του ζητηθεί από την Υ.Δ.Ε.Α.Π..
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(β)

Για Έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν με Δημόσια Σύμβαση, να υποβάλλει τα Τεχνικά Δελτία Έργων αμέσως
μετά τη συμβασιοποίησή τους, συνοδευόμενα από αποφάσεις ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής.

(γ)

Να ενημερώνει την Υ.Δ.Ε.Α.Π. σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
κάθε Έργου της δράσης, από την έκδοση της Συμφωνίας Επιδότησης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού
αντικειμένου της Δράσης, μέσω περιοδικών αναφορών. Οι αναφορές υποβάλλονται ανά Έργο από το
Δικαιούχο με χρήση του τυποποιημένου εντύπου Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Έργου (ΔΠΠΕ) σε
ηλεκτρονική μορφή στο ΟΠΣ και σε έντυπη μορφή στην Υ.Δ.Ε.Α.Π.. Το ΔΠΠΕ συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία
που υποστηρίζουν το δηλωθέν υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο και τις δηλωθείσες από το Δικαιούχο δαπάνες
του Έργου (αντίγραφα παραστατικών, αντίγραφα υλικού δημοσιότητας, αντίγραφα φύλλων απασχόλησης,
συμβάσεις και τυχόν τροποποιήσεις τους, εγκρίσεις συμβάσεων από αρμόδιες αρχές, πρακτικά παραλαβής,
τραπεζικά extrait κλπ). Κάθε Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Έργου να υποβάλλεται από το Δικαιούχο το
πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου που ακολουθεί την έναρξη υλοποίησης του έργου και μέχρι την οικονομική
εκκαθάριση της Δράσης. Τα ΔΠΠΕ υποβάλλονται επίσης οπωσδήποτε το πρώτο δεκαήμερο κάθε εξαμήνου που
ακολουθεί την έναρξη υλοποίησης του Έργου, οπωσδήποτε έως τις 30 Νοεμβρίου εκάστοτε έτους στο οποίο
υλοποιείται η δράση/έργο (περιλαμβάνοντας τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως τις 15 Οκτωβρίου του
αντίστοιχου έτους) και σε κάθε περίπτωση υποβολής αιτήματος πληρωμής από το Δικαιούχο προς την ΕΑ

(δ)

Να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. 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 Έργα που εκτελούνται με ίδια μέσα σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις Εκτέλεσης με Ίδια
Μέσα που εγκρίθηκαν κατά την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησης και είναι συνημμένες ως
Παράρτημα της Συμφωνίας Επιδότησης.

Άρθρο 5: Τροποποίηση δράσης
Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Υ.Δ.Ε.Α.Π. εφόσον διαφοροποιηθούν στοιχεία της Συμφωνίας
Επιδότησης, όπως:


η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών έναρξης και
λήξης της Δράσης/έργου



το φυσικό αντικείμενο της δράσης/έργου



τα στοιχεία της συνολικής δημόσιας δαπάνης της δράσης/έργου



τα στοιχεία της επιμέρους κατανομής του προϋπολογισμού της δράσης/έργου(πχ υπέρβαση Π/Υ επιμέρους
κατηγορίας δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, αύξηση Π/Υ υπεργολαβιών)



ο δικαιούχος ή ο φορέας χρηματοδότησης.



Εφόσον διαπιστώνεται ότι η μεταβολή επιμέρους στοιχείων της δράσης δύνανται να διευκολύνουν την
ολοκλήρωσή της και την επίτευξη των αποτελεσμάτων και στόχων της,



Όταν εξωγενείς παράγοντες, όπως νομοθετικές ρυθμίσεις, επιφέρουν μεταβολές στη νομική προσωπικότητα
του Δικαιούχου της Δράσης, στον προϋπολογισμό της, κλπ (π.χ. αλλαγές στα Οργανογράμματα Υπουργείων
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που έχουν ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση φορέων ή και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, μεταβολές στο φόρο
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), αναθεώρηση τιμών, κλπ),


Τακτοποίηση των στοιχείων της δράσης/έργου στο επίπεδο της πραγματικής υλοποίησης της (π.χ.
προσαρμογή του προϋπολογισμού της δράσης στο ύψος των αναθέσεων των έργων).

Άρθρο 6: Χρηματοδότηση Δράσης
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α)
(β)

Να εγγράψει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών μετά
από την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης.
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

(γ)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τη Δράση,στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες, που θα
αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Υ.Δ.Ε.Α.Π. στα Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Έργων.

(δ)

Να υποβάλει στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. μετά την Ολοκλήρωση της Δράσης, στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους
από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των πόρων που διατίθενται.

(ε) Να δηλώνει στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. τον τραπεζικό του λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί για τις πληρωμές της Δράσης
και την εξόφληση των δαπανών.
(στ) Να υποβάλλει στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. επίσημο έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από το οποίο θα εξάγεται το
καθεστώς ΦΠΑ του Δικαιούχου.
Η Υ.Δ.Ε.Α.Π. εξασφαλίζει 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 τον Δικαιούχο.
Η πληρωμή της δράσης/έργου, πραγματοποιείται μετά την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης Δράσης από την
Υ.Δ.Ε.Α.Π.. Από το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή 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 ευρωπαϊκή συμμετοχή περιορίζεται στο ποσό που
προκύπτει από την εφαρμογή των ποσοστών εθνικής και κοινοτικής επιχορήγησης επί της Δράσης.
Οι μη επιλέξιμες δαπάνες δεν καλύπτονται από τους πόρους της χρηματοδότησης της Δράσης.
Άρθρο 7: Επιλεξιμότητα δαπανών
Η επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζεται σύμφωνα με τον Οδηγό Επιλεξιμότητας του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου.
Άρθρο 8 : Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από Δικαιούχο
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Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α)

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

(β)

Να τηρεί στο φάκελο της Δράσης τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες, το φυσικό αντικείμενο και
τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα πέντε (5) ετών μετά την τελική πληρωμή των Εθνικών Προγραμμάτων

(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 Παρακολούθησης Προόδου Έργου, ο Δικαιούχος κοινοποιεί στην
Υ.Δ.Ε.Α.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 Υ.Δ.Ε.Α.Π.
του Ε.Π, εφόσον επιμέρους στοιχεία της μεταβληθούν.

Άρθρο 9: Επισκέψεις - Επαληθεύσεις – Έλεγχοι
Ο δικαιούχος υποχρεούται:
(α)

Να αποδέχεται επιτόπιες επισκέψεις και επαληθεύσεις από την Υπεύθυνη Αρχή, την Υ.Δ.Ε.Α.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 Υ.Δ.Ε.Α.Π. και την Αρχή Ελέγχου.

(γ)

Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στην Υ.Δ.Ε.Α.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 Υ.Δ.Ε.Α.Π. συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

(ε) Να ενημερώνει και να συμπεριλαμβάνει τη σχετική υποχρέωση σε συμβάσεις του με υπεργολάβους για τις
εξουσίες ελέγχου που έχουν πάνω τους όλα τα παραπάνω ελεγκτικά όργανα.
Άρθρο 10: Δημοσιότητα
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α) Να αποδεχθεί την συμπερίληψή του στη λίστα δικαιούχων του Εθνικού Προγράμματος που δημοσιοποιεί η
Υ.Δ.Ε.Α.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/έργου, σύνοψη της δράσης/έργου, ημερομηνία έναρξης της
δράσης/έργου, καταληκτική ημερομηνία της δράσης/έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην
δράση/έργο, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κωδικός ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα,
ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της δράσης/έργου.
(β) Να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1048/2014.
Ειδικότερα ο δικαιούχος υποχρεούται:
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(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 καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25 % της πινακίδας.

(iii)

Να εξασφαλίζει την ενημέρωση των συμμετεχόντων στη Δράση για την εν λόγω χρηματοδότηση που
λαμβάνεται στο πλαίσιο Εθνικού Προγράμματος.

(iv)

Να αναφέρει σε κάθε έγγραφο Δράσης, καθώς και σε βεβαιώσεις συμμετοχής, δήλωση ότι η Δράση
συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος.

Άρθρο 11: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(α)
Η Υ.Δ.Ε.Α.Π. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην αποκαλύπτονται χωρίς την έγκρισή της
πληροφορίες και δεδομένα που έχει συλλέξει από τον Δικαιούχο και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση,
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της Δράσης.
(β) Ο Δικαιούχος λαμβάνει 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 οποία υπόκεινται στον έλεγχο των αρμοδίων
οργάνων, όπως αυτά εξειδικεύονται στο Άρθρο 9 της παρούσας.
(γ) 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.

Άρθρο 12: 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
Υ.Δ.Ε.Α.Π. σύμφωνα με τα ισχύοντα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
(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
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Άρθρο 13: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων
Η μη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων της παρούσας Συμφωνίας Επιδότησης και σε περίπτωση που η Δράση
αποκλίνει από τους όρους της ή παρουσιάζει καθυστερήσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, η Δράση
επανεξετάζεται από την Υ.Δ.Ε.Α.Π.. Εάν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες, η Απόφαση Χορήγησης της
Δράσης δύναται να ανακληθεί χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου, η οποία αντιστοιχεί σε καταγγελία της
Συμφωνίας Επιδότησης.
Άρθρο 14: Επίλυση διαφορών
Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι τα μόνα αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την παρούσα
Συμφωνία Επιδότησης.
Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας Επιδότησης θεωρούνται ουσιώδεις.
Για την απόδειξη των παραπάνω όρων συντάχθηκε η Συμφωνία Επιδότησης σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και αφού
αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους Συμβαλλόμενους.

Οι Συμβαλλόμενοι
Για την Υ.Δ.Ε.Α.Π.

Για τον Δικαιούχο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Παράρτημα
Απόφαση Υλοποίησης Έργων με Ίδια Μέσα
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

(2014-2020) – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ (ΕΥΣΧΕΠ)
Γενικά στοιχεία επικοινωνίας
Δικαιούχος :
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση :
Βας. Σοφίας 1
Ταχ. Κώδικας :
10671
Πληροφορίες :
Χ. Τσίρος , Σ. Τσαγλιώτη
Τηλέφωνο :
2103684266
Fax :
2103684156
E-mail :
eysxep@mfa.gr

Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ημερομηνία: 21/6/2016
Αρ. Πρωτ: 29105

Προς την Εντεταλμένη Αρχή: Υπηρεσία
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 14915/ 29.03.2016 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της
Δράσης «Ενίσχυση με προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών
Αρχών σε τρίτες χώρες».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
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2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Ν.3566/2007 «Κύρωση ως κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 117/Α/05-062007),
3. το άρθρο 54 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και
επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και
άλλες διατάξεις»,
4. το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23
αυτού όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο του Ν. 4394/2016 (ΦΕΚ 109/Α/8-06-2016),
5. τo άρθρο 3 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/31-03-2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»,
6. το άρθρο 18 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-1-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις»,
7. το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύει,
8. το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
9. το άρθρο 9 παρ. 11 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/9-07-2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση 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»,
10. το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) και ιδίως το άρθρο 2, ως ισχύει,
11. το Π.Δ. 82/2011 (ΦΕΚ 198/Α/9-09-2011) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 Ν. 3938/2011)»,
12. το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
13. το Π.Δ. 74/2015 (ΦΕΚ 117/Α/23-09-2015) «Διορισμός Υφυπουργών»,
14. το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010),
15. τη με αριθ. Π23ΥΦΥΠ-39785 (ΦΕΚ 2223/Β/15-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτριου Μάρδα»,
16. τη με αριθ. Y6/25.9.2015 (ΦΕΚ 2109/Β/29-9-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο
Τόσκα»,
17. τη με αριθ. 010.2/ΑΣ560 (ΦΕΚ 2484/Β/05-12-2008) απόφαση περί «Σύστασης και λειτουργίας της
Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων» στο Υπουργείο Εξωτερικών»,
18. τη με αριθ. 8000/20/45/119-δ΄ (ΦΕΚ 1880/Β/07-09-2015) απόφαση περί «Διάρθρωσης της
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ΄ του Ν. 4332/2015»,
19. τη με αριθ. 85334/ΕΥΘΥ 717 (ΦΕΚ 1825/Β/24-08-2015) απόφαση για την αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(τομέας εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
16356/24-04-2013 (ΦΕΚ Β΄/1024/24-04-2013) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει,
20. τη με αριθ. 134453 (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015) απόφαση περί «Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της
κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)»,
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21. τη με αριθ. 5058/ΕΥΘΥ 138/5.02.2013 (ΦΕΚ 292/Β/13-02-2013) απόφασης περί «Τροποποίηση της
υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008» (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) υπουργικής απόφασης συστήματος
διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
22. τη με αριθ. 2514 (ΦΕΚ 2161/Β/7-10-2015) απόφαση περί «Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των
Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020»,
23. τη με αριθ. 2783 (ΦΕΚ 2354/Β/2-11-2015) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για την Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την
περίοδο 2014 –2020, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3259 (ΦΕΚ 2671/Β/10-12-2015 Απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Τροποποίησης Συγκρότησης της
Επιτροπής),
24. τη με αριθ. 44009/ΔΕ5154/08-10-2013 (ΦΕΚ Β/2595/15-10-2013 )Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών»,
25. τη με αριθ. 26 (ΦΕΚ 93/Β/26-1-2016) απόφαση με την οποία έγινε η εκχώρηση αρμοδιοτήτων
διαχείρισης για δράσεις / έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για
την περίοδο 2014−2020 στην «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
(Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
26. την C(2015) 5312/31-07-2015 Απόφαση της Επιτροπής που αφορά την έγκριση του Εθνικού
προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο
2014-2020,
27. 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,
28. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου
χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την
κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ,
29. τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 799/2014 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2014 σχετικά 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,
30. τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 800/2014 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση
διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και άλλων πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της
λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος
διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη
χρηματοδοτική στήριξη των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων,
31. 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,
32. 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,
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33. τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/377 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 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,
34. τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 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,
35. 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,
36. 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,
37. 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,
38. τη με Αριθμ. Α.Π ISF- Β/40/9-α΄/12.02.2016 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο ΕΤΕΑ 2014 2020,
39. τη με αριθ. 14915/ 29.03.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της Δράσης «Ενίσχυση με
προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες».
Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της με αριθ. 14915/ 29.03.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της Δράσης
«Ενίσχυση με προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε
τρίτες χώρες», ως ακολούθως:
Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας
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ΠΕ 1 : Για τους υπαλλήλους που αναμένεται να αποσπαστούν για την ενίσχυση των
Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών εξωτερικής Υπηρεσίας:
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Επιτάχυνση και βελτίωση της διαδικασίας Θεώρησης σε όλα τα στάδια αυτής – παραλαβή
αιτήσεων, έλεγχος στοιχείων, καταχώρηση δεδομένων, έκδοση VISA – για την γρήγορη και έγκαιρη
εξυπηρέτηση (αποφυγή αύξησης του χρόνου χορήγησης Θεωρήσεων που θα είχε αρνητικό
αντίκτυπο) των ξένων επισκεπτών της χώρας μας.
 Ενίσχυση της διαδικασίας εντοπισμού πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων που αφορούν στις
αιτήσεις Θεώρησης με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και τη την καταπολέμηση
του φαινομένου “visa shopping” .
 Επίσπευση της διαδικασίας θεώρησης για “bona fide travelers”.
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες
 Έως 75 Αποσπάσεις υπαλλήλων κυρίως από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Τομέας Προστασίας του Πολίτη καθώς και εφόσον κριθεί αναγκαίο,
από το Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Τομέας Τουρισμού, για την κάλυψη αναγκών, σε
περιόδους αιχμής, των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας σε τρίτες
χώρες (ενδεικτικά οι τρίτες χώρες αφορούν: τη Ρωσία, την Τουρκία, την Κίνα, την Ινδία, κ.α.).


Για την υλοποίηση του Έργου «Ενίσχυση με προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των
Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες» που αφορά στην ενίσχυση με προσωπικό “field workers” στις
Διπλωματικές και Προξενικές αρχές εξωτερικής Υπηρεσίας της χώρας αναμένεται η έκδοση
σχετικών εγκυκλίων ή προσκλήσεων ενδιαφέροντος και εν συνεχεία η έκδοση διοικητικών Πράξεων
(αποφάσεις απόσπασης και έγκρισης δαπάνης για το προσωπικό του ΥΠΕΞ ή το προσωπικό του
Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Τομέας Προστασίας του Πολίτη ή το προσωπικό
του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού – Τομέας Τουρισμού που θα αφορούν στις
αποσπάσεις του εκάστοτε προσωπικού.

Παραδοτέα – Προϊόντα - Εκροές:
 Π1.1. : Διοικητική Πράξη Απόσπασης υπαλλήλων σε Προξενικές Αρχές.
 Π1.2. : Μισθολογική κατάσταση.
 Π1.3. : Μηνιαίο ατομικό φύλλο παροχής
υπηρεσίας προσωπικού (φύλλα χρονοχρέωσης),
υπογεγραμμένο από τον αποσπασμένο υπάλληλο και τον Προϊστάμενο της Αρχής Εξωτερικής
Υπηρεσίας.
 Π1.4.: Έκθεση για το παραχθέν Έργο από την Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας.
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ΠΕ 2 : Για το επιτόπιο προσωπικό για την ενίσχυση των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών

εξωτερικής Υπηρεσίας:
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:





Επιτάχυνση και βελτίωση της Θεώρησης σε όλα τα στάδια αυτής – παραλαβή αιτήσεων, έλεγχος
στοιχείων, καταχώρηση δεδομένων, έκδοση VISA – για την γρήγορη και έγκαιρη εξυπηρέτηση (αποφυγή
αύξησης του χρόνου χορήγησης Θεωρήσεων που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο) των ξένων επισκεπτών
της χώρας μας.
Ενίσχυση της διαδικασίας εντοπισμού πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων που αφορούν στις αιτήσεις
Θεώρησης με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και τη την καταπολέμηση του φαινομένου
“visa shopping” .
Επίσπευση της διαδικασίας θεώρησης για “bona fide travelers”.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες


Έως 84 Προσλήψεις επιτόπιου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών, σε περιόδους αιχμής, των
Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας σε τρίτες χώρες (ενδεικτικά οι τρίτες χώρες
αφορούν: τη Ρωσία και την Τουρκία). Για την υλοποίηση του Έργου «Ενίσχυση με προσωπικό "field
workers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες» που αφορά στην ενίσχυση με
προσωπικό “field workers” στις Διπλωματικές και Προξενικές αρχές εξωτερικής Υπηρεσίας της χώρας
αναμένεται η έκδοση σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος και εν συνεχεία η έκδοση συμβάσεων
ορισμένου χρόνου για το επιτόπιο προσωπικό. Για την υλοποίηση του Έργου «Ενίσχυση με προσωπικό
"field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες» που αφορά στην ενίσχυση
με προσωπικό “field workers” στις Διπλωματικές και Προξενικές αρχές εξωτερικής Υπηρεσίας της χώρας
αναμένεται η έκδοση σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος και εν συνεχεία η υπογραφή συμβάσεων
ορισμένου χρόνου για το επιτόπιο προσωπικό.






Παραδοτέα – Προϊόντα - Εκροές:
Π2.1. : Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επιτόπιου προσωπικού σε Προξενικές Αρχές.
Π2.2.: Μισθοδοτική Κατάσταση.
Π2.3. : Μηνιαίο ατομικό φύλλο παροχής υπηρεσίας προσωπικού (φύλλα χρονοχρέωσης), υπογεγραμμένο
από τον απασχολούμενο και τον Προϊστάμενο της Αρχής Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Π2.4.: Έκθεση για το παραχθέν Έργο από την Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας.



Οι προσλήψεις επιτόπιου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών, των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών
Εξωτερικής Υπηρεσίας σε τρίτες χώρες, θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 54 του Νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄33).
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΕΚΡΟΕΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΚΕΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΡΟΕΣ
Π1.1.
Π1.2.

ΠΕ 1

Π1.3.
Π1.4.
Π2.1.
Π2.2.
Π2.3.

ΠΕ 2

Π2.4

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

Μάρτιος
2016

Σεπτέμβριος
2017

Απρίλιος
2016

Δεκέμβριος
2017

Δεκέμβριος
2017

Δεκέμβριος
2017

Απρίλιος
2016
Ιούλιος
2016

Σεπτέμβριος
2017
Δεκέμβριος
2017

Δεκέμβριος
2017

Δεκέμβριος
2017

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

2.200.000

2.200.000

ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών
της Δράσης αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ
Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης

(επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 2,2 εκ € και θα

χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Γ1. Διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει ο Δικαιούχος για τη διοίκηση και διαχείριση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου:


Για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Δράσης αναμένεται:
α) η έκδοση σχετικών εγκυκλίων ή προσκλήσεων ενδιαφέροντος από την αρμόδια ΣΤ1 Διεύθυνση
Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης ή την εκάστοτε Διπλωματική και Προξενική Αρχή
Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ και
β) η έκδοση διοικητικών Πράξεων (αποφάσεις απόσπασης, συμβάσεις ορισμένου χρόνου) που θα
αφορούν στις αποσπάσεις ή/και στις προσλήψεις του εκάστοτε προσωπικού, κατόπιν συνεργασίας

Έντυπο: Ε Ι_1.4
Έκδοση: 1η
Ημ/νια Έκδοσης: 26.02.2016

- 23 -

ΑΔΑ: 7ΙΑΜ465ΦΘΕ-ΚΨΧ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας-Τομέας Σύνορα και
Θεωρήσεις»

του Δικαιούχου με την αρμόδια ΣΤ΄ Γεν. Δ/νση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης & Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπ. Εξωτερικών.


Για την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της Δράσης αναμένεται, η εγγραφή στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ του Υπ. Εξωτερικών με τη συνεργασία του Δικαιούχου
και των αρμόδιων Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΞ.

Γ2:

Αρμόδιες

Υπηρεσίες/όργανα

και

οι

διαδικασίες

που

θα

ακολουθηθούν

για

την

παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού αντικειμένου, την οικονομική
διαχείριση και την πρόσληψη νέου προσωπικού.


Α. Οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση της Δράσης είναι οι εξής:

1) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών, ως Δικαιούχος, αρμόδια για το σχεδιασμό και υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΥΠΕΞ,
2) Γ4 Δ/νση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen του ΥΠΕΞ, ως φορέας
λειτουργίας και συντήρησης της Δράσης, αρμόδια για τα θέματα που αφορούν στο συντονισμό και στην
παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου Schengen από τις ελληνικές Διπλωματικές και έμμισθες
Προξενικές Αρχές και
3) Στ Γενική Δ/νση προσωπικού Διοικ. Οργάνωσης & Οικον. Διαχείρισης του ΥΠΕΞ ως φορέας
χρηματοδότησης.



Β. Αρμοδιότητες Δικαιούχου και Φορέα Λειτουργίας και Συντήρησης της Δράσης:

1) Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΞ, ως Δικαιούχος, αναλαμβάνει:
−

Να προβαίνει σε τυχόν τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Δράσης, κατόπιν συνεργασίας με
το Φορέα Λειτουργίας και συντήρησης της Δράσης.

−

Να προβαίνει στον προσδιορισμό των διοικητικών απαιτήσεων υλοποίησης – διαχείρισης της
Δράσης, οι οποίες τηρούνται στο φάκελο της Δράσης και ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς
κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

−

Να μεριμνά για την εγγραφή της Δράσης σε Συλλογική Απόφαση χρηματοδότησης καθώς και
την ετήσια κατανομή πιστώσεων.

−

Να μεριμνά για τον ορισμό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δράσης.

−

Να καθορίζει τις προδιαγραφές, τη δομή και το περιεχόμενο του Φακέλου της Δράσης,
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης του Ε.Τ.Ε.Α.

−

Να συντάσσει και να υποβάλει ατην Εντεταλμένη Αρχή τεχνικά δελτία (υποέργου, δήλωσης
δαπανών, δελτία παρακολούθησης δράσης, έκθεση ολοκλήρωσης) και ό,τι άλλο προβλέπεται
στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης.

−

Να πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Δράσης, ύστερα από την
εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και τη συλλογή των απαιτούμενων
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εγγράφων υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Φορέα Λειτουργίας και
Συντήρησης της Δράσης και να παρακολουθεί τις χρηματορροές του.
2) Η Γ4 Δ/νση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen, ως Φορέας
Λειτουργίας και συντήρησης, αναλαμβάνει:
−

Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το Δικαιούχο στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων
και πληροφοριών και στη δημιουργία του φακέλου της Δράσης.

−

Να παρέχει στο Δικαιούχο τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση των σχετικών
Δελτίων Παρακολούθησης της Δράσης.

−

Να παρέχει έγκαιρα στο Δικαιούχο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή
διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Δράσης.

3) Στ Γενική Δ/νση προσωπικού Διοικ. Οργάνωσης &Οικον. Διαχείρισης του ΥΠΕΞ ως φορέας
χρηματοδότησης αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας για εγγραφή της Δράσης στο ΠΔΕ.
Γ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ):
Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Δράσης καθώς και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή –
πιστοποίηση των παραδοτέων του θα διεξαχθεί από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Έργου (ΕΠΠΕ) που θα συγκροτηθεί με σχετική Απόφαση.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης, όλοι οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση του υποχρεούνται να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας αναλυτικότερα είναι:
α) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Δράσης, η διατύπωση παρατηρήσεων επί των
παραδοτέων του και η επίβλεψη για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων αυτών.
β) Η προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων και της Δράσης.
Η διαδικασία Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων περιγράφεται ως εξής:
Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Ε.Π.Π.Ε., η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις
παρατηρήσεις της εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Οι απασχολούμενοι για την
υλοποίηση της Δράσης, οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10)
ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και
συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η Ε.Π.Π.Ε.
αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
α) τη συνέπεια και συνάφεια με το φυσικό αντικείμενο της Δράσης,, έτσι όπως περιγράφεται στο
Τ.Δ.Δ. και στην παρούσα απόφαση,
β) την πληρότητα και σαφήνεια σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο Τ.Δ.Δ. και στην παρούσα
Απόφαση παραδοτέα.
Η Ε.Π.Π.Ε. μπορεί :
α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από
τους σκοπούς της Δράσης,,
Έντυπο: Ε Ι_1.4
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β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την
καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών της Δράσης.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
(υπογραφή)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Παράρτημα Α : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Παράρτημα Β: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΤΑ
ΙΑΣ
Π.1.1

Π1.2


Π
1.3

Π
1.4
Π.2.1

Π.2.2

Π2.3

Π2.4
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

2017

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

2016

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

2015

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Α:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ -ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΡΟΕΣ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
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Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΚΕ
ΤΑ
ΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ

ΠΕ 1

ΠΕ 2

ΠΑΡΑΔΟ
ΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝ
ΤΑ ΕΚΡΟΕΣ

Π1.1
* αφορά

σε
αποσπάσεις
διάρκειας
από 1 έως
9 μήνες

Π2.1
* αφορά

σε
προσλήψεις
διάρκειας
από 3 έως
9 μήνες

Β:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.1. Άμεσες δαπάνες
προσωπικού

A.2. Έξοδα ταξιδιών
και μετακινήσεων

Απασχ
όληση
Προσω
πικού
(ΑΜ)

Κόστος

Αριθμός
ταξιδιών
&
μετακινή
σεων
(άτομα
Χ
μετακινή
σεις)

290

1.526.00
0

588

634.000
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A.3. Εξοπλισμός
(ενοικίαση ή
χρηματοδοτική
μίσθωση)

A.4. Μίσθωση
ακινήτων

Α.5.
Αναλώ
σιμα,
προμή
θειες
και
γενικές
υπηρε
σίες

Α.6.
Αποσβ
έσεις
εξοπλι
σμού
και
ακινήτ
ων

Α.7. Υπεργολαβίες
Α.8.
Δαπάνες
συνεπεία
κοινοτικ
ής
συγχρημ
ατοδότη
σης
Αριθμός
συμβάσε
ων

Κόστος
ταξιδιών

40.000
* αφορά

σε μέρος
των εξόδων
ταξιδίων

Αριθμός
αντικειμέ
νων

Κόστος
αντικειμέ
νων

Αριθμός
Κόστος
ακινήτων ακινήτων

Κόστο
ς
υπεργ
ολαβι
ών

Α.9
Εμπειρογνώμονε
ς

ΑΜ
Απασχό- Κόστος
λησης

Α.10
Ειδικές
δαπάν
ες
σχετικ
ές με
υπηκό
ους
τρίτων
χωρών

Α.11
Λοιπέ
ς
δαπά
νες

Β.
Έμμε
σες
δαπά
νες

ΣΥΝ
ΟΛΟ
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ΣΥΝΟΛΑ

878

2.200.000

2,2
εκ

40.000

Πίνακας Β.1.1 Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό
(A)

α/α

Ονοματεπώνυμο

(B)

Ειδικότητα

1

Νικόλαος
Κωσταράς

ΠΕ
Στέλεχος Ε.Δ.
ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ

2

Στεφανία
Κουσίδου

ΠΕ
Στέλεχος Ε.Δ.
ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ

(Γ)

(Δ)

Τρόπος απασχόλησης:
α) Ποσοστό (…%) του
συμβατικού χρόνου
Εργασίες –
β) υπερωριακή απασχόληση
Καθήκονταγ) πρόσθετη απασχόληση
Ρόλος
Να αναφερθεί η σχετική νομική
βάση
30% του συμβατικού Χρόνου

30% του συμβατικού Χρόνου

(Ε)

(ΣΤ)

Πακέτα Εργασίας
/Παραδοτέα

Χρονική
διάρκεια
(από-έως)

Π.Ε. 1.1.έως Π.Ε. 1.4
Π.Ε. 2.1.έως Π.Ε. 1.4

Π.Ε. 1.1.έως Π.Ε. 1.4
Π.Ε. 2.1.έως Π.Ε.1.4

Μάρτιος 2016
έως
Δεκέμβριος
2017

Μάρτιος 2016
έως
Δεκέμβριος
2017

Πίνακας Β.2. Ταξίδια και Μετακινήσεις
α/α

Περιγραφή (σκοπιμότητα
ταξιδιού)
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Αριθμός ατόμων

Έξοδα
μετακίνησης

Έξοδα
διαμονής

Ημερήσιες
αποζημιώσεις

Σύνολο Κόστους (€)

Παρατηρήσεις
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1

Μετάβαση και επιστροφή του
αποσπασμένου προσωπικού στις
Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας .

75

40.000,00

40.000

Σύνολο

1

40.000

(Θ) = (Ζ) x (Η)

1

Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου Φυσικού Αντικειμένου του Έργου (Υπεύθυνος
Έργου) και του Υπεύθυνου Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου.
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