
 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Αθόνα, 2  ΜαϏου 2014 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ    

& ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α   Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι  Η    Ε Τ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν      

&   Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ω Ν   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ω Ν   ΑΠΟΥΑΗ 

ΣΜ. ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ   

ΓΡΑΥΕΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ  &   ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   

Π. Κανελλοπούλου 4 - 101 77 ΑΘΗΝΑ   

Αριθμ. πρωτ.:  8000/20/44-ο’     

 

Θέμα:  Ένταξη και υγχρηματοδϐτηςη τησ προκαθοριςμϋνησ πρϊξησ (pre-defined project) με τύτλο: 
«Βοόθεια ςτην Τπηρεςύα Αςϑλου» και Υορϋα Τλοπούηςησ την «Τπηρεςύα Αςϑλου» του 
Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη ςτο πλαύςιο τησ υλοπούηςησ του 
Προγρϊμματοσ 2 (Πρϐγραμμα «απϐ κοινοϑ» με τισ δϐτριεσ χώρεσ) με τύτλο: «Ανϊπτυξη των 
δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών ςυςτημϊτων αςϑλου και τησ μετανϊςτευςησ», τησ 
προγραμματικόσ ενϐτητασ: «Θεςμικϐ Πλαύςιο ςτον Σομϋα του Αςϑλου και τησ 
Μετανϊςτευςησ», η οπούα ςυγχρηματοδοτεύται απϐ πϐρουσ του Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ 
Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (ΦΜ ΕΟΦ) περιϐδου 2009 - 2014 και του Εθνικοϑ 
Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδϑςεων. 

 

 

O ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. To Πρωτϐκολλο 38b τησ υμφωνύασ Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου, το οπούο ςυςτόνει τον 

Φρηματοδοτικϐ Μηχανιςμϐ EOX 2009-2014 μϋςω του οπούου οι δϐτριεσ χώρεσ θα ςυνειςφϋρουν 

ςτη μεύωςη των οικονομικών και κοινωνικών ανιςοτότων εντϐσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ 

Φώρου. 

2. Σο απϐ 7.11.2011 Μνημϐνιο Κατανοόςεωσ (Memorandum of Understanding) για την υλοπούηςη 

του Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου περιϐδου 2009-2014 μεταξϑ 

τησ Δημοκρατύασ τησ Ιςλανδύασ, του Πριγκιπϊτου του Λιχτενςτϊιν, του Βαςιλεύου τησ Νορβηγύασ 

και τησ Ελληνικόσ Δημοκρατύασ («Μνημϐνιο Κατανοόςεωσ», εφεξόσ). 

3. Σον απϐ 18.01.2011 «Κανονιςμϐ για την υλοπούηςη του Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ ΕΟΦ 2009-

2014» (“Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial 
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Mechanism 2009-2014”), ϐπωσ αυτϐσ υιοθετόθηκε απϐ την Επιτροπό Φρηματοδοτικοϑ 

Μηχανιςμοϑ βϊςει του ϊρθρου 8.8 του Πρωτοκϐλλου 38b τησ υμφωνύασ ΕΟΦ, τροποποιόθηκε 

και ϋκτοτε ιςχϑει (Κανονιςμϐσ, εφεξόσ).  

4. Σισ λοιπϋσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ που ϋχουν θεςπιςθεύ και υιοθετηθεύ απϐ την Επιτροπό ΦΜ ΕΟΦ 

περιϐδου 2009-2014, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑουν (Κατευθυντόριεσ Οδηγύεσ τησ Επιτροπόσ ΦΜ ΕΟΦ, 

εφεξόσ). 

5. Σην απϐ 30-09-2013 Προγραμματικό υμφωνύα (Programme Agreement) μεταξϑ τησ Επιτροπόσ 

ΦΜ ΕΟΦ 2009-2014 και του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ & Ανταγωνιςτικϐτητασ (Προγραμματικό 

υμφωνύα, εφεξόσ). 

6. Ση με αρ. πρωτ.:  12104/ ΕΤΔ & ΠΛΑΠ 275 (ΥΕΚ 781/Σεϑχοσ Β’/ 28-03-2014) Κοινό Τπουργικό 

Απϐφαςη μεταξϑ του Αναπληρωτό Τπουργοϑ Οικονομικών και του Τπουργοϑ Ανϊπτυξησ και 

Ανταγωνιςτικϐτητασ για τον «Καθοριςμϐ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ και ελϋγχου για την υλοπούηςη 

του Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ (ΦΜ) του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (ΕΟΦ) περιϐδου 

2009-2014 – Κατανομό των Πϐρων» (ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου, εφεξόσ). 

7. Σην απϐ 18/03/2013 Αύτηςη Τποβολόσ τησ Φρηματοδοτικόσ Ενύςχυςησ τησ Προγραμματικόσ 

Ενϐτητασ: «ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΑΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ – 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 

ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ (ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β)» ςτην αγγλικό που υπεβλόθη απϐ τον Διαχειριςτό 

Προγρϊμματοσ και απϐ τον Εταύρο Προγρϊμματοσ των Δοτριών Φωρών ςτο Εθνικϐ ημεύο 

Επαφόσ.  

8. Σην υπ’ αριθ.: 16859/ΕΤΔ&ΠΛΑΠ 355 (ΥΕΚ 947 /Σεϑχοσ Β’/15-04-2014) Τπουργικό 

Απϐφαςη του Τπουργοϑ Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικϐτητασ για τη «υγχρηματοδϐτηςη 

τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών  και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του Τπουργεύου 

Δημοςύασ Σϊξεωσ και Προςταςύασ του Πολύτη, ωσ Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ (Programme 

Operator) του Προγρϊμματοσ 2 (Πρϐγραμμα «απϐ κοινοϑ» με τισ δϐτριεσ χώρεσ) με τύτλο: 

«Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών  ςυςτημϊτων αςϑλου και τησ 

μετανϊςτευςησ» ςτο πλαύςιο τησ προγραμματικόσ ενϐτητασ: «Θεςμικϐ Πλαύςιο ςτον τομϋα 

του Αςϑλου και τησ Μετανϊςτευςησ» που υλοποιεύται απϐ πϐρουσ του Φρηματοδοτικοϑ 

Μηχανιςμοϑ Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (ΦΜ ΕΟΦ) περιϐδου 2009 − 2014 και του 

Εθνικοϑ Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδϑςεων» (ϑμφωνο Τλοπούηςησ Προγρϊμματοσ, 

εφεξόσ). 

9. Σο αρ. 3 του Ν. 3938 / 2011 (ΥΕΚ 61/Α’/31-03-2011) «ϑςταςη Γραφεύου Αντιμετώπιςησ 

Περιςτατικών Αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ» , με 

τον οπούο ςυςτϊθηκε  η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 

του Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη και το ΠΔ 82/2011 (ΥΕΚ 198/Α’/09-
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09-2011) «Οργϊνωςη και λειτουργύα Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμϊτων (ϊρθρο 3 ν. 3938/2011)».  

10. Σην υπ’ αριθ.: 8000/20/28/1−β’ (ΥΕΚ 2828/Β’/05-11-2013) Απϐφαςη μεταβύβαςησ 

αρμοδιοτότων του Τπουργοϑ Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη με τύτλο: «Μεταβύβαςη 

αρμοδιοτότων Τπουργοϑ Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη ςτο Διευθυντό τησ 

Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων» .   

11. Σο Ν. 3907 / 2011 (ΥΕΚ 7/Α’/26-01-2011) με τύτλο: ‘’Ίδρυςη Τπηρεςύασ Αςϑλου και Τπηρεςύασ 

Πρώτησ Τποδοχόσ, προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ προσ τισ διατϊξεισ τησ  Οδηγύασ 

2008/115/ΕΚ «ςχετικϊ με τουσ κοινοϑσ κανϐνεσ και διαδικαςύεσ ςτα κρϊτη  − μϋλη για την 

επιςτροφό των παρανϐμωσ διαμενϐντων υπηκϐων τρύτων χωρώ» και λοιπϋσ διατϊξεισ ϐπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

12. Σο υπ’ αριθ. 8000/20/44/2/1-ιδ’ απϐ 28-01-2014 Πρωτϐκολλο Οριςτικόσ Παραλαβόσ τησ 

Επιτροπόσ Παραλαβόσ τησ ϋκθεςησ αξιολϐγηςησ των δϑο προκαθοριςμϋνων Πρϊξεων του 

προγρϊμματοσ με τύτλο «Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών ςυςτημϊτων 

του αςϑλου και τησ μετανϊςτευςησ».  

13. Ση με αριθ. Πρωτοκϐλλου 4082/DPM&MSS 80 απϐ 06-02-2014 ορθό επανϊληψη τησ Επιςτολόσ 

του Εθνικοϑ ημεύου Επαφόσ προσ το Γραφεύο Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ για την αποδοχό απϐ 

το Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ τησ θετικόσ Αξιολϐγηςησ των δϑο προκαθοριςμϋνων Πρϊξεων 

του προγρϊμματοσ με τύτλο «Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών 

ςυςτημϊτων του αςϑλου και τησ μετανϊςτευςησ» 

14. Σο Π.Δ. 4/2002 (ΥΕΚ 3/τ.Α/14.01.2002) «Εκτϋλεςη ενεργειών Σεχνικόσ Βοόθειασ – τόριξησ και 

διαχεύριςησ των αντύςτοιχων πϐρων».  

15. Ση με αριθμ. πρωτ. 60630/ΕΤ 5671/16.09.2003 εγκϑκλιο εξειδύκευςησ τησ εφαρμογόσ του Π.Δ. 

4/2002 «Εκτϋλεςη ενεργειών Σεχνικόσ Βοόθειασ – τόριξησ και διαχεύριςησ των αντύςτοιχων 

πϐρων». 

16. Ση με αριθμ. πρωτ. 1466/ΕΤ 105/17.01.2002 απϐφαςη του Τφυπουργοϑ Εθνικόσ Οικονομύασ 

«Περύ καθοριςμοϑ των ςτοιχεύων που περιλαμβϊνονται ςτο ετόςιο πρϐγραμμα ενεργειών 

τεχνικόσ βοόθειασ». 

17. Σην απϐ 06-11-2013 υμφωνύα υνεργαςύασ μεταξϑ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του Τπουργεύου Δημοςύασ Σϊξεωσ και Προςταςύασ του Πολύτη και 

τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Μετανϊςτευςησ του Βαςιλεύου τησ Νορβηγύασ (Utlendingsdirektoratet). 

18. Σο Ν. 2362/1995 «Περύ Δημοςύου Λογιςτικοϑ, ελϋγχου των δαπανών του Κρϊτουσ και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ 247/Α/27.11.95) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 104 αυτοϑ.  

19. Σο γεγονϐσ ϐτι απϐ την απϐφαςη αυτό δεν προκαλεύται δαπϊνη ςε βϊροσ του κρατικοϑ 

προϒπολογιςμοϑ πϋραν τησ δαπϊνησ που ϋχει προβλεφθεύ ςτην υπ’ αριθ. 12104/ ΕΤΔ & ΠΛΑΠ 

275 (ΥΕΚ 781/Σεϑχοσ Β’/ 28-03-2014) Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη μεταξϑ του Αναπληρωτό 
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Τπουργοϑ Οικονομικών και του Τπουργοϑ Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικϐτητασ για το ϑςτημα 

Διαχεύριςησ και Ελϋγχου. 

20. Σισ υπηρεςιακϋσ ανϊγκεσ. 

 

ωσ Διαχειριςτόσ (εφεξόσ, «Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ») του Προγρϊμματοσ 2 (Πρϐγραμμα «απϐ 

κοινοϑ» με τισ δϐτριεσ χώρεσ) με τύτλο: «Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών 

ςυςτημϊτων αςϑλου και τησ μετανϊςτευςησ» ςτο πλαύςιο τησ προγραμματικόσ ενϐτητασ: «Θεςμικϐ 

Πλαύςιο ςτον Σομϋα του Αςϑλου και τησ Μετανϊςτευςησ» που υλοποιεύται απϐ πϐρουσ του 

Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (ΦΜ ΕΟΦ) περιϐδου 2009 - 2014 κατϊ 

85% και απϐ πϐρουσ του Εθνικοϑ Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδϑςεων κατϊ 15% 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Ση ςυγχρηματοδϐτηςη τησ «Τπηρεςύασ Αςϑλου» του Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ 
του Πολύτη, με το ποςϐ των τριών εκατομμυρίων εννιακοςίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων 
εννιακοςίων ενενήντα πέντε Ευρώ (€ 3.998.995,00) κατ΄ ανώτατο επιτρεπτϐ ϐριο, ςϑμφωνα με 
την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 5.5 του Κανονιςμοϑ, ωσ Υορϋα Τλοπούηςησ τησ προκαθοριςμϋνησ 
πρϊξησ (Pre-defined project) με τύτλο: «Βοόθεια ςτην Τπηρεςύα Αςϑλου» (εφεξόσ, Πρϊξη). Η ωσ ϊνω 
πρϊξη θα υλοποιηθεύ ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ 2 (Πρϐγραμμα «απϐ κοινοϑ» με τισ δϐτριεσ 
χώρεσ) με τύτλο: «Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών ςυςτημϊτων αςϑλου και 
τησ μετανϊςτευςησ» τησ προγραμματικόσ ενϐτητασ: «Θεςμικϐ Πλαύςιο ςτον Σομϋα του Αςϑλου και 
τησ Μετανϊςτευςησ» του Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (ΦΜ ΕΟΦ, 
εφεξόσ) περιϐδου 2009-2014 ςτην Ελλϊδα, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην Προγραμματικό 
υμφωνύα (“Programme Agreement”), ςτο ϑμφωνο Τλοπούηςησ Προγρϊμματοσ, ςτην εγκεκριμϋνη 
πρϐταςη του Προγρϊμματοσ και ςτην αξιολϐγηςη των προκαθοριςμϋνων πρϊξεων του 
Προγρϊμματοσ.  
 

2. Η ωσ ϊνω ςυγχρηματοδϐτηςη καλϑπτεται κατϊ 85% (ότοι € 3.399.145,75) απϐ πϐρουσ του ΦΜ ΕΟΦ 
περιϐδου 2009 – 2014  και κατϊ 15% (ότοι € 599.849,25) απϐ πϐρουσ του Εθνικοϑ Προγρϊμματοσ 
Δημοςύων Επενδϑςεων. Η ςυγχρηματοδϐτηςη καλϑπτει τη χρονικό περύοδο απϐ την ημερομηνύα 
αποςτολόσ επιςτολόσ του Εθνικοϑ ημεύου Επαφόσ για γνωςτοπούηςη τησ ϑπαρξησ θετικόσ ϋκθεςησ 
αξιολϐγηςησ του Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ προσ την Επιτροπό ΦΜ ΕΟΦ 2009-2014 (παρ. 4 του 
ϊρθρου 4.1. τησ Προγραμματικόσ υμφωνύασ, η οπούα εύναι η ημερομηνύα ϋναρξησ επιλεξιμϐτητασ 
δαπανών, ότοι η 06-02-2014 ϋωσ την ημερομηνύα ολοκλόρωςησ τησ υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ και 
καταληκτικό ημερομηνύα επιλεξιμϐτητασ των δαπανών, η οπούα εύναι η 30η Απριλύου 2016, 
ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 7.14 του Κανονιςμοϑ και θα χρηςιμοποιηθεύ 
αποκλειςτικϊ και μϐνο για τη χρηματοδϐτηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ Πρϊξησ. Η κατανομό του 
προϒπολογιςμοϑ τησ Πρϊξησ ςε επιλϋξιμεσ κατηγορύεσ δαπανών παρατύθεται ςτο παρϊρτημα Ι τησ 
παροϑςασ Απϐφαςησ. 

3. Η υλοπούηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ Πρϊξησ αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ υλοπούηςησ του 
«Προγρϊμματοσ απϐ κοινοϑ με τισ δϐτριεσ χώρεσ» (“Donor Partnership Programme”) με τύτλο: 
«Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών ςυςτημϊτων αςϑλου και τησ 
μετανϊςτευςησ» ςτο πλαύςιο τησ προγραμματικόσ ενϐτητασ: «Θεςμικϐ Πλαύςιο ςτον Σομϋα του 
Αςϑλου και τησ Μετανϊςτευςησ», το οπούο υλοποιεύται ςε ςυνεργαςύα με τη Γενικό Διεϑθυνςη 
Μετανϊςτευςησ του Βαςιλεύου τησ Νορβηγύασ – (Utlendingsdirektoratet) και με διακριτικϐ τύτλο 
«UDI». Σο UDI αποτελεύ τον «Εταύρο Προγρϊμματοσ των Δϐτριων Φωρών» (Donor Programme 
Partner), ςϑμφωνα με το Παρϊρτημα Β του Μνημονύου Κατανοόςεωσ, ϐπωσ τροποποιόθηκε και 

ΑΔΑ: ΨΛΕΡΙ-ΕΛΦ



ιςχϑει, και την Προγραμματικό υμφωνύα. υνεπώσ, ο Υορϋασ Τλοπούηςησ για την υλοπούηςη τησ 
ςυγκεκριμϋνησ Πρϊξησ υποχρεοϑται να αναφϋρεται τϐςο ςτον Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ 
(Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων) ϐςο και ςτον Εταύρο 
Προγρϊμματοσ Δϐτριων Φωρών (UDI) εφαρμϐζοντασ ϐλεσ τισ διατϊξεισ περύ ςυνεργαςιών, που 
απορρϋουν απϐ τον Κανονιςμϐ, το ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου και την Προγραμματικό 
υμφωνύα. 

4. ϑμφωνα με την εγκεκριμϋνη πρϐταςη τησ Πρϊξησ, την Προγραμματικό υμφωνύα καθώσ και την 
Έκθεςη Αξιολϐγηςησ του Προγρϊμματοσ, οι επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ του Πρϊξησ κατανϋμονται ςτισ  
κατηγορύεσ που αναλϑονται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παροϑςασ Απϐφαςησ. Αναφορικϊ με την 
κατανομό επιλϋξιμων δαπανών ςτο πλαύςιο του Σαμεύου Διμερών χϋςεων ςε επύπεδο 
Προγρϊμματοσ (αρ. 7.7 του Κανονιςμοϑ), αυτϊ θα καθοριςθοϑν μετϊ απϐ διαβοϑλευςη του Υορϋα 
Τλοπούηςησ με τον Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ, τον Εταύρο του, ό/και με το Γραφεύο 
Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ και το Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ. 

5. Ο Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ εύναι υπεϑθυνοσ για την παρακολοϑθηςη των χρηματοροών προσ τον 
Υορϋα Τλοπούηςησ  και διαςφαλύζει την καταχώρηςη των ςχετικών πληροφοριών ςτο ΟΠ ΦΜ ΕΟΦ 
και ςτο Πληροφοριακϐ ϑςτημα DoRIS τησ Επιτροπόσ ΦΜ ΕΟΦ 2009-2014. Η ςυμμετοχό του ΦΜ 
ΕΟΦ για τη ςυγκεκριμϋνη Πρϊξη, η οπούα χρηματοδοτεύται  μϋςω του ΠΔΕ, αποδύδεται με ευθϑνη τησ 
Αρχόσ Πιςτοπούηςησ ςτα ϋςοδα του ΠΔΕ. ημειώνεται ϐτι η  ϋνταξη ςτο ΠΔΕ τησ ςυγκεκριμϋνησ  
προσ ςυγχρηματοδϐτηςη πρϊξησ ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ 2 τησ θεματικόσ ενϐτητασ 
«Θεςμικϐ Πλαύςιο ςτον Σομϋα του Αςϑλου και τησ Μετανϊςτευςησ» γύνεται κατ’ αναλογύα με ϐςα 
ιςχϑουν για τισ πρϊξεισ του ΕΠΑ, με κοινοπούηςη ςτη Διεϑθυνςη Δημοςύων Επενδϑςεων του 
Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικϐτητασ τησ Απϐφαςησ Ένταξησ με μϋριμνα του 
Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ και χορόγηςη ςϑμφωνησ γνώμησ απϐ το Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ (ΕΕ, 
εφεξόσ).  Η εγγραφό τησ ωσ ϊνω πρϊξησ πραγματοποιεύται ςτη υλλογικό Απϐφαςη (ΑΕ) 050/2 
του Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη, ςτο οπούο οργανικϊ υπϊγεται ο 
Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ.   

6. Η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του Τπουργεύου Δημϐςιασ 
Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη ϋχει οριςτεύ ωσ «Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ» ςε ςυνεργαςύα με 
τον «Εταύρο Προγρϊμματοσ των Δϐτριων Φωρών» (Donor Programme Partner), ο οπούοσ εύναι η 
«Γενικό Διεϑθυνςη Μετανϊςτευςησ» του Βαςιλεύου τησ Νορβηγύασ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3 
τησ παροϑςησ. Ο Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ εύναι υπεϑθυνοσ και υπϐλογοσ για τη ςυνολικό 
διαχεύριςη και εκτϋλεςη του Προγρϊμματοσ 2 «Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των 
εθνικών ςυςτημϊτων αςϑλου και τησ μετανϊςτευςησ» ςτο πλαύςιο τησ προγραμματικόσ ενϐτητασ: 
«Θεςμικϐ Πλαύςιο ςτον Σομϋα του Αςϑλου και τησ Μετανϊςτευςησ» ςϑμφωνα με τον εγκεκριμϋνο 
ςκοπϐ, τα παραδοτϋα, τα αποτελϋςματα, τουσ ςτϐχουσ, τουσ δεύκτεσ, τουσ γενικοϑσ και ειδικοϑσ 
ϐρουσ και τισ ςυνθόκεσ, ϐπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτην Προγραμματικό υμφωνύα.  

7. Η υλοπούηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ Πρϊξησ ςτο πλαύςιο του ωσ ϊνω Προγρϊμματοσ 2 του ΦΜ ΕΟΦ 2009 
– 2014 θα εκτελεςτεύ ςϑμφωνα με: 

7.1. τον Κανονιςμϐ 

7.2. το Μνημϐνιο Κατανοόςεωσ 

7.3. την Προγραμματικό υμφωνύα 

7.4. την εγκεκριμϋνη αύτηςη του Προγρϊμματοσ 

7.5. την αξιολϐγηςη του Προγρϊμματοσ απϐ το Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ 

7.6. το παρϐν ϑμφωνο Πρϊξησ 

7.7. τισ Κατευθυντόριεσ Οδηγύεσ τησ Επιτροπόσ ΦΜ ΕΟΦ 

7.8. το ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου για την υλοπούηςη του ΦΜ ΕΟΦ περιϐδου 2009 – 2014, 
ϐπωσ ορύζεται με ςχετικό Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη (ΥΕΚ 781/Β’/28.03.2014) και ιςχϑει. 
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7.9. την εξειδύκευςη του υςτόματοσ Διαχεύριςησ και Ελϋγχου για την υλοπούηςη του 
Προγρϊμματοσ 2 «Ανϊπτυξη των δυνατοτότων διαχεύριςησ των εθνικών ςυςτημϊτων αςϑλου 
και τησ μετανϊςτευςησ» ςτο πλαύςιο τησ προγραμματικόσ ενϐτητασ: «Θεςμικϐ Πλαύςιο ςτον 
Σομϋα του Αςϑλου και τησ Μετανϊςτευςησ 

7.10. Σισ λοιπϋσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ που ϋχουν θεςπιςθεύ και ϋχουν υιοθετηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ 
εμπλεκϐμενεσ ελληνικϋσ αρχϋσ, ϐπωσ το Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ, την Αρχό Πιςτοπούηςησ και την 
Αρχό Ελϋγχου, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑουν. 

Οι διατϊξεισ των υποπαραγρϊφων 7.1 μϋχρι 7.7 αυτοϑ του ϊρθρου υπεριςχϑουν των διατϊξεων των 
υποπαραγρϊφων 7.8 μϋχρι 7.10. 

8. Σο περιγραφϐμενο ςτο προηγοϑμενο ϊρθρο Θεςμικϐ και Κανονιςτικϐ Πλαύςιο για την υλοπούηςη 
τησ Πρϊξησ εύναι δεςμευτικϐ για τον Υορϋα Τλοπούηςησ. Ο Υορϋασ Τλοπούηςησ  θα πρϋπει να 
ςυμμορφώνεται πλόρωσ με τισ διατϊξεισ που περιλαμβϊνονται ςτισ διατϊξεισ που αναφϋρονται ςτισ 
υποπαραγρϊφουσ 7.1 μϋχρι 7.10 του ϊρθρου 7, ςυμπεριλαμβανομϋνων και υποχρεώςεων που 
ιςχϑουν μετϊ την ολοκλόρωςη τησ υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ. 

9. Ο Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ εύναι υπεϑθυνοσ για την εφαρμογό τησ απϐ 30-09-2013 
υπογεγραμμϋνησ Προγραμματικόσ υμφωνύασ καθώσ και του παρϐντοσ υμφώνου Πρϊξησ και 
ςυγκεκριμϋνα, αλλϊ ϐχι περιοριςτικϊ, ϋχει την ευθϑνη: 

9.1. να προβεύ ςτην υπογραφό του ςυγκεκριμϋνου υμφώνου Πρϊξησ με τον Υορϋα Τλοπούηςησ 
τησ εγκεκριμϋνησ πρϊξησ 

9.2. να διαςφαλύζει ϐτι το περιεχϐμενο και η μορφό του ςυμφώνου πρϊξησ εύναι ςϑμφωνα με τον 
Κανονιςμϐ, την Προγραμματικό υμφωνύα και τα παραρτόματα αυτόσ, την εγκεκριμϋνη 
πρϐταςη τησ Πρϊξησ, την αξιολϐγηςη του Προγρϊμματοσ και το ϑςτημα Διαχεύριςησ και 
Ελϋγχου 

9.3. να παρακολουθεύ και να διαχειρύζεται την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα 
ςτα ςχετικϊ ϊρθρα του, του Κανονιςμοϑ, τησ Προγραμματικόσ υμφωνύασ, του υμφώνου 
Πρϊξησ και του υςτόματοσ Διαχεύριςησ και Ελϋγχου 

9.4. να εξαςφαλύζει ϐτι οι υποχρεώςεισ του Υορϋα Τλοπούηςησ που απορρϋουν απϐ το ϑμφωνο 
Πρϊξησ εύναι ιςχυρϋσ και εκτελεςτϋσ ςϑμφωνα με το εφαρμοςτϋο δύκαιο του Δικαιοϑχου 
Κρϊτουσ  

9.5. να εξαςφαλύζει τη ςυμμϐρφωςη με τη ςχετικό Κοινοτικό και Εθνικό νομοθεςύα 
(ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ νομοθεςύασ που αφορϊ ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ, βιώςιμη 
ανϊπτυξη και κρατικϋσ ενιςχϑςεισ) κατϊ την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ απϐ τον Υορϋα 
Τλοπούηςησ ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ, την Προγραμματικό υμφωνύα, την εγκεκριμϋνη 
πρϐταςη Προγρϊμματοσ και το ϑμφωνο Πρϊξησ 

9.6. να διαςφαλύζει ϐτι ςτο πλαύςιο τησ ςυγκεκριμϋνησ πρϊξησ τα ακύνητα ό/ και οι εδαφικϋσ 
εκτϊςεισ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των ϋργων ανϊπλαςησ) εύναι λειτουργικϊ για τουλϊχιςτον 
πϋντε χρϐνια μετϊ την ϋγκριςη απϐ το Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ τησ ϋκθεςησ ολοκλόρωςησ 
τησ πρϊξησ και ϐτι τα ακύνητα ό/και η γη χρηςιμοποιοϑνται για το ςκοπϐ τησ πρϊξησ, ϐπωσ 
περιγρϊφεται ςτο ϑμφωνο Πρϊξησ για το ςϑνολο τησ περιϐδου 

9.7. να διαςφαλύζει την επιλεξιμϐτητα των δαπανών, ϐπωσ ορύζεται ςτον Κανονιςμϐ, την 
Προγραμματικό υμφωνύα και τα παραρτόματϊ τησ, ςτο ϑμφωνο Πρϊξησ καθώσ και ςτο 
ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου και ςτισ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ που ϋχουν θεςπιςθεύ και 
ϋχουν υιοθετηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ εμπλεκϐμενεσ ελληνικϋσ αρχϋσ, ϐπωσ το Εθνικϐ ημεύο 
Επαφόσ, την Αρχό Πιςτοπούηςησ και την Αρχό Ελϋγχου, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑουν 

9.8. να εξαςφαλύζει ϐτι η υλοπούηςη τησ Πρϊξησ θα γύνει ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των 
υποπαραγρϊφων 7.1 μϋχρι 7.10 του ϊρθρου 7 
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9.9. να εξαςφαλύζει ϐτι ο Υορϋασ Τλοπούηςησ θα υλοποιόςει και θα ολοκληρώςει τη ςυγκεκριμϋνη 
Πρϊξη ςϑμφωνα με τον εγκεκριμϋνο ςκοπϐ, το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ, τα παραδοτϋα, 
τα αποτελϋςματα, τουσ ςτϐχουσ, τουσ δεύκτεσ, τουσ γενικοϑσ και ειδικοϑσ ϐρουσ, ϐπωσ αυτϊ 
αναφϋρονται ςτην εγκεκριμϋνη πρϐταςη Προγρϊμματοσ και κατ’ επϋκταςη τησ Πρϊξησ, την 
Προγραμματικό υμφωνύα και το παρϐν ςϑμφωνο Πρϊξησ 

9.10. να εξαςφαλύζει ϐτι ο Υορϋασ Τλοπούηςησ θα λαμβϊνει τα απαραύτητα μϋτρα για την ϋγκαιρη 
ικανοπούηςη τησ ςυμβατϐτητασ τησ Πρϊξησ με τουσ γενικοϑσ και ειδικοϑσ ϐρουσ του 
Προγρϊμματοσ, ϐπωσ αυτού παρατύθενται ςτην Προγραμματικό υμφωνύα και ςτο παρϐν 
ϑμφωνο Πρϊξησ 

9.11. να εξαςφαλύζει ϐτι ο Υορϋασ Τλοπούηςησ θα λϊβει τα απαραύτητα μϋτρα προκειμϋνου να 
διαςφαλιςθεύ η εκπλόρωςη των υποχρεώςεων για την επύτευξη του ςτϐχου τησ υλοπούηςησ 
τησ Πρϊξησ ςϑμφωνα με το παρϐν ϑμφωνο και κατ’ επϋκταςη τησ υλοπούηςησ του 
Προγρϊμματοσ ςϑμφωνα με την Προγραμματικό υμφωνύα 

9.12. να εξαςφαλύζει ϐτι παρϋχεται ϐλη η πληροφορύα που απαιτεύται για την τόρηςη του παρϐντοσ 
υμφώνου Πρϊξησ 

9.13. να εξαςφαλύζει ϐτι ο Υορϋασ Τλοπούηςησ αςκεύ επαρκώσ ϐλεσ τισ αρμοδιϐτητϋσ του ςϑμφωνα 
με τον Κανονιςμϐ, την Προγραμματικό υμφωνύα, το παρϐν ϑμφωνο Πρϊξησ και το ϑςτημα 
Διαχεύριςησ και Ελϋγχου 

9.14. να προβαύνει ςτισ απαραύτητεσ και κατϊλληλεσ διευθετόςεισ προκειμϋνου να εξαςφαλύζει ϐτι 
ο Υορϋασ Τλοπούηςησ δεςμεϑεται πλόρωσ αναφορικϊ με την εφαρμογό του Κανονιςμοϑ, τησ 
Προγραμματικόσ υμφωνύασ, τησ εγκεκριμϋνησ πρϐταςησ Προγρϊμματοσ καθώσ και του 
παρϐντοσ υμφώνου Πρϊξησ και ςυγκεκριμϋνα ϐτι εύναι ςε θϋςη να υλοποιόςει την Πρϊξη 

9.15. να εξαςφαλύζει ϐτι ο Υορϋασ Τλοπούηςησ λαμβϊνει ϐλα τα απαραύτητα μϋτρα προκειμϋνου να 
ελαχιςτοποιεύται η εμφϊνιςη παρατυπιών κατϊ την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ ςτο πλαύςιο του 
Προγρϊμματοσ περιλαμβϊνοντασ και μϋτρα που αφοροϑν ςτην ανϊκτηςη των αχρεωςτότωσ 
καταβληθϋντων ποςών 

9.16. να εξαςφαλύζει ϐτι ςε περύπτωςη παρατυπύασ κατϊ την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ ενημερώνεται 
αρμοδύωσ και εγκαύρωσ το Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ,  η Αρχό Πιςτοπούηςησ, η Αρχό Ελϋγχου και 
κατ’ επϋκταςη η Επιτροπό ΦΜ ΕΟΦ 2009-2014 

9.17. να εξαςφαλύζει ϐτι η ςυγχρηματοδϐτηςη χρηςιμοποιεύται αποκλειςτικϊ για τουσ ςκοποϑσ τησ 
Πρϊξησ, ςϑμφωνα με την Προγραμματικό υμφωνύα και το ϑμφωνο Πρϊξησ και να μεριμνϊ 
οϑτωσ ώςτε κϊθε απαιτοϑμενη οικονομικό ςυμμετοχό ςε ςχϋςη με τη ςυγχρηματοδϐτηςη να 
διευθετεύται εγκαύρωσ 

9.18. να εξαςφαλύζει την τόρηςη κανϐνων περύ δημοςιϐτητασ και προβολόσ του Πρϊξησ ςϑμφωνα 
με τον Κανονιςμϐ, την Προγραμματικό υμφωνύα, το ϑμφωνο Πρϊξησ και τισ ςυναφεύσ 
Οδηγύεσ Δημοςιϐτητασ (“Publicity Guidelines”) 

9.19. να εξαςφαλύζει την υποβολό προσ την Επιτροπό Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ ΕΟΦ μϋςω του 
Εθνικοϑ ημεύου Επαφόσ και τησ Αρχόσ Πιςτοπούηςησ, ϐπου απαιτεύται, κατϐπιν αύτηςησ, 
ϐλων των εγγρϊφων και πληροφοριών ςχετικών με την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ 

9.20. να προβαύνει ςτισ αναγκαύεσ και κατϊλληλεσ εκεύνεσ διευθετόςεισ, εφϐςον απαιτοϑνται, 
προκειμϋνου να ενδυναμώςει ό να τροποποιόςει τον τρϐπο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ 

9.21. να εξαςφαλύςει ϐτι η επιλογό τησ ςυγκεκριμϋνησ Πρϊξησ ϋγινε ςϑμφωνα με τισ διαδικαςύεσ 
που προβλϋπονται ςτον Κανονιςμϐ, την Προγραμματικό υμφωνύα και το ϑςτημα 
Διαχεύριςησ και Ελϋγχου 
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9.22. να διαςφαλύςει την επιλεξιμϐτητα του Υορϋα Τλοπούηςησ τησ Πρϊξησ ςϑμφωνα με τον 
Κανονιςμϐ, την Προγραμματικό υμφωνύα και το ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου 

9.23. να μεριμνϊ για τη ςϑνταξη των ενδιϊμεςων οικονομικών εκθϋςεων, τησ ετόςιασ ϋκθεςησ τησ 
Πρϊξησ, τησ τελικόσ ϋκθεςησ ολοκλόρωςησ τησ Πρϊξησ και των αναφορών ςχετικϊ με τα ποςϊ 
των τϐκων των λογαριαςμών και των προβλϋψεων εκταμιεϑςεων, ςϑμφωνα με τον 
Κανονιςμϐ και το ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου  

9.24. να μεριμνϊ για την ϋγκαιρη υποβολό των αναφερομϋνων ςτο ϊρθρο 9.23 ςτουσ αρμϐδιουσ 
εμπλεκϐμενουσ φορεύσ εντϐσ των τεθειςών ημερομηνιών ςτισ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ που 
ϋχουν θεςπιςθεύ και ϋχουν υιοθετηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ εμπλεκϐμενεσ ελληνικϋσ αρχϋσ, ϐπωσ 
το Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ, την Αρχό Πιςτοπούηςησ και την Αρχό Ελϋγχου, ϐπωσ εκϊςτοτε 
ιςχϑουν 

9.25. να παραλαμβϊνει και επεξεργϊζεται τα Δελτύα Παρακολοϑθηςησ Υυςικοϑ και Οικονομικοϑ 
Αντικειμϋνου καθώσ και τα ςυνοδευϐμενα δικαιολογητικϊ που λαμβϊνει απϐ το Υορϋα 
Τλοπούηςησ. Η διαβύβαςη, των προσ πιςτοπούηςη δαπανών, ςτην Αρχό Πιςτοπούηςησ, 
προκειμϋνου η τελευταύα να προχωρόςει ςτην πληρωμό των υποβαλλϐμενων απϐ τον Υορϋα 
Τλοπούηςησ απαιτόςεων, γύνεται μετϊ τη ςϑμφωνη γνώμη του Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ. 

9.26. να εξαςφαλύζει την πληρϐτητα, ακρύβεια, γνηςιϐτητα και ακριβό μετϊφραςη οποιαςδόποτε 
πληροφορύασ, η οπούα δύδεται τϐςο ςε ϋντυπη ϐςο και ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτον Εταύρο 
Προγρϊμματοσ των Δϐτριων Φωρών και ςτην Επιτροπό Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ  

9.27. να διαςφαλύζει την ειςαγωγό ςτοιχεύων ςτο ΟΠ για τη ςυγκεκριμϋνη Πρϊξη και ςτο 
Πληροφοριακϐ ϑςτημα DoRIS τησ Επιτροπόσ Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ 

9.28. να μεριμνϊ για την υποβολό ςτο Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ τυχϐν αιτημϊτων τροποπούηςησ τησ 
Πρϊξησ απϐ τον Υορϋα Τλοπούηςησ επαρκώσ αιτιολογημϋνα προκειμϋνου να τϑχουν ϋγκριςησ  
τησ Επιτροπόσ ΦΜ ΕΟΦ 2009-2014, τα οπούα δεν εμπύπτουν ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 
2.9 τησ Προγραμματικόσ υμφωνύασ  

9.29. να μεριμνϊ για γνωςτοπούηςη ςτο Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ τροποποιόςεων τησ  Πρϊξησ, οι 
οπούεσ εμπύπτουν ςτην  παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 2.9 τησ Προγραμματικόσ υμφωνύασ και 
ϋχουν εγκριθεύ απϐ τον Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ  

9.30. να μεριμνϊ και να διαςφαλύζει την ανϊπτυξη των διμερών ςχϋςεων ςτο πλαύςιο τησ 
υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ 

10. Ο Υορϋασ Τλοπούηςησ θα πρϋπει να: 

10.1. υλοποιόςει την Πρϊξη ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ που περιλαμβϊνονται ςτισ πρϊξεισ που 
αναφϋρονται ςτισ υποπαραγρϊφουσ 7.1 μϋχρι 7.10 του ϊρθρου 7 του παρϐντοσ υμφώνου 
Πρϊξησ 

10.2. ϋχει την ικανϐτητα και δυνατϐτητα να διαχειρύζεται και να υλοποιεύ την Πρϊξη 

10.3. λαμβϊνει ϐλα εκεύνα τα απαραύτητα μϋτρα προκειμϋνου να εκπληρώςει τισ  υποχρεώςεισ του 
για την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ και ςυγκεκριμϋνα  για την επύτευξη του ςτϐχου και των 
δεικτών, ςϑμφωνα με την Προγραμματικό υμφωνύα και τα παραρτόματϊ τησ, την 
εγκεκριμϋνη πρϐταςη του Προγρϊμματοσ και το παρϐν ϑμφωνο Πρϊξησ και τα παραρτόματϊ 
του. 

10.4. εφαρμϐζει και να εκτελεύ την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ, ςϑμφωνα με τον εγκεκριμϋνο ςκοπϐ, το 
χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ, τα παραδοτϋα, τα αποτελϋςματα, τουσ ςτϐχουσ, τουσ δεύκτεσ, 
τουσ γενικοϑσ και ειδικοϑσ ϐρουσ και τισ ςυνθόκεσ, ϐπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτην 
Προγραμματικό υμφωνύα, ςτα παραρτόματα αυτόσ, ςτην εγκεκριμϋνη πρϐταςη του 
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Προγρϊμματοσ, ςτην αξιολϐγηςη του Προγρϊμματοσ καθώσ και ςτο παρϐν ϑμφωνο Πρϊξησ 
και ςτα παραρτόματα αυτοϑ 

10.5. εξαςφαλύζει ϐτι η ςυγχρηματοδϐτηςη θα χρηςιμοποιεύται αποκλειςτικϊ για τουσ ςκοποϑσ τησ 
Πρϊξησ, ςϑμφωνα με την Προγραμματικό υμφωνύα και τα παραρτόματϊ τησ, την 
εγκεκριμϋνη πρϐταςη του Προγρϊμματοσ και το παρϐν ϑμφωνο Πρϊξησ και τα παραρτόματϊ 
του, και ϐτι κϊθε απαιτοϑμενη ενϋργεια ςε ςχϋςη με την ςυγχρηματοδϐτηςη τησ εγκεκριμϋνησ 
πρϊξησ θα διευθετεύται εγκαύρωσ 

10.6. εξαςφαλύζει τη ςυμμϐρφωςη με τουσ κανϐνεσ και τισ αρχϋσ τησ επιλεξιμϐτητασ των δαπανών 
ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ, το ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου, την Προγραμματικό 
υμφωνύα καθώσ και το ϑμφωνο Πρϊξησ και τισ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ που ϋχουν 
θεςπιςθεύ και ϋχουν υιοθετηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ εμπλεκϐμενεσ ελληνικϋσ αρχϋσ, ϐπωσ το 
Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ, την Αρχό Πιςτοπούηςησ και την Αρχό Ελϋγχου, ϐπωσ εκϊςτοτε 
ιςχϑουν 

10.7. μεριμνϊ για τη ςϑνταξη και υποβολό προσ τον Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ, εντϐσ των 
τεθειςών ημερομηνιών, των μηνιαύων Δελτύων Παρακολοϑθηςησ Υυςικοϑ και Οικονομικοϑ 
Αντικειμϋνου, των ενδιϊμεςων οικονομικών εκθϋςεων, τησ ετόςιασ ϋκθεςησ του Πρϊξησ, τησ 
τελικόσ ϋκθεςησ ολοκλόρωςησ τησ Πρϊξησ και των αναφορών ςχετικϊ με τα ποςϊ των τϐκων 
των λογαριαςμών και κϊθε ϊλλου εντϑπου που απαιτεύται, ϐπωσ Δελτύα Δόλωςησ Δαπανών, 
προβλϋψεων κ.λπ., ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ, το ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου και τισ 
κατευθυντόριεσ οδηγύεσ που ϋχουν θεςπιςθεύ και ϋχουν υιοθετηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ 
εμπλεκϐμενεσ ελληνικϋσ αρχϋσ, ϐπωσ το Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ, την Αρχό Πιςτοπούηςησ και 
την Αρχό Ελϋγχου, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑουν 

10.8. μεριμνϊ για τη ςυλλογό και αποςτολό προσ τον Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ κϊθε εύδουσ 
υποςτηρικτικοϑ εγγρϊφου, εφϐςον απαιτηθεύ απϐ την Επιτροπό ΦΜ ΕΟΦ και απϐ τισ 
αρμϐδιεσ ελληνικϋσ αρχϋσ 

10.9. διαςφαλύζει την πρϐςβαςη, χωρύσ καθυςτϋρηςη, τησ Επιτροπόσ Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ 
ΕΟΦ, του Γραφεύου Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ, τησ Επιτροπόσ Ελεγκτών τησ ΕΖΕ, του 
Εθνικοϑ ημεύου Επαφόσ, τησ Αρχόσ Ελϋγχου, τησ Αρχόσ Πιςτοπούηςησ, του Διαχειριςτό 
Προγρϊμματοσ και του Εταύρου Προγρϊμματοσ των Δϐτριων Φωρών και κϊθε ϊλλου 
αρμϐδιου φορϋα ό των  εκπροςώπων τουσ ςε ςτοιχεύα, αρχεύα, ϊτομα, χώρουσ και 
εγκαταςτϊςεισ, δημϐςια και ιδιωτικϊ, ςε ςχϋςη με την παρακολοϑθηςη, τουσ ελϋγχουσ και τισ 
αξιολογόςεισ 

10.10. διαςφαλύζει ϐτι τηρεύ αρχεύα και κϊθε ϋγγραφο που αφορϊ ςτην υλοπούηςη τησ πρϊξησ 
ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 8.8, παρϊγραφοσ 2, του Κανονιςμοϑ και το ϊρθρο 56 
παρϊγραφοσ 3 τησ Κοινόσ Τπουργικόσ Απϐφαςησ υςτόματοσ Διαχεύριςησ και Ελϋγχου 

10.11. διαςφαλύζει ϐτι οι υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ το ϑμφωνο Πρϊξησ εύναι ιςχυρϋσ και 
εκτελεςτϋσ ςϑμφωνα με το εφαρμοςτϋο δύκαιο του Δικαιοϑχου Κρϊτουσ 

10.12. διαςφαλύζει τη ςυμμϐρφωςη με τη ςχετικό Κοινοτικό και Εθνικό νομοθεςύα 
(ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ νομοθεςύασ που αφορϊ ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ, βιώςιμη 
ανϊπτυξη και κρατικϋσ ενιςχϑςεισ) κατϊ την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ απϐ τον Υορϋα 
Τλοπούηςησ ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ, την Προγραμματικό υμφωνύα, την εγκεκριμϋνη 
πρϐταςη Προγρϊμματοσ και το ϑμφωνο Πρϊξησ 

10.13. τηρεύ γραπτϊ αρχεύα ϐλων των αξιολογόςεων που αφοροϑν ςε ςυμμϐρφωςη με τουσ κανϐνεσ 
κρατικών ενιςχϑςεων, ειδικϐτερα τισ αποφϊςεισ ςυγχρηματοδϐτηςησ και τα ποςοςτϊ 
ςυγχρηματοδϐτηςησ και να παρϋχει τα αρχεύα αυτϊ ςτον Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ, ςτον 
Εταύρο Προγρϊμματοσ των Δϐτριων Φωρών, ςτο Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ,  ςτην Επιτροπό 
Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ ΕΟΦ, καθώσ και ςτισ αρμϐδιεσ εθνικϋσ αρχϋσ κατϐπιν αιτόματοσ.  
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10.14. τηρεύ γραπτϊ αρχεύα ϐλων των αξιολογόςεων ςχετικϊ με τουσ κανϐνεσ διεξαγωγόσ των 
δημϐςιων διαγωνιςμών και τη ςυμμϐρφωςη με τουσ κανϐνεσ που τουσ διϋπουν, και θα 
παρϋχει τα αρχεύα αυτϊ ςτον Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ, ςτον Εταύρο Προγρϊμματοσ των 
Δϐτριων Φωρών, ςτο Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ, ςτην Επιτροπό Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ 
ΕΟΦ καθώσ και ςτισ εθνικϋσ αρμϐδιεσ αρχϋσ κατϐπιν αιτόματοσ. 

10.15. εξαςφαλύζει ϐτι ϋχουν ληφθεύ ϐλα τα μϋτρα, προκειμϋνου να αποφευχθοϑν περιπτώςεισ 
ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ τη διαδικαςύα διεξαγωγόσ των δημϐςιων διαγωνιςμών. 

10.16. εξαςφαλύζει ϐτι ςτο πλαύςιο τησ ςυγκεκριμϋνησ πρϊξησ τα ακύνητα ό/ και οι εδαφικϋσ 
εκτϊςεισ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των ϋργων ανϊπλαςησ) εύναι λειτουργικϊ για τουλϊχιςτον 
πϋντε χρϐνια μετϊ την ϋγκριςη απϐ το Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ τησ ϋκθεςησ ολοκλόρωςησ 
τησ πρϊξησ και ϐτι τα ακύνητα ό/και η γη χρηςιμοποιοϑνται για το ςκοπϐ τησ πρϊξησ, ϐπωσ 
περιγρϊφεται ςτο ϑμφωνο Πρϊξησ για το ςϑνολο τησ περιϐδου. 

10.17. διαςφαλύζει την πληρϐτητα, ακρύβεια, γνηςιϐτητα και ακριβό μετϊφραςη οποιαςδόποτε 
πληροφορύασ, η οπούα δύδεται τϐςο ςε ϋντυπη ϐςο και ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτον Εταύρο 
Προγρϊμματοσ των Δϐτριων Φωρών και ςτην Επιτροπό Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ. 

10.18. εξαςφαλύζει τη δημοςιϐτητα και προβολό τησ Πρϊξησ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτον 
Κανονιςμϐ, ςτην Προγραμματικό υμφωνύα, ςτην εγκεκριμϋνη πρϐταςη Προγρϊμματοσ, ςτο 
ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου και ςτισ ςχετικϋσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ. 

10.19. λαμβϊνει τα απαραύτητα μϋτρα, προκειμϋνου να διαςφαλύζει τη ςυμβατϐτητα με τουσ 
γενικοϑσ και ειδικοϑσ ϐρουσ και τισ ςυνθόκεσ, ϐπωσ αυτϊ παρατύθενται ςτην Προγραμματικό 
υμφωνύα και ςτο ϑμφωνο Πρϊξησ. 

10.20. λαμβϊνει ϐλα τα απαραύτητα μϋτρα προκειμϋνου να ελαχιςτοποιεύται η εμφϊνιςη 
παρατυπιών κατϊ την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ. 

10.21. ενημερώνει το Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ ςε περύπτωςη παρατυπιών. 

10.22. εξαςφαλύζει την υποβολό ςτο Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ, ςτον Εταύρο Προγρϊμματοσ 
Δϐτριων Φωρών, ςτην Επιτροπό Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ ΕΟΦ, ςτο Εθνικϐ ημεύο 
Επαφόσ και ςε κϊθε αρμϐδια εθνικό Αρχό κατϐπιν αύτηςησ, ϐλων των εγγρϊφων και 
πληροφοριών ςχετικών με την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ.  

10.23. εξαςφαλύζει καθϐλη τη διϊρκεια τησ υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ την εφαρμογό των οριζϐντιων 
ςτϐχων, ϐπωσ διαφϊνεια, βιώςιμη ανϊπτυξη, ιςϐτητα των φϑλων, χρηςτό διακυβϋρνηςη και 
διμερεύσ ςχϋςεισ. 

10.24. ενημερώνει εγγρϊφωσ τον Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ εντϐσ πϋντε (5) εργαςύμων ημερών για 
κϊθε αλλαγό που αφορϊ τϐςο ςτα ςτοιχεύα επικοινωνύασ του Νομύμου Εκπροςώπου ό/και 
του Εκπροςώπου Επικοινωνύασ του Υορϋα Τλοπούηςησ, ϐςο και ςε οποιοδόποτε ϊλλο 
χρόςιμο ςτοιχεύο που αφορϊ ςτην επικοινωνύα. 

10.25. διαςφαλύζει την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ οικονομύασ, τησ 
αποδοτικϐτητασ και τησ αποτελεςματικϐτητασ.  

10.26. ςυλλϋγει τα ςτοιχεύα των δαπανών που πραγματοποιόθηκαν, τα οπούα θα πρϋπει να 
ςυνοδεϑονται απϐ τισ ςχετικϋσ επαληθεϑςεισ ωσ προσ την νομιμϐτητα και κανονικϐτητα των 
δαπανών, υπογεγραμμϋνεσ απϐ τον νϐμιμο εκπρϐςωπο πριν προβεύ ςε ςυμπλόρωςη των 
Δελτύων Παρακολοϑθηςησ Υυςικοϑ και Οικονομικοϑ Αντικειμϋνου. ημειώνεται ϐτι ο Υορϋασ 
Τλοπούηςησ χρηςιμοποιεύ τα ιςχϑοντα επύςημα ϋντυπα (Δελτύα Δόλωςησ Δαπανών κ.λπ.), τα 
οπούα παρϋχει ο Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ και το Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ και τα υποβϊλλει 
ςτον Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ εντϐσ του πρώτου δεκαημϋρου του επϐμενου απϐ το μόνα 
αναφορϊσ. 

10.27. Λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι η καταβολό τησ ςυνειςφορϊσ του ΦΜ ΕΟΦ γύνεται ςϑμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του Κανονιςμοϑ, ο Υορϋασ Τλοπούηςησ πϋραν των Δελτύων Δηλώςεων Δαπανών θα 
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πρϋπει να υποβϊλλει και τετραμηνιαύα δελτύα Δόλωςησ Προβλϋψεων ςτο Διαχειριςτό 
Προγρϊμματοσ εντϐσ των τεθειςών ημερομηνιών: ςτισ 10 Υεβρουαρύου, 10 ΜαϏου, 10 
επτεμβρύου και 1η Δεκεμβρύου. 

10.28. φϋρει αποκλειςτικϊ την ευθϑνη ϋναντι τρύτων και για ϐποιεσ ζημιϋσ υφύςτανται οι τελευταύοι 
κατϊ την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ. Ο Υορϋασ Τλοπούηςησ απαλλϊςςει το Διαχειριςτό 
Προγρϊμματοσ απϐ κϊθε ευθϑνη ςε ςχϋςη με απαιτόςεισ ό ενϋργειεσ κατϊ αυτοϑ για τυχϐν 
παραβϊςεισ τησ νομοθεςύασ απϐ τον ύδιο και τουσ εργαζομϋνουσ ό τουσ εταύρουσ αυτοϑ, ό για 
οποιαδόποτε παραβύαςη των δικαιωμϊτων τρύτων.  

11. Κϊθε τροποπούηςη τησ εγκεκριμϋνησ Πρϊξησ, που πιθανϐν ο Υορϋασ Τλοπούηςησ επιθυμεύ να 
πραγματοποιόςει, θα υπϐκειται ςε προηγοϑμενη γραπτό ϋγκριςη απϐ τον Διαχειριςτό 
Προγρϊμματοσ εφϐςον οι τροποποιόςεισ εμπύπτουν ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 2.9 τησ 
Προγραμματικόσ υμφωνύασ. 

12. Κϊθε τροποπούηςη τησ εγκεκριμϋνησ Πρϊξησ, που πιθανϐν ο Υορϋασ Τλοπούηςησ επιθυμεύ να 
πραγματοποιόςει, θα υπϐκειται ςε προηγοϑμενη γραπτό ϋγκριςη απϐ την Επιτροπό ΦΜ ΕΟΦ 
2009-2014 εφϐςον οι τροποποιόςεισ δεν εμπύπτουν ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 2.9 τησ 
Προγραμματικόσ υμφωνύασ. 

13. Εφϐςον η υλοπούηςη τησ Πρϊξησ πραγματοποιεύται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ 
Προγραμματικόσ υμφωνύασ, οι διαδικαςύεσ καταβολόσ των δϐςεων προσ τον Διαχειριςτό 
Προγρϊμματοσ γύνονται ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ που προβλϋπονται ςτην Προγραμματικό 
υμφωνύα και ςτο ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου. ε αντύθετη περύπτωςη, εϊν διαπιςτωθοϑν 
παραβϊςεισ  των ϐρων τησ παροϑςασ Απϐφαςησ, ό αποκλύςεισ απϐ τον ςκοπϐ, για τον οπούο 
εγκρύθηκε η χρηματοδϐτηςη, τϐτε εύναι ενδεχϐμενη η αναςτολό ό και διακοπό τησ 
χρηματοδϐτηςησ απϐ την Επιτροπό Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ ΕΟΦ ςϑμφωνα με τη 
διαδικαςύα που περιγρϊφεται ςτο Κεφϊλαιο 12 του Κανονιςμοϑ. 

14. Ο Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ δϑναται να παρακρατόςει μϋχρι 10% του μϋρουσ των δαπανών 
διαχεύριςησ κϊθε προκαταβολόσ ό τμηματικόσ πληρωμόσ ςτην Πρϊξη. Σο παρακρατηθϋν ποςϐ 
δεν καταβϊλλεται ϋωσ ϐτου εγκριθεύ η τελικό ϋκθεςη τησ Πρϊξησ.  

15. Απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ για την ϋναρξη τησ ροόσ χρηματοδϐτηςησ εύναι: 

15.1. Η δϋςμευςη του Υορϋα Τλοπούηςησ ϐτι θα ςυμμορφώνεται με τουσ ϐρουσ και τισ ςυνθόκεσ 
τησ παροϑςασ Απϐφαςησ, με ςχετικϐ «ϑμφωνο Αποδοχόσ Όρων» που πρϋπει να επιςτραφεύ 
υπογεγραμμϋνη απϐ τον Νϐμιμο Εκπρϐςωπο αυτοϑ, ςϑμφωνα με το χϋδιο «ϑμφωνο 
Αποδοχόσ Όρων» ϐπωσ ςυνετϊχθη και εςτϊλη απϐ τον Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ. 

15.2. Η υποβολό απϐ το Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ προσ το Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ τησ 
γνωςτοπούηςησ για τη θετικό αξιολϐγηςη τησ Πρϊξησ ςϑμφωνα με την παρ. 4 του ϊρθρου 4.1. 
τησ Προγραμματικόσ υμφωνύασ.  

16. Όλα τα ϋντυπα και οι εκθϋςεισ που αφοροϑν ςτη ςυγκεκριμϋνη Πρϊξη υποβϊλλονται ςτην 
ελληνικό γλώςςα, εκτϐσ εϊν ο Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ ορύςει διαφορετικϊ.  

17. Ο Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ δϑναται να καταγγεύλει το ϑμφωνο Πρϊξησ και να ζητόςει πλόρη 
ό μερικό επιςτροφό τϐςο τησ εθνικόσ ςυμμετοχόσ ϐςο και τησ ςυμμετοχόσ του ΦΜ ΕΟΦ, χωρύσ να 
υποχρεοϑται ςε καταβολό αποζημύωςησ ςε περύπτωςη που: 

17.1. αποδεικνϑεται ϐτι ϋγιναν, ανϊ πϊςα ςτιγμό, ψευδεύσ ό ελλιπεύσ δηλώςεισ 

17.2. αποδεικνϑεται ϐτι προςκομύςτηκαν, ανϊ πϊςα ςτιγμό, πλαςτϊ ϋγγραφα 

17.3. διαπιςτωθεύ μη εκπλόρωςη των υποχρεώςεων που αναλόφθηκαν απϐ τον Υορϋα 
Τλοπούηςησ ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ απϐφαςησ, εφϐςον η μη εκπλόρωςη δεν 
δικαιολογεύται και ο Υορϋασ Τλοπούηςησ, αφοϑ του ζητηθεύ εγγρϊφωσ να τηρόςει τισ 
υποχρεώςεισ του, δεν το κϊνει ό δεν παρϋχει ικανοποιητικϋσ εξηγόςεισ εντϐσ 30 
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ημερολογιακών ημερών απϐ την ημερομηνύα αποςτολόσ εγγρϊφου προειδοπούηςησ απϐ τον 
Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ 

17.4. ϋγινε χρόςη ϐλων ό μϋρουσ των κονδυλύων για ςκοποϑσ ϊλλουσ απϐ αυτοϑσ που 
προβλϋπονται ςτην παροϑςα απϐφαςη 

17.5. δεν τηρόθηκαν τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 10 τησ παροϑςασ απϐφαςησ 

17.6. δεν υποβλόθηκαν Δελτύα Δόλωςησ Δαπανών, Παρακολοϑθηςησ Υυςικοϑ και Οικονομικοϑ 
Αντικειμϋνου του ϋργου κ.λπ. κατ' επανϊληψη εντϐσ των προθεςμιών υποβολόσ. 

18. ε περύπτωςη καταγγελύασ του υμφώνου Πρϊξησ, ο Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ μπορεύ να 
απαιτόςει την επιςτροφό ϐλων ό μϋρουσ των ποςών που ϋχουν όδη καταβληθεύ.  

19. ε εξαιρετικϋσ και κατϊλληλα αιτιολογημϋνεσ περιπτώςεισ, ο Υορϋασ Τλοπούηςησ δϑναται να 
καταγγεύλει το ϑμφωνο Πρϊξησ μϋςα ςε διϊςτημα δϑο (2) μηνών  απϐ την ϋγγραφη ειδοπούηςη 
προσ το Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ. Η τελικό απϐφαςη επύ του θϋματοσ εύναι ευθϑνη τησ 
Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ κατϐπιν προτϊςεωσ του Διαχειριςτό Προγρϊμματοσ.  

20. ε εξαιρετικϋσ και κατϊλληλα αιτιολογημϋνεσ περιπτώςεισ, ο Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ 
δϑναται, ςε ςυνεργαςύα και κατϐπιν απϐφαςησ τησ Επιτροπόσ Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ, του 
Εθνικοϑ ημεύου Επαφόσ ό τησ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ, να καταγγεύλει το ϑμφωνο Πρϊξησ 
μϋςα ςε διϊςτημα δϑο (2) μηνών απϐ την ϋγγραφη ειδοπούηςη προσ τον Υορϋα Τλοπούηςησ, 
χωρύσ να υποχρεοϑται ςε καταβολό αποζημύωςησ γι' αυτϐ.  

21. Ο Διαχειριςτόσ Προγρϊμματοσ επιφυλϊςςεται του δικαιώματοσ να καταγγεύλει το ϑμφωνο 
Πρϊξησ εϊν δεν ϋχουν υποβληθεύ Αναφορϋσ Προϐδου, κατϊ τισ δϑο πρώτεσ περιϐδουσ υποβολόσ 
αυτών μετϊ την υπογραφό τησ. 

22. Η παροϑςα Απϐφαςη διϋπεται απϐ το ελληνικϐ δύκαιο και, ςε περύπτωςη που προκϑψει τυχϐν 
διαφορϊ την οπούα τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη δεν μπορϋςουν να επιλϑςουν φιλικϊ, αρμϐδια εύναι τα 
δικαςτόρια τησ Αθόνασ (Ελλϊδα). 

23. Η παροϑςα απϐφαςη παραμϋνει ςε ιςχϑ για περύοδο πϋντε ετών μετϊ την ημερομηνύα ϋγκριςησ 
τησ «Σελικόσ Έκθεςησ Προγρϊμματοσ» απϐ την Επιτροπό ΦΜ ΕΟΦ. Εϊν, ϐμωσ, για οποιονδόποτε 
λϐγο η Προγραμματικό υμφωνύα τερματιςθεύ, τϐτε αυτοδικαύωσ παϑει να ιςχϑει και η παροϑςα 
απϐφαςη 

Η παροϑςα απϐφαςη να δημοςιευθεύ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟ  

ΝΙΚΟ ΔΕΝΔΙΑ 

 

Παραρτήματα:  

- Παρϊρτημα Ι: Σεχνικϐ Δελτύο Πρϊξησ 

- Παρϊρτημα IΙ: «ϑμφωνο Αποδοχόσ Όρων του Υορϋα Τλοπούηςησ»     
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