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Α.Π.:  2856 /Φ.38 
 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

««Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του 

Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην 

Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”» 

 

ΘΕΜΑ: 2Η τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης. 

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/3.4.206 και ειδικότερα τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79 
παρ. 3, 814 και 82. 
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2. 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.  

3. Τη με αριθ. Πρωτ. 2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(ΤΑΜΕ - AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ-ISF) για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 3522/Β/19.09.2019). 

4. Τη με  αριθ. 42356/ΥΦ 776 Υπουργική Απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων 
πόρων και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού 
που μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 
4375/2016 (ΦΕΚ 1121/Β/20.04.2016).  

5. Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση 
του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει 
τροποποιηθεί με την αριθ.C(2015) 9607 από 16.12.2015, την αριθ.C(2016) 7527 
από 25.11.2016, την αριθ.C(2017) 5791 από 28.8.2017 και την C(2018)8108 από 
6.12.2018 απόφαση της Επιτροπής.. 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 1649/Φ.38/08-12-2017 (Κωδ. 019) πρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης. 

7. Το με αριθμ.πρωτ.2341/04-10-19 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού Γραμματέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου αναφορικά με τη Δυνατότητα 
Παράτασης της Λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας  Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

8. Το με αριθ. πρωτ. 2342/04-10-19 έγγραφο της Προϊσταμένης της  ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕ 
ΤΕΑ & ΑΠ με τίτλο «Παράταση χρηματοδότησης δράσεων λειτουργίας δομών 
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π. ΤΑΜΕ 
στο πλαίσιο της με αριθμ.πρωτ. 1649/Φ.38/08-12-2017(Κωδ.019) Πρόσκλησης για 
υποβολή προτάσεων», για την παράταση λειτουργίας των δομών φιλοξενίας το 
2020 με συνέχιση της συγχρηματοδότησης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης  

9. Το από 30-10-2019 αίτημα τροποποίησης της δράσης, το οποίο υποβλήθηκε μέσω 
τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Δράσης στο ΟΠΣ από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», προς την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ για την τροποποίηση της 
Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του 
Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, 
στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ 5022189, στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

10. Την από 25.5.2018 υπογραφείσα Συμφωνία Επιδότησης με α.π.: 1029/Φ.38/25-5-
2018 με τίτλο  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση 
του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά 
Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”» με Κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΔΑ ΨΙΘ8465ΧΙ8-
ΟΣΚ),με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη € 1.705.875,00 η οποία χρηματοδοτείται από 
τον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και τον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή Άσυλο» του Εθνικού 
προγράμματος  Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
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11. Την  από 27.12.2018 υπογραφείσα 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ με αριθ. πρωτ. 3051/Φ.38/27-12-2018 με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα 
Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ 5022189 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΔΑ ΩΖΞ2465ΧΙ8-ΧΚΠ),με επιλέξιμη 
δημόσια δαπάνη € 3.901.350,00 , η οποία χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Στόχο 
«Άσυλο» και τον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή Άσυλο» του Εθνικού προγράμματος  
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

12. Την με α.π. 2830/27-11-2019 Εισήγηση Τροποποίησης Συμφωνίας 
Επιδότησης/Απόφασης Ένταξης Δράσεων 

 

Αποφασίζει  

 

την τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

του Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”» με κωδικό ΟΠΣ 

5022189, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή /άσυλο» του 

Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 

1. Κωδικός Δράσης /MIS (ΟΠΣ):  5022189 

2. Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 6312650 

4. Φυσικό αντικείμενο της Δράσης: 

Η δράση αφορά στη λειτουργία υφιστάμενων Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο (προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας) στον Βόλο, στην 

Αθήνα και στα Καλάβρυτα, δυναμικότητας 90 θέσεων. Βασικός στόχος της 

λειτουργίας των Κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων είναι η διασφάλιση 

ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η σταδιακή αυτονόμηση των 

ασυνόδευτων ανήλικων. Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών 

στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους των Κέντρων, με 

τρόπο που να διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της 

αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το 

βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για 

ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός 

δομής. Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες από τα Κέντρα υπηρεσίες διακρίνονται στις 

ακόλουθες:  

 Στέγαση, σίτιση, καθαριότητα και φύλαξη.  

 Προαγωγή της υγείας και υπηρεσίες ιατρικής, φαρμακευτικής και 

υγειονομικής περίθαλψης / πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας / ενημέρωση – 

εκπαίδευση για θέματα αγωγής υγείας / κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας 
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ιατροφαρμακευτικής φροντίδας των φιλοξενουμένων ανηλίκων.  

 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και νομικής 

υποστήριξης.  

 Εκπαίδευση μέσω της διασφάλισης της πρόσβασης των ανηλίκων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και υποστηρικτική διδασκαλία εντός της δομής (εκμάθηση 

ελληνικής γλώσσας, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, κ.ά.).  

 Διερμηνεία για το σύνολο των υπηρεσιών.  

Για την υποστήριξη της συνεχούς λειτουργίας των δομών φιλοξενίας, το προσωπικό 

κάθε δομής απασχολείται σε τρεις (3) βάρδιες (πρωινή, απογευματινή, βραδινή). 

5. Παραδοτέα Δράσης: 

Λειτουργία τριών (3) Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας 30 

θέσεων το καθένα (συνολική δυναμικότητα 90 θέσεις) στον Βόλο, στην Αθήνα και 

στα Καλάβρυτα.  

 
 

6Α. ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 
C1 

Αριθμός ατόμων από 
στοχευόμενες ομάδες που 

λαμβάνουν βοήθεια μέσω έργων 
στον τομέα των υπηρεσιών 

υποδοχής και ασύλου τα οποία 
υποστηρίζονται από αυτό το 

Ταμείο 

 
Αριθμός 

 
130 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Δράσης ορίζεται η 01/01/2018 

8. Η ημερομηνία λήξης της Δράσης ορίζεται η 31/12/2020 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η 2Η τροποποίηση πραγματοποιείται σε συνέχεια  του σχετικού ηλεκτρονικού 
μηνύματος του Γενικού Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου 
αναφορικά με την παράταση χρηματοδότησης των δράσεων καθώς και της σχετικής 
επιστολής της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας. Η τροποποίηση αφορά στη συνέχιση 
λειτουργίας των δομών φιλοξενίας που λειτουργούν για άλλους 12 μήνες και έως 
31/12/2020. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  
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9. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης 

ανέρχεται σε 6.102.840,00 €. 
 

10. Ο υπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης βασίζεται στη μέθοδο μοναδιαίου 
κόστους ανά παιδί ανά ημέρα.  Για την επαλήθευση της υλοποίησης της δράσης δεν 
απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών δαπανών (συμβάσεις, τιμολόγια, 
δικαιολογητικά πληρωμής, κλπ.), αλλά η προσκόμιση αναλυτικών στοιχείων 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όπως αναλυτικά στοιχεία των 
φιλοξενουμένων ανά ημέρα, καθώς και τα στοιχεία που προσδιορίζονται στον 
Οδηγό Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων [αναλυτικά στοιχεία 
για τα φιλοξενούμενα παιδιά/ημέρα, κοινοποιώντας τα τυποποιημένα δελτία που 
υποβάλλουν στο ΕΚΚΑ, τεκμηρίωση για την τοποθέτηση/απομάκρυνση/φυγή των 
παιδιών από τη Δομή (απόφαση ΕΚΚΑ, εισαγγελική παραγγελία, πρακτικό 
εισόδου/εξόδου παιδιού από τη Δομή κ.α.), πίνακα απασχολούμενου προσωπικού 
με θέση, μέρες και ώρες απασχόλησης, πίνακες προσωπικού (και τροποποιήσεις 
αυτών) που υποβάλλονται στο ΣΕΠΕ]. Βάσει των αναλυτικών στοιχείων των 
φιλοξενουμένων ανά ημέρα θα καταβάλλεται η επιδότηση της λειτουργίας της 
δομής. 
 
Η χρηματοδότηση (χρηματορροές) των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων 
θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τη με αριθμ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β’ 2857) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2753/Β’)» και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 7 
‘Έμμεσες πληρωμές ΠΔΕ από την κεντρική διοίκηση - επιχορηγήσεις νομικών 
προσώπων με υπόλογο διαχειριστή την οικονομική υπηρεσία - πληρωμές νομικών 
προσώπων».  
 
Συγκεκριμένα:  
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Α1. ΑΜΕΣΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

i. Ποσό χωρίς 

ΦΠΑ 
  

ii. ΦΠΑ   

Α.2. ΕΜΜΕΣΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

i. Ποσό χωρίς 

ΦΠΑ 
  

ii. ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 
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Β.1. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιημένης 

κλίμακας κόστους ανά μονάδα 
6.102.840,00 6.102.840,00 

Β2. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ’ αποκοπή 

ποσού (Lump Sum) 
  

Β.3. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει 

ποσοστού (%) επί των άμεσων 

επιλέξιμων δαπανών της πράξης ή επί 

των άμεσων επιλέξιμων δαπανών 

προσωπικού  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

6.102.840,00 6.102.840,00 

Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ    

ΣΥΝΟΛΑ 6.102.840,00 6.102.840,00 

ΑΔΑ: ΩΕΝ546ΜΤΛΒ-ΖΟΑ
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Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης και την εγγραφή του 
προϋπολογισμού σε Συλλογική Απόφαση, ο Φορέας / Δικαιούχος λαμβάνει την α’ 
δόση, η οποία για τη λειτουργία των δομών ανέρχεται σε 40% του συνολικού 
προϋπολογισμού της ενταγμένης δράσης στο Εθνικό Πρόγραμμα.  
Στη συνέχεια, καταβάλλεται η επόμενη δόση, ύψους 30% του συνολικού 
προϋπολογισμού. Η καταβολή της κάθε νέας δόσης γίνεται με την προϋπόθεση της 
απορρόφησης ποσοστού τουλάχιστον 70% του συνολικού ποσού της 
προηγούμενης χρηματοδότησης.  
Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 30% του συνολικού προϋπολογισμού, καταβάλλεται με 
την ολοκλήρωση της δράσης. Ο Δικαιούχος, και εφόσον έχει δαπανήσει 
τουλάχιστον το 70% της προηγούμενης δόσης, υποβάλλει στην ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ αίτημα για την καταβολή της τελευταίας δόσης αποπληρωμής, 
συνοδευόμενο από προγραμματισμό και αιτιολόγηση των δαπανών (και συνεπώς 
του απαιτούμενου ποσού) για το υπόλοιπο διάστημα.  
 
Για την περίοδο μετά την ημερομηνία τροποποίησης της Δράσης και ανάλογα τη 
φάση χρηματοδότησης του εκάστοτε φορέα, δεδομένου ότι η δράση βρίσκεται σε 
εξέλιξη και συνεχίζεται, διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση συνεχίζεται ως εξής: 
1. 40% επί του συνολικού υπολειπόμενου ποσού (βάσει του νέου 
προϋπολογισμού) για την επόμενη δόση μετά την τροποποίηση, με την 
προϋπόθεση της απορρόφησης ποσοστού τουλάχιστον 70% του συνολικού ποσού 
της προηγούμενης χρηματοδότησης. 
2. 30% επί του συνολικού υπολειπόμενου ποσού για την επόμενη δόση, με την 
προϋπόθεση της απορρόφησης ποσοστού τουλάχιστον 70% του συνολικού ποσού 
της προηγούμενης χρηματοδότησης. 
3. το υπόλοιπο ποσό ύψους 30% του συνολικού υπολειπόμενου ποσού, για την 
ομαλή αποπληρωμή και ολοκλήρωση των δράσεων, θα καταβάλλεται στον 
δικαιούχο κατά την φάση που η δράση πλησιάζει στη λήξη του φυσικού 
αντικειμένου και βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της, ειδικότερα δε εφόσον ο 
δικαιούχος έχει δαπανήσει τουλάχιστον το 70% της προηγούμενης δόσης και  θα 
πρέπει να συνοδεύεται από προγραμματισμό και αιτιολόγηση  των δαπανών (και 
συνεπώς του απαιτούμενου ποσού) για το υπόλοιπο διάστημα. 
 
Για την καταβολή της επιχορήγησης ή και της κάθε δόσης, η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 
δύναται να ζητάει, εκτός από τα στοιχεία τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου (και 
οικονομικού αντικειμένου στις περιπτώσεις επιχορήγησης του εξοπλισμού των νέων 
δομών), όποιο άλλο στοιχείο, έγγραφο και πληροφορία κρίνει απαραίτητο, το οποίο 
ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει. 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
11. Η δημόσια δαπάνη της δράσης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  6.102.840,00 € και επιμερίζεται ως 

ακολούθως:  

 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΗ 
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ΚΩΔ. 
ΣΑ 

Φορέας ΣΑ 

ΚΩΔ. 
Δράσης ΣΑ 

(ΚΩΔ. 
Εναρίθμου) 

Πρόταση 
εγγραφής 

Ενεργός 
Ενάριθμος  

(που 
συνεχίζει να 

πληρώνει 
την δράση) 

Σύνολο Π/Υ 

719/2 
Υπουργείο 

Οικονομίας & 
Ανάπτυξης 

2018ΣΕ71920
010 

ΟΧΙ ΝΑΙ 6.102.840,00 

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

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η παρούσα τροποποίηση αφορά μόνο στην αύξηση του προϋπολογισμού και στον 

χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Δράσης, με 

επέκταση της χρονικής της διάρκειας αυτής κατά 12 μήνες και ως 31-12-2020. Ο 

Δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους υπόλοιπους όρους της αρχικής Απόφασης 

Ένταξης και να υλοποιήσει τη δράση, σύμφωνα με τους όρους αυτούς, καθώς και να 

τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο στην αρχική Συμφωνία 

Επιδότησης Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης 

Ένταξης. 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της δράσης αποκλίνει από τους όρους της Απόφασης 

Ένταξης, η Υπεύθυνη Αρχή επανεξετάζει τη δράση και μπορεί να προβεί στην ανάκληση 

της απόφασης ένταξής της. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Πάτροκλος Γεωργιάδης 

 

 

 

 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-

7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ)  
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Υποδοχής και Ασύλου 
3. Φορέας Χρηματοδότησης (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ) 
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