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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

«Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για τη 

Λειτουργία Δοµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης»  

 

ΘΕΜΑ: 3Η τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για τη Λειτουργία Δοµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της 

ΜΕΤΑδρασης» µε Κωδικό ΟΠΣ 5021477  από το Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης. 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 

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. 

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). 
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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. Τη µε 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. Το Π.Δ. 4/2020 « Σύσταση  Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισµός των 
αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή µεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 4/τ.Α/15-1-2020) 

7. Τα Π.Δ. 5 και 6/2020 για την  Αποδοχή  Παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού και 
Διορισµός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 5/τ.Α/15-1-2020) 

8. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, µετονοµασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ 
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄119). 

9. Τα άρθρα 4 και 19 του Π.Δ.84/2019 « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραµµατειών και Ειδικών 
Γραµµατειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τοµέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄123). 

10. Την υπ’ αριθ. 7337/31-07-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Διορισµός Γενικού Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 498/Υ.Ο.Δ.Δ./31-07-2019). 

11. 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. 

12. 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 

13. Το µε αριθ. πρωτ. 2342/04-10-19 έγγραφο της Προϊσταµένης της  ΕΥ ΣΥΔ 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  

14. Το από 30-10-2019 αίτηµα τροποποίησης της δράσης, το οποίο υποβλήθηκε µέσω 
τροποποιηµένου Τεχνικού Δελτίου Δράσης στο ΟΠΣ, από τον φορέα «ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη 
Μετανάστευση και την Ανάπτυξη», προς την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ για την τροποποίηση της 
Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για 
τη Λειτουργία Δοµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης», µε κωδικό ΟΠΣ 
5021477, στο Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

15. Την από 6.12.2019 υπογραφείσα Συµφωνία Επιδότησης µε αριθ. Πρωτ. 2933/Φ.38/6-12-2019 µε 
τίτλο «2η τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για τη Λειτουργία Δοµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
της ΜΕΤΑδρασης» µε Κωδικό ΟΠΣ 5021477 από το Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΔΑ:ΨΛΞΗ46ΜΤΛΒ-Σ6Ι), µε επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη € 
1.117.600,00 η οποία χρηµατοδοτείται από τον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και τον Εθνικό Στόχο 
«Υποδοχή Άσυλο» του Εθνικού προγράµµατος  Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

16. Την από 28.12.2018 υπογραφείσα Συµφωνία Επιδότησης µε αριθ. πρωτ. 3061/Φ.38/28-12-2018 
µε τίτλο «1η τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για τη Λειτουργία Δοµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
της ΜΕΤΑδρασης» µε Κωδικό ΟΠΣ 5021477 (ΑΔΑ 6499465ΧΙ8-ΕΗ1), µε επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη 
€ 689.850,00, 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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17. Την από 13.06.2018 υπογραφείσα Συµφωνία Επιδότησης και την µε αριθ. πρωτ. 1200/Φ.38/13-
06-2018 Απόφαση Ένταξης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για τη Λειτουργία Δοµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
της ΜΕΤΑδρασης», µε κωδικό ΟΠΣ 5021477 από το Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΔΑ Ψ9ΡΔ465Χ18-ΛΘΞ), µε επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη και συνολική 
δηµόσια δαπάνη € 344.925,00 ,η οποία χρηµατοδοτείται από τον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και τον 
Εθνικό Στόχο «Υποδοχή Άσυλο» του Εθνικού προγράµµατος Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης.  

18. Την µε α.π. 497/Φ.38/17-03-2020 Εισήγηση Τροποποίησης Συµφωνίας Επιδότησης/Απόφασης 
Ένταξης Δράσεων 

Αποφασίζει  

την 3η τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για τη Λειτουργία Δοµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης», µε κωδικό ΟΠΣ 5021477, 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):  5021477 

2. Δικαιούχος: ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

3.Κωδικός Δικαιούχου: 1611202 

4. Φυσικό αντικείµενο της Δράσης: 

Η δράση αφορά στη λειτουργία δοµής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, σε 

24ωρη βάση για 7 µέρες την εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων γιορτών και αργιών και 

παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους φιλοξενούµενους της δοµής. Στη δοµή 

φιλοξενούνται αποκλειστικά ασυνόδευτοι ανήλικοι και συγκεκριµένα ανήλικα αγόρια έως 12 

ετών, που κατά την άφιξη και παραµονή τους στην Ελλάδα δεν συνοδεύονται από κάποιον 

ενήλικο που είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα τους, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Η 

δοµή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης στην Αθήνα είναι συνολικής 

δυναµικότητας 14 θέσεων. 

Η Δοµή φιλοξενίας Αθήνας  µεταφέρεται από 1/1/2020 σε νέο µισθωµένο κτίριο µε 

δυναµικότητα έως 17 κλίνες. Το νέο κτίριο βρίσκεται στην Άνω Γλυφάδα Αττικής επί της οδού 

Λασηθίου 56 και αποτελείται από ηµιυπόγειο ισόγειο και πρώτο όροφο 132 τ.µ. περίπου 

έκαστος σε οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου. 

Στους φιλοξενούµενους ανηλίκους παρέχεται ένα ολοκληρωµένο πακέτο στήριξης και 

υπηρεσιών που περιλαµβάνει κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγαση, σίτιση, υγιεινή 

και καθαριότητα), φύλαξη, άµεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνική στήριξη 

από ειδικά καταρτισµένο προσωπικό, υπηρεσίες διερµηνείας, εκπαιδευτικές και δηµιουργικές 

δραστηριότητες, ατοµικό πρόγραµµα δραστηριοτήτων, προώθηση των διαδικασιών ένταξης 

στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, την τοπική και ευρύτερη κοινότητα και την αγορά 

εργασίας. Επιπλέον, ο κάθε ανήλικος λαµβάνει υπηρεσίες νοµικής ενηµέρωσης και 
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εξατοµικευµένης νοµικής στήριξης στις διαδικασίες ασύλου, συνδροµή για τον εντοπισµό 

µελών της οικογένειάς του και για την ολοκλήρωση διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης.  

5. Παραδοτέα Δράσης: 

Λειτουργία δοµής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, σε 24ωρη βάση για 7 µέρες την 

εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων γιορτών και αργιών και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 

στους φιλοξενούµενους της δοµής.  

 
 

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 

 
22 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

8. Η ηµεροµηνία λήξης της Δράσης ορίζεται η 31/03/2021 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η 3η τροποποίηση αφορά στη συµπερίληψη στο φυσικό αντικείµενο της Συµφωνίας Επιδότησης 
της πρόβλεψης ότι η Δοµή φιλοξενίας Αθήνας µεταφέρεται από 1/1/2020 σε νέο µισθωµένο 
κτίριο µε δυναµικότητα έως 17 κλίνες. Το νέο κτίριο βρίσκεται στην Άνω Γλυφάδα Αττικής επί 
της οδού Λασηθίου 56 και αποτελείται από ηµιυπόγειο ισόγειο και πρώτο όροφο 132 τ.µ. 
περίπου έκαστος σε οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου. Η πρόβλεψη είχε συµπεριληφθεί στο 
εγκεκριµένο Τεχνικό Δελτίο και το εγκεκριµένο Σχέδιο Απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα και 
το νέο κτίριο έχει αξιολογηθεί ως προς την καταλληλότητά του ήδη κατά την αξιολόγηση για τη 
2η Τροποποίηση της δράσης. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 
2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

8.000,00 8.000,00 Α1. ΑΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

ii. ΦΠΑ   
i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

  Α.2. ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

ii. ΦΠΑ   
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Α
Ν
ΕΣ

 
Β
Α
ΣΕ
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Α
Ρ
Α
ΣΤ
Α
ΤΙ
Κ
Ω
Ν

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 
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9. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 
1.117.600,00€. 
 

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:  
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. 

Β.1. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιηµένης 
κλίµακας κόστους ανά µονάδα 

1.109.600,00 1.109.600,00 

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  
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

1.109.600,00 1.109.600,00 

Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ    

ΣΥΝΟΛΑ 1.117.600,00 1.117.600,00 
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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 1.117.600,00€ και επιµερίζεται ως ακολούθως:  

 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 

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 Ανάπτυξης 

& Επενδύσεων  
2018ΣΕ719200

12 
ΟΧΙ ΝΑΙ 

1.117.600
,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 στη συµπερίληψη στο φυσικό αντικείµενο της Συµφωνίας 
Επιδότησης της πρόβλεψης ότι η Δοµή φιλοξενίας Αθήνας µεταφέρεται από 1/1/2020 σε νέο 
µισθωµένο κτίριο µε δυναµικότητα έως 17 κλίνες, όπως είχε αξιολογηθεί και εγκριθεί ως προς την 
καταλληλότητα του κτιρίου κατά τη 2η Τροποποίηση Συµφωνίας Επιδότησης. 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 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 

(κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ)  
2. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής 
3. Φορέας Χρηµατοδότησης (κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ) 
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