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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2025/Φ20
Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/
έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 20142020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Τον ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας 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», διατάξεις για την εργασία
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄51) όπως τα άρθρα 77 και 79.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 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.
4. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ.
1042/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 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.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στή-
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ριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης
των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/
ΔΕΥ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 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 υπό στοιχεία 574/2007/
ΕΚ απόφασης.
7. Την υπό στοιχεία C(2015) 5312 από 31.07.2015
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού
Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο από
το 2014 έως το 2020 ως έχει τροποποιηθεί με την
υπό στοιχεία C(2015) 6060 από 26.08.2015, την υπό
στοιχεία C(2017)7940 από 04.12.2017, την υπό στοιχεία C(2018)8375 από 12.12.2018, την υπό στοιχεία
C(2019)8661 από 26.11.2019 και την υπό στοιχεία
C(2020)6305 από 18.09.2020 και ισχύει.
8. Την υπό στοιχεία 42356/ΥΦ 776/18-04-2016 υπουργική απόφαση «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» (Β΄1121).
9. Την υπ΄ αρ. 2015/6.9.2019 υπουργική απόφαση «Σύστημα 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» (Β΄3522).
10. Την υπό στοιχεία 8000/20/45/119-δ/03-09-2015
κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης του εδαφίου γ΄ της παρ. 11 του άρθρου
9 του ν. 4332/2015» (Β΄1880).
11. Το π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄34).
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12. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄4).
13. Τα π.δ. 5 και π.δ. 6/2020 για την Αποδοχή Παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού και Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού (Α΄5).
14. 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» (Α΄119).
15. Tα άρθρα 4 και 19 του π.δ. 84/2019 « Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
16. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133).
17. Την υπ΄ αρ. 6716/30-06-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Αποδοχή παραίτησης και τοποθέτηση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
στην Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων
πόρων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»
(ΑΔΑ:ΩΜΑΘ46ΜΔΨΟ-ΠΡΗ).
18. Το υπό στοιχεία Ares (2020)2557844-14/05/2020Ref: “Outcome of 2019 Specific Actions΄ pledging
exercise under the Internal Security Fund Borders and
Visa-Support to border control activities, in particular in
those Member States confronted with high migratory
pressure at the external borders”, έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
19. Την υπό στοιχεία 1072/Φ.20 υπουργική απόφαση
«Ανάθεση 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 Προστασίας του Πολίτη
(Β΄2000/2019).
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθεντα
καθήκοντα διαχείρισης
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του ανασυσταθέντος
βάσει του π.δ. 86 (Α΄159) Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, ορίζεται Εντεταλμένη Αρχή, σύμφωνα με την
παρ. δ του άρθρου 77 του ν. 4375/2016, και αναλαμβάνει την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης για μέρος του
Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ή/και μέρος του Προγράμματος
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο
2014-2020.
Ο αρχικός ορισμός της Υ.Δ.Ε.Α.Π. ως εντεταλμένη αρχή
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των ειδικότερων Κανονισμών υπ΄αρ. 516/2014, υπ΄αρ.
515/2014, υπ΄αρ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020 βασίζεται στο
εδάφιο γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 9 του ν. 4332/2015.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) αναλαμβάνει την άσκηση καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής για τη διαχείριση
δράσεων/έργων του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020,
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3.
Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 223.291.234,83 € και κατανέμεται
ανά τομέα παρέμβασης ως εξής:
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(σε ευρώ)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
(σε ευρώ)

α/α

Τομέας
Παρέμβασης

1

Σύνορα και
θεωρήσεις

192.864.296,16 160.601.601,54

2

Αστυνομική
Συνεργασία

30.426.938,67

ΣΥΝΟΛΟ

22.992.520,67

223.291.234,83 183.594.122,21

Η κατανομή της συνολικής χρηματοδότησης ανά Ειδικό και Εθνικό Στόχο αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
1. Προβαίνει στην εξειδίκευση των δράσεων που διαχειρίζεται και κοινοποιεί στην Υπεύθυνη Αρχή για τη
διατύπωση γνώμης. Καταρτίζει ετήσιο προγραμματισμό
των προσκλήσεων και εντάξεων των εξειδικευμένων
δράσεων και των απορροφήσεων αυτών, σύμφωνα με
τις κατευθύνσεις του εθνικού προγράμματος και τις κατευθύνσεις της Υπεύθυνης Αρχής.
2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των δράσεων
που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική τους πρόοδο, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τις
προοπτικές εξέλιξής τους και λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων
και εισηγείται στην Υπεύθυνη Αρχή προτάσεις αναθεώρησής τους.
3. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπεύθυνη
Αρχή για την εκπόνηση των αξιολογήσεων των Εθνικών Προγραμμάτων, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εν λόγω
αξιολογήσεων σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Αρχή.
4. Συνεργάζεται με την Υπεύθυνη Αρχή στο πλαίσιο
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α) της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών και εθνικών
πολιτικών για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, την
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και τη νόμιμη μετανάστευση, την επιστροφή, τη διαχείριση των εξωτερικών
συνόρων και την κοινή πολιτική θεωρήσεων,
β) των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Κανονισμών
των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας που πραγματοποιούνται σε επίπεδο θεσμών της ΕΕ και συμμετέχει, υποστηρίζοντας την Υπεύθυνη Αρχή, στην «Επιτροπή ταμείων
ασύλου, μετανάστευσης και ενσωμάτωσης και εσωτερικής ασφάλειας» που προβλέπεται στο άρθρο 59 του
Καν. υπ΄αρ. 514/2014. Υποστηρίζει την Υπεύθυνη Αρχή
στην επεξεργασία και διατύπωση των εθνικών θέσεων
επί των σχετικών θεμάτων,
γ) της παρακολούθησης των δράσεων που αναλαμβάνονται από τα αρμόδια Υπουργεία για το σύστημα ασύλου, την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και τη νόμιμη
μετανάστευση, την επιστροφή, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την πολιτική θεωρήσεων, ώστε να
διασφαλιστεί η συνοχή και συμπληρωματικότητα μεταξύ
αυτών των δράσεων με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας και δράσεων/έργων που χρηματοδοτούνται
από άλλα εθνικά και ενωσιακά μέσα,
δ) της διατύπωσης προτάσεων αναθεώρησης του Εθνικού Προγράμματος.
5. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από την Υπεύθυνη Αρχή για την υποστήριξη της διενέργειας του πολιτικού διαλόγου του άρθρου 13 του Καν.
514/2014 και την κοινή παρακολούθηση του Εθνικού
Προγράμματος του άρθρου 55 του Καν. υπ΄αρ. 514/2014.
6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την κατάρτιση των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης και
την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης και της υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή.
7. Υποστηρίζει την Υπεύθυνη Αρχή στη σύνταξη αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας
αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή/και
για λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν
λόγω αιτήματα αφορούν στις δράσεις που διαχειρίζεται.
8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση
των καθηκόντων διαχείρισης που έχουν ανατεθεί σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Αρχή και εφόσον απαιτείται
και την Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ως εντεταλμένη αρχή που έχει αναλάβει την κατάρτιση των ετήσιων
λογαριασμών που περιλαμβάνονται στο αίτημα πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου ή του τελικού υπολοίπου.
9. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες δημοσιότητας για τις δράσεις που διαχειρίζεται, με στόχο την,
όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς
τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους ωφελούμενους
για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς
τους πολίτες της χώρας για τον ρόλο και τα επιτεύγματα
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του Εθνικού Προγράμματος και της υποστήριξης της
Ένωσης.
10. Καταρτίζει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης/προτάσεων από τους ειδικούς
στόχους του Ε.Π. που διαχειρίζεται και τις αποστέλλει
στην Υπεύθυνη Αρχή για τη σύμφωνη γνώμη. Μετά τη
σύμφωνη γνώμη της Υπεύθυνης Αρχής του Ε.Π., προωθεί
τα σχέδια των προσκλήσεων στο αρμόδιο όργανο για
την έγκρισή τους. Μετά την έκδοση των προσκλήσεων
μεριμνά για τη δημοσιοποίησή τους στην ιστοσελίδα
του Ε.Π.. Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες
τουλάχιστον σχετικά με:
(α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, βάσει των στόχων
του Εθνικού Προγράμματος και ανάλογα με τον τύπο
των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της
πρόσκλησης και το ποσοστό συγχρηματοδότησης με
την οποιαδήποτε δυνατότητα εφαρμογής υψηλότερου
ποσοστού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του
Καν. υπ΄αρ. 514/2014,
(β) τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών που
πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες δράσεις/έργα,
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το Εθνικό Πρόγραμμα,
(γ) τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης βάσει των
οποίων θα αξιολογηθούν και επιλεγούν προς χρηματοδότηση οι δράσεις/τα έργα,
(δ) την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των
προτάσεων,
(ε) τη διάρκεια, εντός της οποίας δύναται να υλοποιηθεί η δράση/το έργο,
(στ) τις χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
που πρέπει να τηρούνται και να γνωστοποιούνται,
(ζ) τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και ειδικότερα
την υποχρέωσή τους, εφόσον η πρότασή τους επιλεγεί,
να συμπεριληφθούν στοιχεία της δράσης τους στον κατάλογο των χρηματοδοτούμενων δράσεων ανά εθνικό
πρόγραμμα, που είναι διαθέσιμος μέσω διαδικτυακού
τόπου ή διαδικτυακής πύλης και ο οποίος περιλαμβάνει
ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους, τις ονομασίες των έργων και το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης που τους χορηγείται, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Καν. υπ΄αρ. 514/2014.
11. Αξιολογεί τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται, στη βάση της μεθοδολογίας και τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση.
12. Ενημερώνει τους αιτούντες εγγράφως σχετικά με
την απόφαση ή μη χορήγησης χρηματοδότησης και
γνωστοποιεί στους απορριφθέντες υποψηφίους τους
λόγους απόρριψής τους.
13. Εισηγείται στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα την έκδοση των αποφάσεων χορήγησης και των συμφωνιών
επιδότησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
14. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των δράσεων/έργων και μεριμνά για την υλοποίησή τους με βάση
την απόφαση χορήγησης και συμφωνία επιδότησης, τις
αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις, καθώς και μεριμνά
για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς
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και εθνικούς κανόνες καθ΄ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:
α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των δράσεων/έργων και την τήρηση των χρονικών
προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωσή τους,
διοικητικά και επιτοπίως.
(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων/έργων και λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους.
(γ) Εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραμματέα την έκδοση
τροποποιήσεων της απόφασης χορήγησης/συμφωνιών
επιδότησης ή ανάκλησης αυτών.
(δ) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγχειρίδιο των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ.
(ε) Εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραμματέα την έκδοση
της απόφασης Ολοκλήρωσης Δράσης/Έργου.
(στ) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία
του φακέλου του κάθε έργου δύναται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
15. Διενεργεί διοικητικές και συμπληρωματικά επιτόπιες επαληθεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 27 του
Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 514/2014, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων
προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι,
η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκής
λογιστική κωδικοποίηση, στην οποία αποτυπώνονται
όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με τη δράση/έργο,
η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των δράσεων/έργων προς τους εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες.
16. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο,
βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση δράσεις ή οι συναλλαγές τους.
17. Καταρτίζει και εφαρμόζει ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων.
18. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, και όπου
απαιτείται προβαίνει σε αναστολή χρηματοδότησης
δράσης/έργου.
19. Προβαίνει στη διενέργεια αιφνιδιαστικών επαληθεύσεων επί των δαπανών που συνδέονται με τις αιτήσεις τελικής πληρωμής από τους δικαιούχους, οι οποίες
δηλώνονται στους ετήσιους λογαριασμούς, με στόχο την
εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου αξιοπιστίας.
20. Συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις επαληθεύσεων
και τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για την παρακολούθηση τυχόν
ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
21. Εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραμματέα την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της
δράσης/έργου, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπι-
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ας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας
τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού
δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της
παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται
να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της δράσης από το εθνικό πρόγραμμα,
καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο
ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές
αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου.
22. Εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραμματέα την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών
ποσών.
23. Παρέχει στην Υπεύθυνη Αρχή και στην Εντεταλμένη Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις που πραγματοποιεί για κάθε δαπάνη των
δράσεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να καταρτιστούν οι ετήσιοι λογαριασμοί που συμπεριλαμβάνονται
στο αίτημα πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου και του
τελικού υπολοίπου, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 44 του
Καν. 514/2014.
24. Παρέχει στην Υπεύθυνη Αρχή όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και η ετήσια σύνοψη που υποστηρίζουν το αίτημα πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού
υπολοίπου.
25. Συνεργάζεται με την Υπεύθυνη Αρχή και κατά περίπτωση, με την Αρχή Ελέγχου για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται
στην ίδια και σε δράσεις που διαχειρίζεται, από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
26. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για
τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 27 του Καν. υπ΄αρ. 514/2014.
27. Παρέχει στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΠΔΕ) και την
Υπεύθυνη Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων του
Ε.Π., καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών
στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε, σύμφωνα
με τις διαδικασίες του ΣΔΕ.
28. Παρακολουθεί τις χρηματοροές και τη λήψη των
πληρωμών, καθώς και την πληρωμή των δικαιούχων
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διασφαλίζει ότι οι
δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της
οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, σε εύλογο χρονικό
διάστημα, χωρίς την αφαίρεση ή παρακράτηση κανενός
ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα
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επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους δικαιούχους.
29. Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση
στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για
την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων
που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα
έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
30. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων, αντίστοιχων των
θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο
εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης
Τα καθήκοντα διαχείρισης που ανατίθενται, ασκούνται
από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, και την αρχή της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.
Επιπροσθέτως των καθηκόντων του άρθρου 3, η Εντεταλμένη Αρχή (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)) αναλαμβάνει τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
1. Κοινοποιεί στην Υπεύθυνη Αρχή τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων των
δράσεων που διαχειρίζεται και το ετήσιο πρόγραμμα των επιτόπιων επαληθεύσεων, εντός του πρώτου
τριμήνου του κάθε έτους, και περιοδικές αναφορές
προόδου σε προθεσμίες που ορίζει η Υπεύθυνη Αρχή.
Διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών
ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του Ε.Π.
2. Ενημερώνει συστηματικά το ΟΠΣ με τα στοιχεία
προόδου εκτέλεσης του προγράμματος.
3. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και
δημοσιότητας που προσδιορίζονται από την Υπεύθυνη
Αρχή και τις απαιτήσεις του άρθρου 53 του Καν. υπ΄αρ.
514/2014.
4. Συμμετέχει σε ομάδες της Υπεύθυνης Αρχής για τη
διερεύνηση/εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορών
υπονοιών απάτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
ΣΔΕ.
5. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις
από την Υπεύθυνη Αρχή και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατά το
δέον άσκηση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.
6. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους αρχών/οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών,
τόσο στην έδρα της όσο και στους χώρους υλοποίησης
των δράσεων που διαχειρίζεται, και διευκολύνει τον
έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο αφορά
στην εκτέλεση της δράσης, εφόσον ζητηθεί.
7. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/
και προληπτικών μέτρων που την αφορούν.
8. Εισηγείται στην Υπεύθυνη Αρχή, σε περίπτωση μεταβολής του οργανογράμματός της, την τροποποίηση της
Υπουργικής απόφασης σχετικά με την οργάνωση και τη
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λειτουργία της ΥΔΕΑΠ, τις αρμοδιότητες, τον αριθμό των
θέσεων, τα προσόντα κάλυψης των θέσεων αυτών που
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4375/2016
(Α΄51).
9. Παρέχει στην αρχή ελέγχου όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για την υλοποίηση των δράσεων και τις
διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζει, για
τους σκοπούς των λογιστικών ελέγχων του άρθρου 29
του Καν. υπ΄αρ. 514/2014 και της διατύπωσης ελεγκτικής
γνώμης.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Υπεύθυνης Αρχής
του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο
2014-2020.
Η Υπεύθυνη Αρχή στο πλαίσιο της παρακολούθησης
εφαρμογής της παρούσας απόφασης από την Υ.Δ.Ε.Α.Π.,
υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. το Εγχειρίδιο διαδικασιών
ΣΔΕ 2014-2020 και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/
αναθεώρησή του.
2. Υποστηρίζει την Υ.Δ.Ε.Α.Π. στην ορθή εφαρμογή
των διαδικασιών του ΣΔΕ και την ενημερώνει για τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των
κανόνων δημοσιότητας και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών
εκροών, καθώς και κάθε ειδικό θέμα που σχετίζεται με
το ΣΔΕ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση
των καθηκόντων της Εντεταλμένης Αρχής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ε.Π. Στο πλαίσιο
παρακολούθησης της ΥΔΕΑΠ, η Υπεύθυνη Αρχή:
3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που
απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και
την παρακολούθηση, την επίτευξη των στόχων και των
δεικτών, την αξιολόγηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις
λογιστικές εγγραφές για κάθε δράση που διαχειρίζεται
η Εντεταλμένη Αρχή.
3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές της Υ.Δ.Ε.Α.Π. και
του ΟΠΣ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την εφαρμογή
του προγραμματισμού της ΥΔΕΑΠ, να αξιολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις και να διαμορφώσει προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την
αποτελεσματικότερη διαχείριση και υλοποίηση του Ε.Π.
3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από την Υ.Δ.Ε.Α.Π.
3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. από την Αρχή Ελέγχου και
άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/αρχές.
3.5. Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές ή/και επιτόπιες επιθεωρήσεις στην Υ.Δ.Ε.Α.Π., προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η άσκηση των καθηκόντων που της έχουν
ανατεθεί με βάση το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρι-
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σης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
3.6. Εποπτεύει και συντονίζει, πριν από κάθε αίτημα
πληρωμής ετήσιου υπολοίπου ή του τελικού υπολοίπου,
την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από
την Υ.Δ.Ε.Α.Π. και συντονίζει τις εργασίες της Υ.Δ.Ε.Α.Π.,
καθώς και της Εντεταλμένης Αρχής: Ειδική Υπηρεσία Πι-
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στοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών και του αιτήματος πληρωμής.
4. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας απόφασης, ιδίως ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης
στον συνημμένο πίνακα, ανά ειδικό και εθνικό στόχο
και ειδική δράση.
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ƶƸƱƳƯƳ «ƶƸƱƳƵƧ & ĬƪƻƵƬƶƪƭƶ»
192.864.296,16
160.601.601,54
*ƶǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ıǒƿįǈǎ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ ĲǎǑ İǄǉİǉǏǈǋƿǌǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ȺǎǑ İǁǌĮǈ ıİ ǈıǒǘ, Ĳǎ ȺǎıǗ ĲǎǑ ƪǈįǈǉǎǘ ƶĲǗǒǎǑ 2 - ƶǘǌǎǏĮ / ƪǇǌǈǉǎǘ ƶĲǗǒǎǑ 6 - ƪǇǌǈǉǀ ǈǉĮǌǗĲǆĲĮ ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌİǈ ǉĮǈ Ĳǎ ȺǎıǗ ȺǎǑ
İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ıĲǆǌ ƸƩƪƧƴ, ȺǏǎǉİǈǋƿǌǎǑ ǌĮ ĮǍǈǎȺǎǈǆǇİǁ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌĮ ıĲǎ ƟǏǇǏǎ 64(1) ǉĮǈ (2) ĲǎǑ ƮĮǌƪƪ 2017/2226. Ʒǎ ȺǎıǗ ĮǑĲǗ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ǑȺǎıĲǆǏǁǍİǈ įǏƾıİǈǐ ĮǑĲǀǐ Ĳǆǐ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮǐ ıİ
ȺǎıǎıĲǗ 100% (ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǎǑ ĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ĲǎǑ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ) ǉĮǈ ȺǏǎǎǏǁǅİĲĮǈ ĮȺǎǉǊİǈıĲǈǉƾ ǄǈĮ ĮǑĲǗ Ĳǎǌ ıǉǎȺǗ. Ʃİǌ İǁǌĮǈ įǑǌĮĲǗ ǌĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǇİǁ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉƾǊǑǓǆ ƾǊǊǔǌ ĮǌĮǄǉǙǌ,
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ İǉİǁǌǔǌ ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ıĲǈǐ ǑȺǎȺĮǏĮǄǏƾĳǎǑǐ Į) ƿǔǐ ǅ) ĲǎǑ ƟǏǇǏǎǑ 64(2) ǉĮǈ ĲǎǑ ƟǏǇǏǎǑ 64(3). Ʒǎ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǎ ĮǑĲǗ ȺǎıǗ įİǌ ǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ıĲǎǌ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǗ ĲǎǑ

28.943.500,00

19.493.500,00

25.991.333.33

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 3: ƯİǈĲǎǑǏǄǈǉǀ ƪǌǁıǒǑıǆ

66.240.000,00
125.926.601,54

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 1: ƯİǈĲǎǑǏǄǈǉǀ ƪǌǁıǒǑıǆ ǄǈĮ Ĳǈǐ
ǇİǔǏǀıİǈǐ İǈıǗįǎǑ
ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 2: ƯİǈĲǎǑǏǄǈǉǀ ƪǌǁıǒǑıǆ ǄǈĮ ĲĮ ƶǘǌǎǏĮ

146.980.962,83

73.600.000,00

ƶƸƱƳƯƳ ƪǈįǈǉǎǘ ƶĲǗǒǎǑ 2

ƪǈįǈǉǀ ƩǏƾıǆ: ƪǍǎȺǊǈıǋǗǐ FRONTEX

2.031.819,62

0,00

6.412.600,00
18.286.376,54

6.412.600,00
20.318.196,16

6.262.541,67

0,00

150.000,00

500.000,00

4.750.000,00
0,00

1.560.500,00

12.500,00

125.000,00

(4)
1.423.000,00

ƪĬƱƭƮƬ ƶƸưưƪƷƳƹƬ

18.787.625,00

0,00

450.000,00

1.500.000,00

14.250.000,00
0,00

4.681.500,00

37.500,00

375.000,00

(3)
4.269.000,00

ƶƷƬƵƭƲƬ ƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 6: ƪǇǌǈǉǀ ǈǉĮǌǗĲǆĲĮ
ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 6: ƪǇǌǈǉǀ ǈǉĮǌǗĲǆĲĮ (ƟǏǇǏǎ 64(1) ǉĮǈ (2)
ĲǎǑ ƮĮǌƪƪ 2017/2226)*
ƪǈįǈǉǀ ƩǏƾıǆ : ƶǘǌǎǏĮ**

25.050.166,67

19.000.000,00
0,00

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 2: ƶǘǌǎǏĮ

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 1: EUROSUR
ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 2: ƧǌĲĮǊǊĮǄǀ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈǙǌ

50.000,00

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 3: ƴǏǎǍİǌǈǉǀ ıǑǌİǏǄĮıǁĮ
6.242.000,00

500.000,00

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 2: ƮİǉĲǆǋƿǌǎ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ

ƶƸƱƳƯƳ ƪǈįǈǉǎǘ ƶĲǗǒǎǑ 1

(2=3+4)
5.692.000,00

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

(1)
ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 1: ƪǇǌǈǉǀ ǈǉĮǌǗĲǆĲĮ

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 1: ƸȺǎıĲǀǏǈǍǆ ǉǎǈǌǀǐ ȺǎǊǈĲǈǉǀǐ
ǇİǔǏǀıİǔǌ

ƷƧưƪƭƳ ƪƶƻƷƪƵƭƮƬƶ ƧƶĭƧƯƪƭƧƶ: ƴƧƵƪưƨƧƶƬ ƶƷƳƱ ƷƳưƪƧ «ƶƸƱƳƵƧ ƮƧƭ ĬƪƻƵƬƶƪƭƶ»

ǆ įǈĮǒİǁǏǈıǆ Ĳǔǌ ǎȺǎǁǔǌ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ıĲǆǌ ƪǌĲİĲĮǊǋƿǌǆ ƧǏǒǀ: Ƹ.Ʃ.ƪ.Ƨ.ƴ.

ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƭƮƳƶ ƴƭƱƧƮƧƶ ƩƵƧƶƪƻƱ ƷƳƸ ƪƴ: ƷƧưƪƭƳ ƪƶƻƷƪƵƭƮƬƶ ƧƶĭƧƯƪƭƧƶ

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭ

Παράρτημα Ι: Πίνακες Κατανομής Προϋπολογισμού Εκχώρησης
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191.040,00
1.022.000,00

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 4: ƶĲǀǏǈǍǆ ĬǑǋƾĲǔǌ

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 5: ƧǍǈǎǊǗǄǆıǆ ĮȺİǈǊǙǌ ǉĮǈ ǉǈǌįǘǌǔǌ

223.291.234,83

ƶƸƱƳƯƧ
(“ƶƸƱƳƵƧ ƮƧƭ ĬƪƻƵƬƶƪƭƶ” & “ƧƶƷƸƱƳưƭƮƬ
ƶƸƱƪƵīƧƶƭƧ”)

183.594.122,21

39.697.112,62

7.434.418,00

0,00

1.665.000,00

100.000,00

0,00

247.500,00

0,00

90.000,00

0,00

1.227.500,00

5.769.418,00

255.500,00

47.760,00

36.375,00

1.174.168,00

4.255.615,00

(4)

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22.992.520,67

689.266,67

689.266,67
30.426.938,67

Ʒİǒǌǈǉǀ ƨǎǀǇİǈĮ

4.995.000,00

300.000,00

0,00

742.500,00

0,00

270.000,00

0,00

3.682.500,00

17.308.254,00

766.500,00

143.280,00

109.125,00

3.522.504,00

6.660.000,00

400.000,00

0,00

990.000,00

0,00

360.000,00

0,00

4.910.000,00

ƶƸƱƳƯƳ «ƧƶƷƸƱƳưƭƮƬ ƶƸƱƪƵīƧƶƭƧ»

ƶƸƱƳƯƳ ƪǈįǈǉǎǘ ƶĲǗǒǎǑ 6

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 7: ƧǍǈǎǊǗǄǆıǆ ĮȺİǈǊǙǌ ǉĮǈ ǉǈǌįǘǌǔǌ

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 6: ƠǄǉĮǈǏǆ ȺǏǎİǈįǎȺǎǁǆıǆ ǉĮǈ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ
ǉǏǁıİǔǌ

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 5: ƸȺǎįǎǋƿǐ

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 4: ƶĲǀǏǈǍǆ ǇǑǋƾĲǔǌ

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 3: ƮĮĲƾǏĲǈıǆ

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 2: ƧǌĲĮǊǊĮǄǀ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈǙǌ

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 1: ƴǏǗǊǆǓǆ ǉĮǈ ǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆ

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 6: ƮǁǌįǑǌǎǈ ǉĮǈ ƮǏǁıİǈǐ

23.077.672,00

145.500,00

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 3: ƮĮĲƾǏĲǈıǆ

ƶƸƱƳƯƳ ƪǈįǈǉǎǘ ƶĲǗǒǎǑ 5

4.696.672,00

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 2: ƧǌĲĮǊǊĮǄǀ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǙǌ

(3)
12.766.845,00

(2)=(3+4)
17.022.460,00

ƶƷƬƵƭƲƬ ƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

ƪǇǌǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 1: ƴǏǗǊǆǓǆ ǉĮǈ ƮĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆ

(1)

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 5: ƴǏǗǊǆǓǆ ǉĮǈ ƮĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆ Ĳǆǐ
ƪǄǉǊǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ

ƷƧưƪƭƳ ƪƶƻƷƪƵƭƮƬƶ ƧƶĭƧƯƪƭƧƶ: ƴƧƵƪưƨƧƶƬ ƶƷƳƱ ƷƳưƪƧ «ƧƶƷƸƱƳưƭƮƬ ƶƸƱƪƵīƧƶƭƧ»

ȺǎıǎıĲǎǘ Ĳǆǐ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ ȺǎǑ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǇİǁ ǄǈĮ ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǀ İǌǁıǒǑıǆ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ƟǏǇǏǎ 10(1) ĲǎǑ ƮĮǌƪƪ 515/2014.
** Ʒǎ ȺǎıǗ Ĳǆǐ ƪǈįǈǉǀǐ ƩǏƾıǆǐ «ƶǘǌǎǏĮ», ǉƾĲǔ ĮȺǗ Ĳǎǌ ƪǈįǈǉǗ ƶĲǗǒǎ 2 - ƶǘǌǎǏĮ / ƪǇǌǈǉǗ ƶĲǗǒǎ 6 - ƪǇǌǈǉǀ ǈǉĮǌǗĲǆĲĮ, ȺǎǑ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ıĲǆǌ ƸƩƪƧƴ, ȺǏǎıĲǁǇİĲĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎǌ ǉĮĲ’ İǍǎǑıǈǎįǗĲǆıǆ
ǉĮǌǎǌǈıǋǗ (ƪƪ) 2020/446 Ĳǆǐ ƪȺǈĲǏǎȺǀǐ, Ĳǆǐ 15ǆǐ ƳǉĲǔǃǏǁǎǑ 2019 ǉĮǈ Ĳǎ ǋİ ĮǏǈǇ. ƴǏǔĲ.Ares (2020)2557844-14/05/2020 ƿǄǄǏĮĳǎ Ĳǆǐ ƪǑǏǔȺĮǕǉǀǐ ƪȺǈĲǏǎȺǀǐ ǉĮǈ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǎĲİǁĲĮǈ ıİ ȺǎıǎıĲǗ 90% ĮȺǗ
Ĳǆǌ ƪ.ƪ.
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Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ΄ αρ. 1072/Φ.20/2.5.2019 υπουργική απόφαση (Β΄2000).
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

49478

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4558/15.10.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02045581510200012*

