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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Θηβών 196-198 
Ταχ. Κώδικας :  18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 
Πληροφορίες: Γ. Κριτσιμάς  
Τηλέφωνο : (+30) 213 162 9110 
Email: g.kritsimas@migration.gov.gr    

 

          
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 

 

 

 

 

 

 

Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 31/03/2022 

Α.Π.:  1051 

 

 

 

ΠΡΟΣ: ως πίνακας αποδεκτών  

 

ΘΕΜΑ: Παράταση χρηματοδότησης δράσεων λειτουργίας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π. ΤΑΜΕ στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 303/Φ.40/19-02-2020 
(Κωδ. 040) Πρόσκλησης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Σχετ: Το υπ΄αρ. πρωτ. 1049/31.03.2022 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων 

 

Δεδομένης της συνεχιζόμενης ανάγκης για παροχή θέσεων φιλοξενίας για Ασυνόδευτους Ανήλικους, 

16 ετών και άνω, μέσω  της λειτουργία διαμερισμάτων ημι-αυτόνομης διαβίωσης, δύναται να 

παραταθεί η χρηματοδότηση δράσεων που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της εν 

θέματι Πρόσκλησης, το αργότερο έως και 31.12.2022. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των δικαιούχων/φορέων που επιθυμούν την σχετική 

παράταση υλοποίησης των Δράσεών τους, σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής 

Απόφασης Ένταξης – Συμφωνίας Επιδότησης των Δράσεων, να υποβάλουν, μέσω ΟΠΣ, αίτημα 

Τροποποίησης/Παράτασης της δράσης μέσω Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Δράσης. Το ΤΔΔ θα 

πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Ειδικότερα απαιτείται: 

α) Τεχνικό Δελτίο Δράσης: Οι τροποποιήσεις του ΤΔΔ θα αφορούν την επέκταση του χρόνου 

υλοποίησης  από την ημερομηνία λήξης των ενταγμένων δράσεων έως και 31.12.2022 καθώς και την 

ανάλογη αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης. 

 Συγκεκριμένα, στο τροποποιημένο ΤΔΔ ως αντικείμενο της τροποποίησης θα επιλεγεί το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το οικονομικό αντικείμενο. Στη συνοπτική περιγραφή θα αναφέρεται 

ότι η τροποποίηση ζητείται σε συνέχεια της παρούσας επιστολής και της σύμφωνης γνώμης του φορέα 

σας και αφορά στη συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας/των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων 

έως και 31.12.2022. 
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Ως προς το τμήμα του ΤΔΔ Προγραμματισμός υλοποίησης της Δράσης, θα τροποποιηθεί η χρονική 

διάρκεια των υποέργων για το αντίστοιχο διάστημα καθώς και τα ποσά του προϋπολογισμού ανά 

υποέργο. Τέλος, τα επιπλέον ποσά θα προστεθούν στην ετήσια κατανομή του έτους 2022.  

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται εκ νέου ποσό άμεσων 

δαπανών για επίπλωση ή προμήθεια υπολογιστών.  

Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία άλλη αλλαγή του ΤΔΔ (π.χ. ως προς το φυσικό αντικείμενο, τα υποέργα, 

κλπ). 

β) Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα:  Τα σχέδια τροποποίησης των Αποφάσεων 

Υλοποίησης με Ίδια Μέσα θα αφορούν αποκλειστικά:  

i) Προσθήκη Πίνακα προσωπικού που θα απασχοληθεί στη Δράση για το επιπλέον διάστημα, 

διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την τήρηση της αναλογίας του απαραίτητου προσωπικού ανά 

ειδικότητα, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και ισχύει.  

Για το προσωπικό αυτό θα υποβληθεί Απόφαση Δ.Σ. του φορέα για τη συμφωνία απασχόλησης του 

ανωτέρω προσωπικού στη συνέχιση της Δράσης.  

ii) Τροποποίηση του Πίνακα Χρονοδιαγράμματός της Δράσης (για το διάστημα έως και 31.12.2022. 

iii) Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε έργου/μονάδας Εποπτευόμενων 

Διαμερισμάτων.  

Τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει ή θα γίνουν κατά το διάστημα υλοποίησης έως τη λήξη της 

προηγούμενης παράτασης θα αποτυπωθούν σε επόμενο στάδιο με νέα τροποποίηση της Απόφασης 

Υλοποίησης με ίδια Μέσα.  

γ) Απόφαση Δ.Σ ή άλλου αρμοδίου οργάνου του φορέα για την συμμετοχή στην διαδικασία 

τροποποίησης της Δράσης και τη συνέχιση υλοποίησής της έως και 31.12.2022. 

δ) Μισθωτήριο συμβόλαιο/παραχωρητήριο/τίτλο κυριότητας για κάθε εποπτευόμενο διαμέρισμα, 
από το οποίο θα προκύπτει διάρκεια τουλάχιστον για χρόνο ίσο με τη διάρκεια χρηματοδότησης της 
λειτουργίας της Μονάδας.  

ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τηρείται η υποχρέωση του άρθρου 83 του Ν. 4727/2020 (μητρώο 

επιχορηγούμενων φορέων). 

στ) Επισημαίνεται ότι δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 3 της υπ’ αριθμόν οικ.10616/24.8.2020 ΚΥΑ 
«Καθορισμός λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» 
και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιούνται σε 
θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας» 
(ΦΕΚ 3820/Β/9.9.2020), για την παράταση των Δράσεων κατά τα ανωτέρω των φορέων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής, είναι απαραίτητη η εγγραφή και πιστοποίηση στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Επομένως, οι φορείς που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις θα 
πρέπει να επισυνάψουν στο ως άνω ΤΔΔ, την σχετική βεβαίωση εγγραφής και πιστοποίησης.  

ζ) Άλλα πιστοποιητικά που αφορούν την καταλληλότητα των εποπτευόμενων διαμερισμάτων και 

τυχόν λήγει η διάρκειά τους κατά την περίοδο κατά την οποία επεκτείνεται η Δράση (πχ Βεβαίωση 

ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη). Ο φορέας είναι υπεύθυνος για την ανανέωσή τους σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις της αρχικής Απόφασης Ένταξης. 

Ως προς τη χρηματοδότηση, δεδομένου ότι οι δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και παρατείνονται, 

διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά των επόμενων δόσεων, μετά την τροποποίηση, διαμορφώνονται ως 

ακολούθως:  

1. 50% επί του συνολικού υπολειπόμενου ποσού, αντί για προκαταβολή, (βάσει του νέου 

προϋπολογισμού) για την επόμενη δόση μετά την τροποποίηση, με την προϋπόθεση της 
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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 20% 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. 

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται εκ νέου χορήγηση προκαταβολής, δεδομένου ότι η Δράση θεωρείται 

συνεχιζόμενη. 

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα τροποποιημένα ΤΔΔ και ΣΑΥΙΜ, καθώς και τα ανωτέρω 

στοιχεία έως την 30.04.2022.  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη της 

Μονάδας Α’ κκ Δήμητρα Σουλελέ (2131629112), Ευθυμιάδου Βίκυ (2131629113), Δημάκου Χριστίνα 

(2131629114) και Γεώργιο Κριτσιμά (2131629110).  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

Προς: 

1. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 
2. INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
4. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ 

5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ 
6. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ 

7. PRAKSIS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
9. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ 

10. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ  ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Κοιν: 
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
2. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων 
4. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Γενική Διεύθυνση ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Προϊστάμενοι Μονάδων Α’ και Β’ Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. 

Ο Προϊστάμενος 

Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. 

Θεοφάνης Παπαδόπουλος 


		2022-03-31T17:15:42+0300
	GEORGIOS KRITSIMAS




