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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2009 

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
137/Α/26.7.85), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µεταγενέστερα και κωδικοποιήθηκε µε Π∆ 63/2005, άρθρο 54 
(ΦΕΚ98/Α/22.4.2005). 

2. Το Ν. 3613/2007 «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικού 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α΄), άρθρο 28, παρ. 10, εδ. α και ζ, όπως 
ισχύει. 

3. To N. 3649/2008 “Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’, αρ. 39, 3 Μαρτίου 2008).   

4. Την Κ.Υ.Α. 6268/2008 «Καθορισµός ειδικών θεµάτων σχετικά µε την 
οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής του Συστήµατος 
διαχείρισης των οικονοµικών ενισχύσεων µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την περίοδο 2007-2013, ως µέρος 
του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και διαχείριση 
µεταναστευτικών ροών» (ΦΕΚ 887/Β/14.5.2008). 
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5. Την Κ.Υ.Α. 2/86009/0041 Γ «Οργάνωση και λειτουργία της Αρχής 
Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων (4) Ταµείων που 
συστάθηκαν ως µέρος του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και 
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών» της Ε.Ε. (ΦΕΚ 
2509/10.12/2008).  

6. Το Π.∆. 234/2007 «Σύσταση Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών» (ΦΕΚ 
272/Α΄). 

7. Την υπ΄ αριθµ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009), Απόφαση  του 
Πρωθυπουργού ¨Αλλαγή τίτλου Υπουργείων¨. 

8. Το Π.∆. 11/2010 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης» (ΦΕΚ 15/Α/16.02.2010). 

9. Την αριθµ. 10046/25.02.2010 (ΦΕΚ 92/τ.Υ.Ο.∆.∆./16.03.2010) Κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε τον 
διορισµό του κ. Ανδρέα Τάκη στη θέση του Γενικού Γραµµατέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

10. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Σεπτεµβρίου 2005 προς το 
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, σχετικά µε το Κοινό 
Πρόγραµµα – Πλαίσιο για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (COM (2005) 389). 

11. Την Απόφαση του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007 για τη σύσταση 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την 
περίοδο 2007 έως 2013, ως µέρος του γενικού προγράµµατος 
«Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών» 
(2007/435/ΕΚ).  

12. Την Απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 που θεσπίζει τους 
κανόνες για την εφαρµογή της Απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συµβουλίου 
για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων 
Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως µέρος του γενικού 
προγράµµατος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών 
ροών», όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών 
µελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηµατοοικονοµική 
διαχείριση και την επιλεξιµότητα των δαπανών για έργα που 
συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο (2008/457/ΕΚ), όπως 
τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Ε(2009) 5257 της Επιτροπής της 9ης 
Ιουνίου 2009. 

13. Την Απόφαση της Επιτροπής Ε (2009) 5560 της 9ης Ιουλίου 2009 
σχετικά µε την έγκριση του Ετήσιου Προγράµµατος 2009 της Ελλάδας 
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και τη 
συγχρηµατοδότηση για το 2009 αυτό το Ταµείο. 
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ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
 

Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, µη κυβερνητικοί 
οργανισµοί, διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισµοί, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά 
ιδρύµατα, οργανισµοί κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, να υποβάλουν 
προτάσεις, µεµονωµένα ή σε συνεργασία, στο πλαίσιο της ακόλουθης 
Προτεραιότητας και ∆ράσης του Ετήσιου Προγράµµατος 2009: 

 

Προτεραιότητα 1: Υλοποίηση ∆ράσεων για την πρακτική εφαρµογή 
των «Κοινών Βασικών Αρχών για την πολιτική ένταξης των 
µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

∆ράση 1.1/09: «∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων για τις Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και τους Συλλόγους 
Μεταναστών»  

 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

1.1 Γενικοί στόχοι 

Οι Γενικοί Στόχοι της ∆ράσης 1.1/09 που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 

την προετοιµασία και υποβολή των προτάσεων, είναι:  

1. ∆υνατότητα εφαρµογής µιας βασισµένης στη γνώση 
αποτελεσµατικότερης µεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ένταξης 
των υπηκόων τρίτων χωρών.  

2. Προβολή του ρόλου που διαδραµατίζουν οι Μ.Κ.Ο. και οι Σύλλογοι 
Μεταναστών στον τοµέα της κοινωνικής ένταξης των υπηκόων τρίτων 
χωρών και ανάδειξη του έργου τους. 

3. Υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ των φορέων που εµπλέκονται στη 
διαδικασία ένταξης των µεταναστών, µέσω ανάπτυξης ενός διαύλου 
επικοινωνίας.  

1.2 Ειδικοί στόχοι 

Οι Ειδικοί Στόχοι της ∆ράσης 1.1/09 που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 

την προετοιµασία και υποβολή των προτάσεων είναι: 

1. ∆ηµιουργία ενός κοµβικού σηµείου αξιόπιστης πληροφόρησης και 
ενηµέρωσης όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα 
µετανάστευσης.   

2. Προώθηση ενός συστηµατικού τρόπου συγκέντρωσης, διαρκούς 
επικαιροποίησης και αξιοποίησης των δεδοµένων που προκύπτουν από 
τη δραστηριοποίηση των Μ.Κ.Ο. και των Συλλόγων στον τοµέα της 
µετανάστευσης.  

3. ∆ηµιουργία ενός εργαλείου δυνητικής δικτύωσης Μ.Κ.Ο. και 
Συλλόγων Μεταναστών.  
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2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ  

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποχρεούται στην πρόταση να υποβάλει Σχέδιο 
Υλοποίησης της ∆ράσης 1.1/09, στο οποίο να περιλαµβάνονται αναλυτικά τα 
ακόλουθα βασικά σηµεία: 

Α. Επικαιροποίηση, οργάνωση και κατηγοριοποίηση του υλικού των 
Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια σε θέµατα 
µετανάστευσης και Συλλόγων Μεταναστών.  
 
Απώτερος στόχος της πρώτης φάσης υλοποίησης της δράσης είναι η 
δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης και λειτουργικής Βάσης ∆εδοµένων. Για το 
σκοπό αυτό το ερευνητικό έργο επικεντρώνεται στα ακόλουθα ζητήµατα:  
 
1. Επικαιροποίηση των δεδοµένων για τις Μ.Κ.Ο. και τους Συλλόγους 
Μεταναστών.  
∆εδοµένης της δυναµικής διάστασης που χαρακτηρίζει το εν λόγω 
ερευνητικό πεδίο κρίνεται απαραίτητη η επικαιροποίηση και ο εµπλουτισµός 
του υφιστάµενου Οδηγού για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τους 
Συλλόγους Μεταναστών που έχει δηµιουργηθεί στο πλαίσιο του Ετησίου 
Προγράµµατος 2007, µε συλλογή νέων / συµπληρωµατικών στοιχείων από 
όλη την ελληνική επικράτεια. 
  
2. ∆ευτερογενής ανάλυση των δεδοµένων 
Σε δεύτερο επίπεδο, απαιτείται η οργάνωση και κωδικοποίηση του υλικού του 
Οδηγού, µε βάση τη χωρική κατανοµή των Μ.Κ.Ο. και των Συλλόγων 
Μεταναστών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Τελικός ∆ικαιούχος καλείται να 
κατηγοριοποιήσει τα δεδοµένα σύµφωνα  µε τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

- Πλήθος Μ.Κ.Ο./ Συλλόγων Μεταναστών ανά γεωγραφική περιοχή 
- Αριθµός µελών των Συλλόγων Μεταναστών ανά γεωγραφική περιοχή 

και διαδικασίες εκλογής της ηγεσίας τους 
- Ποσοστό του πληθυσµού της κοινότητας που εκπροσωπούν οι 

Σύλλογοι Μεταναστών 
- Εθνικότητα 
- Εύρος δραστηριοποίησης (συσσωµατώσεις τοπικού, εθνικού, 

ευρωπαϊκού ή παγκοσµίου επιπέδου που δραστηριοποιούνται σε 
θέµατα µετανάστευσης) 

- Τοµέας ∆ραστηριότητας  
 
Επίσης, ο Τελικός ∆ικαιούχος καλείται να εκπονήσει: 
i. Έκθεση αξιολόγησης και αποτίµησης της δράσης των Μ.Κ.Ο. και 
των Συλλόγων Μεταναστών, ανά γεωγραφική περιοχή, στον τοµέα της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης, τα αποτελέσµατα της οποίας αναµένεται να 
παρέχουν µια περιεκτική εικόνα του ρόλου των εκπροσώπων της Κοινωνίας 
Πολιτών στο ευρύτερο ζήτηµα της µετανάστευσης.   
ii. Συγκριτική επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών των 
Συλλόγων Μεταναστών σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
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Β. ∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων για τις Μ.Κ.Ο. και τους Συλλόγους 
Μεταναστών και ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Πύλης, στην οποία θα 
ενσωµατωθεί το συλλεχθέν υλικό.   
 
Ο Οδηγός των Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων Μεταναστών, το υλικό που θα προκύψει 
από την ταξινόµηση των ευρηµάτων, η έκθεση και η συγκριτική επισκόπηση 
θα ενσωµατωθούν και θα δηµοσιευτούν στη Βάση ∆εδοµένων (αρχικοποίηση 
του υλικού), η προσβασιµότητα της οποίας θα εξασφαλιστεί µέσω της 
ανάπτυξης ∆ιαδικτυακής Πύλης.   
 
Ο διαδικτυακός τόπος συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της 
Βάσης ∆εδοµένων και των λοιπών παρεχόµενων υπηρεσιών. Αποτελεί τον 
τόπο όπου θα παρέχεται πληροφόρηση και ενηµέρωση των τελικών χρηστών 
σε  θέµατα που αφορούν στις Μ.Κ.Ο. και στους Συλλόγους Μεταναστών.  
Επισηµαίνεται ότι η φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση της ∆ιαδικτυακής 
Πύλης αποτελεί υποχρέωση του Τελικού ∆ικαιούχου, ο οποίος θα πρέπει να 
προµηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισµό. Με το πέρας της επιλέξιµης περιόδου 
η διαχείριση της ∆ιαδικτυακής Πύλης θα γίνεται από διαπιστευµένους 
υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.  
 
Οι λειτουργικές προδιαγραφές του έργου συνδέονται άµεσα µε τις κατηγορίες 
χρηστών της ∆ιαδικτυακής Πύλης, προκειµένου να είναι δυνατή η γενική 
αλλά και ειδική αποτύπωση των αναγκών του συστήµατος. Ειδικότερα, οι 
τελικοί χρήστες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

Α.  Ανώνυµος χρήστης µε πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο.  
Β.  Εξουσιοδοτηµένος χρήστης (Μ.Κ.Ο. και Σύλλογοι Μεταναστών) 
Γ.  ∆ιαχειριστής του περιεχοµένου της Πύλης µε πρόσβαση στην  
    εφαρµογή ∆ιαχείρισης. 

Οι παραπάνω υπηρεσίες διαµορφώνουν και συνθέτουν διαφορετικά επίπεδα 
προσβασιµότητας:  

Α. Ως ανώνυµος χρήστης ορίζεται καθένας που έχει πρόσβαση στη 
    δικτυακή πύλη και τις εφαρµογές της.  
Β. Ως εξουσιοδοτηµένος χρήστης (Μ.Κ.Ο. και Σύλλογοι Μεταναστών)  
    ορίζεται κάθε χρήστης που µε την είσοδό του στο σύστηµα  
    εγγράφεται (µε συµπλήρωση φόρµας εισαγωγής στοιχείων) και –  
    κατόπιν εξουσιοδότησης από το ∆ιαχειριστή της πύλης –αποκτά 
    λογαριασµό καταγραφής και ταυτοποίησής του στο σύστηµα.  
Γ. Ως διαχειριστής περιεχοµένου της πύλης ορίζεται το άτοµο που θα 
    ελέγχει και θα συντηρεί την Πύλη και τη Βάση ∆εδοµένων.   
    Επιπλέον, θα παρέχει εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε Μ.Κ.Ο. και  
    Συλλόγους Μεταναστών και θα ελέγχει / εγκρίνει το υλικό πριν την 
    ανάρτησή του στο δικτυακό τόπο, βάσει θεσµοθετηµένων  
    κριτηρίων.   
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2.1 Γενικές λειτουργικές προδιαγραφές 
 
Οι γενικές λειτουργικές προδιαγραφές αφορούν, κατά κύριο λόγο, τον τρόπο 
παρουσίασης – απόδοσης της πληροφορίας της πύλης αλλά και την 
ευχρηστία τόσο στη διαχείρισή της, όσο και στη διαχείριση των εφαρµογών 
της.  
Αναλυτικότερα η ∆ιαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα: 
 
• Παραµετροποιηµένη παρουσίαση του πληροφοριακού υλικού της 
πύλης ανάλογα µε την οµάδα χρήστη (διαφορετικό περιεχόµενο ανάλογα µε 
το αν ο χρήστης είναι διαχειριστής του περιεχοµένου της πύλης ή απλός 
χρήστης). 
• Ευκολία πλοήγησης στο σύστηµα, που εξασφαλίζεται µε την ύπαρξη 
ενός χάρτη - site map - που θα παρουσιάζει τη δοµή της πύλης ώστε ο 
τελικός χρήστης να πλοηγείται γρήγορα και εύκολα.   
• Συµβατότητα µε τις κατευθυντήριες γραµµές και τα πρότυπα που 
ορίζονται από τον οργανισµό W3C: Web Content Accessibility Guidelines – 
WCAG, Level 11 A (www.w3c.org), αναφορικά µε την προσβασιµότητα των 
ΑΜΕΑ. 
•  Οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων στατιστικής παρακολούθησης του 
συστήµατος µε κατάλληλα γραφήµατα, απεικονίσεις, τα οποία να µπορούν να 
διατηρηθούν ως ιστορικά στοιχεία, για εύλογο χρονικό διάστηµα και να 
ανανεώνονται από τα νέα, µε εύλογη επίσης περιοδικότητα.  
• ∆ίγλωσση υποστήριξη της ∆ιαδικτυακής Πύλης, ελληνικά και αγγλικά. 
 
2.2 Ειδικές λειτουργικές προδιαγραφές  
Για τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης ∆ιαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να 
καταγραφούν: οι Υπηρεσίες ∆ιάθεσης και ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου, καθώς 
επίσης και µια σειρά από απαραίτητες εφαρµογές – εργαλεία που σχετίζονται 
µε τη διαχείριση του περιεχοµένου.  
 
2.2.1    Υπηρεσίες ∆ιάθεσης Περιεχοµένου 
  
2.2.1.1 Υπηρεσίες ενηµέρωσης και παροχής πληροφοριών 
Μέσα από το σύστηµα θα δίνεται ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόµενο που 
διατίθεται διαδικτυακά από την Πύλη, το οποίο θα οργανωθεί σε θεµατικές 
ενότητες µε πολλαπλή κατηγοριοποίησή του, ώστε να είναι εύκολος ο 
εντοπισµός του µέσω πλοήγησης. Επιπλέον, θα δίνεται δυνατότητα 
επιλεκτικής άντλησης πληροφοριών µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια που θα 
θέτει ο χρήστης, µέσω απλής ή σύνθετης αναζήτησης στη δοµηµένη 
πληροφορία που διατηρείται στη Βάση ∆εδοµένων. Τέλος, το σύστηµα θα 
πρέπει να προσφέρει ιστορική παρακολούθηση του περιεχοµένου (π.χ. 
ανανεώσεις) και συνδέσεις µε σχετικό περιεχόµενο εντός και εκτός της 
∆ιαδικτυακής Πύλης.  
 
Οι υπηρεσίες ενηµέρωσης και παροχής πληροφοριών θα περιλαµβάνουν: 
 

α. Παροχή γενικής πληροφόρησης για τις Μ.Κ.Ο. και τους Συλλόγους 
Μεταναστών : ονοµασία, διευθύνσεις γραφείων κ.λπ. 

 
β. Παροχή ειδικής πληροφόρησης για τις Μ.Κ.Ο. και τους Συλλόγους 
Μεταναστών σε θέµατα που αφορούν: 
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• στην ιστορική εξέλιξή τους (ιδρυτής, έτος ίδρυσης, αρχικές 
δραστηριότητες, χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των τοµέων 
δράσεων τους κ.λπ.), 
•  σε πληροφορίες για τους τοµείς των δράσεων ή των προγραµµάτων 
που υλοποιούν σήµερα (τίτλος, προϋπολογισµός, θεµατικό πεδίο 
εφαρµογής, οµάδες στόχοι, χρονοδιάγραµµα προγράµµατος κ.λπ.) 
•   στο έργο που έχουν υλοποιήσει έως σήµερα και σε στατιστικά στοιχεία 
των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων τους, 
•   στα σχέδια δράσεων για το µέλλον, 
•  στις συνεργασίες τους µε άλλους φορείς και Μ.Κ.Ο. καθώς και στη 
συµµετοχή τους σε εθνικά και διεθνή δίκτυα, 
•  στο ανθρώπινο δυναµικό, στον αριθµό µελών των Μ.Κ.Ο. και 
Συλλόγων Μεταναστών ανά γεωγραφική περιοχή και στις διαδικασίες 
εκλογής της ηγεσίας τους 
•  στις ενέργειές τους για τη δηµοσιότητα των δράσεων, 
•  στον οικονοµικό απολογισµό, πηγές εσόδων και χρηµατοδότησης. 
• στο ποσοστό του πληθυσµού της κοινότητας που εκπροσωπούν οι 

Σύλλογοι Μεταναστών 
 

 
Προϋπόθεση αποτελεί η διαφύλαξη των προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις.  
 
2.2.1.2 Υπηρεσίες δηµοσίευσης νέων και ανακοινώσεων  
Στη διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριµένος χώρος, στον 
οποίο θα είναι δυνατό να παρουσιάζονται τα νέα και ανακοινώσεις των 
Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων Μεταναστών ταξινοµηµένα ανά ηµεροµηνία εισαγωγής 
στο σύστηµα.  
Επισηµαίνεται ότι οι αλλαγές και ενηµερώσεις του περιεχοµένου της Βάσης 
∆εδοµένων θα γίνονται µόνο από το ∆ιαχειριστή, κατόπιν γραπτού αιτήµατος 
των Μ.Κ.Ο. ή των Συλλόγων Μεταναστών.   
 
2.2.1.3 Υπηρεσίες µέτρησης του βαθµού ικανοποίησης και 
ευχρηστίας της εφαρµογής.  
Στη διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριµένος χώρος, στον 
οποίο θα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της ευχρηστίας και ικανοποίησης 
των χρηστών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες, µέσω συµπλήρωσης ειδικής 
φόρµας.  
 
2.2.2   Υπηρεσίες διαχείρισης περιεχοµένου 
 
Η διάθεση περιεχοµένου προϋποθέτει την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και 
ενηµέρωσής του από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Οι υπηρεσίες αυτές 
παρέχονται στη βάση ενός πλαισίου ελέγχου διαδικασιών και θα πρέπει να 
επιτυγχάνουν διασφάλιση της εγκυρότητας του περιεχοµένου που διατίθεται.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να υποστηρίζεται 
από κατάλληλο Σύστηµα ∆ιαχείρισης του Περιεχοµένου (Content 
Management System), το οποίο θα παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
 
• Πλήρη διαχείριση της ιστοσελίδας  
• Πλήρη διαχείριση των στοιχείων της Βάσης ∆εδοµένων 
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Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα συγγραφής και µεταβολής 
περιεχοµένου (τουλάχιστον µορφές HTML/XML/Text) και µεταδεδοµένων για 
το περιεχόµενο που διαχειρίζεται µέσα από διαισθητική διεπαφή τύπου 
WYSIWYG, χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης πρόσθετου λογισµικού στο 
σύστηµα του χρήστη.  
Πέραν της απευθείας συγγραφής του περιεχοµένου, θα πρέπει να 
υποστηρίζεται και η εισαγωγή έτοιµου ψηφιακού περιεχοµένου χωρίς 
περιορισµούς µορφοποίησης µέσω διαισθητικής διεπαφής.  
Θα πρέπει να υποστηρίζεται πλούσιο σχήµα µεταδεδοµένων µε βάση ευρέως 
αποδεκτά πρότυπα, το οποίο θα πρέπει να τροφοδοτεί και τις αναζητήσεις 
του περιεχοµένου. 
Επιπλέον, θα πρέπει να δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες: 
• ∆ιαχείρισης εκδόσεων του διατιθέµενου περιεχοµένου ώστε να 
υποστηρίζεται η ιστορικότητα παρακολούθησης ενός θέµατος. 
• Υποστήριξης πολυµορφικής διάθεσης περιεχοµένου. 
• Υποστήριξης πολύ-γλωσσικού περιεχοµένου 
• Συλλογής περιεχοµένου από άλλους διαδικτυακούς τόπους ή αποθήκες 
εγγράφων. 
 
Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται η τήρηση στατιστικών στοιχείων χρήσης 
του συστήµατος όπως επισκεψιµότητα, πλήθος χρηστών των υπηρεσιών του, 
αλλά και επιπρόσθετα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των εφαρµογών του, 
ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθησή του και άρα η άµεση 
ανταπόκριση του συστήµατος στη διάθεση και τα δεδοµένα των χρηστών. 
 
Απαιτείται η χρήση αυτοµατοποιηµένων µεθόδων ανακάλυψης λαθών που 
αφορούν κυρίως την περίπτωση µη διαθέσιµης αλυσίδας πληροφορίας 
(δεσµοί χωρίς συσχέτιση και άρα χωρίς περιεχόµενο).  
 
Τέλος, µεγάλη σηµασία για το σύστηµα έχει και η διασφάλιση της 
εγκυρότητας του περιεχοµένου και των διαδικασιών γύρω από αυτό. Πέραν 
του συστήµατος ασφάλειας, για την ανάρτηση του περιεχοµένου θα πρέπει 
να καταγραφούν όλες οι ενέργειες που εκτελούνται στο περιεχόµενο και να 
διασφαλίζεται το αδιάβλητο της καταγραφής αλλά και του περιεχοµένου.  
 
2.2.3     Εργαλεία 
Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει µια σειρά από εργαλεία που θα 
αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών.  
 
2.2.3.1  Ενεργοί Σύνδεσµοι 
Οι ενεργοί σύνδεσµοι (links) αναφέρονται στη διαχείριση συνδέσµων µε 
άλλους δικτυακούς τόπους ή URLs για την προώθηση του τελικού χρήστη σε 
σχετικούς χώρους. Θα πρέπει να παρέχονται αυτόµατοι µηχανισµοί 
εξακρίβωσης εγκυρότητας των συνδέσµων και να παράγονται σχετικές 
διαχειριστικές αναφορές για τη συντήρησή τους.  
2.2.3.3. Συχνές Ερωτήσεις 
Η υποστήριξη λειτουργίας χώρων FAQ: Frequently Asked Questions 
περιλαµβάνει τη θεµατική καταγραφή σε ζεύγη ερωτήσεων – απαντήσεων 
που αφορούν το ευρύτερο περιβάλλον των Μ.Κ.Ο. και των Συλλόγων 
Μεταναστών.  
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3.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
Η τεχνολογία, στην οποία θα βασιστεί η υλοποίηση του έργου θα πρέπει: 
 
• Να έχει διαδικτυακή δυνατότητα (web-based) 
• Να βασίζεται στο πρότυπο αρχιτεκτονικής πολλαπλών επιπέδων 
• Να υποστηρίζει απεριόριστο πλήθος χρηστών 
• Να εξασφαλίσει την κάλυψη αυξηµένων απαιτήσεων σε όγκους 

δεδοµένων 
• Να υποστηρίζει ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες 
• Να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα δοµικά στοιχεία και τις δυνατότητες που 

µπορούν να προσφέρουν στο σύστηµα (servers, databases κ.λπ) 
• Να πληροί υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας 
 
4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 
Η φυσική αρχιτεκτονική του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης θα 
καθοριστεί από τον Τελικό ∆ικαιούχο και θα καταγραφεί στη Μελέτη 
Εφαρµογής.  
 
5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 
Το Λογισµικό θα πρέπει να αποτελεί δοκιµασµένο προϊόν, να έχει 
αποδεδειγµένα πολλαπλές εγκαταστάσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα και να 
υποστηρίζεται πλήρως από την εταιρεία παραγωγής του µέσω νέων 
εκδόσεων.  
Επισηµαίνεται ότι στην πρόταση του υποψηφίου Τελικού ∆ικαιούχου θα 
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν απαραίτητες άδειες χρήσης του 
λογισµικού για την υλοποίηση της ∆ράσης.  
 
6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να τηρούνται σε επίπεδο σχεδιασµού θα 
πρέπει να εξεταστούν ως προς την αρχιτεκτονική του προτεινόµενου 
πληροφοριακού συστήµατος, τα δεδοµένα και µεταδεδοµένα, τις εφαρµογές 
και τον εξοπλισµό.   
Οι παράµετροι που θα πρέπει να εξεταστούν αφορούν στα ακόλουθα: 
• Ασφάλεια (Security) 
• Επεκτασιµότητα (Expandability) 
• Κλιµάκωση (Scalability) 
• ∆ιαχειρισιµότητα (Manageability) 
• ∆ιαθεσιµότητα (Availability)  
 
 
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΎΧΟΥ 
Ο Υποψήφιος Τελικός ∆ικαιούχος θα πρέπει στην πρότασή του να 
καταγράψει τον τρόπο (µεθοδολογία, αρχιτεκτονική προσέγγιση, προϊόντα, 
υποστηριζόµενα πρότυπα κ.λπ.), µε τον οποίο θα καλύψει τα ακόλουθα: 
• Υποστήριξη Servers: αφορά στη θεώρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών 

της πύλης από πλευράς τεχνικής υποδοµής. Θα πρέπει να αναφερθεί η 
υποστήριξη:  
� Βάσεων ∆εδοµένων: χρήση Β∆ για την υποστήριξη της λειτουργίας της 

πύλης αυτής καθ’ εαυτής 
� Λειτουργικών Συστηµάτων Servers: δυνατότητα της εφαρµογής της 

πύλης να τρέχει στα διαθέσιµα λειτουργικά συστήµατα εξυπηρετητών 
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� Web Server – Application Server: Ανάλογα µε την προτεινόµενη 
αρχιτεκτονική, θα πρέπει να περιγραφεί η υποστήριξη από την πύλη 
των παραπάνω εξυπηρετητών, των ρόλων τους και των τεχνικών 
υλοποίησης της εφαρµογής της πύλης επάνω σε αυτούς µε αναφορές 
σε παραµέτρους όπως διαχείριση, περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών 
κ.λπ. 

• Υποστήριξη clients: αφορά στη θεώρηση τεχνικών χαρακτηριστικών της 
πύλης από πλευράς τεχνικής υποδοµής των επισκεπτών. Θα πρέπει να 
αναφερθούν χαρακτηριστικά όπως: 
� Υποστηριζόµενοι browsers  
� Πλήρης λειτουργικότητα ανεξαρτήτως browser. 

• Ασφάλεια συστήµατος: ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στα εξής 
σηµεία: 
� ∆ιασφάλιση της εγκυρότητας των δεδοµένων που περιέχονται σε αυτό 
� ∆ιασφάλιση της φυσικής ύπαρξης των δεδοµένων 
� Εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών αλλά και του 

περιορισµού της πρόσβασης στο σύστηµα σε επίπεδο που δεν είναι 
επιτρεπτό από συγκεκριµένη κατηγορία χρηστών 

 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα και δείκτες της ∆ράσης 

 

 

Α/Α Ποσοτικοί ∆είκτες  Τιµή Στόχος 

1 Αριθµός νέων καταχωρηµένων Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων 
Μεταναστών (σε σχέση µε τις Μ.Κ.Ο. και τους Συλλόγους 
Μεταναστών που εµπεριέχονται στον Οδηγό που έχει 
δηµιουργηθεί στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράµµατος 2007) 

200 

2 
Αριθµός επισκέψεων ανά µήνα στη ∆ιαδικτυακή Πύλη 

3.000 

3 
Αριθµός καταχωρήσεων / ενεργειών των Μ.Κ.Ο. και των 
Συλλόγων Μεταναστών σε ετήσια βάση 

500 

 

Α/Α Ποιοτικοί ∆είκτες Τιµή Στόχος 

1 Πληρότητα παρεχόµενης πληροφόρησης για τις Μ.Κ.Ο. και 
τους Συλλόγους Μεταναστών 

100% 

2 Σαφήνεια πληροφοριών που περιέχονται στη ∆ιαδικτυακή 
Πύλη 

100% 

3 
Βαθµός ευχρηστίας της ∆ιαδικτυακής Πύλης 

80% 

4 
∆ιασφάλιση της εγκυρότητας του περιεχοµένου της 
∆ιαδικτυακής Πύλης 

100% 

5 
Βαθµός ενηµέρωσης των Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων Μεταναστών 

90% 

6 
Βαθµός ενηµέρωσης των φορέων που δραστηριοποιούνται 
σε θέµατα µετανάστευσης  

85% 

 

 

 

 



                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ∆ΡΑΣΗ 1.1/09 
 

11 

Παραδοτέα  

 
Ως προς το Α’ Μέρος: Επικαιροποίηση, οργάνωση και 
κατηγοριοποίηση του υλικού των Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται 
στην ελληνική επικράτεια σε θέµατα µετανάστευσης και Συλλόγων 
Μεταναστών.  

 
• Επικαιροποιηµένος Οδηγός Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων Μεταναστών 
• Έκθεση µε θέµα την καταγραφή των ευρηµάτων που θα προκύψουν  

         από την κατηγοριοποίηση των Μ.Κ.Ο. και των Συλλόγων Μεταναστών 
• Έκθεση αξιολόγησης και αποτίµησης της δράσης των Μ.Κ.Ο. και των  

         Συλλόγων Μεταναστών 
• Έκθεση µε τα πορίσµατα της συγκριτικής επισκόπησης των βασικών 

χαρακτηριστικών των Συλλόγων Μεταναστών σε άλλα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 
Ως προς το Β’ Μέρος:  ∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων για τις Μ.Κ.Ο. 
και τους Συλλόγους Μεταναστών και ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Πύλης, 
στην οποία θα ενσωµατωθεί το συλλεχθέν υλικό 

 
• Μελέτη Εφαρµογής της ∆ράσης στη βάση του υφιστάµενου  

         χρονοδιαγράµµατος. 
• Μελέτη Ασφάλειας 
• ∆ιαδικτυακή Πύλη που θα περιλαµβάνει τη Βάση ∆εδοµένων για τις  

         Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τους Συλλόγους Μεταναστών. 
• Εγχειρίδιο για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

 
 

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ράσης 1.1/09 ανέρχεται σε 70.865,96€, 
µε κοινοτική συγχρηµατοδότηση ύψους 75%, ήτοι 53.149,47€  και εθνική 
χρηµατοδότηση ύψους 25%, ήτοι 17.716,49€. 

Η υλοποίηση της παρούσας ∆ράσης δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να έχει 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών της συγχρηµατοδοτούµενης ∆ράσης 
προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρµογής του Ταµείου (Παράρτηµα 
Ι) και στην Απόφαση της Επιτροπής 2008/457/ΕΚ (Παράρτηµα ΧΙ). 
Ειδικότερα, προκειµένου να θεωρηθούν επιλέξιµες οι προτεινόµενες δαπάνες 
θα πρέπει:  

• να βρίσκονται εντός του πεδίου εφαρµογής και των στόχων του 
Ταµείου, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της Απόφασης 
του Συµβουλίου 2007/435/ΕΚ, 

• να υπάγονται στις επιλέξιµες ∆ράσεις που παρατίθενται στο άρθρο 4 
της Απόφασης του Συµβουλίου 2007/435/ΕΚ, 
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• να έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 
επιλεξιµότητας, όπως ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση, 

• να είναι εύλογες και σύµφωνες µε τις αρχές της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ειδικότερα από άποψη αντιστοιχίας 
αξίας και δαπάνης καθώς και σχέσης κόστους-αποτελέσµατος, 

• να συνδέονται µε τις οµάδες-στόχους που αναφέρονται στο πλαίσιο 
της ανωτέρω Απόφασης, 

Η εκτίµηση και επιλογή των δαπανών της ∆ράσης από τους υποψηφίους 
δικαιούχους κατά τη διαδικασία υποβολής της πρότασης θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από την καλύτερη σχέση αξίας-ποιότητας και τιµής µε 
αναφορά σε πραγµατική βάση. Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχεται επαρκής 
πληροφόρηση σχετικά µε το είδος, τα συστατικά στοιχεία και τα ποσά της 
κάθε δαπάνης στον προτεινόµενο προϋπολογισµό και να υπάρχει 
ισοσκελισµός, δηλαδή το σύνολο του επιλέξιµου κόστους να ισούται προς το 
σύνολο των εσόδων. 

Η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών ξεκινά από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και λήγει στις 
30/06/2011. 

5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωµή των Τελικών ∆ικαιούχων δύναται να γίνει µε δύο τρόπους: 

α) Προχρηµατοδότηση της τάξεως του 40% του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού της ∆ράσης, είτε µε την υποβολή στην Υπεύθυνη Αρχή 
Ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Ι της παρούσας 
πρόσκλησης, συνοδευόµενη από γραµµάτιο είσπραξης ή άλλο αποδεικτικό 
είσπραξης (πλην τιµολογίου), είτε µε την υποβολή σφραγισµένων 
επικυρωµένων αντιγράφων εξοφληµένων ή επί πιστώσει παραστατικών 
δαπανών, τα οποία να καλύπτουν το 40% του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού της ∆ράσης και να είναι επιλέξιµα σύµφωνα µε το Τεχνικό 
∆ελτίο και τους κανόνες επιλεξιµότητας του Ταµείου. 

β) Αποπληρωµή (υπολειπόµενο 60% ή 100%) µε την ολοκλήρωση της 
∆ράσης και την υποβολή στην Υπεύθυνη Αρχή όλων των απαραίτητων 
εντύπων και παραστατικών ολοκλήρωσης και οικονοµικής εκκαθάρισης. 

 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Κάθε ενδιαφερόµενος φορέας µπορεί να υποβάλει µόνο µία πρόταση προς 
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. 

Η αξιολόγηση κάθε πρότασης συνίσταται στον έλεγχο και στη βαθµολόγηση 
συγκεκριµένων οµάδων κριτηρίων. Τα κριτήρια αποσκοπούν στην 
τεκµηρίωση της τεχνικής και της οικονοµικής ικανότητας, της σκοπιµότητας, 
του ολοκληρωµένου χαρακτήρα, της σαφήνειας της πρότασης, της 
ρεαλιστικότητας και του εφικτού του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, της 
µεθοδολογίας υλοποίησης καθώς και της αναγκαιότητας των προτεινόµενων 
δαπανών. Η αξιολόγηση των προτάσεων χρηµατοδότησης ολοκληρώνεται σε 
δύο διαδοχικά και διακριτά στάδια.  
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Στάδιο 1ο  Πληρότητα Φακέλου 

ΟΜΑ∆Α Α: Τυπική πληρότητα της πρότασης, όπου εξετάζονται α. η 
τήρηση των προθεσµιών υποβολής της πρότασης, β. αν ο υποψήφιος 
περιλαµβάνεται στις κατηγορίες των νοµικών προσώπων που έχουν δικαίωµα 
υποβολής, γ. αν έχουν υποβληθεί όλα τα τυποποιηµένα έγγραφα και 
δικαιολογητικά στοιχεία µε υπογραφές και σφραγίδα όπου απαιτείται. 

 

Στάδιο 2ο  Αξιολόγηση Προτάσεων Χρηµατοδότησης 

ΟΜΑ∆Α Β: Επάρκεια υποψηφίου, όπου εξετάζονται α. η οικονοµική 
ικανότητα του υποψηφίου, β. η τεχνική ικανότητα. 

ΟΜΑ∆Α Γ: Σκοπιµότητα της πρότασης,  στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται 
η συµµόρφωση του υποψηφίου µε τις γενικότερες κατευθυντήριες γραµµές 
που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά συνέπεια εφαρµόζονται από το 
Ταµείο για την υλοποίηση της ∆ράσης, καθώς και την εξασφάλιση της 
συνοχής και συµπληρωµατικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων από το 
Ταµείο  ∆ράσεων και εκείνων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 
κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων.   

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των οµάδων  Α έως Γ είναι η 
Λήψη θετικής απάντησης  «ΝΑΙ» σε όλα  τα  κριτήρια, διαφορετικά  η 
Πρόταση απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. 

ΟΜΑ∆Α ∆: Σαφήνεια της πρότασης, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται α. 
η περιγραφή και µεθοδολογική προσέγγιση της ∆ράσης, καθώς και η 
αναφορά σε εργαλεία, τεχνικές και επιµέρους φάσεις/ενέργειες, β. η 
σαφήνεια και η διακριτότητα κατά την περιγραφή και παρουσίαση των 
παραδοτέων, γ. η αναγκαιότητα των προτεινόµενων δαπανών, δ. το 
χρονοδιάγραµµα της πρότασης σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο και την 
προτεινόµενη µέθοδο υλοποίησης.  

Για κάθε κριτήριο της εν λόγω οµάδας η βαθµολογία κυµαίνεται από το 0 έως 
το 10, µε ένδειξη κάλυψης υψηλή, µέση και χαµηλή. 
 

Υψηλή κάλυψη (Βαθµός 8-10): όταν η κάλυψη του κριτηρίου είναι από 
πολύ καλή έως άριστη και τεκµηριώνεται µε υλικό και επιπλέον 
δικαιολογητικά στοιχεία.  
 
Μέση κάλυψη (Βαθµός 4-7): όταν η κάλυψη του κριτηρίου είναι από 
επαρκής έως αρκετά καλή (δηλαδή επισηµαίνονται µικρές αδυναµίες), ή όταν 
παρουσιάζεται κάλυψη πολύ καλή χωρίς όµως αυτό να τεκµηριώνεται µε 
έναν από τους τρόπους που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη περίπτωση. 
 
Χαµηλή κάλυψη (Βαθµός 0-3): όταν η κάλυψη του κριτηρίου είναι 
ανεπαρκής ή όταν η παρουσίαση δεν είναι αξιόπιστη και δεν τεκµηριώνεται. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγηση στο στάδιο αυτό 
είναι κάθε κριτήριο να λαµβάνει βαθµολογία µεγαλύτερη του 
µηδενός (0), διαφορετικά  η πρόταση απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω 
αξιολόγηση. 
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7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Ο κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει πρόταση µε τη συµπλήρωση του 
συνηµµένου Τεχνικού ∆ελτίου ∆ράσης, είτε µεµονωµένα, είτε στο πλαίσιο 
συνεργασίας µε άλλους φορείς (εταίρους). Στην περίπτωση υποβολής 
πρότασης ως Συνεργασία θα πρέπει ένας εκ των εταίρων να ορίζεται 
¨Συντονιστής Φορέας¨ της Συνεργασίας, ρόλος του οποίου είναι να 
βεβαιώνει ότι όλοι οι εταίροι της ∆ράσης υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις 
και αναλαµβάνουν ευθύνη µέσω αυτού, ο οποίος παραµένει τελικός 
υπόλογος για την τήρηση των συµβατικών όρων τόσο από τον ίδιο όσο και 
από τους λοιπούς εταίρους στη ∆ράση. 
Πριν τη συµπλήρωση των απαιτούµενων εντύπων οι υποψήφιοι δικαιούχοι 
θα πρέπει να έχουν µελετήσει και λάβει γνώση του «Οδηγού Εφαρµογής του 
Ετήσιου Προγράµµατος 2009» και να βεβαιωθούν ότι έχουν κατανοήσει ορθά 
τους όρους και τα κριτήρια που ορίζονται από το Ταµείο. Πληροφορίες 
σχετικά µε τη Σύσταση και τους Κανόνες Εφαρµογής του Ταµείου βρίσκονται 
σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο του Ταµείου, 
http://ete.ypes.gr. 
 
Σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε άλλες ∆ράσεις του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης, ή 
άλλων εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων.   

Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης ορίζεται η 02/08/2010   

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη µορφή, σε κλειστό φάκελο που φέρει 
τις παρακάτω ενδείξεις. Εάν χρησιµοποιήσετε περισσότερους από έναν 
φακέλους, πρέπει να το αναφέρετε πάνω σε κάθε φάκελο σηµειώνοντας 
¨1/2¨, ¨2/2¨κ.λπ. 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Προτεραιότητα 1: Υλοποίηση ∆ράσεων για την πρακτική εφαρµογή 
των «Κοινών Βασικών Αρχών για την πολιτική ένταξης των 

µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

∆ράση 1.1/09: «∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων για τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και τους Συλλόγους Μεταναστών» 

 
Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαµβάνεται µόνο η 
ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης στο Πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Ένταξης και όχι η ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου ή 
αποδεικτικού ταχυµεταφοράς. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς φέρουν την 
αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης. 
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Η κάθε πρόταση που υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης θα 
πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
 

1. Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο Τεχνικό ∆ελτίο (σε έντυπη 
µορφή), σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ¨Τεχνικό ∆ελτίο ∆ράσης¨ 
και τον Πίνακα Γ ¨Προϋπολογισµός ∆ράσης¨ του Τεχνικού 
∆ελτίου. Σηµειώνεται ότι το Τεχνικό ∆ελτίο µονογράφεται σε κάθε 
σελίδα από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα ή της συνεργασίας, ενώ 
υπογράφεται ιδιοχείρως και σφραγίζεται στην τελευταία σελίδα. 

2. CD-ROM που περιλαµβάνει σε ηλεκτρονική µορφή το 
συµπληρωµένο ¨Τεχνικό ∆ελτίο ∆ράσης¨ και τον πίνακα Γ 
¨Προϋπολογισµός ∆ράσης¨ του Τεχνικού ∆ελτίου (σε µορφή 
excel). 

3. Τα ακόλουθα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε την 
κατηγορία του υποψηφίου δικαιούχου. Σε περίπτωση 
Συνεργασίας, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοτελή για κάθε έναν 
εκ των εταίρων ξεχωριστά. 

 
 

Α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

∆ικαιολογητικά Τυπικής Πληρότητας 

α) Επικυρωµένο απόσπασµα των Πρακτικών του αρµοδίου οργάνου του 
υποψηφίου δικαιούχου σχετικά µε την εκπροσώπησή του 

β) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την 
υποβολή πρότασης, στην οποία θα ορίζεται ότι: 

o η πρόταση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές 
της πρόσκλησης, της οποίας ο υποψήφιος δικαιούχος έλαβε γνώση  

o αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των 
συνηµµένων σε αυτή εγγράφων 

o η υποβαλλόµενη πρόταση καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων 
υπηρεσιών και  

o τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι ακριβή  

γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου δικαιούχου 
περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της δράσης από 
άλλους κοινοτικούς πόρους.   

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Ικανότητας 

α) Οικονοµικός απολογισµός των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών. 

β) Απολογισµός δράσεων και προγραµµάτων του τελευταίου έτους.  

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

∆ικαιολογητικά Τυπικής Πληρότητας 

α) Καταστατικό νοµίµως δηµοσιευµένο καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του. 

β) Πιστοποιητικά αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από τα οποία να 
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προκύπτουν ότι ο υποψήφιος δικαιούχος είναι ενήµερος: 1) ως προς τις 
υποχρεώσεις που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 2) ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. 

γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία.  

δ) Επικυρωµένο απόσπασµα των Πρακτικών του αρµοδίου οργάνου του 
υποψηφίου δικαιούχου σχετικά µε την εκπροσώπησή του. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δικαιούχος δεν κηρύχθηκε έκπτωτος 
από φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 

στ)  Απόφαση του αρµόδιου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την 
υποβολή πρότασης στην οποία θα ορίζεται ότι: 

o η πρόταση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές 
της πρόσκλησης, της οποίας ο υποψήφιος δικαιούχος έλαβε γνώση  

o αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των 
συνηµµένων σε αυτή εγγράφων 

o η υποβαλλόµενη πρόταση καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων 
υπηρεσιών και  

o τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι ακριβή  

ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου δικαιούχου 
περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της δράσης από 
άλλους κοινοτικούς πόρους.   

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Ικανότητας 

α) Ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών των δύο προηγούµενων 
οικονοµικών ετών ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής της τάξης του 5% του 
συνολικού προϋπολογισµού της δράσης.  

β) Απολογισµό δράσεων και προγραµµάτων του τελευταίου έτους.  

Γ. ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

∆ικαιολογητικά τυπικής πληρότητας  

α) Καταστατικό εγγεγραµµένο στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου της 
έδρας της Μ.Κ.Ο. ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του. 

β) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια φορολογική αρχή, ή 
επικυρωµένο αντίγραφο της. 

γ) Παρουσίαση της οργανωτικής δοµής της Μ.Κ.Ο., τόσο σε επίπεδο 
διοίκησης, όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας της (π.χ. υπάρχων 
µηχανισµός οικονοµικού ελέγχου, οργανόγραµµα της Μ.Κ.Ο. κτλ.), 
προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα δραστηριοποίησης της 
Οργάνωσης.   

δ) Αποδεδειγµένη (µε κατάσταση προσωπικού, σύµβαση έργου κ.λπ.) 
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απασχόληση τουλάχιστον ενός ατόµου, ως διοικητικό προσωπικό, 
ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας για την τήρηση των διαχειριστικών 
στοιχείων και των πληροφοριών δράσης του φορέα. 

ε) Μισθωτήριο ή τίτλος κυριότητας έδρας και οργανωµένου χώρου εργασίας 
(ενοικιαζόµενες ή ιδιόκτητες ή κατά παραχώρηση δοµές), το οποίο να 
συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση που θα αναφέρει ότι ο χώρος πληροί τις 
βασικές προδιαγραφές οργανωµένου χώρου διοίκησης και ότι σε αυτόν 
λειτουργεί τουλάχιστον ένας (1) υπολογιστής µε πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

στ) Κατάθεση εγγράφων (εγκριτικές αποφάσεις, ενάρξεις υλοποίησης 
προγραµµάτων κ.α.), προγραµµάτων ή άλλων στοιχείων και βεβαιώσεων, 
από τα οποία να προκύπτει -τουλάχιστον διετής- εµπειρία της Μ.Κ.Ο. [για τις 
µη νεοσυσταθείσες Μ.Κ.Ο.] ή των µελών της [για τις νεοσυσταθείσες Μ.Κ.Ο.] 
σχετικά µε την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων συναφή προς το 
αντικείµενο της παρούσας. 

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Ικανότητας 

α) Κατάθεση επικυρωµένων αντιγράφων της αναλυτικής κατάστασης 
εσόδων- εξόδων των δύο προηγούµενων ετών, που συνυποβάλλεται µε τη 
φορολογική δήλωση ή εγγυητική επιστολή συµµετοχής της τάξης του 5% 
του συνολικού προϋπολογισµού της δράσης.   

β) Απολογισµό δράσεων και προγραµµάτων του τελευταίου έτους  

∆. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
α) Σύσταση και καταστατικό του οργανισµού 
β) Έγγραφο νόµιµης εκπροσώπησης της αποστολής του οργανισµού στο 
κράτος µέλος 
γ) Το σύνολο των υλοποιηθέντων Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων της 
αποστολής του οργανισµού στο κράτος µέλος Ε.Ε.  
Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

α) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την 
υποβολή της πρότασης σε συνεργασία µε άλλον/ άλλους φορείς. 

β) Ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας υπογεγραµµένο από κάθε µέλος της 
συνεργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον τα πλήρη στοιχεία των 
υποψηφίων δικαιούχων, οι βασικοί όροι της συνεργασίας, ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της συνεργασίας (ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να είναι ένα από 
τα µέλη της διοίκησης των υποψηφίων δικαιούχων) µε πλήρη εξουσία 
διαχείρισης και δέσµευσης της συνεργασίας έναντι της Υπεύθυνης Αρχής, ο 
ακριβής καθορισµός αρµοδιοτήτων κάθε µέλους καθώς και το ποσό της 
επιχορήγησης που δικαιούται κάθε µέλος της συνεργασίας.   

γ) Τα δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας και οικονοµικής ικανότητας, όπως 
έχουν περιγραφεί ανωτέρω ανά κατηγορία, υποβάλλονται αυτοτελώς από 
κάθε µέλος της συνεργασίας  

Οι προτάσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας  2, 105 63, Αθήνα (6ος όροφος, 
Γραµµατεία) τις ώρες 09.30 π.µ. – 14.30 µ.µ. κατά τις εργάσιµες ηµέρες.  
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8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Το Ετήσιο Πρόγραµµα 2009, η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, 
το Τεχνικό ∆ελτίο ∆ράσης, ο Οδηγός Εφαρµογής και οι κανόνες 
επιλεξιµότητας των δαπανών βρίσκονται αναρτηµένα στο διαδικτυακό τόπο 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης (http://ete.ypes.gr). 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, τη 
συµπλήρωση των Τεχνικών ∆ελτίων και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να 
απευθύνεστε στις:  

• Ελένη Χαροκόπου, τηλ.210 374 1218, e-mail: impl2.integration@ypes.gr 

• Ευαγγελία Καπινιάρη, τηλ.210 374 1310, e-mail: 
impl2.integration@ypes.gr 

 

9.  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  

Η Υπεύθυνη Αρχή διατηρεί τη δυνατότητα παράτασης της προθεσµίας 
υποβολής προτάσεων ή ανάκλησης της παρούσας Πρόσκλησης.  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι 
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Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.....................................................Ηµεροµηνία έκδοσης...................... 

Προς:  

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης  

Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

Ευαγγελιστρίας 2 

Αθήνα Τ.Κ. 105 63 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθ................ για ευρώ ……………. (00.000) 

Με την παρούσα εγγυόµαστε ως αυτοφειλέτες, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του/της 
(φορέας/εταιρεία) ή υπέρ των εταίρων:  

α) ………………………., που εδρεύει στην …………, οδός …………….., αριθµός ………., ΤΚ 
………… 

β) ………………………., που εδρεύει στην …………, οδός …………….., αριθµός ………., ΤΚ 
………… 

(µελών της συνεργασίας, ατοµικά για κάθε έναν από αυτούς  και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
συνεργασίας,) και µέχρι του ποσού των Ευρώ ……….. Χιλιάδων (00.000), για τη λήψη 
προκαταβολής ποσοστού 40% στο πλαίσιο εκτέλεσης του από 00/00/2010 
Συµφώνου Αποδοχής Όρων που αφορά στο διενεργούµενο Ετήσιο Πρόγραµµα 2009 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, για την 
εκτέλεση της ∆ράσης µε κωδικό «…..» και τίτλο: «……..» συνολικού προϋπολογισµού 
Ευρώ …………… (000.000), σύµφωνα µε τη µε αριθµό ……….. Πρόσκληση Υποβολής 
Προτάσεων.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας και µε την 
επιστροφή του σώµατος της παρούσας σε εµάς. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.   

 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι και την 
επιστροφή της στα χέρια µας ή µέχρι την έγγραφη απαλλαγή µας, οπότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.   

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας. 

  

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 


