
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ∆ΡΑΣΗ 3.1/09 1 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΝΤΑΞΗΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

 
 
 Υπουργείο Εσωτερικών, 
 Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
 ∆ιακυβέρνησης 
Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής  
Πολιτικής 
 Γενική ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης 
 ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης  
Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας: 105 63 

Αθήνα 
 

  
Ηµεροµηνία: 11-06-2010  
Α.Π.: 13724/10 
 
Κωδικός Πρόσκλησης: 3.1/09  

 

 
 

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 3:  «Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 
πολιτικών προώθησης της διαπολιτισµικότητας στα κράτη µέλη, σε 
όλα τα επίπεδα της διοίκησης» 

∆ράση 3.1/09: «Προγράµµατα διαπολιτισµικής επιµόρφωσης του 
προσωπικού που υπηρετεί στα Καταστήµατα Κράτησης της χώρας, 
στις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων & Επιµελητών Κοινωνικής 
Αρωγής» 

 
 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Η επιµόρφωση του προσωπικού που υπηρετεί σε Καταστήµατα Κράτησης της 
χώρας, στις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων & Επιµελητών Κοινωνικής 
Αρωγής, µε στόχο τον εµπλουτισµό των γνώσεων και δεξιοτήτων σε βασικές 
αρχές διαπολιτισµικότητας  και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών  για  τη 
βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους προκειµένου να αναβαθµιστεί 
το επίπεδο στην διαχείριση των εντάσεων και των συγκρούσεων καθώς 
επίσης και των παρεχόµενων υπηρεσιών στους παραβατικούς υπηκόους 
τρίτων χωρών. 
 
1.1 Γενικοί στόχοι 
Οι γενικοί στόχοι της ∆ράσης είναι: 
• Η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους αλλοδαπούς κρατουµένους 
που βρίσκονται σε καταστήµατα κράτησης της χώρας, και συνεπώς η 
διευκόλυνση της ένταξης τους στην ελληνική κοινωνία. 
• Η προσαρµογή των καταστηµάτων κράτησης της χώρας, των Εταιριών  
Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α), των στεγών φιλοξενίας, και των Υπηρεσιών 
Επιµελητών Ανηλίκων στην σύγχρονη διαπολιτισµική πραγµατικότητα. 
  
1.2 Ειδικοί στόχοι 
Οι ειδικοί στόχοι της ∆ράσης είναι: 
• Παροχή πολιτιστικά διαφοροποιηµένων υπηρεσιών στους κρατουµένους 
υπηκόων τρίτων χωρών 
• Η διεύρυνση των γνώσεων και η απόκτηση δεξιοτήτων του προσωπικού µε 
στόχο τη διευκόλυνση ενασχόλησης του µε το αντικείµενο. 
• Η απόκτηση δεξιοτήτων προώθησης αρµονικής συνύπαρξης και διαχείριση 
κρίσεων από το προσωπικό 
• Ο επιτυχής χειρισµός των πολυπολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων των υπηκόων 
τρίτων χωρών που βρίσκονται έγκλειστοι σε καταστήµατα κράτησης της 
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χώρας, σε Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α), τις στέγες φιλοξενίας, και 
τις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων 

  

 

 

2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 
2.1  Προδιαγραφές ∆ράσης 
Ο υποψήφιος δικαιούχους υποχρεούται στην πρόταση του να υποβάλει 
Σχέδιο Υλοποίησης της δράσης 3.1/09 στο οποίο να περιλαµβάνονται  
αναλυτικά η περιγραφή των κατωτέρω σηµείων: 
 
1.  Αριθµός και προφίλ των συµµετεχόντων 
Η δράση απευθύνεται σε 2000 εκπαιδευόµενους,  συµπεριλαµβανοµένων 
των ειδικών επιστηµόνων, από το σύνολο του προσωπικού (φυλακτικό και 
διοικητικό, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, 
εγκληµατολόγους) που υπηρετεί στον τοµέα της σωφρονιστικής  πολιτικής, 
δηλαδή στα καταστήµατα κράτησης (αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ικαιοσύνης), 
στις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων, στις Υπηρεσίας Επιµελητών Κοινωνικής 
Αρωγής, καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 
 
 
2.  Τόπος και χώρος διεξαγωγής των σεµιναρίων 
Βασικό κριτήριο επιλογής της πρότασης αποτελεί η επιλογή του τόπου 
και του χώρου διεξαγωγής των σεµιναρίων. Ο χώρος διεξαγωγής των 
σεµιναρίων θα πρέπει να είναι  κατάλληλα εξοπλισµένος και διαµορφωµένος 
ώστε να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας και να 
διασφαλίζει την επιτυχή διεξαγωγή των σεµιναρίων. Συγκεκριµένα  ως τόποι 
διεξαγωγής των σεµιναρίων προτείνεται να πραγµατοποιηθούν:  

• Αθήνα : 7 σεµινάρια (εκ των οποίων υποχρεωτικά 1 στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, 1 στους χώρους του 
συγκροτήµατος των φυλακών Κορυδαλλού, 1 στο Ειδικό Κατάστηµα 
Κράτησης Νέων Αυλώνας, 2 στους χώρους του Ελαιώνα Θηβών) 

• Θεσσαλονίκη: 5 σεµινάρια (εκ των οποίων υποχρεωτικά 1 στους 
χώρους της φυλακής ∆ιαβατών, 1 στην αγροτική φυλακή 
Κασσάνδρας) 

• Πάτρα: 3 σεµινάρια (εκ των οποίων υποχρεωτικά 1 στους χώρους του 
καταστήµατος κράτησης Πατρών) 

• Ηράκλειο: 2 σεµινάρια 
• Χανιά: 2 σεµινάρια 
• Κοµοτηνή: 2 σεµινάρια 
• Ιωάννινα: 2 σεµινάρια 
• Βόλος: 3 σεµινάρια (εκ των οποίων το 1 υποχρεωτικά στο Αγροτικό 

Σωφρονιστικό Κατάστηµα Κράτησης Ανηλίκων Κασσαβέτειας, 1 στο 
ίδρυµα αγωγής αρρένων Βόλου)  

• Γρεβενά: 2 σεµινάρια  
• Χίος: 2 σεµινάρια 
• Κως: 2 σεµινάρια 
• Κέρκυρα: 2 σεµινάρια 
• Ναύπλιο: 3 σεµινάρια 
• Άµφισσα:1 σεµινάριο  
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• Λάρισα: 1 σεµινάριο 
• Μαλανδρίνο: 1 σεµινάριο 
 

 
 
 
3.  Χρονική διάρκεια σεµιναρίων 
Η δράση περιλαµβάνει σαράντα (40) σεµινάρια  τεσσάρων (4)  θεµατικών 
ενοτήτων, χρονικής διάρκειας ογδόντα (80) ωρών το καθένα. Για κάθε 
θεµατική ενότητα προβλέπονται είκοσι (20) ώρες διδασκαλίας για όλους τους 
εκπαιδευόµενους και επιπλέον πενήντα (50) ώρες για την θεµατική ενότητα 
για εκπαίδευση και αξιολόγηση  σε ψυχοµετρικά  τεστ  στις οποίες θα 
συµµετάσχουν το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό (ψυχολόγοι, 
κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εγκληµατολόγοι). 
 
4.  Θεµατικές ενότητες των σεµιναρίων 
Οι τέσσερεις  (4) βασικές θεµατικές ενότητες συν µία (1) ειδική  θεµατική 
ενότητα  των σεµιναρίων που θα πραγµατοποιηθούν είναι οι εξής : 
 
− 1η θεµατική ενότητα : «Βασικές αρχές ∆ιαπολιτισµικότητας. 

Σκιαγράφηση του διαπολιτισµικού προφίλ των υπηκόων τρίτων χωρών 
που βρίσκονται έγκλειστοι σε καταστήµατα κράτησης της χώρας ανάλογα 
µε την εθνικότητα, θρησκεία, φύλο κτλ, σε Εταιρείες Προστασίας 
Ανηλίκων (Ε.Π.Α), σε Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων (Υ.Ε.Α)  και  τις  
Στέγες Φιλοξενίας» 

 
− 2η θεµατική ενότητα : «Παρουσίαση διεθνών συµβάσεων, εθνικής 

νοµοθεσίας και µηχανισµών προστασίας µε έµφαση στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα των υποδίκων και των κρατουµένων ανηλίκων» 

 
− 3η θεµατική ενότητα : «Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών για την 

διαχείρισης των συγκρούσεων που εκδηλώνονται εντός των 
καταστηµάτων κράτησης, µέσω  µεταφοράς τεχνογνωσίας άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση µε το  σωφρονιστικό σύστηµα» 

 
− 4η θεµατική ενότητα: «Συµβουλευτική και ανάπτυξη µεθόδων 

προσέγγισης, διαµεσολάβησης» 
 
 
Ειδική θεµατική ενότητα: για τους ειδικούς επιστήµονες στην εκπαίδευσή 
τους σε ψυχοµετρικά τεστ. 
 
Οι ανωτέρω θεαµατικές ενότητες θα πρέπει να αναλυθούν λεπτοµερέστερα 
στα γνωστικά αντικείµενα  στα οποία θα αναπτυχθούν από το εν δυνάµει 
Τελικό ∆ικαιούχο. 
 

 
5.  Προφίλ εκπαιδευτών 
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι κάτοχοι master ή διδακτορικού 
διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο συναφές µε τις θεµατικές ενότητες της 
προκήρυξης ή να έχουν αποδεδειγµένη και επαρκή εργασιακή εµπειρία στα  
αντικείµενα των θεµατικών ενοτήτων. 
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6.  ∆ηµοσιοποίηση ∆ράσης 
Ο δικαιούχος θα πρέπει να προβλέψει σχέδιο δηµοσιότητας/ενηµέρωσης πριν 
την εφαρµογή της δράσης και την δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της. 
 
7.  Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
Απαιτείται ο σχεδιασµός χρονοδιαγράµµατος για την υλοποίηση της 
∆ράσης. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί 
ως το τέλος Ιουνίου του 2011. 
 
 
 
8. Μέτρηση της Αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος 
 
Α. Ποσοτικοί ∆είκτες 
 
Τίτλος ∆είκτη Μονάδα µέτρησης Τιµή στόχος 
Υλοποιηθέντα σεµινάρια  αριθµός  40 
Ώρες ανά θεµατική ενότητα αριθµός  20 
Συµµετέχοντες στα σεµινάρια 
(συµπεριλαµβανοµένων των 
ειδικών επιστηµόνων) 

άτοµα 2.000  (100) 
 

Ώρες για την εκπαίδευση,  
διεξαγωγή και αξιολόγηση  
των ψυχοµετρικών τεστ 

αριθµός 50 

Ειδικοί επιστήµονες 
συµµετέχοντες στις θεµατικές 
ενότητες των ψυχοµετρικών 
τεστ 

άτοµα   100 

 
 
Β. Ποιοτικοί ∆είκτες  
 
Τίτλος ∆είκτη Τιµή Στόχος 
Απόκτηση  διαπολιτισµικών ικανοτήτων στα καταστήµατα 
κράτησης της χώρας, στις υπηρεσίες Επιµελητών 
Ανηλίκων και Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής. 
 

100% 

Μεγαλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού ως προς τη διαφορετικότητα των εθνικών, 
φυλετικών, πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων και 
θρησκευτικών πεποιθήσεων των κρατουµένων που 
προέρχονται από τρίτες χώρες. 
 

100% 

 
 
9. Προϋπολογισµός 
Απαιτείται η σύνταξη ενός σχεδίου κοστολόγησης της δράσης που θα 
περιλαµβάνει αναλυτικά όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της. 
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2.2 Παραδοτέα 
Παραδοτέα της δράσης αποτελούν: 

• η διεξαγωγή των σαράντα (40) σεµιναρίων για την επιµόρφωση των 
δύο χιλιάδων (2.000) συµµετεχόντων  στα σεµινάρια 
(συµπεριλαµβανοµένων των Ειδικών Επιστηµόνων) και επιπλέον 
πενήντα (50) ώρες για εκπαίδευση και αξιολόγηση  σε ψυχοµετρικά  
τεστ στις οποίες θα συµµετάσχουν το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό. 

• Βεβαιώσεις Παρακολούθησης στους εκπαιδευοµένους 
• Ένα (1) εγχειρίδιο µε το εκπαιδευτικό υλικό των σεµιναρίων για 

διανοµή του στα Καταστήµατα Κράτησης της χώρας, στις Υπηρεσίες 
Επιµελητών Ανηλίκων & Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής, στις στέγες 
φιλοξενίας και σε Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α), προκειµένου 
να εξασφαλιστεί η χρήση του από το  προσωπικό που δεν συµµετείχε 
στην παρακολούθηση των σεµιναρίων  

 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ράσης 3.1/09 ανέρχεται σε 
649.946,39€, µε κοινοτική συγχρηµατοδότηση ύψους 75% της συνολικής 
συµβολής, ήτοι 487.459,80€  και εθνική χρηµατοδότηση ύψους 25%, ήτοι 
162.486,59€. 

Η χρηµατοδότηση 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, 

• 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, 
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• 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.  

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 
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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. 

 

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 
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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 βεβαιωθεί 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 02/08/10.  

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¨κλπ. 

«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  3: «Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 
πολιτικών προώθησης της διαπολιτισµικότητας στα κράτη µέλη, σε 

όλα τα επίπεδα της διοίκησης» 

∆ράση 3.1/09: «Προγράµµατα διαπολιτισµικής επιµόρφωσης του 
προσωπικού που υπηρετεί στα Καταστήµατα Κράτησης της χώρας, 
στις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων & Επιµελητών Κοινωνικής 

Αρωγής» 

 

 
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 
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α) Καταστατικό νοµίµως δηµοσιευµένο καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του. 

β) Πιστοποιητικά αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από τα οποία να 
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.), 
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προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα δραστηριοποίησης της 
Οργάνωσης.   

δ) Αποδεδειγµένη (µε κατάσταση προσωπικού, σύµβαση έργου κ.λπ.) 
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, 
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Γραµµατεία) τις ώρες 09.30 π.µ. – 14.30 µ.µ. κατά τις εργάσιµες ηµέρες.  

 

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:  

• Χρήστος Ζώγαλης, τηλ. 210 3741222, e-mail: impl1.integration@ypes.gr  

• Εβελίνα  Κοκκάλα, τηλ.210 3741310, e-mail: impl3.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) 

 


