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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2008  

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 
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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) 

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 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). 

8. 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). 

9. 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). 

10. Την Απόφαση της Επιτροπής της 3ης ∆εκεµβρίου 2008 σχετικά µε 
την έγκριση για την Ελλάδα του Πολυετούς Προγράµµατος, του 
Ετήσιου Προγράµµατος 2007 και του Ετήσιου Προγράµµατος 
2008 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών 
και τη συγχρηµατοδότηση για το 2007 και το 2008 από το εν 
λόγω Ταµείο (Ε(2008) 7531).  
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ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  
 

∆ηµόσιες αρχές σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, µη κυβερνητικοί οργανισµοί, 
διεθνείς οργανώσεις, 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 2008: 

 

 

Προτεραιότητα 4: 

Ανταλλαγή εµπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για 
θέµατα ένταξης µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε. 

∆ράση 4.1: 

Πανευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη µε θέµα «Καλές Πρακτικές ως προς 
τον Εθελοντισµό µε στόχο την ενδυνάµωση των µεταναστών» 
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1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

1.1 Στόχοι του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (εφεξής 
Ταµείο)  συστάθηκε µε την Απόφαση 2007/435/ΕΚ του Συµβουλίου µε 
γενικό στόχο: α. την υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν 
τα κράτη µέλη προκειµένου να µπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών µε 
διαφορετικό οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό, θρησκευτικό, 
γλωσσικό και εθνοτικό υπόβαθρο να τηρούν τους όρους διαµονής και 
β. τη διευκόλυνση της ένταξής τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το 
Ταµείο εστιάζεται πρωτίστως σε δράσεις σχετικές µε την οµαλή ένταξη 
των νεοαφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών. 

Το Ταµείο συµβάλλει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

α) διευκόλυνση της ανάπτυξης και της εφαρµογής των 
διαδικασιών εισδοχής που αφορούν και στηρίζουν τη διαδικασία 
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, 

β) ανάπτυξη και εφαρµογή της διαδικασίας ένταξης των 
νεοαφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη µέλη, 

γ) αύξηση της ικανότητας των κρατών µελών να αναπτύσσουν, 
να εφαρµόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν πολιτικές 
και µέτρα ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, 

δ) ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και 
συνεργασία, εντός και µεταξύ των κρατών µελών, όσον αφορά 
την ανάπτυξη, την εφαρµογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των πολιτικών και των µέτρων ένταξης των υπηκόων 
τρίτων χωρών. 

 

1.2 Θεσµικά όργανα: Αρχές ∆ιαχείρισης και Ελέγχου  

Ως Υπεύθυνη Αρχή του Ταµείου για την Ελλάδα έχει οριστεί η 
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Ως αρχή Πιστοποίησης των δηλώσεων δαπανών έχει οριστεί το Τµήµα 
Β’ της 41ης  ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών Σχέσεων µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς  του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  

Ως Αρχή Ελέγχου του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου έχει 
οριστεί το Τµήµα Γ’ της 41ης  ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών Σχέσεων 
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς  του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών / Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. 

 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Η δράση αποσκοπεί στην ανταλλαγή καλών πρακτικών εθελοντικής 

δράσης µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε. µε στόχο τη διαµόρφωση 

µιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης.  

 

2.1 Γενικοί στόχοι 

Οι γενικοί στόχοι της ∆ράσης είναι οι ακόλουθοι: 

 
- Καλλιέργεια ή / και ενίσχυση του πνεύµατος του εθελοντισµού 

στους µετανάστες για την καλύτερη ένταξή τους στις κοινωνίες 

υποδοχής. 

- Καλλιέργεια ή / και ενίσχυση του πνεύµατος του εθελοντισµού 

στους ευρωπαίους πολίτες για προώθηση της αρµονικής 

συνύπαρξής τους µε τους µετανάστες. 

- Ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και της δηµοκρατίας στις 

χώρες υποδοχής και δηµιουργία µιας συνεκτικής πολιτικής 

ένταξης σε επίπεδο χωρών Ε.Ε. 
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2.2 Ειδικοί στόχοι 

Οι ειδικοί στόχοι της ∆ράσης είναι οι ακόλουθοι: 

 
- Συσσώρευση γνώσης και εµπειρίας σε σχέση µε το ρόλο του 

εθελοντισµού των µεταναστών στη διαδικασία ένταξής τους. 

- ∆ηµιουργία διακρατικών δικτύων εθελοντισµού που ασχολούνται 

µε θέµατα µετανάστευσης. 

- Συµπεράσµατα σχετικά µε το ρόλο του εθελοντισµού 

µεταναστών και γηγενών στην ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής των χωρών υποδοχής. 

- Συµπεράσµατα σχετικά µε τη δυνατότητα διαµόρφωσης µιας 

συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης.   

 
3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 

3.1 Προδιαγραφές  δράσης 

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποχρεούται στην πρότασή του να υποβάλει 

Σχέδιο Υλοποίησης της δράσης που να περιλαµβάνει αναλυτική 

περιγραφή των κατωτέρω σηµείων:  

 

1. Προφίλ συµµετεχόντων 

Στη διάσκεψη θα συµµετέχουν Έλληνες και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι της 

κεντρικής και αποκεντρωµένης διοίκησης και των τοπικών αρχών που 

ασχολούνται µε θέµατα ένταξης των µεταναστών µέσω εθελοντικών 

δράσεων. 

Επίσης, θα συµµετάσχουν Έλληνες και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι της 

κοινωνίας των πολιτών µε γνώση και δράση στο αντικείµενο. 

 
2. Χώρος διεξαγωγής της ∆ιάσκεψης 

Η ∆ιάσκεψη θα διεξαχθεί στην Αθήνα σε κατάλληλο συνεδριακό 

κέντρο. 
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3. Χρονική διάρκεια ∆ιάσκεψης 

Η ∆ιάσκεψη θα διαρκέσει δύο ηµέρες και θα περιλαµβάνει τρεις 

συνεδρίες: µία αφιερωµένη στις καλές πρακτικές σε κυβερνητικό 

επίπεδο, µία αφιερωµένη στην κοινωνία των πολιτών και µία κοινή 

συνεδρίαση. Το απόγευµα της δεύτερης µέρας µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µια επίσκεψη σε κάποια εθελοντική οµάδα / 

οργάνωση της Αθήνας. 

 
4. Προδιαγραφές της ∆ιάσκεψης 

Η υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το σκοπό της, 

δηλαδή τη διευκόλυνση διαµόρφωσης µιας συνεκτικής ευρωπαϊκής 

πολιτικής ένταξης. 

 
5. ∆ηµοσιοποίηση της ∆ράσης  

Απαιτείται η πρόβλεψη ενεργειών που θα καλύπτουν την ενηµέρωση 

και πληροφόρηση πριν την υλοποίησή της και µετά το πέρας της µε τη 

δηµοσίευση των συµπερασµάτων της.  

 

     6. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης 

Απαιτείται ο σχεδιασµός χρονοδιαγράµµατος για την υλοποίηση της 

δράσης. 

  

     7. Μέτρηση της Αποτελεσµατικότητας της ∆ράσης 

Κάθε πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύνολο ποσοτικών 

και ποιοτικών κριτηρίων (δείκτες) µέτρησης της αποτελεσµατικότητας 

σε σχέση µε τιθέµενους στόχους. 

 
       8. Προϋπολογισµός  

Απαιτείται αναλυτική καταγραφή του τύπου δαπανών (προσωπικό, 

εξοπλισµός) και του αντίστοιχου κόστους.   
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     3.2 Παραδοτέα 

Στο πλαίσιο της δράσης ο δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει: 

 

- ∆ιοργάνωση Πανευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης µε συµµετοχή εκπροσώπων 

της κεντρικής και αποκεντρωµένης διοίκησης και των τοπικών αρχών, 

καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών των κρατών-

µελών της Ε.Ε. 

- ∆ιοργάνωση επίσκεψης σε εθελοντική οµάδα/οργάνωση της Αθήνας 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός που διατίθεται για την ένταξη δράσης µε 
την παρούσα πρόσκληση είναι 125.941,69 ευρώ (Κοινοτική 
Συµµετοχή: 75% και Εθνική Συµµετοχή: 25%). 

Σχετικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών της δράσης και του Φ.Π.Α. 
γίνεται αναφορά στον Οδηγό Εφαρµογής, Παράρτηµα Ι.  

Η χρηµατοδότηση της παρούσας δράσης δεν µπορεί σε καµία 
περίπτωση να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα 

 
5.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων 
δράσεων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρµογής του 
Ταµείου και στο Παράρτηµα ΧΙ της Απόφασης της Επιτροπής 
2008/457/ΕΚ. Ειδικότερα, στις διατάξεις της προαναφερθείσας 
Απόφασης ορίζεται ότι οι δαπάνες θα πρέπει: 

• να ευρίσκονται 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 δράσεις που παρατίθενται στο 
άρθρο 4 της Απόφασης του Συµβουλίου 2007/435/ΕΚ, 

• να είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή των ενεργειών που 
καλύπτονται από τη δράση, να αποτελούν τµήµα του 
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Πολυετούς και των Ετήσιων Προγραµµάτων, όπως αυτά έχουν 
εγκριθεί από την Επιτροπή, 

• 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 έχουν πραγµατοποιηθεί από τελικούς δικαιούχους ή/και 
εταίρους που έχουν συσταθεί και εδρεύουν σε κράτος µέλος, 
εκτός από την περίπτωση διεθνών κυβερνητικών οργανώσεων 
που επιδιώκουν τους ίδιους στόχους µε εκείνους που ορίζονται 
στην Απόφαση του Συµβουλίου 2007/435/ΕΚ. Όσον αφορά το 
άρθρο 39 παράγραφος 2 της Απόφασης του Συµβουλίου 
2008/457/ΕΚ, οι κανόνες που ισχύουν για τον τελικό δικαιούχο 
ισχύουν, τηρουµένων των αναλογιών, και για τους εταίρους 
του έργου, 

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

• να έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις 
του «Συµφώνου Αποδοχής Όρων». 

Η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών ξεκινά από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και λήγει 31 
∆εκεµβρίου 2009. Ωστόσο, οι τελικοί δικαιούχοι προκειµένου να 
προβούν στην ολοκλήρωση της δράσης και κατά συνέπεια στην 
οικονοµική εκκαθάριση και αποπληρωµή της και για λόγους 
εξασφάλισης έγκαιρων πληρωµών θα πρέπει ει δυνατόν να έχουν 
υποβάλει τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες προς πιστοποίηση στην 
Υπεύθυνη Αρχή, έως και τις 15 Νοεµβρίου 2009. Οποιαδήποτε 
καθυστέρηση πέραν των αναφερόµενων ηµεροµηνιών συνεπάγεται 
την καθυστέρηση της αποπληρωµής.  

 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

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

Ως ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων που θα 
υποβληθούν προς χρηµατοδότηση, βάσει του άρθρου 13, παρ. 5 της 
Απόφασης του Συµβουλίου 2007/435/ΕΚ της 25ης Ιουνίου 2007, 
τίθενται τα ακόλουθα: 
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(α) Η εµπειρία, η εµπειρογνωµοσύνη, η αξιοπιστία και η 
χρηµατοδοτική συµβολή του φορέα που υποβάλλει αίτηση για 
χρηµατοδότηση. 

(β) Ο βαθµός, στον οποίο οι προτάσεις συµπληρώνουν άλλες δράσεις 
χρηµατοδοτούµενες από το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αποτελούν µέρος εθνικών προγραµµάτων. 

Η διαδικασία για την ένταξη των δράσεων στο Ετήσιο Πρόγραµµα 
ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

1. Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου της πρότασης όπου 
εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης: α. χρησιµοποιήθηκαν τα 
τυποποιηµένα έντυπα β. έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά 
έγγραφα και φέρουν τις υπογραφές και σφραγίδα του εκπροσώπου. 

2. Τεχνική Αξιολόγηση των προτάσεων από την Υπεύθυνη Αρχή, 
µε βάση τα κριτήρια του εγκεκριµένου Οδηγού Αξιολόγησης: 

(i) Σαφήνεια του φυσικού αντικειµένου της πρότασης, 
όπου εξετάζονται: 

 η µεθοδολογική προσέγγιση και τα εργαλεία που θα 
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση της δράσης, 

 η σαφήνεια και διακριτότητα της παρουσίασης των 
παραδοτέων, 

 η αναγκαιότητα των προτεινόµενων δαπανών, 

 το χρονοδιάγραµµα πρότασης. 

(ii) Σκοπιµότητα της πρότασης, όπου εξετάζονται:  

 Η συµβολή της πρότασης στην επίτευξη των στόχων 
της δράσης. 

 Η συνάφεια και συµπληρωµατικότητα της πρότασης 
µε άλλες ολοκληρωµένες ή σε εξέλιξη δράσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου ή µε άλλες 
πηγές/Ταµεία. 
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 Η συνάφεια µε άλλες δράσεις προηγούµενων ετών 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Ένταξης 

 Η τήρηση της ισότητας των ευκαιριών και της µη 
διάκρισης. 

(iii) Επάρκεια υποψηφίου, ως προς την οποία εξετάζονται: 

 Η τεχνική ικανότητα (εµπειρία φορέα, στελέχωση, 
υποδοµές, τεχνογνωσία) 

 Η οικονοµική ικανότητα (επάρκεια οικονοµικών 
πόρων και βιωσιµότητα φορέα)  

 

3. Ενηµέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης.   

4.  Αξιολόγηση τυχόν αιτήσεων θεραπείας των προτάσεων που θα 
υποβάλουν οι υποψήφιοι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 3.4 
του Οδηγού Εφαρµογής του Ταµείου. 

5. Έκδοση Απόφασης Ένταξης της δράσης από το Γενικό 
Γραµµατέα.  

6. Υπογραφή «Συµφώνου Αποδοχής Όρων» από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του φορέα, του οποίου η πρότασή έλαβε την υψηλότερη 
βαθµολογία κατά την αξιολόγηση και εντάσσεται στο Ετήσιο 
Πρόγραµµα. 

7.  ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής 
του τίτλου της δράσης που εντάσσεται στο Ετήσιο Πρόγραµµα, του 
δικαιούχου, καθώς και του ποσού της χρηµατοδότησης που 
χορηγείται. 

 

7.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων περιγράφονται αναλυτικά στο 
συνηµµένο «Σύµφωνο Αποδοχής Όρων» και στον Οδηγό Εφαρµογής 
του Ταµείου. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι οφείλουν κατ’ ελάχιστον: 
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(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την 
εκτέλεση της δράσης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες 
συµβάσεις, την ισότητα και µη διάκριση.  

(ii) Να αποστέλλουν στην Υπεύθυνη Αρχή τα στοιχεία 
οικονοµικής και φυσικής προόδου της δράσης σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις και τις προθεσµίες, όπως ορίζονται στο 
«Σύµφωνο Αποδοχής Όρων». 

(iii) Να αποδέχονται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του 
δικαιούχου, του τίτλου της δράσης που εντάσσεται στο 
Ετήσιο Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της χορηγούµενης 
χρηµατοδότησης, κατά τα προβλεπόµενα. 

(iv) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα δηµοσιότητας και ενηµέρωσης 
που προβλέπονται από τον Οδηγό Εφαρµογής του Ταµείου. 

(v) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της 
δράσης σε ξεχωριστό φάκελο, τουλάχιστον για πέντε χρόνια 
µετά το κλείσιµο της περιόδου υλοποίησης του Ετήσιου 
Προγράµµατος. 

(vi) Να θέτουν στη διάθεση της Υπεύθυνης Αρχής, Αρχής 
Πιστοποίησης, Αρχής Ελέγχου, Επιτροπής Παρακολούθησης 
και όλων των ελεγκτικών οργάνων της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και 
στοιχεία, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
της δράσης και για όσο χρονικό διάστηµα ο δικαιούχος 
υποχρεούται για την τήρησή τους. 

(vii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια 
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και να διευκολύνουν 
τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο αφορά την 
εκτέλεση της δράσης, εφόσον ζητηθούν. 

(viii) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που    
αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρµογής του Ταµείου.  

 
 
8.    Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
 

Ο κάθε υποψήφιος υποβάλει πρόταση µε τη συµπλήρωση του 
συνηµµένου Τεχνικού ∆ελτίου (σε έντυπη µορφή και σε CD-ROM), είτε 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

 13

µεµονωµένα είτε στο πλαίσιο συνεργασίας µε άλλους φορείς (οµάδα 
εταίρων). 

Ως προθεσµία υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης ορίζεται η 07/04/2009.  

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο που θα φέρει τις 
παρακάτω ενδείξεις: 

 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008  
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή εµπειριών, καλών πρακτικών και 

πληροφοριών για θέµατα ένταξης µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε. 
 

∆ράση 4.1: Πανευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη µε θέµα «Καλές Πρακτικές ως 
προς τον Εθελοντισµό µε στόχο την ενδυνάµωση των µεταναστών» 

Οι προτάσεις κατατίθενται στο Υπουργείο Εσωτερικών – 
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, στη διεύθυνση: 
Ευαγγελιστρίας  2, Τ.Κ.105 63, Αθήνα (6ος όροφος, 
γραµµατεία), τις ώρες 09.30 – 14.30 κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
ή αποστέλλονται µε ταχυµεταφορά. ∆εν γίνονται δεκτές 
προτάσεις που αποστέλλονται µε φαξ ή ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο. 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.  

Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, ανάλογα µε την κατηγορία του υποψηφίου 
δικαιούχου: 
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 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) Οικονοµικό απολογισµό των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών.  

β) Απολογισµό δράσεων και προγραµµάτων του τελευταίου έτους.  

 

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 

• ∆ικαιολογητικά Τυπικής Πληρότητας 

α) Καταστατικό του ΝΠΙ∆ 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) 
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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 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  

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 καλής εκτέλεσης της τάξης 
του 10% του συνολικού προϋπολογισµού της δράσης. 

β) Απολογισµό δράσεων και προγραµµάτων του τελευταίου έτους.  
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Γ. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 

• ∆ικαιολογητικά τυπικής πληρότητας  

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

β) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια φορολογική αρχή, ή 
επικυρωµένο αντίγραφό 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 κλπ) 
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 δήλωση όπου θα αναγράφεται ότι 
ο χώρος πληροί τις βασικές προδιαγραφές οργανωµένου χώρου 
διοίκησης και ότι λειτουργεί σε αυτόν 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 συναφών προς το αντικείµενο της παρούσας.  

 

• ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Ικανότητας 

α) Κατάθεση επικυρωµένων αντιγράφων της αναλυτικής κατάστασης 
εσόδων- εξόδων των δύο προηγούµενων ετών, που συνυποβάλλεται 
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µε τη φορολογική δήλωση ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
τάξης του 10% του συνολικού προϋπολογισµού της δράσης. 

β) Κατάθεση [εφόσον υπάρχουν] εγγράφων ή άλλων στοιχείων, από 
τα οποία να αποδεικνύεται ότι η Μ.Κ.Ο. έχει χρηµατοδοτηθεί από 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ∆ιεθνών Οργανισµών και 
Φορέων. 

γ) Απολογισµό δράσεων και προγραµµάτων του τελευταίου έτους.  

 
∆. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

α) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του υποψηφίου 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 εταίρων, οι βασικοί όροι της συνεργασίας, ο 
νόµιµος εκπρόσωπος της συνεργασίας (ο οποίος πρέπει απαραιτήτως 
να είναι ένα από τα µέλη της διοίκησης του υποψήφιου δικαιούχου) 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.   
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9.    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των 
προτάσεων, τη συµπλήρωση του Τεχνικού ∆ελτίου και άλλες 
διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στις:  

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

• Κατερίνα Πατσογιάννη, τηλ. 210 374 1264, e-mail: 
tmpol2.metanastefsi@ypes.gr  

Πληροφορίες για το Ετήσιο Πρόγραµµα 2008, τη συγκεκριµένη ∆ράση 
της Πρόσκλησης, το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των προς ένταξη 
δράσεων στο εν λόγω Ετήσιο Πρόγραµµα, τους κανόνες 
επιλεξιµότητας των δαπανών των δράσεων, καθώς και οποιαδήποτε 
πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται επίσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr.  

 

Ο Γενικός Γραµµατέας 

Συντονιστής της Υπεύθυνης Αρχής  

του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

 

 

 

 

 

Π. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 


