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1. ΔΗΠΑΓΩΓΖ
Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ηνπ ΔΟΥ γηα ην 2009-2014 είλαη λα
ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ
Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ) θαη λα εληζρχζεη ηηο δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
Κξαηψλ Γσξεηψλ θαη ησλ Κξαηψλ Γηθαηνχρσλ κέζσ νηθνλνκηθψλ ζπλεηζθνξψλ ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο.
Η παξνχζα Πξφζθιεζε γηα Τπνβνιή Πξνηάζεσλ απνξξέεη απφ έλα Μλεκφλην πλεξγαζίαο
γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ηνπ ΔΟΥ γηα ην 2009-2014 κεηαμχ
ηεο Ιζιαλδίαο, ηνπ Πξηγθηπάηνπ ηνπ Ληρηελζηάηλ, ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ην νπνίν νξίδεη φηη «ην πξφγξακκα ζα παξάζρεη ρξεκαηνδφηεζε
γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θέληξσλ ππνδνρήο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ΜΚΟ
(Με Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο). Οη ΜΚΟ ζα επηιερζνχλ κέζσ αλνηρηήο δηαδηθαζίαο.
Σν Γξαθείν ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ (FMO), ε γξακκαηεία δσξεηψλ ησλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΟΥ, ζα αλαζέζνπλ ζε κηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηε δηαρείξηζε ηνπ ελ
ιφγσ πξνγξάκκαηνο».
Βάζεη κηαο πκθσλίαο κεηαμχ ηνπ FMO θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλαζηεχζεσο
(ΓΟΜ) - Γξαθείν Διιάδνο, εκεξνκελίαο 4/12/2012, ν ΓΟΜ Διιάδνο είλαη ε Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή ηνπ παξαπάλσ Πξνγξάκκαηνο. Βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ απηήο ηεο πκθσλίαο, «ε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή επζχλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο»,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξγάλσζεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο γηα Τπνβνιή
Πξνηάζεσλ.
Καζψο απνηειεί ηνλ πξσηνπφξν δηεζλή νξγαληζκφ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε αλά ηνλ θφζκν,
ν ΓΟΜ, παξάιιεια κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα, α) ζα βνεζήζεη λα
αληηκεησπηζηνχλ νη απμαλφκελεο επηρεηξεζηαθέο πξνθιήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο
κεηαλάζηεπζεο, β) ζα βνεζήζεη ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζεκάησλ γηα ηε
κεηαλάζηεπζε, γ) ζα ελζαξξχλεη ηελ θνηλσληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο
δηαρεηξηδφκελεο κεηαλάζηεπζεο, θαη δ) ζα πξνζηαηέςεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη
ηελ επεκεξία φισλ ησλ κεηαλαζηψλ.
Ο ΓΟΜ Διιάδνο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε θξαηηθνχο θνξείο, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη
άιιεο εζληθέο αξρέο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ παξνρή ζπλερηδφκελεο ππνζηήξημεο
ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε Διιάδα λα δηαρεηξηζηεί ηηο πνιηηηθέο γηα ηε
κεηαλάζηεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ππνδνρή, ηελ έληαμε θαη ηελ εζεινληηθή επηζηξνθή ησλ
κεηαλαζηψλ. Έκθαζε δίλεηαη ζε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εκπνξίαο θαη
δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαζψο θαη ησλ αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ γηα ηνλ κεηαλαζηεπηηθφ
πιεζπζκφ.
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2. ΠΘΝΞΝΠ ΘΑΗ ΔΟΝΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο είλαη λα πξνζθιεζνχλ πξνηάζεηο απφ ΜΚΟ κε λνκηθή
ππφζηαζε ζηελ Διιάδα πνπ δηαρεηξίδνληαη θέληξα ππνδνρήο γηα επάισηα άηνκα πνπ
δεηνχλ άζπιν, θαη ηδηαίηεξα Αζπλφδεπηνπο Αλήιηθνπο (UAM) φπσο θαη απφ ΜΚΟ πνπ
επηζπκνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηα θέληξα.
2.1. Αναμενόμενο αποηέλεζμα ηος Ξπογπάμμαηορ

- Βειηησκέλε πνηφηεηα ησλ θέληξσλ ππνδνρήο, ζε ζπκθσλία κε ηελ Οδεγία ηεο ΔΔ
ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή αηηνχλησλ άζπιν θαη κε νπνηαδήπνηε
επίζεκα εγθεθξηκέλα ειιεληθά πξφηππα πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ
ππνδνρήο (Σππνπνηεκέλεο Γηαδηθαζίεο).
- Βειηησκέλε πνζφηεηα ησλ θέληξσλ ππνδνρήο, κε έκθαζε ζηνπο αζπλφδεπηνπο
αλήιηθνπο θαη άιινπο επάισηνπο αηηνχληεο άζπιν, φπσο κνλνγνλείο κε παηδηά.
Ο αηηψλ ΜΚΟ ζα ηδξχζεη 100 λέεο ζέζεηο ζε θέληξα ππνδνρήο. 60 απφ απηέο ζα αθνξνχλ
ζε αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο θαη 40 ζε άιιεο επάισηεο νκάδεο, φπσο κνλνγνλείο κε παηδηά
θαη επάισηεο γπλαίθεο. Οη 60 λέεο ζέζεηο γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο ζα
θαηαλεκεζνχλ ζε φρη πεξηζζφηεξα απφ δπν (2) θέληξα ππνδνρήο.
Σα έξγα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ έλαλ ΜΚΟ ή απφ κηα θνηλνπξαμία ΜΚΟ. Έθαζηνο
ΜΚΟ επηηξέπεηαη λα ππνβάιιεη κηα πξφηαζε. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ΜΚΟ, έλαο ΜΚΟ
κπνξεί λα απνηειεί ηνλ ππεχζπλν έξγνπ ζε έλα έξγν θαη ηνλ εηαίξν ζε θάπνην άιιν.
Οη ΜΚΟ ελζαξξχλνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο δήκνπο θηινμελίαο θαη κε άιιεο ηνπηθέο
αξρέο. Οη ηνπηθέο αξρέο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα έξγν σο κε
ρξεκαηνδνηνχκελνη εηαίξνη.
Οη ΜΚΟ ελζαξξχλνληαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ βαζηθψλ
ππεξεζηψλ, θαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη πξφζζεηεο ππεξεζίεο παξέρνληαη θπξίσο κέζσ ηεο
ζπλεξγαζίαο κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη/ή άιινπο ΜΚΟ.
Οη αηηήζεηο απφ ΜΚΟ πνπ πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ εθηφο Αηηηθήο ζα ιάβνπλ
πξφζζεηνπο βαζκνχο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο.
2.2. Νι αιηούνηερ σπημαηοδόηηζη θα ππέπει να επιδείξοςν ζςμμόπθωζη
αναθοπικά με ηα εξήρ:


Σν ζπληνληζκφ κε ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ εζληθνχ
ζπζηήκαηνο παξαπνκπήο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν.



Οη ΜΚΟ ζα δηαζθαιίζνπλ φηη έρνπλ ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, π.ρ. γηα ηελ
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ (ή ησλ θέληξσλ) ππνδνρήο.



Οη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα θέληξα θαηφπηλ αηηήκαηνο
θαη ζα πξνζθαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ
παξαθνινχζεζε ησλ θέληξσλ.



Όιεο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ δηάξθεηα πνπ
ζπκθσλεί κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ην άζπιν, ή κέρξη λα ιεθζεί κηα
ηειηθή απφθαζε γηα ην αίηεκα ρνξήγεζεο αζχινπ απφ ηελ επηηξνπή
πξνζθπγψλ.
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2.3. Ξοιερ είναι οι επιλέξιμερ δπάζειρ;


Η ιεηηνπξγία θέληξσλ ππνδνρήο πνπ παξέρνπλ ζηέγαζε, ηξνθή θαη είδε
αηνκηθήο πγηεηλήο, λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή, ηαηξηθή θξνληίδα, ππεξεζίεο
δηεξκελείαο θαη/ή εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο.



Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ θέληξσλ ππνδνρήο
θαη/ή γηα ηελ επέθηαζε ή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ.

2.4. Νι βαζικέρ ςπηπεζίερ πος ππέπει να πποζθέπονηαι:



ηέγαζε κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο.



Σξία γεχκαηα ηελ εκέξα.



Δίδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πέξαλ ηνπ θαγεηνχ, έπεηηα απφ ηελ είζνδν ζην
θέληξν.



Τπεξεζίεο δηεξκελείαο θαη ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα ην δηθαίσκα αίηεζεο αζχινπ, πξφζβαζε ζε επείγνπζεο ή
απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πγείαο θαη ην ελδερφκελν εζεινληηθήο επηζηξνθήο.



Γηεπζεηήζεηο αζθαιείαο βάζεη ησλ απαηηήζεσλ.

2.5. Ξοιορ μποπεί να ςποβάλλει αίηηζη;
Οη επηιέμηκνη αηηνχληεο είλαη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί (ΜΚΟ) κε λνκηθή ππφζηαζε ζηελ
Διιάδα, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηνλ εμήο νξηζκφ: Με θεξδνζθνπηθνί εζεινληηθνί νξγαληζκνί
πνπ έρνπλ ζπζηαζεί σο λνκηθά πξφζσπα, κε κε εκπνξηθφ ζθνπφ, αλεμάξηεηνη απφ ηελ
ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη θεληξηθή δηνίθεζε, απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, πνιηηηθά
θφκκαηα θαη εκπνξηθνχο νξγαληζκνχο. Θξεζθεπηηθνί ζεζκνί θαη πνιηηηθά θφκκαηα δελ
ζεσξνχληαη ΜΚΟ. Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα, ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα
εζληθά παξαξηήκαηα ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ ζεσξνχληαη επηιέμηκνη ΜΚΟ εθφζνλ πιεξνχλ
ηα παξαπάλσ θξηηήξηα.
Οη ΜΚΟ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν (2) έηε εκπεηξίαο ζηελ εξγαζία κε
αηηνχληεο άζπιν θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ φπσο θηινμελία, θαζεκεξηλή θξνληίδα,
λνκηθέο, ηαηξηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο ππεξεζίεο.
2.6. Ξοιορ δεν μποπεί να ςποβάλλει αίηηζη;
Οη αηηνχληεο δελ δηθαηνχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηή ηελ πξφζθιεζε γηα πξνηάζεηο
έξγσλ αλ:


έρνπλ ρξενθνπήζεη ή βξίζθνληαη ππφ δηαδηθαζία ρξενθνπίαο, αλ βξίζθνληαη ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, αλ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο ηνπο,
αλ έρνπλ ζηακαηήζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, αλ είλαη ην
αληηθείκελν δηαδηθαζηψλ αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ ή αλ βξίζθνληαη ζε κηα
αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ κηα αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην εζληθφ δίθαην ή ηνπο θαλνληζκνχο.



έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα παξάβαζε πνπ αθνξά επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά κε
απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ (ήηνη φπνπ δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή
έθεζεο).



δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ ζχκθσλα κε ηηο
λνκηθέο πξνβιέςεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα.
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είλαη έλνρνη εθνχζηαο παξαπνίεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ ΓΟΜ
Διιάδνο πνπ ελεξγεί σο ε Αλαζέηνπζα Αξρή.

2.7. Γιαθέζιμη σπημαηοδόηηζη
πλνιηθφ δηαζέζηκν πνζφ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε γηα Τπνβνιή Πξνηάζεσλ:
4.046.052 ΔΤΡΩ
Σν ειάρηζην πνζφ: 600.000 ΔΤΡΩ
Μέγηζην πνζφ: 2.023.026 ΔΤΡΩ
Οη αηηνχληεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κέρξη θαη ην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο
ηνπ έξγνπ. Σν ππφινηπν ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα παξαζρεζεί κε ηε κνξθή
ρξεκάησλ ή ζπλεηζθνξάο ζε είδνο ππφ ηε κνξθή εζεινληηθήο εξγαζίαο. Η ζπλεηζθνξά ζε
είδνο κπνξεί λα απνηειεί κέρξη θαη ην 50% ηεο απαηηνχκελεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο.
Σα Έξγα πνπ ζα επηιερζνχλ θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξέπεη λα εηνηκαζηνχλ γηα λα
μεθηλήζνπλ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ην έξγν. Αλακέλεηαη λα έρεη
μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ κέρξη ηνλ Ινχιην ηνπ 2013. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ βάζεη ησλ έξγσλ είλαη ε 30ε Απξηιίνπ 2016.
2.8.

Πύμβαζη έπγος

Θα ζπλαθζεί κηα ζχκβαζε έξγνπ κε ην ΓΟΜ Διιάδνο. Η ζχκβαζε έξγνπ ζα νξίδεη ηνπο
φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο θαη ηνπο ξφινπο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ.
Γηα έθαζην εγθεθξηκέλν έξγν, νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζα θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο απφ
ην ΓΟΜ Διιάδνο θαη απφ ηηο Υξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ΔΟΥ:
- Η νλνκαζία θαη ε δηεχζπλζε ησλ δηθαηνχρσλ ΜΚΟ.

- Ο ηίηινο θαη ην ζέκα ηεο δξάζεο, καδί κε κηα ζχλνςε ηνπ Έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα
πινπνηεζεί.
- Σν πνζφ πνπ επηθπξψζεθε θαη ην πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΟΥ ζε ζρέζε κε ην
ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο ηεο δξάζεο.

3. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΗΡΖΠΖΠ
Μηα αίηεζε ζα ζεσξείηαη έγθπξε αλ πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Όια ηα έληππα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη λα ππνγξαθνχλ λνκίκσο.
Η ππνβνιή αίηεζεο ζε απηή ηελ Πξφζθιεζε γηα ηελ Τπνβνιή Πξνηάζεσλ απαηηεί ηελ
ππνβνιή ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ (ρξεζηκνπνηψληαο, θαηά πεξίπησζε, ηα πξφηππα
έληππα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηε δηεχζπλζε http://www.eeagrants-iomathenssoam.gr)



Έληππν Αίηεζεο Υξεκαηνδφηεζεο
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Έληππν Πξνυπνινγηζκνχ



ρέδην Δξγαζίαο (ρξνλνδηάγξακκα γηα ην έξγν)



Σνπιάρηζηνλ δπν εηήζηεο αλαθνξέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαιπηηθψλ
αλαθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ).



Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη θνξνινγηθά έγγξαθα γηα ηνπιάρηζηνλ δπν
νηθνλνκηθά έηε γηα ηνλ Αηηνχκελν ΜΚΟ.



Αλαθνξέο ειέγρνπ απφ εγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ ειεγθηή πνπ πηζηνπνηνχλ ηνπο
ινγαξηαζκνχο γηα ηα ηειεπηαία δπν νηθνλνκηθά έηε γηα ηνλ Αηηνχκελν ΜΚΟ.



Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνχο, ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ
Αηηνχκελν ΜΚΟ θαη απφ έθαζην εηαίξν (θαηά πεξίπησζε).



Γήισζε πλεξγαζίαο, ε νπνία ζα πεξηέρεη κηα λνκίκσο ρξνλνινγεκέλε θαη
ππνγεγξακκέλε δήισζε αλά εηαίξν (θαηά πεξίπησζε).



Γήισζε ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηξίην κέξνο (θαηά πεξίπησζε).



Βηνγξαθηθά ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα αλαηεζεί ζηηο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ.



Σε χζηαζε θαη ηα Άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Αηηνχληα.

Ο ΓΟΜ Διιάδνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηα πξσηφηππα έγγξαθα φπσο θαη
πξφζζεηε ηεθκεξίσζε ή δηεπθξηλήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο.
Ο ΓΟΜ Διιάδνο ζα ππνβάιιεη φια απηά ηα αηηήκαηα γξαπηψο, ελψ θαη φιε ε
αιιεινγξαθία κε ηνπο αηηνχληεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη γξαπηψο. Σπρφλ αδπλακία παξνρήο
ησλ απαηηνχκελσλ πξφζζεησλ εγγξάθσλ κπνξεί λα επηθέξεη ηελ απφξξηςε κηαο πξφηαζε.
Ζ καηαληκηική ημεπομηνία για ηην ςποβολή ηων ολοκληπωμένων αιηήζεων είναι
η 1η Αππιλίος 2013, ζηιρ 15.00 (ηοπική ώπα).
Οη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε «ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAΜ» θαη κπνξνχλ
λα απνζηαινχλ είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή (ε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
πξνο απφδεημε ηεο έγθαηξεο παξάδνζεο) ζηελ εμήο δηεχζπλζε: ΓΝΚ ΑΘΖΛΩΛ,
Γωδεκανήζος 6, Άνω Θαλαμάκι, Άλιμορ, Αθήνα 174 56, ή κέζσ ππεξεζίαο
ηαρπκεηαθνξάο (ε εκεξνκελία ηνπ θχιινπ θαηάζεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο απφδεημε
ηεο έγθαηξεο παξάδνζεο).
Όια ηα αξρεία ζα πξέπεη λα είλαη θαη ζε ειεθηξνληθή θαη ζε έληππε κνξθή (2 εθηππσκέλα
αληίηππα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα ζεσξείηαη σο ην πξσηφηππν). Σα ειεθηξνληθά αξρεία
ζα πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην πεξηερφκελν κε ηελ κνλνγξαθεκέλε έληππε έθδνζε. Κάζε
κέξνο ηεο αίηεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε μερσξηζηφ θαη κνλαδηθφ ειεθηξνληθφ
αξρείν.
Η αίηεζε θαη ηα παξαξηήκαηα κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ είηε ζηελ ειιεληθή, είηε ζηελ
αγγιηθή γιψζζα.
4.ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΞΗΙΝΓΖΠ
Ο ΓΟΜ Διιάδνο ζα ζπζηήζεη κηα Δπηηξνπή Δπηινγήο. Ο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο
είλαη λα εηζεγεζεί ζην ΓΟΜ Διιάδνο πνηα έξγα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε. Η
Δπηηξνπή Δπηινγήο ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία άηνκα κε ζρεηηθέο γλψζεηο θαη κε
εκπεηξία ζηελ εξγαζία γηα ή κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Σνπιάρηζηνλ έλαο απφ απηνχο
ζα είλαη εθηφο ΓΟΜ. Σελ Δπηηξνπή Δπηινγήο ζα πξνεδξεχζεη ν πληνληζηήο Αλάπηπμεο
Έξγσλ ηνπ ΓΟΜ Διιάδνο. Σν Γξαθείν ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ (FMO) θαη ην
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Δζληθφ εκείν Δπαθήο ζηελ Διιάδα ζα πξνζθιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε
ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο σο παξαηεξεηέο. Η Δπηηξνπή Δπηινγήο ζα ηεξήζεη πξαθηηθά γηα
ηε ζπλεδξίαζή ηεο. Ο ΓΟΜ Διιάδνο ζα παξάζρεη ζην FMO έλα αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ
ζηελ αγγιηθή γιψζζα ην αξγφηεξν εληφο δπν εβδνκάδσλ έπεηηα απφ έθαζηε ζπλεδξίαζε.
Η Δπηηξνπή Δπηινγήο ζα ιεηηνπξγεί κε έλαλ αλνηρηφ, δηαθαλή θαη ππεχζπλν ηξφπν, ελψ ε
ζχλζεζή ηεο ζα δηαζθαιίζεη φηη δίλεηαη έκθαζε θαη πξνζνρή ζε ελδερφκελα πεδία
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.
Ο ΓΟΜ Διιάδνο ζα ειέγμεη ηηο αηηήζεηο φζνλ αθνξά ζηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα ηερληθά
θξηηήξηα θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο. Οη αηηνχληεο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο
απνξξίθζεθαλ ζε απηφ ην ζηάδην ζα ελεκεξσζνχλ γξαπηψο θαη ζα έρνπλ επηά (7)
εξγάζηκεο εκέξεο λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά απηήο ηεο απφθαζεο (βι. δηαδηθαζία
επηινγήο).
Κάζε αίηεζε πνπ πιεξνί ηα ηερληθά θξηηήξηα θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ζα ειεγρζεί
απφ δπν αλεμάξηεηνπο θαη αληηθεηκεληθνχο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ην
ΓΟΜ Διιάδνο. Οη εκπεηξνγλψκνλεο ζα βαζκνινγήζνπλ μερσξηζηά θαη αλεμάξηεηα ηηο
πξνηάζεηο έξγσλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Οη εκπεηξνγλψκνλεο ζα
δηθαηνινγήζνπλ γξαπηψο ηηο βαζκνινγίεο γηα θάζε θξηηήξην πνπ αμηνινγνχλ. Γηα ηε
βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ έξγσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ
πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εηδηθνχο.
Αλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο δπν εκπεηξνγλψκνλεο
είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 30% ηεο πςειφηεξεο βαζκνινγίαο, ζα αλαηεζεί απφ ην ΓΟΜ
Διιάδνο ζε έλαλ ηξίην εηδηθφ λα βαζκνινγήζεη ην έξγν αλεμάξηεηα. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε κέζε βαζκνινγία ησλ δπν πην θνληηλψλ βαζκνινγηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ θαηάηαμε ησλ έξγσλ.
Ο ΓΟΜ Διιάδνο ζα επαιεζεχζεη φηη ε δηαδηθαζία επηινγήο δηεμήρζε βάζεη ηεο ζπκθσλίαο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ηνπ ΓΟΜ Διιάδνο θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ
Μεραληζκνχ θαη φηη νη εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο
θαλνληζκνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Έπεηηα απφ απηή ηελ επαιήζεπζε, ν
ΓΟΜ Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο, ζα απνθαζίζεη γηα ην
πνηα έξγα ζα ιάβνπλ ππνζηήξημε.
Ο ΓΟΜ Διιάδνο ζα παξάζρεη ζηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο κηα ιίζηα έξγσλ πνπ θαηαηάρζεθαλ
βαζκνινγηθά ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, θαη ρσξίο λα πξνβεί ζε θακία
αιιαγή ζηελ θαηάηαμε ή ζηε βαζκνινγία πνπ παξαζρέζεθε απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο.
Ο ΓΟΜ Διιάδνο ζα παξάζρεη ζην FMO ηελ ιίζηα θαηάηαμεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Η
Δπηηξνπή Δπηινγήο ζα εμεηάζεη ηε ιίζηα θαηάηαμεο ησλ έξγσλ. Μπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη
ηελ θαηάηαμε ησλ έξγσλ ζε δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο. Η αηηηνινγία γηα ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ζα αλαγξαθεί ιεπηνκεξψο ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο
Δπηινγήο.
Ο ΓΟΜ Διιάδνο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο ζε
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο. Αλ απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ηελ απφξξηςε ελφο έξγνπ
ην νπνίν ζα είρε εγθξηζεί ρσξίο ηελ ηξνπνπνίεζε, ν ζρεηηθφο αηηψλ θαη ην FMO ζα
ελεκεξσζνχλ γξαπηψο γηα ηνπο ιφγνπο ηεο ηξνπνπνίεζεο.
Οη απνθάζεηο ηνπ ΓΟΜ Διιάδνο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ
Δπηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ΓΟΜ ζηελ Διιάδα.
Ο ΓΟΜ Διιάδνο ζα ελεκεξψζεη ηνπο αηηνχληεο γηα ηα απνηειέζκαηα εληφο 7 εκεξψλ απφ
ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη ζα δεκνζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
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5.ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ
Η επηινγή ησλ έξγσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία ζηάδηα. Όιεο νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί ειέγρνληαη αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα ηερληθά θξηηήξηα θαη ηα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ελψ ειέγρεηαη θαη αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα γηα ηελ ηειηθή ιήςε
ηεο απφθαζεο.
Δληφο 7 εξγάζηκσλ εκεξψλ έπεηηα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ
πξνηάζεσλ, ν ΓΟΜ Διιάδνο ζα δεκνζηεχζεη κηα ιίζηα εγγξαθήο πνπ ζα πεξηέρεη φιεο ηηο
αηηήζεηο πνπ έρεη παξαιάβεη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
ε πεξίπησζε φπνπ θάπνηνη αηηνχληεο επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ νπνηαδήπνηε έλζηαζε ζε
ζρέζε κε ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ αηηήζεψλ ηνπο ζην ΓΟΜ Διιάδνο, ζα πξέπεη λα ηελ
απνζηείινπλ ζην ΓΟΜ Διιάδνο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (απνθιεηζηηθά) ην
αξγφηεξν εληφο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ έπεηηα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ ιίζηαο
εγγξαθήο θαη ζηελ εμήο δηεχζπλζε ει. ηαρπδξνκείνπ: IOMATHENS2@iom.int.
5.1. Ρα ηεσνικά κπιηήπια
- Η αίηεζε έρεη παξαιεθζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο.
- Η αίηεζε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο είλαη λνκίκσο ππνγεγξακκέλε.
- Σν έξγν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο.
Οη αηηνχληεο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο απνξξίθζεθαλ ζε απηφ ην ζηάδην ζα ελεκεξσζνχλ
γξαπηψο κέζσ ει. κελχκαηνο θαη επηζηνιήο. Οη αηηνχληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ
έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο εληφο 7 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ ει. κελχκαηνο
γηα ηελ απφθαζε, ππνβάιινληαο κηα γξαπηή δήισζε πξνο ην ΓΟΜ Διιάδνο θαη
παξέρνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ππνβάιινπλ έλζηαζε.
5.2. Θπιηήπια αξιολόγηζηρ και πίνακαρ βαθμολογίαρ
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο
Πςνάθεια ηος έπγος / μεθοδολογία
- Ξεθάζαξε αληίιεςε ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην έξγν ζα
ζπλεηζθέξεη ζηνλ ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζην αλακελφκελν
απνηέιεζκα.
- Καζνξηζκέλνη ζηφρνη θαη επαιεζεχζηκνη δείθηεο γηα ην απνηέιεζκα ηνπ
έξγνπ.
λοποίηζη
- Γηνηθεηηθή δνκή ηνπ αηηνχληα (θαη ηνπ εηαίξνπ)
- Ο αηηψλ ζπλεξγάδεηαη κε θάπνηνλ άιιν νξγαληζκφ κέζσ Κνηλνπξαμίαο
- Υσξεηηθφηεηα. Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηε
δξαζηεξηφηεηα (δηαρσξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ, απνθπγή ζπγθξνχζεσλ
ζπκθεξφλησλ, δπλαηφηεηα αλαθνξάο θαη παξνρήο δεδνκέλσλ). Λίζηα
θαηαξηηζκέλνπ θαη έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ.
- Δπαξθέο ζχζηεκα ειέγρνπ
- Αμηνιφγεζε θηλδχλνπ (δηαρεηξηζηηθνχ, ηερληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη λνκηθνχ).
Έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη αλαιπζεί νη θίλδπλνη, θαη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί
ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο;
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Βεληιωμένη ποιόηηηα ηων κένηπων ςποδοσήρ
- πκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία ηεο ΔΔ, κε ηελ ειιεληθή ηππηθή δηαδηθαζία
ιεηηνπξγίαο (SOP), ζπλεξγαζία κε ηηο ειιεληθέο αξρέο, ε δηάξθεηα ησλ
ππεξεζηψλ θαη ε ζπλερηδφκελε δηαζεζηκφηεηα ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ
θέληξσλ ππνδνρήο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο νκάδαο – ζηφρνπ.
- Ιθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ
- πλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο
- Σνπνζεζία (ε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθηφο Αηηηθήο παξέρεη
πξφζζεηνπο βαζκνχο)
- Ηκεξνκελία έλαξμεο
- Παξνρή επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ
- Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο
Ξποϋπολογιζμόρ, απόδοζη, βιωζιμόηηηα
- Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε
- Ρεαιηζηηθφο πξνυπνινγηζκφο
- Βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ
πλεξγαζία κε άιιεο ζρεηηθέο ΜΚΟ, δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ,
θ.ν.θ.
Ξποβολή
- ρέδην επηθνηλσλίαο, πξνψζεζε, ελεκεξψζεηο, δεκνζηφηεηα
ΠΛΝΙΝ:

20

40

5
100

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ είλαη απιψο ελδεηθηηθά ησλ παξαγφλησλ πνπ
ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη παξέρνληαη απνθιεηζηηθά γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο αηηνχληεο λα
ζπληάμνπλ ηελ αίηεζή ηνπο. Γελ απνηεινχλ φια ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο.
Νι αιηούνηερ πος θα λάβοςν λιγόηεποςρ από ηο 60% ηων ζςνολικών διαθέζιμων
βαθμών δεν θα δικαιούνηαι σπημαηοδόηηζη.
6. ΔΞΗΙΔΜΗΚΑ ΘΝΠΡΖ
Σα θφζηε πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηα, αλαινγηθά θαη λα ζρεηίδνληαη μεθάζαξα κε ηηο
δξάζεηο ησλ Έξγσλ, ελψ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ εθηηκψκελν ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ.
Η ζπγρξεκαηνδφηεζε ζα έρεη ηε κνξθή ζπλεηζθνξψλ ζε ρξήκα ή ζε είδνο. Η
ζπλεηζθνξά ζε είδνο κε ηε κνξθή εζεινληηθήο εξγαζίαο κπνξεί λα ζπληζηά κέρξη θαη ην
50% ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο πνπ απαηηείηαη γηα ην Έξγν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζε είδνο, ε ηηκή γηα θάζε εκέξα εζεινληηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα
θπκαίλεηαη κεηαμχ 30 θαη 35 Δπξψ θαη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κέζσ λνκίκσο
ππνγεγξακκέλσλ δειηίσλ εξγαζίαο φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Απηέο νη ηηκέο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πινπνίεζεο ησλ Έξγσλ ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε νη αιιαγέο ζηνπο κηζζνχο ζηελ Διιάδα.
Οη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο / ρψξνη δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζπλεηζθνξά ζε
είδνο.
Η ζπγρξεκαηνδφηεζε κηαο δξάζεο βάζεη ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή
πξνηάζεσλ δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ θάπνην
άιιν πξφγξακκα/έξγν κέζσ ησλ Υξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΟΥ γηα ην 2009-2014 θαη/ή απφ
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
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Σα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαθαηαζθεπή, ηελ αλαθαίληζε ή ηελ απνθαηάζηαζε
αθηλήησλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 50% ηνπ επηιέμηκνπ άκεζνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ.
6.1. Όποι πληπωμήρ
Οη πιεξσκέο αλαθνξηθά κε ηα επηιεγκέλα έξγα κπνξεί λα είλαη: πξνθαηαβνιέο,
ελδηάκεζεο πιεξσκέο, φπσο θαη πιεξσκέο ηειηθήο εμφθιεζεο θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία.



ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ: Σν 60% ηνπ θφζηνπο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ πξψην κήλα ηεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα θαηαβιεζεί κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
ρξεκαηνδφηεζεο.



ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΠΛΗΡΩΜΔ: ζα απνηεινχληαη απφ ην 80% ηνπ πξνβιεπφκελνπ
θφζηνπο γηα ηνλ επφκελν κήλα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζπλ ή πιελ ην
ππφινηπν απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη μνδεπηεί
ην 70% ηεο πξνεγνχκελεο δφζεο.



ΔΞΟΦΛΗΣΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ: έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή θαη ηελ έγθξηζε ηεο Σειηθήο
Αλαιπηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
α) Δπιλέξιμερ δαπάνερ

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ησλ έξγσλ είλαη απηέο πνπ είλαη ινγηθέο θαη απαξαίηεηεο γηα ηηο
δξάζεηο ησλ έξγσλ θαη νη νπνίεο πξνθχπηνπλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
έξγνπ (κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο εκεξνκελίαο επηιεμηκφηεηαο ηνπ έξγνπ,
φπσο νξίδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο έξγσλ).
Γεληθά, ηα επηιέμηκα θφζηε:


Οξίδνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ θαη ζπλδένληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο
ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, ελψ αλαγξάθνληαη ζηνλ εθηηκψκελν νιηθφ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ έξγνπ.



Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ (ή ησλ
ζηφρσλ) ηνπ έξγνπ θαη ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηφο ηνπ (ή
απνηειεζκάησλ), κε ηξφπν πνπ ζπκθσλεί κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο.



Δίλαη αλαγλσξίζηκα θαη επαιεζεχζηκα, θαη ηδηαίηεξα κέζσ θαηαγξαθήο ζηα
ινγηζηηθά αξρεία ηνπ δηθαηνχρνπ ΜΚΟ ζχκθσλα κε ηα εθαξκνζηέα ινγηζηηθά
πξφηππα θαη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηεο Διιάδαο.



Πξνθχπηνπλ απφ ΜΚΟ πνπ έρνπλ λφκηκε άδεηα λα ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο ηεο Διιάδαο. (Ο ΓΟΜ Διιάδνο ζα ην επαιεζεχεη απηφ ζε
εηήζηα βάζε).

Οη δαπάλεο ζα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ ην θφζηνο ηηκνινγεζεί,
εμνθιεζεί θαη ην αληηθείκελν παξαδνζεί (ζε πεξίπησζε αγαζψλ) ή εθηειεζηεί (ζε
πεξίπησζε ππεξεζηψλ θαη έξγσλ). Καη’ εμαίξεζε, ηα θφζηε γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί έλα
ηηκνιφγην θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ζα ζεσξνχληαη επίζεο φηη
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ησλ εκεξνκεληψλ επηιεμηκφηεηαο αλ απηά θαηαβιεζνχλ εληφο
30 εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία επηιεμηκφηεηαο.



Σα γεληθά έμνδα θαη ε απφζβεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζεσξνχληαη φηη
πξαγκαηνπνηήζεθαλ φηαλ θαηαγξάθεθαλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ δηθαηνχρνπ
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ΜΚΟ.
β) Άμεζερ επιλέξιμερ δαπάνερ
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο γηα ηελ Τπνβνιή
Πξνηάζεσλ, νη επηιέμηκεο άκεζεο δαπάλεο είλαη νη εμήο:



Σν θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη αλαηεζεί ζην έξγν, ην νπνίν απνηειείηαη
απφ ηνπο θαζαξνχο κηζζνχο, ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη θάζε άιιε λφκηκε
θξάηεζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην παξφλ
αληηζηνηρεί ζηε ζπλήζε πνιηηηθή γηα ηηο ακνηβέο πνπ αθνινπζεί ε αηηνχκελε
ΜΚΟ.



Σα έμνδα ηαμηδίνπ θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη
ζην έξγν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπκθσλνχλ κε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηνπ
αηηνχκελνπ ΜΚΟ αλαθνξηθά κε ηα ηαμηδησηηθά έμνδα θαη δελ ππεξβαίλνπλ ηε
ζρεηηθή εζληθή θιίκαθα.



Σν θφζηνο θαηλνχξηνπ θαη κεηαρεηξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ε απφζβεζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο
αξρέο γηα ηα ζηνηρεία ίδηνπ είδνπο. Μφλν ην κέξνο ηεο απφζβεζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη ην πνζνζηφ ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο γηα
ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε.



Σα θφζηε ησλ αλαιψζηκσλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη
αλαγλσξίζηκα θαη κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην έξγν.



Σα θφζηε πνπ εκπεξηέρνληαη απφ ηελ ππεξγνιαβία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
αλάζεζε ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο εζληθήο θαη ηεο επξσπατθήο
λνκνζεζίαο, φπσο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΓΟΜ γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο.



Σα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηε
ζχκβαζε ηνπ έξγνπ γηα έθαζην έξγν (π.ρ. δηάρπζε πιεξνθνξηψλ, ζπγθεθξηκέλε
αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο, έιεγρνη, κεηαθξάζεηο, αλαπαξαγσγή),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο
(ηδηαίηεξα ην θφζηνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ).
γ) Έμμεζα κόζηη

Σα έκκεζα θφζηε ησλ έξγσλ κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ κέρξη θαη ην 7% ηνπ
ζπλνιηθνχ άκεζνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηνπ Έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ άκεζνπ
επηιέμηκνπ θφζηνπο γηα ππεξγνιαβίεο θαη ηα θφζηε γηα ηνπο πφξνπο πνπ θαζίζηαληαη
δηαζέζηκνη απφ ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΜΚΟ.
δ) Θόζηη πος αποκλείονηαι
Σα παξαθάησ θφζηε δελ ζα ζεσξνχληαη επηιέμηκα:


Σφθνη ζε ρξένο, ρξεψζεηο γηα εμππεξεηήζεηο ρξένπο, θαη ρξεψζεηο ππεξεκεξίαο.



Υξεψζεηο γηα νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη άιια θαζαξά νηθνλνκηθά θφζηε, κε
ηελ εμαίξεζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ
απαηηνχληαη απφ ην Γξαθείν Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ (FMO) ή απφ ην ΓΟΜ
Διιάδνο.



Σα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά γεο ή αθηλήησλ.



Οη πξνβιέςεηο γηα απψιεηεο ή ελδερφκελεο κειινληηθέο ππνρξεψζεηο.
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Οη απψιεηεο ζπλαιιάγκαηνο.



Ο αλαθηψκελνο Φφξνο Πξφζζεηεο Αμίαο (ΦΠΑ).



Σα θφζηε πνπ θαιχπηνληαη απφ άιιεο πεγέο.



Σα πξφζηηκα, νη πνηλέο θαη ηα λνκηθά έμνδα.



Τπεξβνιηθέο ή απεξίζθεπηεο δαπάλεο.

7.ΞΝΒΝΙΖ ΑΛΑΦΝΟΩΛ

Απηνί πνπ ζα πινπνηήζνπλ έξγα- νη ΜΚΟ ζηνπο νπνίνπο έρεη παξαζρεζεί ρξεκαηνδφηεζε
γηα απηφ ην ζθνπφ- ζα ππνβάιινπλ κηα ελδηάκεζε αλαθνξά αθνχ νινθιεξσζεί θαηά ην
ήκηζπ ην έξγν, κηα πιήξε αλαθνξά θαη κηα αλαθνξά αμηνιφγεζεο έμη κήλεο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αλαθνξψλ ζα νξίδνληαη ζηε
ζχκβαζε ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ, ν ΓΟΜ Διιάδνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζηα
εμήο:
- λα δηεμάγεη ειέγρνπο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ησλ εγγξάθσλ πιεξσκήο, φπσο
θαη γηα ηα αγνξαζκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο,
- λα δεηά πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα γηα ηελ αηηηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη
δαπαλψλ,
- νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο,
- λα κεηψζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε αλ ην πνζνζηφ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο πέζεη θάησ απφ ην
απαηηνχκελν πνζνζηφ. Οη επηηφπηεο επηζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηπραία ζπρλφηεηα
θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.
Η ζχκβαζε ηνπ έξγνπ ζα νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο φζσλ πινπνηήζνπλ
έξγν θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (ΓΟΜ Διιάδνο).

8. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝ
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζρέδηα δξάζεο θαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ έξγσλ επηηξέπνληαη
αλ είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη αλ απαηηνχληαη αιιαγέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλακελφκελσλ
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζε έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ
ππεξβαίλεη ην 10% κηαο θαηεγνξίαο δαπάλεο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην ΓΟΜ Διιάδνο.
Όιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δξάζεηο ζα πξέπεη λα ηχρνπλ έγθξηζεο.
- Σα αηηήκαηα γηα ηξνπνπνηήζεηο ζα ππνβάιινληαη γξαπηψο σο κέξνο κηαο Δλδηάκεζεο
αλαθνξάο ή σο έλα μερσξηζηφ έγγξαθν πνπ ζα αηηηνινγεί ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζα εμεγεί
ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
- Ο ΓΟΜ Διιάδνο κπνξεί λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο ζην έξγν αλ πξνθχςνπλ ειιείςεηο ή
πξνβιήκαηα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο.
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ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM
«Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε
αζχινπ ζηελ Διιάδα»
9. ΠΛΗΠΡΩΚΔΛΑ ΘΔΗΚΔΛΑ ΞΟΝΠ ΑΛΑΓΛΩΠΖ ΘΑΗ ΗΠΡΝΡΝΞΝΗ
Ιζηφηνπνο ησλ Υξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΟΥ:
http://www.eeagrants.org/
Καλνληζκνί θαη Παξαξηήκαηα ησλ Υξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΟΥ:
http://www.eeagrants.org/id/2354.0
Διιάδα - Μλεκφλην πλεξγαζίαο γηα ηηο Υξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ΔΟΥ πνπ ηζρχεη απφ ηνλ
Ννέκβξην, 2011:
http://www.eeagrants.org/id/2673
Ιζηφηνπνο ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ SOAM γηα ηε ιήςε φινπ ηνπ ζπλαθνχο πιηθνχ, ησλ
εληχπσλ θαη ησλ πξνηχπσλ (Έληππν Αίηεζεο, Οδεγφο γηα Αηηνχληεο, θ.α.) αλαθνξηθά κε
ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε γηα Τπνβνιή Πξνηάζεσλ:
http://www.eeagrants-iomathens-soam.gr
πλζήθε γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ - Γελεχε, 28 Ινπιίνπ 1951 θαη Πξσηφθνιιν
ζρεηηθά κε ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ - Νέα Τφξθε, 31 Ιαλνπαξίνπ 1967:
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/prsr/prsr.html
ΟΓΗΓΙΑ ΣΗ ΔΔ 2003/9/EΚ ηεο 27-01-2003 ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ
ππνδνρή αηηνχλησλ άζπιν:
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_move
ment_of_persons_asylum_immigration/l33150_en.htm
Ννκνζεζία γηα ην Άζπιν ζηελ Διιάδα:
http://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stinellada/nomothesia-gia-to-asylo.html
Ιζηφηνπνο ηνπ ΓΟΜ:
http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

10. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ SOAM

ΣΗΛ.: +30210-9919040 γξακκή 21 θα. Μάληα Μπαινχξδνπ
EMAIL: IOMATHENS2@IOM.INT
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