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Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την 

ένταξη των Ρομά» (Integrated pilot social housing relocation scheme for Roma inclusion), 

του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021, 

με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP2 (MIS: 5087337)». 
 

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν (ΦΕΚ Α΄265) και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6. 
2. Τον Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο 
Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις (Α΄61) 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/A/06-11-2017). 
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4. Τη με αρ. 58994/18-06-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης-
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών-Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί της Διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (Β΄2343) 
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/08-07-2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119) 
6. Το ΠΔ 84/17-07-2019 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
7. Το ΠΔ 6/04-02-2022 (ΦΕΚ Α 17) «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων»  
8. Τη με αρ. Δ1.33086/11345/22-07-2019 (ΦΕΚ/Β/3082) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων». 
9. Τη με αρ. 3046/09-02-2022 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της 
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΟΔΔ 88). 
10.  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει  
11. Το Πρωτόκολλο 38C της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με το 
οποίο συστήνεται ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός EOX 2014-2021 μέσω του οποίου οι δότριες 
χώρες θα συνεισφέρουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής, “Πρωτόκολλο 38c”) 
https://www.eeagrants.gr/download-file/50840. 
12. Το από 31.10.2017 Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για την 
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-
2021 μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της 
Νορβηγίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας («Μνημόνιο Κατανοήσεως», εφεξής), όπως 
τροποποιήθηκε με τη με αρ.πρωτ. 78434/19-07-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3141/Β/2021) και όπως ισχύει. 
https://www.eeagrants.gr/download-file/53993  
13. Τον Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 και συγκεκριμένα τα άρθρα 7.3, 1.3 και 7.4. 
https://www.eeagrants.gr/download-file/54382. 
14. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή 
ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2014-2021, όπως εκάστοτε ισχύουν (Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής 
ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής). 
15. Την υπ' αριθμ. 85335 (Β' 1706/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον Επανακαθορισμό 
της λειτουργίας του κεντρικού λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, Ταμείου Συνοχής και ΕΟΧ, όπως ισχύει. 
16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 46317/2022 ΦΕΚ 2447/Β/18-5-2022 Συστήμα 
Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των Πόρων και αντικατάσταση 
της υπ’ αρ. 13249/4-2-2020 (Β’ 526) κοινής υπουργικής απόφασης. 
17. To με αριθμ. πρωτ. 2.606/31-03-2022 Έγγραφο εξειδίκευσης Διαδικασιών του Διαχειριστή 
Προγράμματος.  
18. Την αριθμ. 91761/03-09-2020 (ΦΕΚ 4027/Β΄/21-09-2020) Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη Χρηματοδότηση του Προγράμματος, όπως αυτή ενσωματώνει 
την Προγραμματική Συμφωνία (Programme Agreement), μεταξύ της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ 2014-
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2021 και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Προγραμματική Συμφωνία, εφεξής) και 
επέχει θέση Συμφώνου Υλοποίησης του Προγράμματος κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού), 
όπως ισχύει. 
19. Τον Ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία" (Α' 
36/09.03.2021). 
20. Tην από 12 Μαρτίου 2021 Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και 
τη συμμετοχή των Ρομά (2021/C93/01). 
23. Τον υπ΄αριθμ. 4483 Νόμο (ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017) για την Προσωρινή μετεγκατάσταση 
ειδικών κοινωνικών ομάδων και συγκεκριμένα το άρθρο 159 αυτού. 
24. Την υπ αρίθμ. οικ. ΡΟ 64 (ΦΕΚ 412/Β΄/12-02-2018) Απόφαση για τον Καθορισμό των 
όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την 
προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων – Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης, των 
Yπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
25. Την υπ’αρίθμ. οικ.30151/ΕΓ434/03-07-2019 (ΦΕΚ 2887/Β’/05-07-2019) Απόφαση Έγκρισης 
για τη δημιουργία Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών 
Ομάδων στο Δήμο Κατερίνης, των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υγείας - Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
καθώς και την Διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 3811/Β’/15-10-2019). 
26. Τη με αρ. πρωτ. 0.5287/16-12-2020 Πρόσκληση προς τον Δήμο Κατερίνης για την υποβολή 
πρότασης στο πλαίσιο του ΧΜ του ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021 με τίτλο «Κοινωνική Ένταξη και 
Ενδυνάμωση των Ρομά» και κωδικό ΟΠΣ PDP2. 
27. Τη με αρ. πρωτ. 1.2516/28-05-2021 Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένο 
πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5087337 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά 
2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΣΡ846ΜΤΛΚ-9ΣΨ). 
28. Τη με αριθμό 83966/01-09-2022 (ΦΕΚ 4742/Β/2022) απόφαση του υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο Τροποποίηση της υπό στοιχεία: 91761/21-09-2020 
υπουργικής απόφασης «Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο: "Κοινωνική Ένταξη και 
Ενδυνάμωση των Ρομά" (Programme B-Roma Inclusion and Empowerment), με Διαχειριστή 
Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία "Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας 
Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 
περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  ΠΔΕ» 
(Β/4027).     
29. Την υπ’αρ. 2.4714/03-10-2022 Συμπληρωματική Πρόσκληση της Γενικής Γραμματέως 
Ενίσχυσης της Απασχόλησης (ΑΔΑ: 64ΨΥ46ΜΤΛΚ-ΛΔΑ) προς τον Δήμο Κατερίνης για την υποβολή 
πρότασης υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και 
κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά» (Integrated pilot social housing relocation scheme 
for Roma inclusion) προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» (Roma inclusion and 
empowerment). 
30. Την από 02/12/2022 Αίτηση Χρηματοδότησης και τη συν αυτή υποβληθείσα Απόφαση 
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Προκαθορισμένης Πράξης 2 «Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα 
μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά» (Integrated pilot social 
housing relocation scheme for Roma inclusion) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη 
και Ενδυνάμωση των Ρομά με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP2 (MIS: 5087337). 
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31. Το με αρ. πρωτ. 2.6774/13.12.2022 έγγραφο της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο, με το οποίο ζητήθηκαν 
από τον Φ.Υ. διευκρινίσεις και συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν την πληρότητα του 
Φακέλου Πρότασης για την υλοποίηση της Προκαθορισμένης Πράξης 2.  
32. Την από 14.12.2022 επανυποβολή από τον Φ.Υ. νέου ΤΔΠ και την παροχή των απαιτούμενων 
διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΟΧ (ΑΑ 4712, MIS 5087337, 
Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την ένταξη 
των Ρομά).  
33. Την υπ. αριθμ. 2.7166/23.12.2022 Εισήγηση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο πιλοτικό 

πρόγραμμα μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά» (Integrated 

pilot social housing relocation scheme for Roma inclusion), του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021, με 

κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ PDP2 (MIS: 5087337)».  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την Ένταξη της Πράξης (Πρότασης) «Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και 
κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά» (Integrated pilot social housing relocation scheme 
for Roma inclusion) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των 
Ρομά» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 
περιόδου 2014-2021 με δικαιούχο Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Κατερίνης με συνολικό 
προϋπολογισμό δύο εκατομμύριων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.700.000,00€) και συνολική 
επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.700.000,00€, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 
2.4714/03-10-2022 Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 64ΨΥ46ΜΤΛΚ-ΛΔΑ) για την υποβολή πρότασης στο 
πλαίσιο της Πράξης με κωδικό «PDP2». 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5087337 

2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 40139069 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  
Το Φυσικό Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά: 
• Ανάπτυξη ενός τοπικού συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας αποτελούμενου από 56 οικιστικές 
μονάδες, οι οποίες θα ανήκουν στον Δήμο Κατερίνης, δεδομένης της παραχώρησης γης από τον 
δήμο, ακριβώς για την ανάπτυξη αυτού του συγκροτήματος κατοικιών. 
• Εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού στέγασης, ο οποίος, ενδεικτικά, θα περιλαμβάνει τα εξής: 
οικιακές συσκευές, όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, ηλεκτρικά/ηλιοθερμικά 
συστήματα. 
• Ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πολιτών, ιδίως των Ρομά, εκπροσώπων της τοπικής 
κοινωνίας, καθώς και της δημόσιας διοίκησης μέσα από την διοργάνωση τεσσάρων (4) δράσεων 
ενημέρωσης και διαβούλευσης που απώτερο σκοπό θα έχουν την επιτυχή έκβαση του 
εγχειρήματος μετεγκατάστασης και την γενικότερη αποδοχή του.   
• Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυσική μετεγκατάσταση των 56 οικογενειών στις 
νεόκτιστες οικιστικές μονάδες. 
Το φυσικό αντικείμενο της Προκαθορισμένης Πράξης 2 (Predefined Project 2/ PDP2) συνίσταται 
στην προμήθεια και τοποθέτηση πενήντα έξι (56) κατοικιών και ενός (1) κτιρίου (εφεξής 
«Πολύκεντρο»), εντός του παραχωρηθέντος οικοπέδου του Δήμου Κατερίνης (τεκμηρίωση 
ιδιοκτησιακού βάσει ΦΕΚ728/Β/9-9-1991), πλήρως εξοπλισμένων και έτοιμων προς χρήση.  
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Για τον σκοπό αυτό θα συνδεθούν, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης,  εκατό 
τριάντα έξι (136) οικίσκοι βαριάς προκατασκευής (132 οικίσκοι για τις 56 κατοικίες και 4 οικίσκοι 
για το «Πολύκεντρο»). Ο κάθε οικίσκος θα έχει διαστάσεις 9,00μ x 3,60μ (32,4τμ).  
Έτσι, στο παραχωρηθέν οικόπεδο του Δήμου Κατερίνης, θα προκύψουν συνολικά 56 κατοικίες για 
την μετεγκατάσταση και στέγαση 56 οικογενειών Ρομά, που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα 
(με βάση το άρθρο 159 του ν.4483/2017).  
Για την κατανομή των τύπων στον οικισμό έχει ληφθεί υπόψη η σύνθεση των προς μετεγκατάσταση 
νοικοκυριών, όπως αποτυπώθηκε στην απογραφή του Δήμου Κατερίνης. 
Τα σχέδια κατόψεων και όψεων των πέντε τύπων επισυνάπτονται στα παραδοτέα Α΄, Β΄ και Γ΄ της 
Σύμβασης με αριθμό 18SYMV004037874 2018-11-20 στο πλαίσιο των ενεργειών προετοιμασίας για 
την «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά». 
Οι οικίσκοι τοποθετούνται, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο γενικής διάταξης (master plan) του 
οικισμού και στα σχέδια των τυπολογιών. Όλες οι κατοικίες θα διατίθενται με την αναγκαία 
ηλεκτρική εγκατάσταση, υδραυλική εγκατάσταση, χώρους υγιεινής και μονάδες κλιματισμού 
ψύξης-θέρμανσης. 
Ειδικότερα, για την υλοποίηση της Προκαθορισμένης Πράξης 2 (PDP2) θα πραγματοποιηθεί ενιαία, 
η προμήθεια των οικίσκων και η πλήρης εγκατάσταση των ειδών αυτής. 
Στο φυσικό αντικείμενο της Προκαθορισμένης Πράξης (PDP2) από τον ΧΜ ΕΟΧ, εκτός από την 
παραπάνω ενιαία προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών αυτής, όπως παρουσιάζεται παραπάνω, 
περιλαμβάνονται:  
- η μεταφορά-εγκατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού των ωφελούμενων στο νέο οικισμό,  
- οι δράσεις ευαισθητοποίησης προς τους ωφελούμενους – οικιστές. Μέσω των δράσεων θα 
επιδιωχθεί η ενεργή  συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πολιτών, ιδίως των Ρομά, εκπροσώπων 
της τοπικής κοινωνίας, καθώς και της δημόσιας διοίκησης στην υλοποίηση της Προκαθορισμένης 
Πράξης 2, με απώτερο σκοπό την επιτυχή έκβαση και την γενικότερη αποδοχή του εγχειρήματος 
μετεγκατάστασης, 
- οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την ενεργοποίηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης 
της Προκαθορισμένης Πράξης 2. 
Το φυσικό αντικείμενο της Προκαθορισμένης Πράξης 2 συμπληρώνεται με ήπιες ενέργειες, οι 
οποίες θα υλοποιηθούν από τον Φ.Υ. της Προκαθορισμένης Πράξης 2 με στόχο: α) την επιτυχή 
μετάβαση στις νέες κοινωνικές κατοικίες όλων των ωφελούμενων οικογενειών Ρομά και β) τη 
βιώσιμη ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία των νέων Ρομά, που είναι μέλη των ωφελούμενων 
οικογενειών, καθώς και την ενσωμάτωση στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της Κατερίνης. 

5. Παραδοτέα πράξης:  
Αυτό το έργο θα έχει ως παραδοτέα συνολικά πενήντα έξι κατοικίες, συμπεριλαμβανομένου 
βασικού λειτουργικού εξοπλισμού για να τις καταστήσει κατοικήσιμες, καθώς και ένα πολύκεντρο. 
Οι κατοικίες  κατανέμονται σε πέντε τύπους διαφορετικής χωρητικότητας. 7 ισόγειες κατοικίες με 
εμβαδόν 32,5 τμ. (Τ1), 20 ισόγειες κατοικίες με εμβαδόν 65 τμ. (Τ2), 13 διώροφες κατοικίες με 
εμβαδόν 97,5 τμ. (ΤΔ2), 6 ισόγειες κατοικίες με εμβαδόν 65 τμ. (Τ3), 10 διώροφες κατοικίες με 
εμβαδόν 97,5 τμ. (ΤΔ3). Όλες οι οικιστικές μονάδες θα είναι εξοπλισμένες με οικιακές συσκευές, 
όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια ρούχων, κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.λπ., καθώς και 
βασικά έπιπλα. Το πολύκεντρο αποτελείται από μια σύνθεση τεσσάρων προκατασκευασμένων 
οικίσκων. Όλα τα παραπάνω παραδίδονται πλήρως εγκατεστημένα, όπως περιγράφονται στο 
σχέδιο γενικής διάταξης και στην αρχιτεκτονική μελέτη. Επιπλέον παραδοτέα αφορούν τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης στην υλοποίηση της πράξης, τις υπηρεσίες 
ευαισθητοποίησης προς τους ωφελούμενους – οικιστές, καθώς και τις υπηρεσίες μετεγκατάστασης 
των δικαιούχων οικογενειών στον νέο οικισμό. 
Οι συμπληρωματικές ενέργειες για α) την επιτυχή μετάβαση στις νέες κοινωνικές κατοικίες και β) 
τη βιώσιμη ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία των νέων Ρομά καθώς και την ενσωμάτωση στον 
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κοινωνικό και οικονομικό ιστό της Κατερίνης, θα έχουν ως παραδοτέα:  
1. Ψυχοκοινωνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες: Συμβάσεις προσωπικού, Παρουσιολόγια, 
Τριμηνιαίες Εκθέσεις, Κατάλογος Ανθρωπομηνών Απασχόλησης. 
2. Τοπική ομάδας γυναικών: Φωτογραφικό υλικό, Εκθέσεις πεπραγμένων, παρουσιολόγια 
ωφελουμένων. 
3. Εξειδικευμένη εκπαίδευση διαχείρισης οικονομικών νοικοκυριού: Βεβαιώσεις παρακολούθησης 
κατάρτισης, Παρουσιολόγια ωφελουμένων, Σύμβαση με ΚΕΚ 
4. Εξειδικευμένη εκπαίδευση στη διαχείριση βασικών εγκαταστάσεων:  Βεβαιώσεις 
παρακολούθησης κατάρτισης, Παρουσιολόγια ωφελουμένων, Συμβαση με ΚΕΚ 
5. Επισκέψεις μελέτης σε επιτυχημένα έργα μετεγκατάστασης: Εκθέσεις πεπραγμένων, 
φωτογραφικό υλικό, παραστατικά εξόδων 
6. Προβολή και δημοσιότητα του έργου της μετεγκατάστασης: Σύμβαση, φωτογραφικό και 
βιντεοσκοπημένο υλικό, δημοσιότητα 
7. Πολιτιστικές δραστηριότητες: Παραστατικά δαπανών, φωτογραφικό υλικό, παρουσιολόγια 
ωφελουμένων. 
8. Ίδρυση Κέντρου Μελέτης: Παραχωρητήριο, φωτογραφικό υλικό 
9. Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων: Παραστατικά, σύμβαση, πρωτόκολλα παραλαβής 
10. Οργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων για παιδιά: Εισιτήρια, φωτογραφικό υλικό. 
11. Διοργάνωση πιστοποιημένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης/ Διοργάνωση 
πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού 
υπολογιστών/Διοργάνωση πιστοποιημένων προγραμμάτων εκμάθησης γλώσσας ή/και εγγραφή σε 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας:  Βεβαιώσεις παρακολούθησης κατάρτισης, Παρουσιολόγια 
ωφελουμένων, Σύμβαση με ΚΕΚ. 
12. Εγκατάσταση στην κοινότητα δωρεάν ασύρματης πρόσβασης σε δίκτυο WiFi: Παραστατικά, 
Φωτογραφικό υλικό, Πρωτόκολλο παραλαβής 
13. Προμήθεια 6 φορητών υπολογιστών ανά ομάδα Κέντρου Μελέτης και σχολικά είδη: 
Παραστατικά δαπανών, Φωτογραφικό ένσαρκο, Πρωτόκολλο παραλαβής 
14. Υποστήριξη διδασκαλίας μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης/Υποστήριξη διδασκαλίας μαθητών 
Β/θμιας εκπαίδευσης: Συμβάσεις προσωπικού, Παρουσιολόγια, Τριμηνιαίες Εκθέσεις, Κατάλογος 
Ανθρωπομηνών Απασχόλησης, Φωτογραφικό υλικό. 
15. Μεταφορά μαθητών στο Κέντρο Σπουδών/Μεταφορά μαθητών για συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Παραστατικά δαπανών, σύμβαση, πρωτόκολλα παραλαβής 
16. Μαθήματα κολύμβησης: Παραστατικά δαπανών, σύμβαση, πρωτόκολλα παραλαβής, 
φωτογραφικό υλικό. 
17. Υποστήριξη της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πέλεκα: Παραστατικά δαπανών, σύμβαση, 
πρωτόκολλα παραλαβής, φωτογραφικό υλικό 
18. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης / Εγγραφές σε Προσκόπους: Βεβαιώσεις 
παρακολούθησης, Παρουσιολόγια ωφελουμένων, Σύμβαση με ΚΕΚ/Προσκόπους 
19. Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξη / Υπηρεσίες συντονισμού της υλοποίησης των 
ήπιων μέτρων και των έργων υποδομής: Συμβάσεις, παραστατικά δαπανών, Εκθέσεις υλοποίησης. 

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

CO008 
Number of children and youth 
reached, at risk of early-school 
leaving 

Αριθμός 
EL12 

30 
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

CO009 Number of young people aged 15-

29 completing vocational education 

or work-based learning 

 
EL12 

30 

CO026 Number of beneficiaries of 

education services provided 
 

EL12 
51 

CO089 Number of quality housing 

structures installed in Roma 

settlements 

 EL12 56 

6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

CR015 Number of Roma settlements 

supported with upgraded housing 

infrastructure 

 EL12 1 

EOX_R024 Number of Roma residing in the 

installed pre-fabricated dwelling 

structures 

 EL12 270 

 

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2024.  

8. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 
31/12/2022 
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8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 

P.8.3.1e | Δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες 

i. Ποσό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

29.838,70 29.838,70 

ii. ΦΠΑ 7.161,30 7.161,30 

P.8.3.1c | Δαπάνες Εξοπλισμού 

i. Ποσό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

1.820.000,00 1.820.000,00 

ii. ΦΠΑ 436.800,0 436.800,0 

P.8.3.1f | Δαπάνες άλλων συμβάσεων 

i. Ποσό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

34.838,71 34.838,71 

ii. ΦΠΑ 8.361,29 8.361,29 

P.8.3.1g | Δαπάνες που επιβάλλονται από το 
σύμφωνο πράξης 

i. Ποσό 
χωρίς 
ΦΠΑ 

340.896,77 340.896,77 

ii. ΦΠΑ 22.103,23 22.103,23 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2.700.000,00 2.700.000,00  

ΣΥΝΟΛΑ  2.700.000,00 2.700.000,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  2.700.000,00 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.700.000,00 

 

Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 
2.700.000,00 €.  

 

Β. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει 

την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να 

τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της 

αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.  

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, 

ο Δ.Π. επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

 
 
 
 

ΑΔΑ: Ρ9Μ646ΜΤΛΚ-ΘΝΚ



 

9  
 

 

 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ 
 
 
 

 
 
Συνημμένα:  
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης  
 
Πίνακας Αποδεκτών:  
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
     Γραφείο Υπουργού 
2. Δήμος Κατερίνης, γραφείο δημάρχου, Δημ. Δημάδη, Κατερίνη 601 00 
3. Ειδική Υπηρεσία, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας ΑπΚΟ. 
 
Εσωτερική Διανομή: 

1) Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη 
2) Γραφείο Γ.Γ. Ενίσχυσης της Απασχόλησης, κ.ας Ε. Γιώτη 
3) ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ - Υποδιεύθυνση I 
4) ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ - Μον. I.A 

 
Κοινοποίηση:  
1. THE EEA FINANCIAL MECHANISM COMMITTEE 
12-16 Rue Joseph II, 1000 Brussels, Belgium 
fmo@efta.int. 
2. THE ΕΕΑ FINANCIAL MECHANISM OFFICE 
12-16 Rue Joseph II, 1000 Brussels, Belgium 
Ms. KELLER Sheena Elaine SheenaElaine.KELLER@efta.int. 
2. Royal Norwegian Embassy Athens 
Maria Fola, EEA Grants Adviser 
5, Hatziyianni Mexi str, 115 28, Athens 
maria.fola@mfa.no. 
4. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 
- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ), κ. Γιάννη Τσακίρη,   Νίκης 5-7, 
Τ.Κ. 101 80, Αθήνα 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκου, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 
- Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) - Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της 
υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), Μητροπόλεως 3, 
105 57, Αθήνα, contact-eeagrants@mnec.gr. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο φορέας υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και 
κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις :  
 
1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(i) Να τηρεί τη νομοθεσία του ΧΜ ΕΟΧ, την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση 
της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές 
ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα 
Ατόμων με Αναπηρίες. 
 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων. 
(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και 
συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο 
φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το φορέα υλοποίησης 
αυτής. 

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από τον ΔΠ (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης, 
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων/υποέργων που 
εκτελούνται με ίδια μέσα, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης 
για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. 

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα  τον Διαχειριστή Προγράμματος (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την 
εξέλιξη της πράξης, για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που 
αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ – ΕΟΧ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί 
και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται 
για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και 
γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της πράξης. 

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο 
ΟΠΣ - ΕΟΧ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να 
πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΟΧ  για την 
αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 
 
3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του 
τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες 
ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 
δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται  στον Διαχειριστή 
Προγράμματος ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στον Διαχειριστή Προγράμματος. 
(ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης 

ΑΔΑ: Ρ9Μ646ΜΤΛΚ-ΘΝΚ



 

11  
 

 

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των 
διατιθέμενων πόρων, 
β)  επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων 
για τις πράξεις που παράγουν καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται, 
γ)  στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των 
προτέρων τα έσοδα, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα 
καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την 
προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, αναλόγως με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη, 
δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της και τα 
οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την ένταξη της πράξης, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται 
να τα δηλώσει, το αργότερο, στο τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει. 
 
4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ–ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ–ΕΛΕΓΧΟΙ 

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για 
όσο χρόνο ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, 
δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στον ΔΠ, την Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, και 
σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και του ΧΜ ΕΟΧ. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα 
του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο 
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 
 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
(i) Να αποδέχεται να δημοσιοποιεί ο ΔΠ την πράξη, στη διαδικτυακή πύλη www.eeagrants.gr, κατά 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.3 του Κανονισμού  και στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού ΧΜ 
ΕΟΧ, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά . 

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα III του 
Κανονισμού ΕΟΧ και ειδικότερα. 

(iii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και ειδικότερα: 
α)  Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων 
υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω 
των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους. 
β)  Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο 
εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή 
κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω 
των 500.000 ευρώ. 
γ)  Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το 
έμβλημα του ΧΜ ΕΟΧ, με αναφορά στο ΧΜ ΕΟΧ που στηρίζουν την πράξη. 
δ) Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη 
περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας 
τη χρηματοδοτική στήριξη από τον ΧΜ ΕΟΧ. 
ε) Να τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν 
εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών. 
στ) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται τον ΧΜ ΕΟΧ, 
σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από τον ΧΜ ΕΟΧ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο 
προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο 
πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο 
πλαίσιο αυτό. 
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6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της 

πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης 
να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς 
ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των 
λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Ο 
ΔΠ ενημερώνει τον φορέα υλοποίησης για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου 
διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και 
δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων 
αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Να κοινοποιεί στον αρμόδια Διαχειριστή Προγράμματος (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο 
Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα 
στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και 
έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του 
πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης. 

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο 
εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από   τον Διαχειριστή Προγράμματος (ή εναλλακτικά τον 
ΕΦ). 
 

7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ο ΦΥ υποχρεούται να ενημερώνει τον ΔΠ για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προς φορείς και/ή φυσικά πρόσωπα, πριν την έκδοσή τους καθώς και για οποιαδήποτε 
σημαντική τροποποίηση αυτών και να λαμβάνει την έγκρισή του.  
2. Ο ΦΥ υποχρεούται να  εφαρμόζει  τη μέθοδο υπολογισμού των έμμεσων δαπανών και το  
ανώτατο ποσό αυτών, όπως έχει προσδιοριστεί και αποτυπωθεί στην αίτηση χρηματοδότησης 
και στην  αντίστοιχη ΑΥΙΜ που υπέβαλε, καθώς  και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης που 
εκδίδει ο ΔΠ. Σε περιπτώσεις που κατά την υλοποίηση της Πράξης  προκύπτουν απρόβλεπτες 
δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις άμεσες δαπάνες  της  Πράξης και δεν 
εμπεριέχονται σ΄αυτές, ο ΦΥ  θα πρέπει να λαμβάνει την έγκριση του ΔΠ πριν την 
πραγματοποίηση ή τη χρέωση αυτών στις έμμεσες δαπάνες τις Πράξης. Στις περιπτώσεις 
πράξεων, η υλοποίηση των οποίων περιλαμβάνει επιλογή φορέων ή/και φυσικών προσώπων 
από τον Φορέα Υλοποίησης στη βάση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και για τις οποίες 
τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. περιγραφή διαδικασίας επιλογής, κριτήρια κλπ) δεν εξετάστηκαν 
κατά την αξιολόγηση, αναφέρεται ότι: [Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να λαμβάνει 
έγκριση από τον ΔΠ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς ή/και φυσικά 
πρόσωπα πριν την έκδοσή της, καθώς και για οποιαδήποτε σημαντική τροποποίησή της].  
3. O ΦΥ. υποχρεούται: (α) να τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, 
την από 10-7-2020 Προγραμματική Συμφωνία, και την  υπ ’ αρ. 13249/04-02-2020 (Β΄ 
526/19.02.2020) «Κ.Υ.Α Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 
2014-2021–Κατανομή των Πόρων», όπως ισχύει. (β) να τηρεί τις υποχρεώσεις αναφορικά με την 
υποβολή εκθέσεων - αναφορών, προκειμένου ο Διαχειριστής Προγράμματος να μπορεί να 
συμμορφώνεται με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων - αναφορών στην Επιτροπή Χ.Μ. ΕΟΧ 
και στο ΕΣΕ. (γ) να τηρεί το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης της πράξης σε Ευρώ και το μέγιστο 
ποσοστό συγχρηματοδότησης της πράξης, (δ) να τηρεί τις διατάξεις για την επιλεξιμότητα των 
δαπανών και τις προϋποθέσεις για την υποβολή παραστατικών για τις δαπάνες, (ε) να τηρεί την 
ημερομηνία έναρξης και λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών,  
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4. Ο Διαχειριστής Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα  να αναστείλει εκταμιεύσεις και να 
απαιτήσει επιστροφή ποσών από τον Φορέα Υλοποίησης της πράξης, σε περίπτωση που ληφθεί 
σχετική απόφαση από την Επιτροπή του Χ.Μ. ΕΟΧ, τον Διαχειριστή Προγράμματος ή το Εθνικό 
Σημείο Επαφής.  
5. Οι υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης της πράξης βάσει του συμφώνου πράξης ισχύουν και 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του Δικαιούχου Κράτους. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ εθνικών διατάξεων και του νομικού πλαισίου του X.M. ΕΟΧ 
2014-2021, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1.5, υπερισχύει το δεύτερο. 
6. Ο Φ.Υ. υποχρεούται να ενημερώνει τον Δ.Π. για τυχόν τροποποιήσεις της πράξης και ο Δ.Π. 
οφείλει  τροποποιεί αντίστοιχα την Απόφαση Ένταξη της Πράξης 

 
8.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 
Σύμφωνα με τη 91761/03-09-2020, απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη 
συγχρηματοδότησης του Προγράμματος με τίτλο: «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» 
(Programme B Roma Inclusion and Empowerment), η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, 
Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, ως Διαχειριστής Προγράμματος, υπέχει θέση «Εκτελούντος την 
Επεξεργασία», για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δήμος Κατερίνης, 
ως Φορέας Υλοποίησης, υπέχει θέση «Υπό-Εκτελούντος την Επεξεργασία», για λογαριασμό της ΕΥ 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, καθώς αναλαμβάνει την υλοποίηση της παρούσας πράξης. 
Ο δήμος Κατερίνης, δηλώνει και εγγυάται ότι συμμορφώνεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσον αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα στα οποία έχει 
πρόσβαση και τα οποία υποβάλει σε επεξεργασία, σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών της 
Πράξης που πρόκειται υλοποιήσει.  
Ο δήμος Κατερίνης εγγυάται ότι διαθέτει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
εφαρμογή του Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για όλα 
τα είδη προσωπικών δεδομένων και όλες τις κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων, καθώς και 
όλους τους τρόπους της Επεξεργασίας (ενδεικτικά: συλλογή, αποθήκευση, διόρθωση, διαγραφή, 
αναζήτηση, διαβίβαση κλπ.)  
Ο δήμος Κατερίνης εγγυάται ότι έχει συμμορφωθεί με τον Κανονισμό και ότι σε ενδεχόμενο 
έλεγχο από τη Διαχειριστική Αρχή είναι σε θέση να επιδείξει τη σχετική συμμόρφωση του. 
Ο δήμος Κατερίνης εγγυάται ότι θα εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ασφαλείας, όσον αφορά προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει από τους ωφελούμενους ή την 
ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, προ της έναρξης υλοποίησης της πράξης. 
Ο δήμος Κατερίνης εγγυάται ότι το προσωπικό του, μόνιμα ή προσωρινά απασχολούμενο, έχει 
ενημερωθεί σχετικά με την Επεξεργασία και θα ορίσει το κατάλληλο προσωπικό το οποίο θα 
είναι υπεύθυνο για την Επεξεργασία. Εν όψει της ανάληψης καθηκόντων, και θα φροντίσει για 
την εκπαίδευση του υπεύθυνου προσωπικού. 
Ο δήμος Κατερίνης θέτει στη διάθεση των ωφελούμενων και των φυσικών προσώπων όλα τα 
δικαιώματα τους, που απορρέουν από το Άρθρο 13 του Κανονισμού, ήτοι το δικαίωμα 
πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα στη φορητότητα των 
προσωπικών τους δεδομένων. 
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