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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης 

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 25, Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας: 105 64 

Πληροφορίες: Ά. Παυλή 

Τηλέφωνο: 2103338981 

Email: a.pavli@minfin.gr 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 Προς:  

1) Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου 

2) Διεύθυνση Δημοσίων 
Επενδύσεων, Υπ. Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  

 

 

ΘΕΜΑ:  Απόφαση Ένταξης του Έργου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – (α) Κέντρο Διαχείρισης συμβάντων για το 
Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας με 
υποστήριξη κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των 
λειτουργιών των δομών υποδοχής  και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, (β) Ολοκληρωμένο 
Ψηφιακό Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας με υποστήριξη 
κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών 
των δομών υποδοχής  και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149213) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (Α΄ 98). 

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). 

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155). 
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8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805). 

9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135) .    

10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και 

άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της 

αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

12. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 931). 

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17). 

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1). 

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1). 

16. Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική 

Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.  

17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, 

ST 10152/21 ADD 1). 

18. Την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

19. Την υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 

2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 

20. Την υπ’ αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 

2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης. 

21.  Το υποβληθέν ΤΔΕ του έργου (Subproject4) «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – (α) Κέντρο Διαχείρισης συμβάντων για 

το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας με 

υποστήριξη κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των 

λειτουργιών των δομών υποδοχής  και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, (β) Ολοκληρωμένο 

Ψηφιακό Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας με υποστήριξη 

κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών 

των δομών υποδοχής  και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών» της Δράσης με ID: 16763, MIS: 

5149213 και ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣ ΤΑ 26-11-2021 15:38, μετά των 

υποβληθέντων συνοδευτικών εγγράφων. 
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22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και 

συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή 

καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του 

Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την Ένταξη του Έργου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – (α) Κέντρο Διαχείρισης συμβάντων για το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό 

Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας με υποστήριξη κυβερνοασφάλειας για την 

προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής  και φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών, (β) Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής 

ασφάλειας με υποστήριξη κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και 

των λειτουργιών των δομών υποδοχής  και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών» στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή 

Άξονας (Component) 3.4 - Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές 

και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές 

Τίτλος Δράσης (Measure)  16763 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

Υπουργείο Ευθύνης Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου 

 Φορέας Υλοποίησης1 Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου 

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΤΑ 

ανέρχεται σε  9.471.033,20 € όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ   ΤΙΤΛΟΣ   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ   
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΠΔΕ   

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ   
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ   
ΠΔΕ   

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ   
(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 
  

2021ΤΑ75500001 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – (α) Κέντρο 
Διαχείρισης συμβάντων 
για το Ολοκληρωμένο 
Ψηφιακό Σύστημα 
διαχείρισης ηλεκτρονικής 
και φυσικής ασφάλειας 
με υποστήριξη 
κυβερνοασφάλειας για 
την προστασία της 
ανθρώπινης ζωής, της 
περιουσίας και των 
λειτουργιών των δομών 
υποδοχής  και φιλοξενίας 
πολιτών τρίτων χωρών, 

 9.471.033,20 2.961.688 

 
1 Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο 
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(β) Ολοκληρωμένο 
Ψηφιακό Σύστημα 
διαχείρισης ηλεκτρονικής 
και φυσικής ασφάλειας 
με υποστήριξη 
κυβερνοασφάλειας για 
την προστασία της 
ανθρώπινης ζωής, της 
περιουσίας και των 
λειτουργιών των δομών 
υποδοχής  και φιλοξενίας 
πολιτών τρίτων χωρών 

(Π.Κ. 2021ΣΕ65520001) 

 Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δημόσια δαπάνη και περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.  

 

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Δ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα 

συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

                                                                                                                ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

A/A Ορόσημο
/ στόχος 

Ονομασία Ποιοτικοί 
δείκτες  
(για τα 

ορόσημα) 

Ποσοτικοί δείκτες 
(για τους στόχους) 

Χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης 

Περιγραφή 
οροσήμου -στόχου 

    
Μονά

δα 
μέτρη

σης 

Τιμή 
βάσης  

Στόχ
ος 

Τρίμηνο Έτος 

 

185 
 

Ορόσημο Ολοκλήρωση 
της 

ψηφιοποίηση
ς του 

συστήματος 
μετανάστευσ
ης και ασύλου 

Επιβεβαίωση 
αποδοχής 

παραδοτέου 
από τον 

διαχειριστή 
έργου / την 
αναθέτουσα 

αρχή 

      4ο 
τρίμηνο 

2024 Ολοκλήρωση της 
ψηφιοποίησης του 

συστήματος 
μετανάστευσης και ασύλου 

μέσω αποδοχής από τον 
διαχειριστή έργου / την 
αναθέτουσα αρχή των 

παραδοτέων της σύμβασης 
για α) την Ψηφιοποίηση 

και το Σύστημα Διαχείρισης 
Εγγράφων Αρχείου 

Μετανάστευσης Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και 
Ασύλου και 

Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων και β) την 

παροχή ολοκληρωμένων 
ψηφιακών 

υπηρεσιών μετανάστευσης 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Παράρτημα Ι : Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης ΤΔΕ 

2. Παράρτημα ΙΙ: ΤΔΕ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   

1. Υπουργείο Οικονομικών 

2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 

(κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΤΑ) 

3. Φορέας Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του 

ΟΠΣ ΤΑ) 

4. Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου, sg.reception@migration.gov.gr, e.ktistaki@migration.gov.gr, 

m.varinou@migration.gov.gr, minister@migration.gov.gr, director.minister@migration.gov.gr, 

k.kostakos@migration.gov.gr 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου «ΡΕΑ – Σχεδιασμός, Υλοποίηση, εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και 

φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/προσφύγων και μεταναστών» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω 

υποχρεώσεις: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρούν την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του 

Έργου 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.  

(ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της 

επίτευξης  των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης 

σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της 

απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.  

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Α Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει: 

i. Να Διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των 

αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική 

διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργο. 

ii. Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια 

καθ΄όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.  

iii. Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα 

Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμων και Στόχων.  

iv. Να Ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των 

Οροσήμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή 

τους. 

mailto:sg.reception@migration.gov.gr
mailto:e.ktistaki@migration.gov.gr
mailto:m.varinou@migration.gov.gr
mailto:minister@migration.gov.gr
mailto:director.minister@migration.gov.gr
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v. Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων/Στόχων του 

Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών.  

vi. Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την 

Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της 

υλοποίησης του Έργου  

vii. Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ’ έτος πιστώσεων από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιθείσες πληρωμές του Έργου.  

 

Β. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

i. Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών 

ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού , σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης 

και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ. 

ii. Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία. 

iii. Να Καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, 

αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο  του Έργου, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των 

ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους. 

iv. Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των  Οροσήμου/Στόχου του 

Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 

4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με 

τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων. 

v. Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα 

έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, 

παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.  

vi. Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής 

προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της 

διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων  που 

εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της 

απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.  

vii. Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει 

στην πληρωμή του Αναδόχου,  σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.   

viii. Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, 

τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης. 

ix. Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, 

σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του 

Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε 

αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του 
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Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

x. Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου. 

xi. Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

xii. Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή 

εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του 

Ανεξάρτητου Ελεγκτή  στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Έργων, ή/και στην έδρα 

του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και 

επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 

εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα. 

xiii. Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα,  τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν 

ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην 

Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει. 

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται: 

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, 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 Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες 

που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης 

Υλοποίησης Έργου.  

4. ΕΛΕΓΧΟΙ  

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται: 

(i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και 

ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα 

τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.   

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα 

και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και 

να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που 

αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν: 

i. Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, σύμφωνα 

με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική 

Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού. 

ii. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η 

ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης 

και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, 
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συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη 

κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.  

iii. Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της 

Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – 

NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

iv. Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη 

περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη 

χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν: 

(i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική 

περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο 

διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν 

δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, 

προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή 

διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση 

υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω 

έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή 

οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και 

τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που 

επιλέγονται προς επαλήθευση. 
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1. Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια,
2. Αφορά ήδη ενταγμένα έργα,
3. Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το απαιτούμενο ποσό για την
ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1
Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης
Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη
Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης
ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών
υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών (Π.Κ.
2021ΣΕ65520001)

Σ.Α. ΤΑ755-ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΓΔΟΥ) ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 07/06/21

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

9.471.033,20ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3

0,00ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.20202

0,00ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ 9.471.033,20

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ 2 0,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 61190747

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο
ΠΔΕ/ προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2021)
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας
για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας
πολιτών τρίτων χωρών (Π.Κ. 2021ΣΕ65520001)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4
Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας με ιστορικά στοιχεία όσον αφορά την τροποποίηση του
Π/Υ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη
έμφαση στα
μετρήσιμα δεδομένα

Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των υποδομών της Υπηρεσίας Υποδοχής ΚΑΙ Ταυτοποίησης με
ολοκληρωμένα ψηφιακά συστήματα, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία των δομών υποδοχής και
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ο κεντρικός επιχειρησιακός έλεγχος τους από το ΥΜΑ και το ΥΠτΠ και τα
λοιπά συναρμόδια Υπουργεία.
Τα συστήματα αυτά θα επιτρέψουν την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας με παράλληλη μείωση του λειτουργικού
κόστους μέσα από οικονομίες κλίμακας.
Το αντικείμενο του έργου είναι ένα «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας
με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των
δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών» και αφορά στην μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε
λειτουργία, εκπαίδευση και συντήρηση των κάτωθι υποσυστημάτων:

Ανά Δομή:

-   Σηματοδότηση συναγερμών παραβίασης περιμέτρου με την χρήση καμερών και αλγορίθμων ανάλυσης κίνησης
-   Σηματοδότηση συναγερμών φωτιάς, πυρανίχνευσης, έκνομης συμπεριφοράς ατόμων ή ομάδων σε χώρους
συνάθροισης
-   εσωτερικά της δομής, με την χρήση καμερών και αλγορίθμων AI (Artificial Intelligence, Behavioural analytics)
-   Σηματοδότηση τεχνικών συναγερμών από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των δομών με την χρήση ψηφιακών
ελεγκτών (PLC).
-   Αυτόματη ή κατ' επιλογή μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων στην περίμετρο της δομής με την χρήση κατάλληλων
μεγαφώνων
-   Αυτόματη ή κατ' επιλογή μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων σε κεντρικά σημεία των Δομών
-   Φυσικός έλεγχος πρόσβασης εισερχομένων με την χρήση μεταλλικών πυλών και ακτινοσκοπικής συσκευής εντός
στεγασμένου οικίσκου στην είσοδο των Δομών
-   Σηματοδότηση συναγερμών πυρετού (υψηλής θερμοκρασίας) εισερχομένων στη δομή με την χρήση θερμογραφικών
καμερών εντός στεγασμένου οικίσκου
-   Σηματοδότηση συναγερμού προσπάθειας εισόδου απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών εντός της δομής με την
χρήση ακτινοσκοπικών συσκευών και συσκευών ανίχνευσης μεταλλικών
    αντικειμένων(X-Rays ΚΑΙ Walk through Metal Detectors)
-   Πτήση ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών/Drone) για την εκτίμηση περιστατικών εντός της δομής
χωρίς την μεσολάβηση ανθρώπινου παράγοντα.
-   Ανίχνευση και Προστασία του δικτύου δεδομένων από Κυβερνοεπιθέσεις
-   Μετάδοση και λήψη δεδομένων ασφαλείας προς και από το προσωπικό ασφαλείας
-   Κατάρτιση και ψηφιακή κωδικοποίηση διαδικασιών ασφαλείας/σεναρίων και εισαγωγή τους στην πλατφόρμα διοίκησης
ασφάλειας των Δομών
-   Ενοποίηση του συνόλου των ανωτέρω υποσυστημάτων στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα διοίκησης ασφάλειας(φυσικής
και Κυβερνοασφάλειας)
-   Στέγαση χειριστή ασφαλείας εντός οικίσκου, πλήρη με εξοπλισμό και λογισμικό για την λήψη των συναγερμών και την
διοίκηση των ομάδων αντιμετώπισης των απειλών μέσω των
    προκαταρτισμένων σεναρίων
-   Φυσική ασφάλεια των καλωδιώσεων και διασυνδέσεων των patch panels με τα switces με χρήση κεντρικού
συστήματος smart patch panel monitoring

Η παρούσα Πράξη αφορά την υλοποίηση υποδομών σε:

A. Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος
i. Δομή «Διαβατών»
ii. Δομή «Κατσικά»
iii. Δομή «Αλεξάνδρειας»



3

iv. Δομή «Κάτω Μηλιάς»
v. Δομή «Βαγιοχωρίου»
vi. Δομή «Λαγκαδικίων»
vii. Δομή «Λουτρών Νέας Απολλωνίας»
viii. Δομή «Πολυκάστρου»
ix. Δομή «Βεροίας»
x. Δομή «Σερρών»
xi. Δομή «Δολιανών»
xii. Δομή «Φιλιππιάδας»
xiii. Δομή «Δράμας»
xiv. Δομή «Γρεβενών»
xv. Δομή «Καβάλας»
xvi. Δομή «Σιντικής»

B. Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος
i. Δομή «Βόλου»
ii. Δομή «Οινοφύτων»
iii. Δομή «Ελευσίνας»
iv. Δομή «Ριτσώνας»
v. Δομή «Θερμοπυλών»
vi. Δομή «Σκαραμαγκά»
vii. Δομή «Θήβας»
viii. Δομή «Πύργου»
ix. Δομή «Κυλλήνης»
x. Δομή «Κορίνθου»
xi. Δομή «Κουτσόχερου»
xii. Δομή «Αττικού Άλσους»
xiii. Δομή «Λαυρίου»
xiv. Δομή «Ελαιώνα»
xv. Δομή «Μαλακάσας»
xvi. Δομή «Σχιστού»

4 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το τεχνικό δελτίο αφορά σε τροποποίηση προϋπολογισμού
ενταγμένου έργου
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες
σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του
Από τα αποτελέσματα της δράσης θα ενισχυθούν οι υποδομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ώστε να
εξασφαλιστεί η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ο
κεντρικός έλεγχος από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τα
λοιπά συναρμόδια Υπουργεία.
Μέσω της πράξης, θα συλλεχθούν πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλεια των φυσικών προσώπων, περιουσίας και
λειτουργιών των Δομών σε ένα κοινό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας. Το
σύνολο των πιθανών απειλών, θα κωδικοποιηθεί και θα παραχθεί ένα μνημόνιο ενεργειών για κάθε μία απειλή. Το
πληροφοριακό σύστημα θα αναπαράγει βηματικά το μνημόνιο ενεργειών καθοδηγώντας την ομάδα αντιμετώπισης
απειλών. Το σύνολο των πληροφοριών θα τηρείται σε βάση δεδομένων για την τεκμηρίωση των ενεργειών ενώ η
στατιστική ανάλυση αυτών θα αποτελέσει εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού της ασφάλειας και εκμετάλλευσης των
σχετικών πόρων. Η διαχείριση της πληροφορίας, θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο κεντρικά ήτοι στο Κέντρο Διαχείρισης
Συμβάντων του Υπουργείου, αλλά και τοπικά στο κέντρο ασφαλείας εκάστης δομής.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
 Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιτπώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας.
 Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιτπώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και
λειτουργία του έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα.
 Αναφέρονται οποιεσδήποτε άλλες επιτπώσεις που αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με
το είδος του έργου.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το
ΥΠΟΙΑΝ ότι το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται.

Ακολούθως αναφέρονται τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τις Υπηρεσίες
Διαχείρισης των οποίων έγινε σχετική επικοινωνία και οι λόγοι για τους οποίους το έργο
κρίθηκε μη συγχρηματοδοτούμενο.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επιδιώκει την χρηματοδότηση του έργου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, ωστόσο επειδή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος χρηματοδότησης θα
καθυστερήσει, προτείνει την ένταξή του στο Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΔΕ προκειμένου να εκκινήσει άμεσα η
υλοποίηση του Έργου. Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι με την από 3/4/2020 OPS/ITGPUBSEC/IK/CK/vaEIB Corporate
USE επιστολή της, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να χρηματοδοτήσει το
Μεταναστευτικό Πρόγραμμα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το εν λόγω έργο. Σε κάθε περίπτωση, όταν εγκριθεί η
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα καλυφθούν το σύνολο των δαπανών του έργου
(περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΔΕ).

<Δεν αφορά>
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)
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Περιγραφή Τιμή Σχόλια

Προμήθεια Εξοπλισμού

Επέκταση υφιστάμενου έργου

Εκσυγχρονισμός

Νέο έργο Ναι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή Τιμή Σχόλια

Τεύχη Δημοπράτησης Δεν
απαιτείται

Τεύχη Δημοπράτησης

Εφαρμογής

Μελέτη Σκοπιμότητας Δεν
απαιτείται

Προκαταρκτική Περιβαλοντική Εκτίμηση
και Αξιολόγηση

Δεν
απαιτείται

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δεν
απαιτείται

Τεχνικές προμελέτες Δεν
απαιτείται

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Δεν
απαιτείται

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας Δεν
απαιτείται

Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Δεν
απαιτείται

Οικοδομική Άδεια Δεν
απαιτείται

Άλλες Δεν
απαιτείται

Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου
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ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία
του την απαιτούμενη γη για την
υλοποίηση του έργου;

Τρόπος απόκτησης
Αγορά
οικοπέδου

Απαλλοτριώσεις Αναδασμός ‘Άλλος

Αρ. Απόφασης:

Εάν άλλος τρόπος,  να αναφέρετε ποιός:

Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Χ
ΝΑΙ

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
 (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με
άλλο υφιστάμενο έργο -συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η
λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και
πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της
λειτουργίας του άλλου)

Τίτλος Πρόγραμμα ΚΩΔ. Σ.Α ΚΩΔ. Έργου Φ.Υ Αναφορά Φυσικού
Αντικειμένου
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Ολοκληρωμένο
ψηφιακό σύστημα
διαχείρισης
Ηλεκτρονικής και
Φυσικής Ασφάλειας
με υποστήριξη
Κυβερνοασφάλειας
για την προστασία
της ανθρώπινης
ζωής, της περιουσίας
και των λειτουργιών
των δομών
υποδοχής και
φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών

ΤΑΜΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2014-
2020#ΤΑΜΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ISF)

Ε7552 2020ΣΕ75520014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βασικός στόχος του
έργου είναι η ενίσχυση
των υποδομών της
Υπηρεσίας Υποδοχής &
Ταυτοποίησης με
ολοκληρωμένα ψηφιακά
συστήματα, ώστε να
εξασφαλιστεί η ασφαλής
και εύρυθμη λειτουργία
των δομών υποδοχής και
φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών καθώς και
ο κεντρικός
επιχειρησιακός έλεγχος
τους από το ΥΜΑ και το
ΥΠτΠ και τα λοιπά
συναρμόδια Υπουργεία.
Τα συστήματα αυτά θα
επιτρέψουν την
μεγιστοποίηση της
αποτελεσματικότητας με
παράλληλη μείωση του
λειτουργικού κόστους
μέσα από οικονομίες
κλίμακας.
Περιλαμβάνει
Α. την υλοποίηση
υποδομών παρόμοιων με
το παρόν Έργο στα
παρακάτω ΚΥΤ :
i. ΚΥΤ Φυλακίου στο
Δήμο Ορεστιάδας
ii. ΚΥΤ και Προσωρινή
Δομή Φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο
Μυτιλήνης
iii. Προσωρινή Δομή
Φιλοξενίας αιτούντων
άσυλο Δυτικής Λέσβου
iv. ΚΥΤ και Προσωρινή
Δομή Φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο ΧΙΟΥ
v. ΚΥΤ και Προσωρινή
Δομή Φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο Σάμου
vi. ΚΥΤ και Προσωρινή
Δομή Φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο Κω
vii. ΚΥΤ και Προσωρινή
Δομή Φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο Λέρου
Β. Στην υλοποίηση
Κέντρου Διαχείρισης
Συμβάντων του
Υπουργείου
Μετανάστευσης και
Ασύλου, που
περιλαμβάνει :
-  Κατασκευή Κέντρου
Διαχείρισης Συμβάντων,
για την λήψη &
αξιολόγηση του συνόλου
των πληροφοριών από τις
συνδεδεμένες Δομές.
-  Εξασφάλιση
συμβατότητας για την
μελλοντική σύνδεση
πρόσθετων Δομών και
υποσυστημάτων αυτών.
-  Εφεδρικό
πληροφοριακό κέντρο για
την άμεση μετάπτωση του
ΚΔΣ του Υπουργείου σε
περίπτωση καταστροφής
του
-  Μετάδοση δεδομένων
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ασφαλείας Δομών σε
χώρο του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη
και λοιπά συναρμόδια
Υπουργεία
-  Κεντρικό σύστημα
Smart Patch Panel
Monitoring Δομών και
φυσικής ασφάλειας
καλωδιώσεων και
διασυνδέσεων του
κτηρίου του ΥΜΑ

ΥΠΟΕΡΓΑ*

1

Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση,
παραμετροποίηση και λειτουργία
τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές
προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και
μεταναστών Της Διεύθυνσης Δομών
Βορείου Ελλάδος

Το υποέργο αφορά το σύνολο του
Φυσικού Αντικειμένου του Έργου για
τις Δομές της Διεύθυνσης Δομών
Βορείου Ελλάδος

4.467.658,00

Α/Α Τίτλος Περιγραφή Προϋπολογισμός
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2

Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση,
παραμετροποίηση και λειτουργία
τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές
προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και
μεταναστών Της Διεύθυνσης Δομών
Νοτίου Ελλάδος

Το υποέργο αφορά το σύνολο του
Φυσικού Αντικειμένου του Έργου για
τις Δομές της  Διεύθυνσης Δομών
Νοτίου Ελλάδος

5.003.375,20

* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ και
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

E-mail

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ και
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ και

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Λ. Θηβών 196-198

2132128410

minister@migration.gov.gr

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Λ. Θηβών  196-198

2132128512

sg.reception@migration.
gov.gr

ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΙΝΟΥ

Λ.ΘΗΒΩΝ 196-198 18233

2132128124

m.varinou@migration.gov.gr

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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