
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων 
χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλ-
ληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδι-
κασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και 
των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του 
ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της δι-
αδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης 
των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

2 Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ για την 
υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των πρά-
ξεων του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», 
καθώς και τυχόν τροποποιήσεων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    3999 (1)
Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων 

χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλ-

ληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδι-

κασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση 

από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και 

των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του 

ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της 

διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευ-

σης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπ' όψιν :
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανι-

σμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, 
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολι-
τικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού 
και άλλες διατάξεις» (Α' 27),

β. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), 

σε συνδυασμό με το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περι-
εχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του 
Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (Α'103),

γ. του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α'105),

δ. του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α' 87),

ε. του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουρ-
γίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσι-
ας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113)σε συνδυα-
σμό με την υπ' αρ. 2/23510/0094/30-3-2012 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων κατ' εφαρμογή του άρ-
θρου 4 του ν. 3965/2011» (Β'1083),

στ. της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),

ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98),

η. του π.δ. 4/2020, για την «Σύσταση Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των Αρμοδιοτήτων 
του και ανακατανομή Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργεί-
ων» (Α' 4),

θ. του π.δ. 6/2020 για τον «Διορισμό Υπουργού και 
Αναπληρωτή Υπουργού» (Α'5),

ι. του π.δ. 9/2020 για την «Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του 
Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 10),

ια. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

ιβ. του π.δ. 18/2020 για την «Μετονομασία και Σύσταση 
Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α'34),
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ιγ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121),

ιδ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),

ιε. του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α΄149),

ιστ. της Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύ-
σταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β' 2901),

ιζ. της αριθμ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση  αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β' 3051).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτι-
κού Π/Υ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
«Ταμείο Αλληλεγγύης»- Διοίκηση - Οργάνωση

1. Το Ταμείο Αλληλεγγύης διοικείται από Επιτροπή 
στην οποία συμμετέχουν:

α) Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων 
Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
ως Πρόεδρος.

β) Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και

γ) Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως μέλη.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορί-
ζεται γραμματέας από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η ουσιαστική αξιολόγηση 
και εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδό-
τησης έργων των δικαιούχων Δήμων υποβολής.

3. α. Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων 
Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 
ορίζεται ως αρμόδια Υπηρεσία και είναι υπεύθυνη για 
την υποστήριξη αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής 
και αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης έργων από 
τους δικαιούχους υποβολής, τη διοικητική υποστήρι-
ξη της Επιτροπής του παρόντος άρθρου καθώς και για 
οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με την εύρυθμη δια-
χείριση του «Ταμείου Αλληλεγγύης».

β. Η αρμόδια υπηρεσία μεριμνά για:
βα) την υποστήριξη αναφορικά με τη διαδικασία 

υποβολής και διαχείρισης των απαιτούμενων, από τους 
δικαιούχους δήμους, εγγράφων προς λήψη της χρηματο-
δότησης και γενικότερα, για την υλοποίηση των σκοπών 
του Ταμείου,

ββ) τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου κάθε απαραίτητης σχετικής 
πληροφορίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοι-
νωνία με τους δικαιούχους, η δημοσιότητα και η διαφά-
νεια σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων 
και των χρηματοδοτήσεων,

βγ) την παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων 
σχετικά με το έργο του «Ταμείου Αλληλεγγύης», τα 

απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν από 
τους ενδιαφερόμενους δήμους και γενικότερα, την άρ-
τια ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος χρηματοδότησης τους από 
το Ταμείο Αλληλεγγύης,

βδ) τον σε πρώτο στάδιο τυπικό έλεγχο της πλήρους 
υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών από άπο-
ψη τυπικών στοιχείων, προκειμένου, εφόσον αυτά έχουν 
πλήρως υποβληθεί, να προωθηθούν στη συνέχεια στην 
Επιτροπή του παρόντος άρθρου για την, κατά το δεύτερο 
στάδιο, περαιτέρω εξέταση και ουσιαστική αξιολόγηση 
των σχετικών προτάσεων των δήμων.

γ. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμα-
σίας για την πλήρη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας 
Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων , η οποία διαπι-
στώνεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης 
και Ασύλου, υπεύθυνο για την υποστήριξη αναφορικά 
με τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ως προς 
την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών των 
αιτήσεων χρηματοδότησης έργων από τους δικαιού-
χους Δήμους υποβολής και τη διοικητική υποστήριξη 
της Επιτροπής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι 
το Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Προγραμμάτων και λοιπών δράσεων της Γενικής Δ/νσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Μετανάστευσης και Ασύλου.

4. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρε-
ούται να παρέχει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου πλήρη ενημέρωση 
και υποστήριξη για όλα τα ζητήματα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων και του αντικειμένου του.

Άρθρο 2 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης- απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Οι δικαιούχοι δήμοι που επιθυμούν να λάβουν 
χρηματοδότηση έργων, οφείλουν να υποβάλλουν τις 
σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται 
με την αίτηση χρηματοδότησης από τους δικαιούχους 
Δήμους είναι τα εξής:

α. Πρόταση του αιτούντος δήμου στην οποία να παρα-
τίθεται η πλήρης περιγραφή του προτεινομένου έργου 
ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του, αιτιο-
λόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του, στοιχεία ωρι-
μότητας υλοποίησης (μελέτες, απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου, κυριότητα χώρου/μίσθωση κ.λπ.)
καθώς και ανάλυση της συνάφειας και της λειτουργικής 
διασύνδεσης του με την υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη 
δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.

β. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης για χρηματο-
δότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

γ. Προτεινόμενο αναλυτικό προϋπολογισμό και εκτι-
μώμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

3. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή του άρθρου 1 δι-
ατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί την υποβολή επιπλέον 
δικαιολογητικών που θεωρεί αναγκαία για την ουσια-
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στική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης. Στην 
περίπτωση αυτή, ο αιτών δήμος ενημερώνεται άμεσα 
από την αρμόδια Υπηρεσία και ορίζεται εύλογη προθε-
σμία για την υποβολή τους.

4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται ή απο-
στέλλονται σε φάκελο στην Ειδική Γραμματεία Συντο-
νισμού Εμπλεκόμενων Φορέων καθ' όλη την διάρκεια 
του έτους.

Άρθρο 3 
Στάδια και κριτήρια αξιολόγησης 
των προτάσεων - όροι και προϋποθέσεις - 
διαδικασία

1. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης των 
δήμων, ελέγχονται και αξιολογούνται εντός χρονικού 
διαστήματος τριάντα (30)ημερών από την υποβολή τους. 
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματο-
ποιείται σε δύο στάδια και συγκεκριμένα, στο πρώτο 
στάδιο βάσει αντικειμενικών-τυπικών κριτηρίων και στο 
δεύτερο στάδιο βάσει ουσιαστικών κριτηρίων.

2. Στο πρώτο στάδιο ελέγχεται η πλήρης υποβολή του συ-
νόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την αρμό-
δια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σε περίπτωση που δεν έχουν πλήρως υποβληθεί τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, η αρμό-
δια Υπηρεσία απορρίπτει απευθείας την αίτηση, χωρίς 
την περαιτέρω παραπομπή της στο δεύτερο στάδιο για 
την κατ' ουσίαν αξιολόγηση της από την Επιτροπή του 
άρθρου 1. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν πλήρως υπο-
βληθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, 
κατά τα ανωτέρω οριζόμενα και, συνεπώς πληρούνται 
οι τυπικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω, κατ' ουσίαν 
εξέταση τους, η αρμόδια Υπηρεσία προωθεί τον φάκελο 
της αίτησης στην Επιτροπή, ώστε η τελευταία να προβεί 
στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης.

3. α. Στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται από την 
Επιτροπή του άρθρου 1 της παρούσας η ουσιαστική 
αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδό-
τησης. Για την ουσιαστική αξιολόγηση λαμβάνονται υπ' 
όψιν ουσιαστικά κριτήρια τα οποία, χωρίς να απαριθ-
μούνται περιοριστικώς στην παρούσα, είναι:

αα. Η επιλεξιμότητα του έργου σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρούσας.

αβ. Ο αριθμός των φιλοξενούμενων μεταναστών και 
προσφύγων στις μονάδες φιλοξενίας (υπάρχουσες ή 
σχεδιαζόμενες).

αγ. Η συνάφεια του προτεινόμενου έργου με την υφι-
στάμενη ή σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών 
και προσφύγων.

αδ. Η αναγκαιότητα του έργου και οι λόγοι που αιτι-
ολογούν την υλοποίηση του, λαμβανομένων υπ' όψιν 
πραγματικών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με 
την κατάσταση που επικρατεί στο αιτούντα δήμο.

αε. Η σκοπιμότητα και ο ολοκληρωμένος και λειτουργι-
κός χαρακτήρας του προτεινόμενου έργου, η ωριμότητα 
υλοποίησης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και 
του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

4. Σε περίπτωση που καλύπτονται τόσο τα τυπικά όσο 
και τα ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων 
και προτάσεων των δήμων, η Επιτροπή του άρθρου 1 

εγκρίνει τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου με την 
αίτηση έργου και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική από-
φαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου όπου 
θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, ο εγκεκριμένος προ-
ϋπολογισμός αυτού, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
και ότι η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται μέχρι του 
εγκεκριμένου ποσού.

Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση που δεν 
πληρούνται τα ουσιαστικά κριτήρια, η Επιτροπή με από-
φαση της απορρίπτει την υποβληθείσα αίτηση.

5. Σε περίπτωση που η αίτηση δικαιούχου δήμου 
απορριφθεί αποκλειστικά για τυπικούς λόγους κατά το 
πρώτο στάδιο, ήτοι για λόγους που αφορούν αποκλει-
στικά στη μη πλήρη υποβολή των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών, ο δικαιούχος δήμος μπορεί να επανυποβάλει 
ανά πάσα στιγμή τη σχετική αίτηση του, υποβάλλοντας 
πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου 
να τύχουν νέας αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

6. Με την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου καταβάλλεται το 40% του εγκε-
κριμένου προϋπολογισμού του έργου, ως προκαταβολή.

Άρθρο 4 
Έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, 
διαδικασία και δικαιολογητικά εκταμίευσης

1. Η παρακολούθηση και η πιστοποίηση του φυσικού 
και οικονομικού αντικείμενου του έργου και η εν γένει 
υλοποίηση του εγκεκριμένου προς χρηματοδότηση έρ-
γου πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων οργά-
νων του δικαιούχου δήμου, ο οποίος φέρει αποκλειστικά 
την ευθύνη των διαδικασιών προκήρυξης του έργου, 
επιλογής αναδόχου, παρακολούθησης της υλοποίησης, 
παραλαβής του έργου και πληρωμής του αναδόχου, 
ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα 
νομοθεσία διατάξεις και διαδικασίες.

Το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στις παρα-
πάνω διαδικασίες τηρούνται στο φάκελο του έργου και 
κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου όποτε ζητηθούν.

2. Μετά την υλοποίηση και την οριστική παραλαβή 
του έργου, ο δικαιούχος δήμος υποβάλλει στην αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 
αίτηση για την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού που 
απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου, συνοδευόμε-
νη από έγγραφα δια των οποίων πιστοποιείται η ολοκλή-
ρωση και οριστική παραλαβή του εγκεκριμένου έργου 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και το ύψος 
της συνολικής δαπάνης του έργου. Εφόσον πληρούνται 
οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Επιτροπή του άρθρου 1, 
εγκρίνει την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού που 
απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου και εκδίδεται 
σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου.

3. Οι εκταμιεύσεις της προκαταβολής του 40% του πο-
σού της παρ. 6 του άρθρου 3 της παρούσας αλλά και του 
υπολειπόμενου ποσού της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
γίνονται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, κατά τις προβλεπόμενες σε αυτό διαδικασίες 
και διατάξεις, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης 
από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18574 Τεύχος B’ 1811/12.05.2020

4. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία 
από τους δικαιούχους δήμους σε οποιοδήποτε στάδιο 
εξέλιξης του έργου, προκειμένου να ελέγχεται η εξέλιξη 
της υλοποίησης του έργου.

5. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου 
από το Ταμείο έργου, ο δικαιούχος δήμος υποχρεούται 
να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του, σύμ-
φωνα με το σκοπό υλοποίησης του έργου, τουλάχιστον 
για πέντε (5) έτη. Εάν κάποιος δήμος δεν διασφαλίσει τη 
λειτουργία και συντήρηση του έργου για πέντε (5) χρό-
νια, τότε κατά το πνεύμα της επόμενης παραγράφου(δ) 
δεν έχει κάνει σύννομη χρήση της χρηματοδότησης και 
απαιτείται επιστροφή του ποσού που αναλογεί.

6. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί, με οποιονδή-
ποτε τρόπο, ότι οι δικαιούχοι δήμοι δεν κάνουν ορθή 
και σύννομη χρήση της προκαταβολής ή του συνόλου 
της χρηματοδότησης που έχουν λάβει, διά των οποίων 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρηματοδοτηθεί οτι-
δήποτε εκτός του εγκεκριμένου κατά τις διατάξεις της 
παρούσας έργου, με απόφαση του Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Επιτροπής του άρθρου 1, η χρηματοδότηση ανακαλείται 
και ο δικαιούχος δήμος υποχρεούται να επιστρέψει στο 
Ταμείο Αλληλεγγύης το ποσό που έχει λάβει, νομιμοτό-
κως από την ημερομηνία εκταμίευσης του, ως αχρεωστή-
τως καταβληθέν. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

7. Η καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων που 
προκύπτουν κατά τη λειτουργία του «Ταμείου Αλληλεγ-
γύης» στο λογιστικό σύστημα της Κεντρικής Διοίκησης 
(ΟΠΣΔΠ) γίνεται από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου μέχρι την προσαρμογή του ΟΠΣΔΠ, 
ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή του προηγουμένου 
εδαφίου και προκειμένου έως τότε να αναγνωρίζονται 
τα εν λόγω λογιστικά γεγονότα στις Χρηματοοικονομι-
κές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης , η ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τα καταγράφει 
σε πραγματικό χρόνο, σε δεδουλευμένη βάση και σύμ-
φωνα με το Π.Δ. 54/2018 και παρέχει τα απαραίτητα στοι-
χεία στο Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με τις οδηγίες του τελευταίου.

Άρθρο 5 
Έναρξη Ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 30 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Μετανάστευσης
Οικονομικών και Ασύλου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 4563/30-04-2020 (2)

Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ για 

την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των 

πράξεων του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Το-

μέα», καθώς και τυχόν τροποποιήσεων. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.3 του αρθρ. 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45).

β) 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 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

γ) Της παρ. 2 του αρθρ. 5 του π.δ. 57/2007 «Κωδικο-
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 59).

δ) Του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 
(Α΄ 203).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/οικ. 31421/13-09-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Αποδοχή παραί-
τησης και διορισμός Προέδρου του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 755).

3. Την εισήγηση του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποφασίζει ομόφωνα:

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να υποβάλει 
το αίτημα χρηματοδότησης υπογράφοντας «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
Δ.Σ.», για την προτεινόμενη για ένταξη πράξη με τίτλο: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΒΦΑΣΗ» και 
κωδ. ΟΠΣ 5010844 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα», επιπλέον δε να υπογράφει αιτήματα χρηματο-
δότησης που θα προκύψουν έως τη λήξη του Ε.Π. «Με-
ταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για όλες τις Πράξεις στις 
οποίες δικαιούχος είναι το ΕΚΔΔΑ, καθώς και τις τυχόν 
τροποποιήσεις αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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