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Α
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΘΕ
ΕΜΑ: Έντταξη και χρηµατοδό
χ
ότηση της
ς δράσης
ς µε τίτλο: «Εκπαιδ
δεύσεις αστυνοµικο
ού
προ
οσωπικού
ύ» και συγ
γκεκριµέν
να της δρά
άσης 3.4.1
1. του Ετη
ησίου Προ
ογράµµατο
ος
2012 του Ευρ
ρωπαϊκού
ύ Ταµείου Επιστροφ
Ε
φής.
Έχ
χοντας υπ
πόψη:
1. Τις διατά
άξεις του Ν.
Ν 1558/85
5 «Κυβέρννηση και Κυβερνητικ
Κ
κά όργανα»
» (ΦΕΚ 13
37/Α/26.7.8
85),
όπως τροποποιή
τ
ήθηκε και συµπληρ
ρώθηκε µεεταγενέστερα και κω
ωδικοποιή
ήθηκε µε Π∆
63/2005
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4 (ΦΕΚ 98
8/Α/22.4.20
005).
2. Τις διαττάξεις του
υ άρθρου 3 του ν. 3938/2
2011 «Σύσ
σταση Γρ
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Α
σης
περιστα
ατικών αυθ
θαιρεσίας του
τ Υπουρ
ργείου Προ
οστασίας του Πολίτη και άλλεςς διατάξεις » ,
µε το οπ
ποίο ορίζετται ως Υπεεύθυνη Αρχ
χή του Ευρ
ρωπαϊκού Ταµείου Ε
Επιστροφής η Υπηρεεσία
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αι Αναπτυξιακών Πρ
ρογραµµάττων για την περίοδο
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ογράµµατο
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αναστευτικκών
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ατάξεις της Κ.Υ.Α. 2/86009//0041 Γ «Οργάνωση και λλειτουργία της Αρχ
χής
Πιστοπο
οίησης και της Αρχής Ελέγχο
ου των τεσ
σσάρων (4
4) Ταµείωνν που συσ
στάθηκαν ως
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ύ προγράµ
µµατος «Αλλληλεγγύη και διαχείρ
ριση των µ
µεταναστευ
υτικών ροώ
ών»
της Ε.Ε. (ΦΕΚ 2509/10.12.2
2008).
άξεις της υπ’
υ αριθ. 575/2007/Ε
5
ΕΚ από 23
3 Μαΐου 2007
2
Απόφ
φασης του Ευρωπαϊκκού
7. Τις διατά
Κοινοβο
ουλίου και του Συµβο
ουλίου για τη
τ σύστασ
ση του Ευρωπαϊκού Τ
Ταµείου Επ
πιστροφής για
την περ
ρίοδο 200
08 έως 20
013, ως µέρος
µ
του γενικού προγράµµ
π
µατος «Αλλ
ληλεγγύη και
διαχείρισ
ση των µετταναστευτιικών ροώνν».
8.

Τις διαττάξεις της υπ’ αριθ. Ε(2008)796 Απόφα
ασης της Ευρωπαϊκκής Επιτρο
οπής της 5ης
5
Μαρτίου
υ 2008 που
π
θεσπίίζει τους κανόνες για την εφαρµογή
ε
της Από
όφασης αρ
ριθ.
575/200
07/ΕΚ από
ό 23/5/2007
7 του Ευρω
ωπαϊκού Κοινοβουλίο
Κ
ου και του Συµβουλίο
ου σχετικά
ά µε
τη σύστταση του Ευρωπαϊκο
Ε
ού Ταµείου Επιστρο
οφής, για την
τ
περίοδ
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έ
2013, ως
µέρος το
ου γενικού
ύ προγράµµατος «Αλλληλεγγύη και διαχείρ
ριση των µεταναστευτικών ροώ
ών»,

όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών µελών, τους κανόνες για
τη διοικητική και χρηµατοοικονοµική διαχείριση και την επιλεξιµότητα των δαπανών για έργα
που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο».
9.

Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2009/614/EC απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης
Ιουλίου 2009 (L210/36,37 από 14/08/2009) σχετικά µε την επέκταση της επιλεξίµου
χρονικής περιόδου υλοποίησης των ετησίων προγραµµάτων του Ταµείου.

10. Τις διατάξεις των υπ’ αριθ. Ε(2011) 1159/02-03-2011 και C(2012) 6408/20-09-2012
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2008/458
για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής της απόφασης αριθ. 575/2007/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επιστροφής, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως µέρος του Γενικού Προγράµµατος
«Αλληλεγγύη και ∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών», όσον αφορά τα συστήµατα
διαχείρισης και ελέγχου των κρατών-µελών, τους κανόνες για τη διοικητική και
χρηµατοοικονοµική διαχείριση και την επιλεξιµότητα των δαπανών για έργα που
συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο.
11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Ε(2009) 1544 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης
Μαρτίου 2009, «Σχετικά µε την έγκριση, του Πολυετούς Προγράµµατος για την περίοδο
2008-2013 και του Ετήσιου Προγράµµατος 2008 της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής και τη συγχρηµατοδότηση του για το 2008 από το εν λόγω
Ταµείο».
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. C(2012) 9767 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης
∆εκεµβρίου 2012 «Σχετικά µε την έγκριση, του Ετήσιου Προγράµµατος 2012 της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής και τη συγχρηµατοδότηση για το 2012
από το εν λόγω Ταµείο».
13. Το υπ’ αριθµ. 7231Α/13/1438135 από 24/09/2013 καταρτισθέν πρόγραµµα εκπαιδεύσεων
που υπέβαλε η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Την ένταξη της δράσης µε τίτλο «Εκπαιδεύσεις αστυνοµικού προσωπικού» και
συγκεκριµένα την ∆ράση 3.4.1. του Ετησίου Προγράµµατος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επιστροφής, µε Τελικό ∆ικαιούχο τη ∆/νση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ράσης ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων ενενήντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (295.000,00 €) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής µε
ποσοστό 75% (221.250,00 €) από Ευρωπαϊκούς πόρους και 25% (73.750,00 €) από Εθνικούς
πόρους.
Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της ∆ράσης ορίζεται ως εξής :

Φυσικό Αντικείµενο

Έναρξη: Ηµεροµηνία υπογραφής Λήξη: 30/06/2014
Συµφωνίας Ανάθεσης-Επιχορήγησης

Οικονοµικό
Αντικείµενο

Έναρξη: Ηµεροµηνία υπογραφής Λήξη: 30/06/2014
Συµφωνίας Ανάθεσης-Επιχορήγησης

Οι όροι υλοποίησης της πρότασης χρηµατοδότησης και οι υποχρεώσεις του Τελικού ∆ικαιούχου
περιγράφονται αναλυτικά στη Συµφωνία Ανάθεσης-Επιχορήγησης.
Β) Την έγκριση Πίστωσης συνολικού ύψους διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (295.000,00 €)
και ειδικότερα για κάθε πεδίο ως κατωτέρω :
ΣΑΕ
ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
2

0502

2012ΣΕ05020001 - «ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012» Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επιστροφής

58.800,00 €

0502

2012ΣΕ05020001 - «ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012» Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επιστροφής

58.800,00 €

0502

2012ΣΕ05020001 - «ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012» Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επιστροφής

58.800,00 €

0502

2012ΣΕ05020001 - «ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012» Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επιστροφής

58.800,00 €

0502

2012ΣΕ05020001 - «ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012» Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επιστροφής

58.800,00 €

0502

2012ΣΕ05020001 - «ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012» Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επιστροφής

1.000,00 €

Σύνολο

Πεδίο Α’ «Εκπαίδευση στις
διαδικασίες επιστροφής των
παρανόµων µεταναστών»
Πεδίο Β’ «Εκπαίδευση στις
διαδικασίες επιστροφής των
συνοδευόµενων συλληφθέντων
παρανόµων µεταναστών»
Πεδίο Γ’ «Εκπαίδευση στις
διαδικασίες επανεισδοχής»
Πεδίο ∆’ «Εκπαίδευση σε θέµατα
που αφορούν την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των
ατόµων που τελούν υπό
επιστροφή»
Πεδίο Ε’ «Εκπαίδευση στη
µεταχείριση των ευάλωτων
ατόµων που τελούν υπό
επιστροφή»
«Έκδοση εγχειριδίου για το
χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών
που συλλαµβάνονται για λαθρά
είσοδο στη χώρα»

295.000,00 €

Η δαπάνη εκτελείται στο πλαίσιο υλοποίησης του ετησίου προγράµµατος 2012 του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Επιστροφής.
Οι ενέργειες να έχουν εκτελεσθεί ανυπερθέτως µέχρι 30-06-2014.
Τα δικαιολογητικά των δαπανών να αποσταλούν εις τριπλούν (πρωτότυπα και 2 φ/φα αυτών) στον
Υπόλογο ∆ιαχειριστή του Έργου µε κωδικό 2012ΣΕ05020001 και τίτλο «Ετήσιο Πρόγραµµα Έτους
2012» (ΣΑΕ 0502),σύµφωνα µε τις διαδικασίες υλοποίησης του Π.∆.Ε. προκειµένου να εκδοθεί
επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος, για την πληρωµή αυτής.
Οι δαπάνες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων σε ποσοστό 0,10% και δεν υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών
ταµείων
σύµφωνα
µε
τη
Κ.Υ.Α.
των
Υπ.
Συντονισµού
και
Οικονοµικών
43115/5-11-52 η οποία κυρώθηκε µε το Ν.∆. 2957/54 καθώς και το άρθρο 11 παρ.1,2 του
Ν.2860/2000 (φεκ 251 Α΄-2000).
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Α.Ε.Α./ ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Α.Ε.Α./ ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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