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Α
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΘΕ
ΕΜΑ: Έννταξη κα
αι χρηµαττοδότηση των έργγων µε τίτλους : «Πραγµατοποίησ
ση

ανα
αγκαστικώ
ών επιστρ
ροφών ή οικειοθελλών αναχχωρήσεων από τηνν Ελληνικ
κή
Ασ
στυνοµία, για υπηκ
κόους τρίττων χωρώ
ών που δεν
δ πληροούν τις πρ
ροϋποθέσεεις
εισ
σόδου και παραµονή
ής» και «Π
Πραγµατοπ
ποίηση κοοινών δρασ
στηριοτήττων µε άλλλα
κρά
άτη µέλη της Ευρω
ωπαϊκής Ένωσης»,
Έ
στις
σ
∆ράσ
σεις 3.1.5. και 3.2.1. αντίστοιχχα,
του
υ Ετησίου Προγράµ
µµατος 20012 του Ευ
υρωπαϊκού
ύ Ταµείου Επιστρο
οφής.
Έχχοντας υπόψη:
1 Τις διαττάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρννηση και Κυβερνητικ
1.
Κ
κά όργανα»» (ΦΕΚ 13
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ωδικοποιήθθηκε µε Π∆
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ο 2008-20113 ,
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η των µετα
αναστευτικ
κών
6 Τ. Α' / 31-3-2011)
3
).
ροών ‘’’ (Φ.Ε.Κ. 61/
3 Τις δια
3.
ατάξεις τουυ Π.∆.85/22012(A-1441) για τη
ην «Ίδρυση
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µεταφοορά και καττάργηση Υπηρεσιών»
Υ
». (ΦΕΚ.141/21-06-22012)
4 Τις δια
4.
ατάξεις τοου Π.∆. 82/2011
8
«
«Οργάνωση
η και λειιτουργία Υ
Υπηρεσίαςς ∆ιαχείρισ
σης
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αϊκών και Αναπτυξια
Α
ακών Προγγραµµάτων (άρθρο 3 ν.
ν 3938/20011)» (ΦΕΚ
Κ 198/τ. Α΄/99-2011)).
5 Τις διαττάξεις τηςς υπ’ αριθ.. 7001/2/1458-ια΄/20
5.
011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του
τ
Πολίτη
η «Έναρξη
η λειτουργγίας Υπηρρεσίας ∆ια
αχείρισης Ευρωπαϊκκών και Αναπτυξιακ
Α
κών
Προγρα
αµµάτων ( ΦΕΚ 25400/τ Β΄/7-111-2011).
6 Τις δια
6.
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ης Κ.Υ.Α. 2/860099/0041 Γ «Οργάνω
ωση και λλειτουργία
α της Αρχής
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ποίησης κα
αι της Αρχχής Ελέγχχου των τεεσσάρων (4)
( Ταµείω
ων που συυστάθηκαν ως

µέρος
του
γενικού
προγράµµατος «Αλληλεγγύη
µεταναστευτικών ροών» της Ε.Ε. (ΦΕΚ 2509/10.12.2008).
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7. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 575/2007/ΕΚ από 23 Μαΐου 2007 Απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής
για την περίοδο 2008 έως 2013, ως µέρος του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών».
8. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. Ε(2008)796 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης
Μαρτίου 2008 που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρµογή της Απόφασης αριθ.
575/2007/ΕΚ από 23/5/2007 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 διαχείριση 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».
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 διαχείριση 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 από 28-06-2013 Τεχνικό ∆ελτίο της ∆νσης Αλλοδαπών Αττικής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Την ένταξη των έργων µε τίτλους «πραγµατοποίηση αναγκαστικών επιστροφών ή
οικειοθελών αναχωρήσεων υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου
κα παραµονής» και «πραγµατοποίηση κοινών δραστηριοτήτων µε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε.»,
στις ∆ράσεις 3.1.5 και 3.2.1. αντίστοιχα, του Ετησίου Προγράµµατος 2012 του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής, µε Τελικό ∆ικαιούχο τη ∆/νση Αλλοδαπών Α.Ε.Α.
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Ο συνολικός προϋπολογισµός των ∆ράσεων ανέρχεται στο ύψος των δύο εκατοµµυρίων
δύο εκατοµµυρίων εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (2.156.000,00 €) για τη δράση 3.1.5 και
στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.730.000,00€) για τη
δράση 3.2.1. που περιλαµβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραµµα 2012 και συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής σε ποσοστό 91% από Ευρωπαϊκούς πόρους και 9% από
Εθνικούς πόρους.

Κωδ.∆ράσης Ε.Π. Κοινοτική χρηµατοδότηση
2012

Εθνική συµµετοχή

ΣΥΝΟΛΟ

3.1.5.

1.961.960,00€

194.040,00€

2.156.000,00€

3.2.1.

1.574.300,00€

155.700,00€

1.730.000,00€

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 Πιστώσεων για τα έργα και υποέργα που περιλαµβάνονται στις δράσεις 3.1.5.
και 3.2.1. του Ε.Π. 2012 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής σύµφωνα µε τους κανόνες
επιλεξιµότητας του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής τα οποία χρηµατοδοτούνται από τη ΣΑΕ
0502 για τα έργα µε κωδικό 2012ΣΕ05020001.
Οι δαπάνες εκτελούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του ετησίου προγράµµατος 2012 του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής, που αφορά την πραγµατοποίηση αναγκαστικών επιστροφών ή
οικειοθελών αναχωρήσεων υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου
κα παραµονής, από την Ελληνική Αστυνοµία και πραγµατοποίηση κοινών δραστηριοτήτων µε
άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε..
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.
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Οι δαπάνες υπόκεινται, σε παρακράτηση φόρου και κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σε ποσοστό 0,10% όπου προβλέπεται, ενώ 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:
¾ ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Α.Ε.Α.
Π. Κανελλοπούλου 4,Τ.Κ. 10177
ΑΘΗΝΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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