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Α
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
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ΕΜΑ: Έντα
αξη του έργου
έ
µε τίτλο:
τ
«Πα
αροχή Ιατρικής βοή
ήθειας στα
α Προανα
αχωρησιακ
κά
Κέν
ντρα Κράττησης» σττη ∆ράση 3.1.11 του
υ Ετησίου
υ Προγράµ
µµατος 2012 και στη
ην
ανττίστοιχη του Ετησ
σίου Προ
ογράµµαττος 2013 του Ευ
υρωπαϊκο
ού Ταµείο
ου
Επιιστροφής..

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
5, άρθρο 54
4 (ΦΕΚ 98
8/Α/22.4.20
005).
2. Τις διαττάξεις του
υ άρθρου 3 του ν. 3938/2
2011 «Σύσ
σταση Γρ
ραφείου Αντιµετώπισ
Α
σης
περιστα
ατικών αυθαιρεσίας το
ου Υπουργγείου Προσ
στασίας το
ου Πολίτη κκαι άλλες διατάξεις
δ
»,, µε
το οποίίο ορίζεται ως Υπεύθ
θυνη Αρχή
ή του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Τ
Επ
πιστροφήςς η Υπηρεεσία
∆ιαχείρισης Ευρω
ωπαϊκών κα
αι Αναπτυξξιακών Προ
ογραµµάτω
ων για την περίοδο 20
008-2013, ως
ου γενικού
ύ προγράµ
µµατος ‘’Αλλληλεγγύη και ∆ιαχείριση των µ
µεταναστευ
υτικών ροώ
ών‘’
µέρος το
(Φ.Ε.Κ. 61/ Τ. Α' / 31-3-2011
1).
3. Τις διαττάξεις του Π.∆.85/2
2012(A-141
1) για την
ν «Ίδρυση
η και µετο
ονοµασία Υπουργείω
ων,
µεταφορ
ρά και κατά
άργηση Υπ
πηρεσιών»
». (ΦΕΚ.141/21-06-20
012)
4. Τις διαττάξεις του
υ Π.∆. 82/2011 «Οργάνωση
η και λειτουργία Υ
Υπηρεσίαςς ∆ιαχείρισ
σης
Ευρωπα
αϊκών και Αναπτυξια
Α
κών Προγρ
ραµµάτων (άρθρο 3 ν. 3938/20
011)» (ΦΕΚ 198/τ. Α΄/9Α
9-2011)).
5. Τις διαττάξεις της υπ’ αριθ. 7001/2/14
458-ια΄/2011 απόφα
ασης Υπου
υργού Προ
οστασίας του
Πολίτη «Έναρξη λειτουργίίας Υπηρεεσίας ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακ
Α
κών
Προγρα
αµµάτων (Φ
ΦΕΚ 2540//τ Β΄/7-11-2011).
ατάξεις της Κ.Υ.Α. 2/86009//0041 Γ «Οργάνωση και λλειτουργία της Αρχ
χής
6. Τις δια
Πιστοπο
οίησης και της Αρχής Ελέγχο
ου των τεσ
σσάρων (4
4) Ταµείωνν που συσ
στάθηκαν ως
µέρος του
τ γενικού
ύ προγράµ
µµατος «Αλλληλεγγύη και διαχείρ
ριση των µ
µεταναστευ
υτικών ροώ
ών»
της Ε.Ε. (ΦΕΚ 2509/10.12.2
2008).
7. Τις διατά
άξεις της υπ’
υ αριθ. 575/2007/Ε
5
ΕΚ από 23
3 Μαΐου 2007
2
Απόφ
φασης του Ευρωπαϊκκού
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 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 επιλέξιµου
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 22/05/2013 Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής και
του Υπουργείου Υγείας.
14. Το από 02/10/2013 Τεχνικό ∆ελτίο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ένταξη του έργου µε τίτλο «Παροχή Ιατρικής βοήθειας στα Προαναχωρησιακά Κέντρα
Κράτησης» στη ∆ράση 3.1.11. του Ετησίου Προγράµµατος 2012 και την αντίστοιχη του
Ετησίου Προγράµµατος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής µε Τελικό ∆ικαιούχο το
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ).
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ύψος των πέντε εκατοµµυρίων ευρώ
(5.000.000 €) και ειδικότερα στο ύψος του ενός εκατοµµυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων
ευρώ (1.500.000 €) για το Ετήσιο Πρόγραµµα 2012 και των τριών εκατοµµυρίων και
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.00,00 €) για το Ετήσιο Πρόγραµµα 2013 που
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής µε ποσοστό 75% από Ευρωπαϊκούς
πόρους και 25% από Εθνικούς πόρους.
Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της ∆ράσης ορίζεται ως εξής :
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Φυσικό Αντικείµενο

Έναρξη: 10/10/2013

Λήξη: 09/10/2014

Οικονοµικό Αντικείµενο

Έναρξη: 10/10/2013

Λήξη: 09/10/2014

Οι όροι υλοποίησης της πρότασης χρηµατοδότησης και οι υποχρεώσεις του Τελικού ∆ικαιούχου
περιγράφονται αναλυτικά στη Συµφωνία Ανάθεσης-Επιχορήγησης.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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