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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. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. C(2013) 9230 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης
∆εκεµβρίου 2013 «Σχετικά µε την έγκριση, του Ετήσιου Προγράµµατος 2013 της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής και τη συγχρηµατοδότηση για το 2013
από το εν λόγω Ταµείο».
14. Το από 27-03-2014 Τεχνικό ∆ελτίο που υπέβαλε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
15. Το από 03-04-2014 Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη-Υ.∆.Ε.Α.Π. και ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
16. Η από 08-04-2014 Συµφωνία Ανάθεσης µεταξύ Υ.∆.Ε.Α.Π. και ∆ικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Την ένταξη του έργου µε τίτλο «Η βελτίωση της παροχής νοµικής βοήθειας, στους
υπηκόους τρίτων χωρών που κρατούνται προς επιστροφή, από δικηγόρους» στα
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Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης της Αττικής, από δικηγόρους του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών, στη ∆ράση 3.1.6 των Ετησίων Προγραµµάτων 2012 και 2013 του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής, µε Τελικό ∆ικαιούχο τη ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ράσης ανέρχεται στο ύψος είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00 €) για το Ε.Π. 2012 και εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) για το Ε.Π. 2013 , µε
συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής σε ποσοστό
75% από
Ευρωπαϊκούς πόρους και 25% από Εθνικούς πόρους.
Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της ∆ράσης ορίζεται ως εξής :

Φυσικό Αντικείµενο
Οικονοµικό
Αντικείµενο

Έναρξη: Ηµεροµηνία υπογραφής
Συµφωνίας Ανάθεσης-Επιχορήγησης
Έναρξη:
Ηµεροµηνία υπογραφής
Συµφωνίας Ανάθεσης-Επιχορήγησης

Λήξη: 30/06/2014 (ΕΠ 2012)
Λήξη: 30/06/2015 (ΕΠ 2013 )
Λήξη: 30/06/2014 (ΕΠ 2012)
Λήξη: 30/06/2015 (ΕΠ 2013)

Οι όροι υλοποίησης της πρότασης χρηµατοδότησης και οι υποχρεώσεις του Τελικού ∆ικαιούχου
περιγράφονται αναλυτικά στη Συµφωνία Ανάθεσης-Επιχορήγησης.
Οι ενέργειες να έχουν εκτελεσθεί ανυπερθέτως µέχρι 30-06-2014 για το Ε.Π. 2012 και µέχρι
30-06-2015 για το Ε.Π. 2013.
Τα δικαιολογητικά των δαπάνων να αποσταλούν σε φ/φα στην Υπηρεσία µας.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/Ακαδηµίας 60,Τ.Κ. 10679
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3

