
                                                                         

                    

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου  Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 
Χρηματοδότηση Δράσης «Η εφαρμογή των αναγκαστικών επιστροφών 

των παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών». 
 
   Από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) χρηματοδοτείται η Δράση «Η 
εφαρμογή των αναγκαστικών επιστροφών των παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών» με 
συνολικό προϋπολογισμό 12.730.550,75 € και ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% 
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή και 25% Εθνική Συμμετοχή. 
 
Τα χρηματοδοτούμενα έργα είναι τα κατωτέρω αναγραφόμενα : 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΣ 

ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

έως              
15-10-2018 

16-10-2018 
έως                   

15-10-2019 
Σύνολο 

1. 

Πραγματοποίηση 
Αναγκαστικών Επιστροφών                            

με ναυλωμένες πτήσεις 
(Charter  flights). 

4.329.003,00€ 683.200,00 € 
1.024.800,00

€ 
1.708.000,00 

€ 

2. 

Πραγματοποίηση 
Αναγκαστικών Επιστροφών 

με εμπορικές πτήσεις 
(εισιτήρια) (με ή άνευ 

αστυνομικής συνοδείας). 

4.329.000,00€ 0,00 € 383.837,15 € 383.837,15 € 

3. 

Προμήθεια ειδικού τύπου 
οχημάτων (μεταγωγής 

κρατουμένων αλλοδαπών  
στα  Π.Κε.Κ.). 

1.943.480,32€ 459.800,00 € 
1.451.306,15

€ 
1.911.106,15 

€ 

4. 
Γενόμενες χερσαίες 

Αναγκαστικές Επιστροφές 
υπηκόων Αλβανίας. 

60.006,00€ 60.006,06 € 0,00 € 60.006.06 € 

5. 

Διαδικασία αναγνώρισης / 
ταυτοποίησης υπηκόων 

τρίτων χωρών και ανανέωση 
ή/και έκδοση ταξιδιωτικών 

εγγράφων σε συνεργασία με 
τις Προξενικές Αρχές. 

44.508,00€ 14.508,00 € 0,00 € 14.508,00 € 

6. 

Συμμετοχή σε Κοινές Πτήσεις 
- Επιχειρήσεις Επιστροφών 

υπό τον συντονισμό του 
FRONTEX με ή χωρίς "Στάση 

141.700,00€ 24.585,26 € 0,00 € 24.585,26 € 



                                                                         

                    

- STOP OVER" στην  
Ελλάδα. 

7. 

Μέτρα προβολής- 
ενημέρωσης- διαφήμισης                              

των αναγκαστικών 
επιστροφών υπηκόων τρίτων  

χωρών. 

30.000,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8. 

Πραγματοποίηση 
Αναγκαστικών Επιστροφών                             

με ναυλωμένες πτήσεις 
(Charter flights) - Ιδία Μέσα. 

127.916,67€ 3.775,00 € 25.000,00€ 28.775,00 € 

9. 

Πραγματοποίηση 
Αναγκαστικών Επιστροφών 
με εμπορικές πτήσεις (με ή 

άνευ αστυνομικής συνοδείας) 
(Ιδία Μέσα). 

127.916,68€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10. 

Διαχείριση – Μεταγωγή 
επιλέξιμης ομάδας στόχου 

εντός Ελληνικής επικράτειας 
τόσο δια ξηράς όσο και δια 
θαλάσσης (Διαγωνισμός για 

την Προμήθεια Γραφικής 
Ύλης). 

7.739,50€ 7.739,50 € 0,00 € 7.739,50 € 

11. 

Διαχείριση – Μεταγωγή 
επιλέξιμης ομάδας στόχου 

εντός Ελληνικής επικράτειας 
τόσο δια ξηράς όσο και                               

δια θαλάσσης (Χερσαίες και 
Θαλάσσιες μεταγωγές εντός 

επικράτειας και επιτόπιες 
παρακολουθήσης της 

πορείας υλοποίησης των 
αναγκαστικών επιστροφών). 

512.929,24€ 191.401,72 € 125.580,28€ 316.982,00€ 

12. 

Διαχείριση – Μεταγωγή 
επιλέξιμης ομάδας στόχου 

εντός Ελληνικής επικράτειας 
τόσο δια ξηράς όσο και                            

δια θαλάσσης (Διαγωνισμός 
για την Προμήθεια 

Γραφειακού εξοπλισμού). 

116.000,00€ 8.720,00 € 0,00 € 8.720,00 € 

13. 

Διαχείριση – Μεταγωγή 
επιλέξιμης ομάδας στόχου 

εντός Ελληνικής επικράτειας 
τόσο δια ξηράς όσο και                            

269.600,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 



                                                                         

                    

δια θαλάσσης (Διαγωνισμός 
για την Προμήθεια 

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού). 

14. 

Διαδικασία αναγνώρισης / 
ταυτοποίησης υπηκόων 

τρίτων χωρών και ανανέωση 
ή/και έκδοση ταξιδιωτικών 

εγγράφων σε συνεργασία με 
την χρήση Ειδικών ομάδων 

('Taskforces') ταυτοποίησης. 

38.400,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15. 

Πραγματοποίηση 
Αναγκαστικών επιστροφών 
παράνομα εισερχομένων ή 

διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών  σε Τρίτες Xώρες, 

εγγύς των ελληνικών 
συνόρων, δια ξηράς - 

Χερσαίες Αναγκαστικές 
Επιστροφές. 

47.351,28€ 5.733,79 € 7.553,65 € 13.287,44€ 

16. 

Διαχείριση – Μεταγωγή 
επιλέξιμης ομάδας στόχου 

εντός Ελληνικής επικράτειας 
τόσο δια ξηράς όσο και                             

δια θαλάσσης (2ος 
Διαγωνισμός για την 

Προμήθεια ειδικού τύπου 
οχημάτων). 

655.000,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 12.730.550,75 
€ 

1.459.469,33            
€ 

3.018.077,23 
€ 

4.477.546,56 
€ 

 
Η πράξη υλοποιείται: 

A) με Δημόσια Σύμβαση για τα έργα με τίτλο: 
 

 «Πραγματοποίηση Αναγκαστικών Επιστροφών με ναυλωμένες πτήσεις (Charter  
flights),  

 «Πραγματοποίηση Αναγκαστικών Επιστροφών με εμπορικές πτήσεις (εισιτήρια) 
(με ή άνευ αστυνομικής συνοδείας)»,  

 «Διαχείριση – Μεταγωγή επιλέξιμης ομάδας στόχου εντός Ελληνικής επικράτειας 
τόσο δια ξηράς όσο και δια θαλάσσης (Προμήθεια ειδικού τύπου οχημάτων)» 

  «Διαχείριση – Μεταγωγή επιλέξιμης ομάδας στόχου εντός Ελληνικής επικράτειας 
τόσο δια ξηράς όσο και δια θαλάσσης (Διαγωνισμός για την Προμήθεια 
Γραφειακού εξοπλισμού)», 



                                                                         

                    

  «Διαχείριση – Μεταγωγή επιλέξιμης ομάδας στόχου εντός Ελληνικής επικράτειας 
τόσο δια ξηράς όσο και δια θαλάσσης (Διαγωνισμός για την Προμήθεια 
Ηλεκτρονικού εξοπλισμού)» και  

 «Διαχείριση – Μεταγωγή επιλέξιμης ομάδας στόχου εντός Ελληνικής επικράτειας 
τόσο δια ξηράς όσο και δια θαλάσσης (2ος Διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδικού 
τύπου οχημάτων)».  
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που υλοποιούνται με Δημόσια Σύμβαση 
ανέρχεται σε 11.592.083,30€. 

 
Β) με Ίδια Μέσα για τα υπόλοιπα έργα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που 

υλοποιούνται με Ίδια Μέσα ανέρχεται σε 1.138.467,43€. 


