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6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 7001/2/1458- ια΄/2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη «Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων ( ΦΕΚ 2540/τ Β΄/7-11-2011).
7. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2/86009/0041 Γ «Οργάνωση και λειτουργία της Αρχής
Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων (4) Ταµείων που συστάθηκαν ως
µέρος του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ροών»
της Ε.Ε. (ΦΕΚ 2509/10.12.2008).
8. 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».
9. 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».
10. 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.
11. 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.
12. 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».
13. 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».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απένταξη του έργου µε τίτλο : «Προετοιµασία για την εισαγωγή του συστήµατος
παρακολούθησης επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών» από το Ετήσιο Πρόγραµµα 2011 και
ένταξή του στη ∆ράση 3.1.10 του Ετησίου Προγράµµατος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επιστροφής.
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Η ενέργεια πραγµατοποιήθηκε εντός της επιλέξιµου περιόδου υλοποίησης του ετησίου
προγράµµατος 2012 ήτοι από 1/1/2012 εώς 30/6/2014.
Όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραµµα 2011 ισχύουν για το
ετήσιο πρόγραµµα 2012.
Οι ∆απάνη θα βαρύνει το δράση µε κωδικό 2012ΣΕ05020001 και τίτλο «Ετήσιο Πρόγραµµα
έτους 2012»(ΣΑΕ 0502).
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ύψος των έξι χιλιάδων οχτακοσίων
ευρώ (6.800,00 €) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής µε ποσοστό
91% από Ευρωπαϊκούς πόρους και 9% από Εθνικούς πόρους.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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