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Πρόγραµµα 2010 της χώρας, στο πλαίσιο του Ευ−
ρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χω−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. οικ: 2089/12
(1)
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης
και Ολοκλήρωσης ∆ράσεων για το Ετήσιο Πρόγραµ−
µα 2010 της χώρας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Τα−
µείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22.04.2005).
β) Του άρθρου 28, παρ. 10, εδάφιο α και ζ του ν.
3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ. Α΄/23.11.2007) «Ρυθµίσεις Ανεξάρ−
τητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών», µε το οποίο ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή του

Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης.
γ) Του άρθρου 2, παρ.1 εδάφιο ιζ, της ΚΥΑ 6268/2008
(ΦΕΚ 887/τ. Β΄/14.05.2008), «Καθορισµός ειδικών θεµάτων
σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης
Αρχής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης των οικονοµικών
ενισχύσεων µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την περίοδο 2007 − 2013,
ως µέρος του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και
∆ιαχείριση των µεταναστευτικών ροών».
δ) Του π.δ. 234/2007 (ΦΕΚ 272/τ. Α΄/05.12.2007) «Σύστα−
ση Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών».
ε) Του άρθρου 25, παρ. 2, εδάφιο 3α, του ν. 3649/2008
(ΦΕΚ 39/τ. Α΄/03.03.2008) «Εθνική Υπηρεσία Πληροφο−
ριών και Άλλες ∆ιατάξεις».
στ) Του π.δ. 11/2010 (ΦΕΚ 15/τ. Α΄/16.02.2010) «Σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε µε το άρ−
θρο 2, παρ. 1, εδάφιο γ του π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/τ. Α΄/
28.09.2010) και µετονοµάστηκε σε Γενική Γραµµατεία
Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής.
ζ) Του άρθρου 1 του Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147/τ. A΄/
27.06.2011) σχετικά µε τη διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης σε Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης.
η) Της αριθµ. 31989/7.7.2011 (ΦΕΚ 237/τ. Υ.Ο.∆.∆./26.7.2011)
Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Εσωτερικών σχετικά µε τον διορισµό του Ανδρέα
Τάκη στη θέση του Γενικού Γραµµατέα Πληθυσµού και
Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών.
θ) Του Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ 243/τ. Α΄/11.11.2011) «∆ιορισµός
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
ι) Της αριθ. Υ 17 (ΦΕΚ 2748/τ. Β΄/02.12.2011) Απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηµατά».
ια) Του άρθρου 18, παρ. 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/
τ. Α΄/30.05.1997) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις».
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iii. Την κοινοποίηση των πρακτικών στην Υπεύθυνη
Αρχή, µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από το
πέρας της αρχικής συνεδρίασης.
Άρθρο 4
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης
και Ολοκλήρωσης ∆ράσεων
i. To γενικό συντονισµό του έργου της ΕΠΟ∆ έχει η
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσω−
τερικών, ως Υπεύθυνη Αρχή του Ταµείου. Η ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Ένταξης και οι συνεργαζόµενες µε αυτή ∆ι−
ευθύνσεις, υποστηρίζουν την ΕΠΟ∆ και την επικουρούν
στο έργο της.
ii.Οι συνεδριάσεις της ΕΠΟ∆ πραγµατοποιούνται εκτός
ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών.
iii. Η ΕΠΟ∆ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες
ο Πρόεδρος, ή ο αναπληρωτής του και τα µισά τουλά−
χιστον τακτικά µέλη της Επιτροπής.
iv. Η ΕΠΟ∆ αποφασίζει κατά πλειοψηφία, µε την ψήφο
του Προέδρου να υπερισχύει.
ν. Το έργο του Προέδρου της Επιτροπής, των µελών
της και της γραµµατείας, ολοκληρώνεται µε την έκδο−
ση των «Αποφάσεων Ολοκλήρωσης ∆ράσης» για κάθε
∆ράση του Ετησίου Προγράµµατος 2010.
vi. Οι αµοιβές του Προέδρου, των µελών της και της
γραµµατείας της ΕΠΟ∆ βαρύνουν την Τεχνική καλυ−
φθεί από το έργο «Τεχνική Βοήθεια για το ελληνικό
πρόγραµµα Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης υπηκόων
τρίτων χωρών» της ΣΑΕ 355/2 του Π∆Ε, η οποία καλύ−
πτεται στο σύνολο της από κοινοτικούς πόρους , και το
ύψος τους καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε
µε το ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/15−03−2010) «Προστα−
σία της εθνικής οικονοµίας − Επείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης».
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθµ. ΠΟΛ 1038
(2)
Πρόγραµµα ελέγχου επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄
κατηγορίας του Κ.Β.Σ και κλείνουν ισολογισµό από
30/6/2011 και µετά.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ
Α΄ 58).
2. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
3 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).
3. Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3943/2011
(ΦΕΚ Α΄ 66).
4. Της ΠΟΛ. 1178/23−8−2011 απόφασης του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονοµικών «Επιλογή υποθέσεων προς
έλεγχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του
ν. 3842/2010».
5. Της ΠΟΛ. 1233/17−11−2011 απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών «Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.
1178/23−8−2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 2071) περί επιλογής υποθέσεων
προς έλεγχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80
του ν. 3842/2010».
6. Της ΠΟΛ.1159/22−7−2011 απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών «Καθορισµός της διαδικασίας εφαρµογής
της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολο−
γίας Εισοδήµατος (ν. 2238/94) αναφορικά µε το Ετήσιο
Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόµιµους Ελεγκτές
ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραµµένα στο δηµόσιο Μη−
τρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174).
7. Την ανάγκη ελέγχου, µε τον καθορισµό συγκεκριµέ−
νων υποχρεωτικών και αντικειµενικών επαληθεύσεων,
των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων φόρου εισο−
δήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων των
επιτηδευµατιών, καθώς και έγκαιρης βεβαίωσης και
είσπραξης των εσόδων του ∆ηµοσίου.
8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη
διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου των φορολογικών
υπηρεσιών και την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης
µεταξύ φορολογούµενων και φορολογούσας αρχής.
9. Της αριθ. 1146405/∆Ε−Β΄/14−10−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1829)
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Ανακαθορισµός
της καθ’ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των ∆.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.
και ∆.Ε.Κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου».
10. Της αριθ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792) απόφασης
του Πρωθυπουργού περί «Καθορισµού αρµοδιοτήτων
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου».
11. Του Π.∆. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄ 145) «∆ιορισµός Υπουργών
και Υφυπουργών».
12. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισµού, αποφασίζουµε:
Κατά το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων που τηρούν
βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ και κλείνουν ισολογισµό
από 30/6/2011 και µετά, θα εφαρµόζεται το Πρόγραµµα
Ελέγχου του παραρτήµατος ΙΙΙ της ΠΟΛ.1159/22.07.2011.
Το Πρόγραµµα Ελέγχου τροποποιείται ή συµπληρώνε−
ται από τον Ελεγκτή βάσει και των δεδοµένων της κάθε
υπόθεσης, µε σύµφωνη γνώµη των Προϊσταµένων του.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθµ. Υ4α/15188
(3)
Καθορισµός ποσοστού που αποδίδεται ως αµοιβή στους
γιατρούς του Ε.Ο.Π.Π.Υ. που συµµετέχουν στην ολοή−
µερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των
Νοσοκοµείων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθµιση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές αρµοδιότητες
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(ΦΕΚ Α΄ 129).

