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Ξεπέρασαν τις 7.000 οι δηλώσεις 
για την καταβολή ΦΠΑ µε δόσεις 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ από 7.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις για την 
καταβολή του ΦΠΑ σε δόσεις έχουν υποβληθεί από 
επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των 
διατάξεων του νέου φορολογικού νόµου που έχουν τεθεί σε 
ισχύ, µε την εφαρµογή από τις 14 Ιουλίου 2011 της ειδικά 
διαµορφωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας στο TAXIS. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων του Yπουργείου Οικονοµικών, 
έχουν υποβληθεί µέσω της νέας εφαρµογής 
79 χιλιάδες δηλώσεις, από τις οποίες 7.042 
αφορούν καταβολή σε δόσεις.

Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων , στην ανακοίνωσή της, 
επισηµαίνει ότι υπόχρεοι που επιθυµούν να 
κάνουν χρήση του δικαιώµατος καταβολής του χρεωστικού 
υπολοίπου σε δόσεις πρέπει  οπωσδήποτε ,  πριν 
ολοκληρώσουν την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, να 

συµπληρώσουν το ποσό της πρώτης δόσης στο πεδίο µε 
κωδικό 521 του νέου εντύπου Φ2.

Το ποσό της πρώτης δόσης πρέπει να είναι τουλάχιστον το 
40% του χρεωστικού υπολοίπου και δεν µπορεί να είναι 
κατώτερο από 300 ευρώ. Oταν έχει συµπληρωθεί το ποσό της 

πρώτης δόσης, η «ταυτότητα πληρωµής», µε 
την οποία γίνεται η καταβολή στις τράπεζες, 
αφορά µόνο στο ποσό αυτό. Το υπόλοιπο 
ποσό, προσαυξηµένο κατά 2%, καταβάλλεται 
το πολύ σε δύο µηνιαίες δόσεις στο τµήµα 
εσόδων της ∆ΟΥ. 

Oπως διευκρινίζεται, οι φορολογούµενοι που 
θέλουν να χρησιµοποιούν τη δυνατότητα 
καταβολής ΦΠΑ σε δόσεις πρέπει να έχουν 
υπόψη ότι, αν δεν καταβληθεί εµπρόθεσµα 

µια δόση, στερούνται του δικαιώµατος καταβολής του φόρου 
σε δόσεις για την τρέχουσα και την επόµενη κάθε φορά 
διαχειριστική περίοδο.

Ασφαλιστική ενηµερότητα και ρύθµιση οφειλών 
απαραίτητες προϋποθέσεις επιδότησης από ΟΑΕ∆ 

Η AΣΦAΛIΣTIKH ενηµερότητα και η 

τακτοποίηση των οφειλών προς τα 

ταµεία παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη 

σ υ µ µ ε τ ο χ ή  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν  σ τ α  

επιδοτούµενα προγράµµατα του ΟΑΕ∆. 

Αυτό επισηµαίνεται σε εγκύκλιο του 

ΟΑΕ∆, µε την οποία παρέχονται και 

διευκρινίσεις σχετικά µε τη δυνατότητα 

ε κ χ ώ ρ η σ η ς  -  κ α τ ά σ χ ε σ η ς  τ ω ν  

απαιτήσεων προγραµµάτων που 

χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, πόρους 

του ΛΑΕΚ κ.ά. 

Συγκεκριµένα στην εγκύκλιο, που εστάλη 

προς όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες 

του Οργανισµού, αναφέρονται τα εξής:
«Για την επιχορήγηση επιχειρήσεων στο 

πλαίσ ιο συγχρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων ή προγραµµάτων που 

χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους 

ή πόρους του ΛΑΕΚ ισχύουν τα κάτωθι:,

∆εδοµένου ότι:

Α) µε τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 
του Ν. 1545/1985, οι κάθε φύσης 
παροχές του ΟΑΕ∆ απαλλάσσονται από 
κρατήσεις για το ∆ηµόσιο και για τρίτους 
και 
Β)  η υποχρέωση αυτεπάγγελτης 
α ν α ζ ή τ η σ η ς  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  κ α ι  
ασφαλιστικής ενηµερότητας δεν δεσµεύει 
τον ΟΑΕ∆, σας γνωρίζουµε ότι, στις 
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  π ο υ  α π α ι τ ε ί τ α ι  η  
π ρ ο σ κ ό µ ι σ η  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  κ α ι  
ασφαλιστικής ενηµερότητας, τις οποίες 
οι αρµόδιες για την έκδοσή τους 
υπηρεσίες (∆ΟΥ, ΙΚΑ) αρνούνται ή 
καθυστερούν να τις χορηγήσουν στους 
δ ι κα ιούχους  των  παροχών  των  
Οργανισµών, οι υπηρεσίες µας δύναται 
να παραλάβουν την αίτηση και τα σχετικά 
δικαιολογητικά των επιχειρήσεων και να 
προβούν στην καταβολή της επιδότησης, 

εφόσον βάσει της διάταξης του άρθρου 
10 παρ. 4 του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999), το αίτηµα για 
τ η ν  κ α τ α β ο λ ή  τ η ς  ε π ι δ ό τ η σ η ς  
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και µε την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιποί 
όροι του εκάστοτε προγράµµατος οι 
ενδιαφερόµενοι συνυποβάλλουν αίτηµα-
δήλωση στο οποίο δηλώνουν ότι δεν είναι 
δυνατή η προσκόµιση φορολογικής ή/και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας και ότι 
δεσµεύονται να τη/τις προσκοµίσουν 
όταν εκλείψει η αιτία που καθιστά αδύνατη 
την υποβολή της/τους.

Επίσης σχετικά µε τη δυνατότητα 
εκχώρησης και  κατάσχεσης  των 
απαιτήσεων προγραµµάτων που 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, πόρους 
του ΛΑΕΚ ή από εθνικούς πόρους σας 
γνωρίζουµε τα εξής: 

Συνέχεια στην σελ. 2 

Με τη ∆ΕΗ 
θα υπογράφουν στο εξής 
τις συµβάσεις πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά 

οι αγρότες 

Με τη ∆ΕΗ (και όχι µε το 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, 

∆ΕΣΜΗΕ) θα υπογράφουν στο 
εξής συµβάσεις πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας 
οι κατ' επάγγελµα αγρότες, 
ανακοίνωσε η επιχείρηση.

NEA ευκαιρία στους οφειλέτες 
του ∆ηµοσίου να 

αποπληρώσουν σταδιακά 
και µε ευνοϊκούς όρους τα 

ληξιπρόθεσµα χρέη τους δίνει το 
Yπουργείο Οικονοµικών. 

Nέα ρύθµιση ληξιπρόθεσµων
 χωρίς αναδροµική 
καταβολή δόσεων 

Τελευταία ειδοποίηση 
προ του... αυτοφώρου 
για χρέη στην εφορία 

O∆HΓIEΣ προς τις εφορίες να 

ειδοποιήσουν άµεσα - µε 

ειδοποιητήρια, τηλεφωνικά ή µε 

άλλον πρόσφορο τρόπo - τους 

οφειλέτες του ∆ηµοσίου 

προκειµένου να τακτοποιήσουν 

τις οφειλές τους δίνει µε εγκύκλιο 

το Yπουργείο Οικονοµικών. 
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Α) Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη χρηµατοδότηση 
προγραµµάτων µέσω του ΕΣΠΑ ορίζει ότι οι απαιτήσεις 
των προγραµµάτων αυτών είναι ανεκχώρητες και 
ακατάσχετες. Οµοίως, σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
άρθρου 15 του Ν. 3762/2009, ανεκχώρητες και 
α κ α τ ά σ χ ε τ ε ς  ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  ο ι  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ω ν  
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από πόρους 
του ΛΑΕΚ.
Β) Η εκχώρηση ή κατάσχεση των απαιτήσεων 
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς 
πόρους δεν είναι δυνατή, καθόσον το ακατάσχετο 
προβλέπεται ρητά στη διάταξη της παραγράφου 6 του 
άρθρου 29 του Ν. 1262/1982, που ορίζει ότι "η κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβολή των 
παροχών από τον ΟΑΕ∆ στους εργοδότες 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήµου και 
γενικά από τέλη, κρατήσεις ή εισφορές για το ∆ηµόσιο 
και για τρίτους και δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, βάσει 
γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου".
Oσον αφορά την οικονοµική ενίσχυση των 
βιοµηχανικών ,  βιοτεχνικών και µεταλλευτικών 
επιχειρήσεων των παραµεθόριων περιοχών, βάσει του 
άρθρου 21 του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α 63) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σας γνωρίζουµε τα εξής:

Εφόσον η βάσει του άρθρου 21 του Ν. 1767/1988 

οικονοµική ενίσχυση δεν είναι ρητά από τον νόµο 
εξοπλισµένη µε το ακατάσχετο και ούτε αυτό µπορεί να 
συνταχθεί από τον συνδυασµό άλλων διατάξεων, οι 
αντίστοιχες απαιτήσεις των δικαιούχων δύναται να 
κατασχεθούν και να εκχωρηθούν.

Αν και η συγκεκριµένη παροχή δεν είναι από το νόµο 
εξοπλισµένη µε το ακατάσχετο µολαταύτα, µε βάση το 
άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 1545/1985, απαλλάσσεται από 
την παρακράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου και το ΙΚΑ. Ως εκ 
τούτου σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει 
παρακράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου και του ΙΚΑ.

Το γεγονός ότι η µε αριθµ. 31730/1988 (ΦΕΚ Β 670) 
απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, 
Οικονοµικών και Εργασίας, που εξεδόθη κατ'Α 
εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του Ν. 1767/1988, για την 
καταβολή της συγκεκριµένης παροχής απαιτεί µεταξύ 
άλλων την προσκόµιση βεβαίωσης του ΙΚΑ ή ανάλογου 
ασφαλιστικού φορέα, ότι έχουν καταβληθεί οι 
ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστηµα για το 
οποίο ζητείται η επιδότηση (βλ. παρ. 4ε της ΚΥΑ 
31730/1988), δεν σηµαίνει ότι η ανωτέρω βεβαίωση 
ζητείται ενόψει παρακράτησης µέρους ή του συνόλου 
της εν λόγω παροχής υπέρ του ΙΚΑ για τυχόν οφειλές του 
δικαιούχου προς το Iδρυµα.

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουµε ότι στην 

περίπτωση που η επιχείρηση προσκοµίζει φορολογική 

ενηµερότητα χρεωστική, είναι όµως ασφαλιστικά 

ενήµερη, η βάσει του άρθρου 21 του Ν. 1767/1988 

οικονοµική ενίσχυση πρέπει να της καταβληθεί.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση προσκοµίζει 

ασφαλιστική ενηµερότητα χρεωστική, ακόµα και αν είναι 

φορολογικά ενήµερη, η οικονοµική ενίσχυση δεν µπορεί 

να καταβληθεί εκτός εάν η επιχείρηση έχει κάνει 

διακανονισµό εξόφλησης των οφειλών της από 

καθυστερούµενες ασφαλιστικές ε ισφορές και 

προσκοµίζει αποδεικτικό στοιχείο διακανονισµού των 

ασφαλιστικών της εισφορών του εξαµήνου για το οποίο 

ζητείται η επιδότηση.

Εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν διακανονισθεί 

και οφείλονται, θα προσκοµίζεται αποδεικτικό στοιχείο 

διακανονισµού τω ασφαλιστικών εισφορών του 

εξαµήνου για το οποίο ζητείται η επιδότηση και θα 

καταβάλλεται η επιδότηση στην επιχείρηση το ποσό που 

προκύπτει µετά τη αφαίρεση των οφειλοµένων και 

διακανονισθεισών από την επιχείρηση ασφαλιστικών 

εισφορών από το συνολικό κόστος µισθοδοσίας».

Συνέχεια απο σελ. 1 

 «ΠAΓΩNEI», όπως όλα δείχνουν, η πρόθεση της ηγεσίας του Yπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης για µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% για τις 

συνεπείς επιχειρήσεις από τον Σεπτέµβριο. 

Τα οικονοµικά δεδοµένα των ασφαλιστικών ταµείων οδηγούν, στο κενό τις εξαγγελίες 

της ηγεσίας του Yπουργείου Εργασίας ότι θα προχωρήσει στην επιβράβευση των 

επιχειρηµατιών µε µείωση 10% των εισφορών (εργαζοµένων και εργοδοτών) το β΄ 

εξάµηνο του τρέχοντος έτους. Eλλείψει ρευστότητας λοιπόν στάση… στη µείωση των 

ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών. 

Ενδεικτικά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο µεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, εµφανίζει 

υστέρηση στα έσοδά του τους πρώτους έξι µήνες του έτους, η οποία ξεπερνά το 1,2 δισ. 

ευρώ, λόγω της µη καταβολής τρεχουσών εισφορών, της αύξησης της ανεργίας, αλλά 

και της µείωσης των µισθών µέσω της ευρείας χρήσης των ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης.

Aλλωστε στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα αναφέρεται ότι η µείωση των εισφορών θα 

γίνει µόνο εφόσον η οικονοµική κατάσταση των Tαµείων το επιτρέπει. 

Οι επιτελείς… ουσιαστικά ελπίζουν σε ένα θαύµα που θα σώσει το τόσο διαφηµισµένο 

µέτρο, καθώς η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των 600 εκατ. ευρώ που θα λάβει το ΙΚΑ, 

πέραν της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης, θα εξαντληθεί στην καταβολή των 

συντάξεων και των επιδοµάτων του Ιδρύµατος. Σηµειώνεται ότι το Iδρυµα το πρώτο 

εξάµηνο του τρέχοντος έτους έχει εξαντλήσει το 91% της ετήσιας επιχορήγησής του λόγω 

της δραστικής µείωσης των εσόδων του. 

 Απέτυχε η ρύθµιση οφειλών
 

Την ίδια στιγµή, που δεν επιβραβεύονται οι συνεπείς επιχειρηµατίες και διακυβεύεται 

η καταβολή των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η ηγεσία του Εργασίας και η διοίκηση 

του Ιδρύµατος προχωρούν, αν και καθυστερηµένα, στη λήψη µέτρων 

αναγκαστικής είσπραξης και κατασχέσεων εις χείρας τρίτων σε όσους αγνόησαν 

την προειδοποιητική επιστολή του Ιδρύµατος και δεν εντάχθηκαν στην τελευταία 

ρύθµιση ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος 

Σπυρόπουλος, τα αποτελέσµατα της νέας ρύθµισης ασφαλιστικών εισφορών 

είναι πενιχρά, καθώς οι επιχειρήσεις δεν ανταποκρίθηκαν στη διευθέτηση των 

«µαµούθ» ληξιπρόθεσµων οφειλών τους προς το Iδρυµα, οι οποίες αγγίζουν τα 4,8 

δισ. ευρώ. 

Αναλυτικότερα οι οφειλέτες που δεν έχουν ρυθµίσει είναι 161.627 κοινές επιχειρήσεις 

µε οφειλές 4,4 δισ. ευρώ, 65.527 εταιρίες οικοδοµοτεχνικών έργων µε οφειλές 191,6 

εκατ. ευρώ, 359 αγροτικοί συνεταιρισµοί µε οφειλές 10,7 εκατ. ευρώ, το ∆ηµόσιο µε 

οφειλές 45,7 εκατ. ευρώ και οργανισµοί κοινής ωφέλειας µε οφειλές 618.707 ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι έως τώρα έχουν ρυθµιστεί οφειλές µόλις 252 εκατ. ευρώ από 8.259 

επιχειρήσεις.  Από αυτά το ΙΚΑ έχει εισπράξει το τελευταίο δίµηνο περίπου 20 εκατ. 

ευρώ. 

Ετεροχρονίζεται η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 10% στις συνεπείς επιχειρήσεις 

τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος για τη χρηµατοδότηση της επένδυσης.

 Όσοι προσκοµίσουν αυτά τα δικαιολογητικά θα πρέπει στη συνέχεια να πληρώσουν τις 
δαπάνες σύνδεσης για να προχωρήσει η ∆ΕΗ στην κατασκευή των απαιτούµενων έργων 
σύνδεσης.
 

Η ∆ΕΗ επισηµαίνει ακόµη ότι:

Οι αγρότες που αδυνατούν για αντικειµενικούς λόγους µη οφειλόµενους σε 
υπαιτιότητά τους να προσκοµίσουν εµπρόθεσµα όλα τα απαιτούµενα έγγραφα και 
στοιχεία (π.χ. λόγω καθυστέρησης στις πολεοδοµίες, τις τράπεζες κλπ.) θα µπορούν να 
υπογράψουν σύµβαση σύνδεσης χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών 
σύνδεσης, µε υποχρεωτική όµως κατάθεση της εγγυητικής επιστολής. Στις περιπτώσεις 
αυτές οι αγρότες θα έχουν προθεσµία τριών µηνών να συµπληρώσουν τα έγγραφα που 
λείπουν και να πληρώσουν τις δαπάνες σύνδεσης. Μετά την εµπρόθεσµη εκπλήρωση 
των ανωτέρω, οι συµβάσεις θα ενεργοποιούνται.

Στις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εξάµηνης διάρκειας ισχύος των 
προσφορών σύνδεσης που εκδόθηκαν σε ηµεροµηνίες µεταγενέστερες της 31ης 
Ιανουαρίου 2011 ή θα εκδοθούν εφεξής, χωρίς την υπογραφή σύµβασης σύνδεσης µε 
έναν από τους δύο ανωτέρω τρόπους, οι προσφορές σύνδεσης θα παύσουν να ισχύουν 
και οι σχετικοί φάκελοι θα τεθούν στο αρχείο χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Οι ρυθµίσεις αυτές θα ισχύσουν και για τις αιτήσεις αγροτών των οποίων οι προσφορές 
σύνδεσης έχουν ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξουν µέχρι την 31η Ιουλίου 2011, εφόσον οι 
ενδιαφερόµενοι προσέλθουν για την υπογραφή συµβάσεων σύνδεσης µέχρι την 1η 
Αυγούστου 2011. Σε διαφορετική περίπτωση οι προσφορές σύνδεσης θα παύσουν να 
ισχύουν και οι σχετικοί φάκελοι θα τεθούν στο αρχείο χωρίς άλλη ειδοποίηση.

=

=

Με τη ∆ΕΗ (και όχι µε το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ∆ΕΣΜΗΕ) θα υπογράφουν στο εξής 
συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας οι κατ' επάγγελµα αγρότες, ανακοίνωσε η 
επιχείρηση.
 

Ειδικότερα:
Η υπογραφή των Συµβάσεων Πώλησης των κατ' επάγγελµα αγροτών οι οποίοι έχουν 
υποβάλει πλήρεις φακέλους στον ∆ΕΣΜΗΕ µέχρι 31/1/2011 θα γίνει στον ∆ΕΣΜΗΕ.

Η υπογραφή των Συµβάσεων Πώλησης των κατ' επάγγελµα αγροτών οι οποίοι έχουν 
υποβάλει πλήρεις φακέλους στον ∆ΕΣΜΗΕ από 01/02/2011 και µετά θα γίνει στις 
αρµόδιες περιοχές ∆ΕΗ χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή φακέλου.
 
Η υπογραφή των Συµβάσεων Πώλησης των κατ' επάγγελµα αγροτών οι οποίοι είτε θα 
λάβουν εφεξής προσφορά σύνδεσης από τη ∆ΕΗ, είτε έχουν λάβει προσφορά σύνδεσης 
και δεν έχουν υποβάλει ακόµη αίτηση για την υπογραφή Σύµβασης Πώλησης στο 
∆ΕΣΜΗΕ, θα γίνει στις αρµόδιες περιοχές ∆ΕΗ.΄
Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις σύνδεσης:

Οι αγρότες που έχουν λάβει προσφορά σύνδεσης από τη ∆ΕΗ από 01/02/2011 και µετά ή 
θα λάβουν εφεξής και ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων θα 
πρέπει προ της λήξης της διάρκειας ισχύος της προσφοράς σύνδεσης (που είναι έξι 
µήνες): 

να αποδεχθούν εγγράφως την προσφορά σύνδεσης και να καταθέσουν 
ταυτόχρονα αίτηµα σύναψης σύµβασης σύνδεσης

να προσκοµίσουν τα απαιτούµενα έγγραφα για την υπογραφή της σύµβασης 
σύνδεσης

να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή αορίστου διάρκειας ή τουλάχιστον διετούς 
διάρκειας ύψους 150 ευρώ ανά κιλοβάτ καθώς και επιστολή κατ΄ αρχήν ενδιαφέροντος 

=

=

=
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Συµεωνίδης Χρήστος

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής

Καλλώνης ∆ηµήτριος

NEA ευκαιρία στους οφειλέτες του 
∆ηµοσίου να αποπληρώσουν 
σταδιακά και µε ευνοϊκούς όρους τα 
ληξιπρόθεσµα χρέη τους δίνει το 
Yπουργείο Οικονοµικών. 

Με  απόφαση του  υπουργού  
Οικονοµικών τροποποιε ί τα ι  η  
ρύθµιση που ισχύει από τον Οκτώβριο 
του 2010, µε στόχο τη διευκόλυνση 
των οφειλετών του ∆ηµοσίου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
ξαναµπούν στη ρύθµιση χωρίς την 
υποχρέωση να αποπληρώσουν έως 
και 9 δόσεις που δεν έχουν καταβάλει 
έως τώρα.

Το οφειλόµενο ποσό θα επιµεριστεί σε 
ισόποσες δόσεις, ενώ η κάθε δόση θα 
επιβαρύνεται µε προσαύξηση 1% ανά 
µήνα.

Ο αριθµός των δόσεων θα είναι ίσος 
ή µικρότερος µε τις εναποµείνασες 
δόσεις της ρύθµισης του νόµου 
3888/2010 κατά την ηµεροµηνία της 
υπαγωγής τους.

Σύµφωνα µε την απόφαση του 

περασµένου Οκτωβρίου, οι ρυθµιζό-

µενες οφειλές καταβάλλονται:
 
=Εφάπαξ, µε απαλλαγή ποσοστού 

100% των προσαυξήσεων εκπρό-

θεσµης καταβολής και:

 10% των πρόσθετων φόρων και 

τελών που συµβεβαιώθηκαν µε την 

κύρια οφειλή, εφόσον η ταµειακή 

βεβαίωση έγινε εντός του 2007,
 20% των πρόσθετων φόρων και 

τελών που συµβεβαιώθηκαν µε την 

κύρια οφειλή, εφόσον η ταµειακή 

βεβαίωση έγινε εντός του 2008, 
 30% των πρόσθετων φόρων και 

τελών που συµβεβαιώθηκαν µε την 

κύρια οφειλή, εφόσον η ταµειακή 

βεβαίωση έγινε εντός του 2009,
 40% των πρόσθετων φόρων και 

τελών που συµβεβαιώθηκαν µε την 

κύρια οφειλή, εφόσον η ταµειακή 

βεβαίωση έγινε εντός του 2010. 

=Από 2 µέχρι 3 µηνιαίες δόσεις, µε 

α π α λ λ α γ ή  τ ο υ  9 5 %  τ ω ν  

προσαυξήσεων εκπρόθεσµης 

καταβολής και ελάχιστο ποσό δόσης 

τα 300 ευρώ. 

=Από 4 µέχρι 12 µηνιαίες δόσεις, µε 
α π α λ λ α γ ή  τ ο υ  9 0 %  τ ω ν  
προσαυξήσεων εκπρόθεσµης 
καταβολής και ελάχιστο ποσό δόσης 
τα 500 ευρώ, 

=Από 13 µέχρι 24 µηνιαίες δόσεις, µε 
απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων 
εκπρόθεσµης καταβολής και ελάχιστο 
ποσό δόσης τα 500 ευρώ.

=Από 25 µέχρι 36 µηνιαίες δόσεις, µε 
απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων 
εκπρόθεσµης καταβολής και ελάχιστο 
ποσό δόσης τα 1.000 ευρώ. 

=Από 37 µέχρι 45 µηνιαίες δόσεις, µε 
απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων 
εκπρόθεσµης καταβολής και ελάχιστο 
ποσό δόσης τα 1.000 ευρώ.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

Την  αύξηση του ποσού της  
επιδότησης προς τους εργοδότες, 
από 6 σε 12 ευρώ ανά ηµέρα 
π ρ α κ τ ι κ ή ς  ά σ κ η σ η ς  τ ω ν  
εκπαιδευόµενων αποφάσισε το ∆Σ 
του ΟΑΕ∆, προκειµένου να ενισχύσει 
τα κίνητρα, τα οποία προσφέρει ο 
Οργανισµός σε επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελµατίες ώστε να 
απασχολήσουν εκπαιδευόµενους 
των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) 
Μαθητείας. Η επιδότηση µπορεί να 
καταβάλλεται είτε στον εργοδότη, είτε 
απευθείας στον µαθητή. Ο ΟΑΕ∆ 
καλεί επιχειρηµατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες των 
ειδικοτήτων µε αντιστοιχία στο πρόγραµµα σπουδών των 
Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας, να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για συµµετοχή στα προγράµµατα πρακτικής 
άσκησης εκπαιδευόµενων.

Οι µαθητές των σχολών του ΟΑΕ∆, ασκούνται από 
τέσσερις έως έξι ηµέρες την εβδοµάδα σε επιχειρήσεις του 
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. Το σύστηµα της µαθητείας 
συνδυάζει την θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελµατική 
εκπαίδευση στην τάξη, µε την πρακτική άσκηση σε χώρους 
εργασίας και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσει ο 
εκπαιδευόµενος επαγγελµατική εµπειρία σε πραγµατικές 
συνθήκες εργασίας, ώστε να καταστεί ευκολότερη στη 
συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της µαθητείας, οι εκπαιδευόµενοι 
αµείβονται για την εργασία τους στον εργοδότη όπου 
γίνεται η πρακτική τους άσκηση, και η αµοιβή του 
ασκούµενου µαθητή αναλογεί στο 70% του κατώτατου 
µισθού που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας (αρ. 1186/∆5.4/24-1-2011 ΚΥΑ Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΦΕΚ 
119/Β/8-2-2011). Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης 
συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση" µε την αρ. Α50462/25-8-2010 Απόφαση Ένταξης 

Πράξης. Με την επιδότηση της 
η µ ε ρ ή σ ι α ς  α µ ο ι β ή ς  τ ο υ  
µαθητευόµενου κατά 12 ευρώ από 
τον ΟΑΕ∆, η επιβάρυνση για τον 
εργοδότη περιορίζεται στο ποσό 
των 11,5 ευρώ ηµερησίως.

Ο ι  ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς  σ τ α  ε ν ε ρ γ ά  
προγράµµατα σπουδών των 
Επαγγελµατικών Σχολών του ΟΑΕ∆, 
για τις οποίες ο Οργανισµός 
α ν α ζ η τ ά  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς  π ο υ  
ενδιαφέρονται να απασχολήσουν 
εκπαιδευόµενους µε καθεστώς 

µαθητείας είναι οι εξής:

1.Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου
2.Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου
3.Τεχνιτών Αµαξωµάτων
4.Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και 
Υπολογιστικών Μονάδων
5.Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
6.Τεχνιτών Εργαλειοµηχανών
7.Τεχνιτών Υποστήριξης Συστηµάτων Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών
8.Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
9.Τεχνιτών Αερίων Καυσίµων (φυσικού αερίου)
10. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιµατιστικών Έργων
11. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
12. Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιοµηχανίας
13. Αργυροχρυσοχοΐας
14. Ωρολογοποιίας
15. Αισθητικής Τέχνης
16. Κοµµωτικής Τέχνης
17. Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων
18. Γραφικών Τεχνών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
19. Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρµογών µε χρήση Η/Υ
20. Συντηρητών Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης
21. Υπαλλήλων ∆ιοικητικών Καθηκόντων
22. Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων
23. Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
24. Μαγειρικής Τέχνης
25. Υφάσµατος-Ένδυσης

26. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιο-
κοµίας
27. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
28. Βοηθών Φαρµακείου
29. Ξυλουργών-Επιπλοποιών
30.Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρ-
µάρου
31. Φυτοτεχνιτών Επιχειρήσεων 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου
32. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
33. Επεξεργασίας Γούνας
34. Κτιριακών Έργων

Οι ενδιαφερόµενοι που θέλουν να 
ενηµερωθούν αναλυτικότερα για την 
Πρακτική 'Ασκηση των µαθητών των 
ΕΠΑΣ Μαθητείας, µπορούν να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα του 
ΟΑΕ∆, 210-99.89.711 - 99.89.919 (κ. 
∆ηµοπούλου, κ. Μπαρτσώκα).
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Για τις αγορές σας 
προτιµάτε τα καταστήµατα 

του Νοµού µας

Επιµελητήριο Πρέβεζας

d
il
o

Ευχαριστούµε που
διατηρείται τις παραλίες
του Νοµού µας καθαρές 
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Τελευταία ειδοποίηση 
προ του... αυτοφώρου 

για χρέη στην εφορία 
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ για έξι µήνες και θα ισχύσει τελικώς από τις 9 Ιανουαρίου του 

2012 η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για 

µισθωµένα τµήµατα κτιρίων. 

Συγκεκριµένα, µε απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Γιώργου Παπακωνσταντίνου και λόγω της οικονοµικής συγκυρίας, 

παρατείνεται η υποχρέωση έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 

για τις περιπτώσεις νέων µισθωτηρίων συµβολαίων τµηµάτων κτιρίου άνω 

των 50 τ.µ., που σύµφωνα µε προηγούµενη εγκύκλιο του υπουργείου θα 

ίσχυε από 9 Ιουλίου. 

Υπενθυµίζεται ότι το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη 

διαµορφώσει το νοµοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων, µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Kτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που 

εφαρµόζεται από τις αρχές Οκτωβρίου του 2010, ενώ από τις 9 Ιανουαρίου 

2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, 

από ενεργειακούς επιθεωρητές σε κάθε περίπτωση αγοροπωλησίας 

ακινήτων και στην περίπτωση νέων µισθωµάτων αυτοτελών ενιαίων 

κτιρίων άνω των 50 τ.µ. όλων των κατηγοριών και χρήσεων.

Η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για την 

περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης κτιρίων θεσπίστηκε από την 

Ευρωπαϊκή Eνωση ως εργαλείο διασφάλισης της διαφάνειας στην αγορά 

των ακινήτων και την καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης του 

υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος, µέσω της πιστοποίησης της 

ενεργειακής του απόδοσης, στη βάση µεθοδολογίας και υπολογισµών.

ΙΚΑ: Μέσω τραπεζών ή ΕΛΤΑ 
η καταβολή εισφορών 

YΠOXPEΩTIKH καθίσταται από την 1η Αυγούστου η καταβολή τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών στο IKA µέσω τραπεζών ή ΕΛΤΑ από τους εργοδότες 
Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδοµοτεχνικών Eργων. 

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους υπόχρεους εργοδότες θα 
διενεργείται µέσω του συστήµατος πληρωµών ∆ίας, στο πλαίσιο του οποίου, 
µεταξύ άλλων, παρέχεται και η ∆ιατραπεζική Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυτόµατης 
Εξόφλησης Λογαριασµών (DIASDEBIT), η οποία επιτρέπει την πληρωµή 
οικονοµικών υποχρεώσεων σε εκτέλεση εντολών πληρωµής ή εντολών άµεσης 
χρέωσης των υπόχρεων προς την τράπεζα της επιλογής τους και µε πίστωση 
τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων. 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο εργοδότης θα δίνει στην Τράπεζα της 
επιλογής του ή στα ΕΛΤΑ εντολή πληρωµής µε συγκεκριµένο το ποσό των 
εισφορών, την περίοδο απασχόλησης, τον ΑΦΜ του και τον Αριθµό Μητρώου 
Εργοδότη (ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ).

ΣTHN απλούστευση των διαδικασιών για τη λήψη των απαραίτητων 

δικαιολογητικών προχωρεί η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε στόχο τη µείωση της 

γραφειοκρατίας. Σύµφωνα µε τον διοικητή του Ιδρύµατος Ροβέρτο 

Σπυρόπουλο, στόχος είναι η συνολική οργανωτική αναδιάρθρωση του 

Ιδρύµατος µε τη δηµιουργία 13 Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων και ενοποίηση ενός 

σηµαντικού αριθµού υποκαταστηµάτων.
 

H διοίκηση του ΙΚΑ προχωρεί στην εφαρµογή σειράς µέτρων που συµβάλλουν 

στην απλούστευση των διαδικασιών και την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας 

όπως  η κατάργηση προσκόµισης του αποσπάσµατος ατοµικού λογαριασµού 

ασφάλισης για τη χορήγηση επιδοµάτων παροχών του ΟΕΚ και του ΟΕΕ,  η 

κατάργηση διαδικασίας θεώρησης «βεβαιώσεων εργοδότη» από τα τµήµατα 

εσόδων των υποκαταστηµάτων,  η κατάργηση ασφαλιστικών ορίων και 

πληρωµή παροχών ασθενείας µέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασµών των 

ασφαλισµένων.

Απλες διαδικασίες για 
δικαιολογητικά δροµολογεί το ΙΚΑ 

Σε ισχύ από τις 
εννέα Ιανουαρίου του 2012 

το πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης 

O∆HΓIEΣ προς τις εφορίες να ειδοποιήσουν άµεσα –µε ειδοποιητήρια, 

τηλεφωνικά ή µε άλλον πρόσφορο τρόπo– τους οφειλέτες του ∆ηµοσίου 

προκειµένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους δίνει µε εγκύκλιο το 

Yπουργείο Οικονοµικών. 

Από 1ης Αυγούστου ξεκινά η εφαρµογή των διατάξεων του νέου νόµου που 

προβλέπει αυτόφωρο και ποινές φυλάκισης για ληξιπρόθεσµα χρέη άνω 

των 5.000 ευρώ. Γι'Α αυτό και το Yπουργείο Οικονοµικών καλεί τα δικαστικά 

τµήµατα των ∆ΟΥ να προχωρήσουν τις αµέσως επόµενες ηµέρες στην 

ειδοποίηση όσων έχουν βεβαιωµένες οφειλές προς το ∆ηµόσιο έως 30 

Σεπτεµβρίου 2010, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υποστούν τις 

αυστηρές ποινές της νοµοθεσίας. Σηµειώνεται ότι η νέα ρύθµιση που 

µπορούν να αξιοποιήσουν οι οφειλέτες προβλέπει την εξόφληση του 

χρέους τους προς το ∆ηµόσιο µέχρι και σε 36 δόσεις.

Με βάση τη νοµοθεσία, από 1ης Αυγούστου 2011 το αδίκηµα της µη 

εξυπηρέτησης οφειλών άνω των 5.000 ευρώ προς το δηµόσιο είναι διαρκές, 

µε αποτέλεσµα να επιβάλλεται η διαδικασία του αυτόφωρου και ποινές 

φυλάκισης για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για οφειλές συνολικού ύψους άνω των 5.000 ευρώ και µέχρι 10.000 ευρώ, 

ανεξαρτήτως του χρόνου που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µέχρι την 

31.3.2011.

Για οφειλές συνολικού ύψους άνω των 10.000 ευρώ, για τις οποίες κατά την 

ως άνω ηµεροµηνία δεν είχαν συµπληρωθεί τέσσερις µήνες αφότου 

κατέστησαν ληξιπρόθεσµες.


