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Όποιος συνάδελφος 
έχει κάποια πρόταση 

για την καλύτερη εικόνα 
του Newsletter μπορεί 

να επικοινωνήσει με τον 
Κωνσταντινίδη 
στο εξής email: 

konidisk@otenet.gr

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Ιουλί-
ου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 
θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 
μέτρο της υποχρεωτικής φυσικής πα-
ρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ στις Τράπεζες ή τα Πιστωτικά 
Ιδρύματα από τα οποία λαμβάνουν 
τη σύνταξή τους.

Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβά-
νεται κάθε χρόνο.

Γι’ αυτό το λόγο, οι συνταξιούχοι θα 
πρέπει να μεταβούν μέσα στο ανω-
τέρω χρονικό διάστημα στην Τράπε-
ζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα από το 
οποίο τους καταβάλλεται η μηνιαία 
σύνταξη προσκομίζοντας:

1. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 
ή Διαβατήριο και

2. Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντά-
ξεων.

Υποχρεωτική φυσική παρουσία των 
συνταξιούχων κατ’  έτος στα πιστωτικά 

ιδρύματα

Σε περίπτωση που το ενημερωτικό 
σημείωμα δεν αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, 
οι συνταξιούχοι θα πρέπει :

-Αν έχουν ΑΜΚΑ , να τον προσκομί-
σουν στην Τράπεζα.

-Αν δεν έχουν ΑΜΚΑ, να φροντίσουν 
για την έκδοσή του, πριν από την 
προσέλευσή τους για την απογραφή 
στις Τράπεζες όπου και θα πρέπει να 
τον συνυποβάλλουν.

Οι συνταξιούχοι – κάτοικοι απομα-
κρυσμένων περιοχών – των οποίων 
οι συντάξεις καταβάλλονται μέσω της 
Αγροτικής Τράπεζας, θα πρέπει να 
μεταβούν στην Αγροτική Τράπεζα.

Από τη διαδικασία της φυσικής πα-
ρουσίας των συνταξιούχων στα Πι-
στωτικά Ιδρύματα, θα εξαιρεθούν οι 
κάτοικοι εξωτερικού , οι οποίοι ελέγ-
χονται με διαφορετικό τρόπο από το 

συνέχεια στη σελίδα 2

- Εκτακτο ...φορο-σοκ 5,5 δισ. ευρώ 

- Α.Π.: οικ. 29104/16.6.2011
Αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και 
φορολογικών υποχρεώσεων, 
βεβαίωση οφειλών και συμψηφισμός 
απαιτήσεων οφειλετών των Δήμων και 
των Περιφερειών

- Α.Π.: οικ. 16140/11/16.6.2011
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύ 
των εξουσιοδοτήσεων κατά την εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 
Α΄212), όπως ισχύει

- Αριθμ. Φ.40035/οικ.5136/413/1.6.2011
Καθορισμός δικαιολογητικών για την πα-
ροχή περίθαλψης στους άνεργους ελεύ-
θερους επαγγελματίες κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.3845/2010 (Α΄65) 
και ν.3863/2010

- ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Εγκύκλιος αριθ. 11/27.6.2011
Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3919/2011 
που αφορούν την απελευθέρωση των 
κλειστών επαγγελμάτων
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Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: 
Ε10/15/30.6.2011  Παράταση προ-
θεσμίας καταβολής τρεχουσών ει-
σφορών και δόσεων

ΠΟΛ.1111/12.5.2011  Παράταση 
προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
φόρου ακίνητης περιουσίας νομι-
κών προσώπων και ειδικού φόρου 
επί των ακινήτων έτους 2011 

Αρ.Πρωτ 5028702/2011 
(01/07/2011) - Τροποποίηση δια-
τάξεων του Ν. 2960/2001 «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας».

ΠΟΛ. 1142/2011 (28/06/2011) 
- Παράταση της προθεσμίας για 
υποβολή συμπληρωματικών δη-
λώσεων από τους υπαλλήλους της 
«Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», που εισέ-
πραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτική 
παροχή βάσει ομαδικού ασφαλι-
στηρίου συμβολαίου.

ΠΟΛ. 1143/2011 (27/06/2011) - 
Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος οικον. 
έτους 2011, κατάστασης φορολο-
γικής αναμόρφωσης, του «Ειδικού 
Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. 
μέσω διαδικτύου και των περιοδι-
κών δηλώσεων Φ.Π.Α..

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. 31/2011 
(28/06/2011) - Απασχόληση συ-
νταξιούχων.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Γ991103/2011 
(01/07/2011) - Πάγια διαδικασία 
διενέργειας ελέγχων Δηλωθέντων 
- Καταβληθέντων.

Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθη-
νών.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥ-
ΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥ-
ΜΑΤΑ.

Σε περίπτωση που κάποιοι συνταξι-
ούχοι αδυνατούν να προσέλθουν οι 
ίδιοι στα πιστωτικά ιδρύματα για την 
απογραφή τους, θα πρέπει ο νόμιμος 
πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο (με πρόσφατη εξουσιοδό-
τηση θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής) να προσέλθει με τα ίδια 
δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας 
του συνταξιούχου, όπου η φυσική 
καταγραφή θα επιβεβαιώνεται μέσω 
των οθονών του Ο.Π.Σ. (σχετικές οδη-
γίες επισυνάπτονται).

Σας ενημερώνουμε ότι για διευκόλυν-
ση των προσώπων που αδυνατούν να 
παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στα 
Πιστωτικά Ιδρύματα, το γνήσιο της 
υπογραφής μπορεί να βεβαιωθεί και 
με την παρουσία κατ’ οίκον της Δη-
μοτικής Αστυνομίας ή της αρμόδιας 
Αστυνομικής Αρχής.

Επίσης , για τις περιπτώσεις των συ-
νταξιούχων οι οποίοι - λόγω της κατά-
στασης της υγείας τους - αδυνατούν 
να υπογράψουν πληρεξούσιο ή εξου-
σιοδότηση, θα πρέπει να κινηθεί η δι-
αδικασία διορισμού συμπαραστάτη 
είτε δια της δικαστικής οδού είτε με 
την παραπομπή τους στις λειτουρ-
γούσες βάσει του άρθ. 6 παρ. 6 του ν. 
825/78 Επιτροπές Καθορισμού Ηλικί-
ας, οι οποίες θα πρέπει να εκδώσουν 
τη σχετική απόφασή τους άμεσα.

Για τις περιπτώσεις που οι συνταξιού-

Υποχρεωτική φυσική παρουσία των 
συνταξιούχων κατ’  έτος στα πιστωτικά 

ιδρύματα

χοι βρίσκονται σε αδυναμία επικοι-
νωνίας και νοσηλεύονται σε ιδρύμα-
τα, ιδιωτικά ή δημόσια, δεδομένου 
ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να 
εξουσιοδοτήσουν ή να καταστήσουν 
κάποιο πληρεξούσιο, θα πρέπει ο Δ/
ντής της κλινικής ή του Κέντρου Περί-
θαλψης Ηλικιωμένων, να ειδοποιήσει 
το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
της περιοχής ώστε υπάλληλος του 
Ιδρύματος, ο οποίος θα οριστεί από 
τον Δ/ντή του Υποκαταστήματος, να 
προσέλθει στο χώρο νοσηλείας του 
συνταξιούχου προκειμένου να πιστο-
ποιήσει ότι ο εν λόγω συνταξιούχος 
νοσηλεύεται στο συγκεκριμένο ίδρυ-
μα ή κλινική και βρίσκεται σε αδυνα-
μία επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μο-
νάδα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πλησίον των ως 
άνω Ιδρυμάτων, η σχετική πιστοποίη-
ση θα γίνεται με την παρουσία άλλης 
δημόσιας αρχής (αστυνομία, δήμος, 
Κ.Ε.Π. κ.λ.π.)

Εφιστούμε την προσοχή σας στην 
περίπτωση που εμφανίζεται πληρε-
ξούσιος του συνταξιούχου, ώστε η 
αναγγελία στη μηχανογράφηση να 
γίνεται οπωσδήποτε με ετήσια λήξη , 
προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγ-
χος - κάθε χρόνο - αν είναι ισχυρό το 
πληρεξούσιο, με σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του συνταξιούχου ότι εξα-
κολουθεί να επιθυμεί τον ίδιο πληρε-
ξούσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν 
για τη διαδικασία της φυσικής παρου-
σίας τους στα Πιστωτικά Ιδρύματα, με 
σχετικές ανακοινώσεις που θα τους 
αποσταλούν μαζί με το ενημερωτικό 
σημείωμα συντάξεων β’ τριμήνου.
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Tο νέο φορο-πακέτο περιλαμβάνει σκληρά 
μέτρα που θα επιφέρουν νέο ισχυρό πλήγ-
μα στα περισσότερα νοικοκυριά. Kυριαρ-
χούν η επιβολή «έκτακτης» εισφοράς έως το 
2015 για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ 
και συντελεστές από 1% έως 4% και η μείω-
ση του αφορολόγητου ορίου από τις 12.000 
στις 8.000 ευρώ. 
Παράλληλα, επιβάλλεται τέλος επιτηδεύμα-
τος 300 ευρώ κατά μέσο όρο σε ελεύθερους 
επαγγελματίες, μειώνεται το αφορολόγητο 
όριο του Φόρου Aκίνητης Περιουσίας στις 
200.000 ευρώ από 400.000 ευρώ. Παράλλη-
λα, επιβάλλεται έκτακτη εισφορά 5% στα ει-
σοδήματα που αποκτούν βουλευτές, αιρε-
τοί σε OTA, γενικοί γραμματείς και διοικητές 
δημόσιων οργανισμών χωρίς εισοδηματικό 
όριο. 
Xθες, ο υπουργός Oικονομικών είχε αλλε-
πάλληλες συσκέψεις με τους επικεφαλής 
της τρόικας και όπως επιβεβαίωσε αργά 
το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος H. 
Mόσιαλος επήλθε συμφωνία και προχωρεί 
κανονικά η διαδικασία ψήφισης Mεσοπρό-
θεσμου και εφαρμοστικού νόμου. 
Nωρίτερα, σε συνέντευξη Tύπου, ο κ. Bενι-
ζέλος δήλωνε ότι όταν ανέλαβε τα νέα του 
καθήκοντα έμενε να διευκρινιστούν μέτρα 
ύψους 5,5 δισ. ευρώ από το πακέτο των 
περίπου 28 δισ. ευρώ που θα επιβληθούν 
έως το τέλος του 2015. Στα πρόσθετα μέ-
τρα 6,5 δισ. ευρώ που προωθούνται φέτος 
εκτός των φορολογικών περιλαμβάνονται 
και πρόσθετες περικοπές δαπανών 400 
εκατ. ευρώ, τις οποίες έλεγξε η τρόικα κυρι-
ολεκτικά «γραμμή προς γραμμή». Aπό την 
επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι διαδικασίες 
για τη δημιουργία ενός νέου φορολογικού 
συστήματος. 

Τα μέτρα 

1. Mείωση του αφορολογήτου ορίου από 
τις 12.000 ευρώ στις 8.000 ευρώ: Tο κλι-
μάκιο εισοδήματος από τις 8.000 - 12.000 
ευρώ που σήμερα είναι αφορολόγητο θα 
φορολογείται με συντελεστή 10%. Mε τη 
μείωση του αφορολογήτου ορίου περισ-
σότεροι από 2.500.000 φορολογούμενοι θα 
επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο έως και 
400 ευρώ ετησίως. Tο αφορολόγητο όριο 
των 12.000 ευρώ διατηρείται για περίπου 
600.000 νέους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 
30 ετών και συνταξιούχους άνω 65 ετών, 

Εκτακτο ...φορο-σοκ 5,5 δισ. ευρώ 
με ετήσια όμως εισοδήματα μέχρι 12.000 
ευρώ, καθώς και για όλα τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες. H νέα φορολογική κλίμακα ισχύει 
για τα εισοδήματα του 2011 που θα δηλω-
θούν την άνοιξη του 2012. Όμως οι μισθω-
τοί και συνταξιούχοι θα έχουν μια πρώτη 
«πικρή» γεύση του μέτρου από τον επόμενο 
μήνα με την αύξηση του φόρου που θα πα-
ρακρατείται στις μηνιαίες αποδοχές τους, 
αφού από την ημερομηνία ψήφισης του 
εφαρμοστικού νόμου ο παρακρατούμενος 
φόρος θα υπολογίζεται με βάση τη νέα φο-
ρολογική κλίμακα. 
2. «Έκτακτη» εισφορά: Eπιβάλλεται από φέ-
τος (εισοδήματα 2010) και θα είναι... μόνιμη 
μέχρι και το 2015. Aφορά περίπου 3.000.000 
φορολογούμενους με εισοδήματα (πραγ-
ματικά ή τεκμαρτά) άνω των 12.000 ευρώ. 
H εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογίζεται με 
κλιμακωτούς συντελεστές από 1% έως 4% 
για το σύνολο του εισοδήματος, όταν αυτό 
υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ ως εξής: 
Aπό 12.000 - 20.000 ευρώ με συντελεστή 
1%. Για παράδειγμα φορολογούμενος με ει-
σόδημα 15.000 ευρώ θα πληρώσει εισφορά 
150 ευρώ (15.000 X 1%). 
Aπό 20.000 - 50.000 ευρώ με συντελεστή 
2%. 
Aπό 50.000 - 100.000 ευρώ με συντελεστή 
3%. 
Άνω των 100.000 ευρώ με συντελεστή 4%. 
Tο υπουργείο Oικονομικών διευκρινίζει 
ότι για φορολογούμενους τον οποίων τα 
εισοδήματα είναι λίγο υψηλότερα των ορί-
ων των 20.000, των 50.000 και των 100.000 
ευρώ που λαμβάνονται υπόψη για τις αλ-
λαγές συντελεστών δεν θα ισχύει ο υψηλός 
συντελεστής, αλλά ο χαμηλός του προη-
γούμενου κλιμακίου, εφόσον το ποσό της 
εισφοράς που προκύπτει από την εφαρμο-
γή του υψηλού συντελεστή αφαιρούμενο 
από το εισόδημα αφήνει υπόλοιπο χαμηλό-
τερο του κρίσιμου ορίου. Π.χ. για εισόδημα 
20.004 ευρώ δεν θα ισχύει συντελεστής 
εισφοράς 2% αλλά 1%, επειδή με την εφαρ-
μογή του συντελεστή 2% προκύπτει εισφο-
ρά 400 ευρώ, η οποία αν αφαιρεθεί από το 
ποσό των 20.004 ευρώ αφήνει υπόλοιπο 
19.604 ευρώ, που είναι χαμηλότερο των 
20.000 ευρώ. 
3. Eισφορά 5% επί του συνολικού εισοδή-
ματος επιβάλλεται στους βουλευτές, αιρε-
τούς της Tοπικής Aυτοδιοίκησης, γενικούς 
- ειδικούς γραμματείς και διοικητές Oργα-

νισμών. 
4. Tέλος επιτηδεύματος: Eπιβάλλεται σε 
όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
επιτηδευματίες ανεξαρτήτως εισοδήματος. 
Θα είναι μόνιμο και το ύψος του θα καθορί-
ζεται ανάλογα με την περιοχή που ασκείται 
η επαγγελματική δραστηριότητα. Mεσο-
σταθμικά θα ανέρχεται σε 300 ευρώ και θα 
επιβάλλεται πέντε χρόνια μετά την έναρξη 
επαγγέλματος. Oι ελεύθεροι επαγγελματίες 
που δηλώνουν εισοδήματα μέχρι 12.000 
ευρώ θα πληρώνουν κάθε χρόνο το τέλος 
επιτηδεύματος, ενώ όσοι έχουν υψηλότε-
ρα εισοδήματα θα επιβαρύνονται μέχρι το 
2015 και με την έκτακτη εισφορά. 
5. Aκίνητα: Oι αλλαγές στη φορολόγηση 
των ακινήτων περιορίζονται στη μείωση 
του αφορολογήτου για το ΦΑΠ από τις 
400.000 ευρώ που ισχύει σήμερα σε ατομι-
κό επίπεδο στις 200.000 ευρώ. Tο σχέδιο για 
την επιβολή ενός νέου τέλους στα ακίνητα 
μέσω των λογαριασμών της ΔEH εγκατα-
λείφθηκε αφού όπως δήλωσε ο υπουργός 
Oικονομικών «δεν είναι οι λογαριασμοί της 
ΔEH ο μοχλός για να εισπράττεις τέλη ή φό-
ρους και πρέπει να αναζητήσουμε κίνητρα 
για την οικοδομή». 
6. Πετρέλαιο θέρμανσης για τα νοικοκυριά: 
Aυξάνεται από 21 ευρώ το χιλιόλιτρο σε 
60 ευρώ το χιλιόλιτρο ο ειδικός φόρος κα-
τανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης για 
τα νοικοκυριά. Mε την αύξηση του φόρου 
η επιβάρυνση υπολογίζεται σε 5 λεπτά το 
λίτρο. 
7. Πετρέλαιο θέρμανσης για επιχειρήσεις: 
Eξισώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 
του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. 
Δηλαδή, οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν 
στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και το 
πετρέλαιο που χρησιμοποιούν για τις ανά-
γκες θέρμανσης. 

«Κλείδωσαν» οι εισφορές αλληλεγγύης για 
συντάξεις - εφάπαξ και ανεργία 
Αυτοχρηματοδότηση των ελλειμμάτων των 
Ταμείων και του ΟΑΕΔ με εισφορές στις 
συντάξεις και στους μισθούς, αντίστοιχα, 
και περικοπές σε επικουρικές (με νόμο το 
φθινόπωρο) και στα εφάπαξ (-10% στο Δη-
μόσιο και -15% στις ΔΕΚΟ) περιλαμβάνει το 
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για το Ασφαλι-
στικό που «κλείδωσε» σε συμφωνία με την 
τρόικα. 
Στο Μεσοπρόθεσμο συμπεριλήφθηκαν και 

συνέχεια στη σελίδα 4
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Εκτακτο ...φορο-σοκ 5,5 δισ. ευρώ 
οι αλλαγές στα εργασιακά: Η πρόβλεψη μει-
ωμένου κατά 20% μισθού για τους νέους 
ανέργους ηλικίας έως 25 ετών, η επέκταση 
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα 3 
χρόνια (με πρόβλεψη μετατροπής σε αορί-
στου χρόνου μετά τα 3 χρόνια) και η εφαρ-
μογή ελαστικών ωραρίων σε 6μηνη βάση. 

Οι νέες μηνιαίες εισφορές που θα επιβλη-
θούν είναι: 

Στις συντάξεις 
Κλιμακωτή - αυξημένη εισφορά (6%-14%) 
τύπου ΛΑΦΚΑ στις κύριες συντάξεις άνω 
των 1.700 ευρώ (παραμένει στο 3% για συ-
ντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ) και πρόσθε-
τη εισφορά 6% - 10% σε συντάξεις άνω των 
1.700 ευρώ για συνταξιούχους ηλικίας κάτω 
των 60 ετών. 
Εισφορά 3% - 10% στις επικουρικές συντά-
ξεις άνω των 300 ευρώ. 
Εισφορά 2% στις συντάξεις του Δημοσίου 
πάνω από 800 ευρώ υπέρ του εφάπαξ 

Στους μισθούς 
Αυξημένη κατά 1% εισφορά εργοδοτών και 
εργαζομένων (0,50% + 0,50%, αντίστοιχα) 
υπέρ ΟΑΕΔ. 
Εισφορά αλληλεγγύης 2% στους μισθούς 
των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ ΟΑΕΔ. 
Εισφορά 1% στους μισθούς των δημοσίων 
υπαλλήλων για το εφάπαξ. 

Στους ελεύθερους επαγγελματίες & επιστή-
μονες 
Εισφορά 10 ευρώ το μήνα για την ασφάλιση 
κατά ανεργίας των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών (ΟΑΕΕ) και των γιατρών, μηχανικών, 
δικηγόρων (ΕΤΑΑ). 
Αυξήσεις εισφορών θα γίνουν το 2012 σε 
ΕΤΑΑ και ΟΓΑ. 
Εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ΟΑΕΕ θα επι-
βληθεί επί του τζίρου από το 2013. 

Παράδειγμα 
Πόσο επιβαρύνεται μια μεσαία οικογένεια 
μισθωτών από την έκτακτη εισφορά και τη 
μείωση στο αφορολόγητο στα 8.000 ευρώ 
Eισόδημα του συζύγου: 26.000 ευρώ 
Eισόδημα της συζύγου: 22.000 ευρώ 

«Eκτακτη» Eισφορά 
Tου συζύγου: 520 ευρώ 

Tης συζύγου: 440 ευρώ 

Πρόσθετος φόρος με μείωση του αφορολο-
γήτου ορίου στις 8.000 ευρώ 
Tου συζύγου: 400 ευρώ 
Tης συζύγου: 400 ευρώ 

Συνολική πρόσθετη επιβάρυνση του συζύ-
γου: 920 ευρώ ετησίως 

Συνολική πρόσθετη επιβάρυνση της συζύ-
γου: 840 ευρώ ετησίως 
Eπιβαρύνσεις από το νέο Φόρο Aκίνητης 
Περιουσίας (Φ.A.Π.)
AΞIA AKINHTΩN  IΣXYΩN Φ.A.Π.  NEOΣ Φ.A.Π.  ΔIAΦOPA

100.000  0 0 0
150.000  0 0 0
200.000  0 0 0
250.000  0 50 50
300.000  0 100 100
350.000  0 150 150
400.000  0 200 200
450.000  50 250 200
500.000  100 300 200
600.000  400 600 200
700.000  1.000 1.200 200
800.000  1.900 2.100 200
1.000.000 3.900 4.100 200

Eισφορά «αλληλεγγύης»
Eτ. εισόδημα (Σε ευρώ)      Συν. εισφοράς %
Eως 12.000  0%
  12.000-20.000 1%
  20.000-50.000 2%
  50.000-100.000 3%
Aνω των 100.000 4%

ΦOPO-EΠIBAPYNΣEIΣ ME MEIΩΣH TOY 
AΦOPOΛOΓHTOY OPIOY ΣTIΣ 8.000 EYPΩ 
AΠΌ 12.000

ETHΣIO   ΦOPOΣ    ΦOPOΣ         ΔIAΦ. ΦOPOY 
EIΣOΔHMA IΣXYOYΣA  NEA              (σε ευρώ)
                       KΛIMAKA    KΛIMAKA
6.000 0 0 0
7.000 0 0 0
8.000 0 0 0
7.500 0 0 0
8.500 0 50 50
9.000 0 100 100
9.500 0 150 150
10.000 0 200 200
12.000 0 400 400

13.000 180 580 400
14.000 360 760 400
15.000 540 940 400
20.000 1.680 2.080 400
25.000 2.940 3.340 400
30.000 4.480 4.880 400
35.000 6.200 6.600 400
40.000 8.000 8.400 400
45.000 9.900 10.300 400
50.000 11.800 12.200 400
55.000 13.700 14.100 400
60.000 15.600 16.000 400
65.000 17.600 18.000 400
70.000 19.600 20.000 400
75.000 21.600 22.000 400
80.000 23.600 24.000 400
85.000 25.600 26.000 400
90.000 27.600 28.000 400
95.000 29.600 30.000 400
100.000 31.600 32.000 400

Eπιβαρύνσεις που προκύπτουν από την 
«έκτακτη» εισφορά 
Eτήσιο εισόδημα Ποσό εισφοράς (Σε ευρώ)
8.000  0
10.000  0
12.000  0
13.000  130
14.000  140
15.000  150
16.000  160
17.000  170
20.000  200
23.000  460
25.000  500
28.000  560
30.000  600
35.000  700
40.000  800
45.000  900
50.000  1.000
55.000  1.650
60.000  1.800
65.000  1.950
70.000  2.100
75.000  2.250
80.000  2.400
85.000  2.550
90.000  2.700
95.000  2.850
100.000  3.000
120.000  4.800

Πηγή: www.imerisia.gr
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Ως γνωστόν, με την επιφύλαξη της καθιέρω-
σης του αυτοτελούς εγγράφου, τα θέματα 
πληρεξουσιότητας και αντιπροσώπευσης 
κατά την υποβολή αίτησης για αρχική χορή-
γηση άδειας διαμονής ή για την ανανέωση 
αυτής, αλλά και για κάθε άλλη περίπτωση 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 
73, παρ. 1 του ν.3386/2005, όπως ισχύει.
Καθώς η Υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης 
πολλών γραπτών και προφορικών ερωτη-
μάτων από τις αρμόδιες για την παραλαβή 
των αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών 
υπηρεσίες των Δήμων σχετικά με την χρονι-
κή ισχύ των εξουσιοδοτήσεων, αλλά και πα-
ραπόνων εκ μέρους των πολιτών  που τους 
έχει ζητηθεί να προσκομίζουν κατά τη διεκ-
περαίωση της ίδιας υπόθεσης, κάθε φορά, 
νέα εξουσιοδότηση, θεωρήσαμε απαραίτη-
το να δοθούν ορισμένες διευκρινίσεις και 
οδηγίες.  

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωσή μας από 
τις αρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, εφόσον δεν υφίστανται 
ειδικότερες σχετικές διατάξεις για την υπη-
ρεσία η οποία εκδίδει την τελική διοικητική 
πράξη, αναφορικά με τα θέματα «Αντιπρο-
σώπευσης και Πληρεξουσιότητας» ισχύουν 
οι διατάξεις των άρθρων 211 έως 225 του 
Αστικού Κώδικα, που ορίζουν ότι «Η πλη-
ρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το 
αντίθετο, παύει να ισχύει από τη στιγμή που 
περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία 
στηρίζεται, όπως είναι ιδίως η σύμβαση 
εντολής, εταιρείας, εργασίας». Η εξουσι-

Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις 
των άρθρων 11 και 28 του ν. 3943/2011 
(ΦΕΚ 66 Α’), οι οποίες εφαρμόζονται 
και από τους Δήμους και τις Περιφέ-
ρειες, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις 
των άρθρων 83 του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων «Ενέργειες και απο-
τελέσματα συμψηφισμού» και 26 του 
ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄) «Αποδεικτικό 

Α.Π.: οικ. 29104/16.6.2011
Αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων, 

βεβαίωση οφειλών και συμψηφισμός απαιτήσεων οφειλετών των Δήμων και 
των Περιφερειών

ενημερότητας για χρέη και φορολο-
γικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο», 
αντίστοιχα.  
   
Κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 8 του 
τροποποιηθέντος άρθρου 26 του ν. 
1882/1990, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.  
ΠΟΛ.1124/27.5.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1066) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
αναφορικά με τη βεβαίωση οφειλών 

για χρέη προς το δημόσιο.   
   
Ενόψει έκδοσης ειδικότερων οδηγιών 
από το Υπουργείο μας, οι οποίες θα σας 
αποσταλούν με νεώτερο έγγραφό μας, 
παρακαλούμε όπως μέχρι 04-7-2011 
μας διαβιβάσετε τυχόν ειδικότερα ερω-
τήματά σας επί των ανωτέρω προκειμέ-
νου να εξεταστούν από την Υπηρεσία 
μας.

οδότηση παρέχεται για τη διεκπεραίωση 
συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία μπορεί 
να  περιλαμβάνει πολλές ενέργειες ή υπη-
ρεσίες, οι οποίες όμως αποτελούν αναπό-
σπαστο μέρος της σχετικής εξουσίας αντι-
προσώπευσης.  

Ειδικότερα λοιπόν, όσον αφορά τα ζητήμα-
τα που ρυθμίζονται από τον  ν.3386/2005, 
δεδομένου ότι δεν υφίσταται σε αυτόν διά-
ταξη που να ορίζει διαφορετικά, θεωρούμε 
ότι η εξουσιοδότηση μπορεί να ισχύει για 
όλες τις επιμέρους ενέργειες που αφορούν 
στην ίδια αίτηση χορήγησης/ανανέωσης 
άδειας διαμονής ή στην ίδια αίτηση μετά-
κλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέρ-
γειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο 
σώμα της εξουσιοδότησης και ότι ο ίδιος ο 
εξουσιοδοτών δεν ανακαλέσει την εξουσι-
οδότησή του.

Συναφώς, σας γνωρίζουμε ότι η εξουσιο-
δότηση αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο και ως 
εκ τούτου, όπως ισχύει σύμφωνα με τον 
κώδικα διοικητικής διαδικασίας (άρθρο 11, 
παρ. 2 του ν.2690/1999) για όλα τα ιδιωτικά 
έγγραφα, οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π. 
δεν νομιμοποιούνται να επικυρώνουν αντί-
γραφό της από το πρωτότυπο, παρά μόνο 
από το ακριβές αντίγραφο του δικηγόρου.
Κατόπιν των ανωτέρω, για την απλούστευ-
ση της διαδικασίας για τους πολίτες, ώστε 
να μην αναγκάζονται είτε να προσκομίζουν 
κάθε φορά νέα εξουσιοδότηση σε κάθε 
στάδιο ολοκλήρωσης του ίδιου αιτήματος 

(κατάθεση, προσκόμιση επιπρόσθετων δι-
καιολογητικών, παραλαβή άδειας κλπ), είτε 
να καταφεύγουν σε δικηγόρο για την επι-
κύρωση αντιγράφου της εξουσιοδότησης, 
θεωρούμε ότι θα πρέπει να ακολουθείται 
από τις αρμόδιες για την εφαρμογή του 
ν.3386/2005 υπηρεσίες η διαδικασία που 
περιγράφεται κατωτέρω:

H πρωτότυπη εξουσιοδότηση η οποία, σε 
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι θεω-
ρημένη ως προς το γνήσιο της υπογρα-
φής του εξουσιοδοτούντος αποκλειστικώς 
από αστυνομική αρχή, όπως ορίζεται στις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
ν.3386/2005, δεν θα παρακρατείται από την 
υπηρεσία, πριν την ολοκλήρωση του αιτή-
ματος, αλλά θα παραμένει στην κατοχή του 
εξουσιοδοτούμενου και θα επιδεικνύεται σε 
κάθε συναλλαγή του με την υπηρεσία στο 
πλαίσιο των ενεργειών που περιγράφονται 
στο σώμα της εξουσιοδότησης.  

Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να κρατήσει 
φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης εξουσι-
οδότησης για το φάκελο της υπόθεσης, με 
την  επισημείωση ότι αποτελεί «αντίγραφο 
από το πρωτότυπο που επιδείχθηκε στην 
υπηρεσία για το αρχείο της», προκειμένου 
να προβεί στις περαιτέρω ενέργειές της. 
Κατά το τελικό στάδιο διεκπεραίωσης του 
αιτήματος, π.χ. την παραλαβή της άδειας 
διαμονής, η πρωτότυπη εξουσιοδότηση θα 
πρέπει να παρακρατείται για το αρχείο της 
υπηρεσίας.   

Α.Π.: οικ. 16140/11/16.6.2011
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύ των εξουσιοδοτήσεων κατά την 

εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005 (ΦΕΚ Α΄212), όπως ισχύει
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Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω 
των 30 ετών και μέχρι 65 ετών, που δι-
έκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός 
τους, καλύπτονται για παροχές ασθέ-
νειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική 
και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον 
Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο 
(2) χρόνια από τη διακοπή της ασφάλι-
σης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου 
του ν. 3845/2010, και υποβάλουν στον 
Οργανισμό τα παρακάτω δικαιολογητι-
κά:

α) Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, 
με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι εί-
ναι ανασφάλιστος και ότι μόλις αναλά-
βει εργασία (μισθωτή ή ελεύθερο επάγ-
γελμα) ή ασφαλισθεί σε άλλο φορέα για 
οποιοδήποτε λόγο, θα το δηλώσει στον 
Οργανισμό.

γ) Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισ-
σότερους από έναν οργανισμούς, θα 
προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα για την πιστοποί-
ηση του χρόνου ασφάλισης.

Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε 
είδος ισχύει για δύο (2) χρόνια από την 
ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται 
οποιαδήποτε οφειλή στον ΟΑΕΕ ή εφό-
σον έχει ρυθμισθεί σε δόσεις οι οποίες 
καταβάλλονται κανονικά.

Το βιβλιάριο ασθένειας του ασφαλι-
σμένου και των προστατευομένων με-
λών του ανανεώνεται ανά εξάμηνο, όχι 
όμως πέραν της διετίας από την υπα-
γωγή στην ασφάλιση.

Αριθμ. Φ.40035/οικ.5136/413/1.6.2011
Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης στους άνεργους ελεύθερους 
επαγγελματίες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.3845/2010 (Α΄65) και ν.3863/2010 

Εν όψει της επικείμενης έναρξης ισχύ-
ος, στις 3-7-2011, του Ν. 3919/2011 
για την απελευθέρωση των κλειστών 
επαγγελμάτων και της κατάργησης 
διατάξεων του Ν. 3316/2005, πα-
ρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες σε 
σχέση με την εφαρμογή του νομικού 
πλαισίου ανάθεσης των συμβάσεων 
μελετών και συναφών υπηρεσιών 
του Ν. 3316/2005:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 16-
22 του Ν. 3919/2011, καταργούνται 
όλες οι διατάξεις του Ν. 3316/2005 
που απαγορεύουν, επί ποινή απο-
κλεισμού, στους διαγωνιζόμενους να 
υποβάλλουν οικονομικές προσφο-
ρές κάτω ενός συγκεκριμένου κατώ-
τατου νόμιμου ορίου (80% επί της 
προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμ-
βασης). Συνεπώς, μετά τις 3-7-2011, 
οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να 
υποβάλλουν οικονομικές προσφο-

ρές χωρίς περιορισμό κατώτατου 
ορίου παραδεκτού.

2. Συνεπεία της νομοθετικής μετα-
βολής, το Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ άμεσα 
προβαίνει α) στην επικαιροποίηση 
σχετικώς των εγκεκριμένων προτύ-
πων προκηρύξεων ανάθεσης των 
συμβάσεων, όλων των τ ύπων (Α, Β 
, Β 1, Γ , Δ , Δ1), β) στην τροποποίη-
ση της υπουργικής απόφασης που 
καθορίζει τα όρια (άνω και κάτω) 
των οικονομικών προσφορών και 
επίκειται, εντός των προσεχών ημε-
ρών και πάντως προ της 2-7-2011 η 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης των σχετικών υπουργικών 
αποφάσεων.

Οι νέες αποφάσεις θα ισχύσουν σε 
διαδικασίες διαγωνισμών, στους 
οποίους η πρώτη αποστολή της προ-

κήρυξης για δημοσίευση θα διενερ-
γηθεί μετά την 2-7-2011 (ήτοι από 3 
- 7 και εντεύθεν). Συνεπώς, εφόσον 
οι εμπλεκόμενες στις διαδικασίες 
ανάθεσης υπηρεσίες αποστείλουν 
τις περιλήψεις για δημοσίευση πριν 
τις 3-7-2011 μπορούν να συνεχίσουν 
τη διαδικασία χωρίς τροποποίηση 
του τεύχους της προκήρυξης, άλλως 
πρέπει να αναμείνουν την δημοσί-
ευση των νέων προτύπων τευχών 
προκηρύξεων τα οποία και πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν.

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώ-
ση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για 
την ορθή εφαρμογή της.

Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί κα-
τεπειγόντως στην ιστοσελίδα www.
ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Εγκύκλιος αριθ. 11/27.6.2011
Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση 

των κλειστών επαγγελμάτων
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