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Οποίος συνάδελφος έχει 
κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 
Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 
Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

Μείωση κατά 25% των επικουρικών συντάξεων 
από 1ης Ιανουαρίου

Με τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν «στεγνώσει», η περικοπή των επικουρι-
κών συντάξεων και η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής θα βρεθούν στο 
επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει την προσεχή 

Τετάρτη ενώ έχει αναγγελθεί και δεύτερο Υπουργικό Συμβούλιο για την Πέμπτη. 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης στον ΒΗΜΑ 99,5 οι μει-
ώσεις στις επικουρικές συντάξεις θα είναι της τάξης του 25% και θα ισχύσουν από 
1ης Ιανουαρίου 2012. 

Η νομοθετική ρύθμιση θα προωθηθεί με διαδικασίες εξπρές και αναμένεται να ψη-
φιστεί έως τις 15 Ιανουαρίου, αλλά θα έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/12. Πρόκειται 
για την τρίτη μείωση στις επικουρικές συντάξεις. 

Παράλληλα, στο επίκεντρο θα βρεθεί το ζήτημα της αντιμετώπισης της εισφοροδια-
φυγής, που μεγαλώνει τη «μαύρη» τρύπα στα Ταμεία. 

Όπως έχει γίνει γνωστό, με αυτόφωρο απειλούνται οι επιχειρηματίες που χρωστάνε 
πάνω από 150.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 
10.000 επιχειρηματίες οφείλουν σημαντικά ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία. 

Ήδη, η διοίκηση του ΙΚΑ έχει εκδώσει εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο με την οποία 
ζητεί από τις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις την «άμεση και απόλυτη εφαρμο-
γή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και του μέτρου της κατάσχεσης εις χείρας 
τρίτων σε όσους εργοδότες οφείλουν και με δική τους ευθύνη δεν έχουν υπαχθεί σε 
ρύθμιση ή σε προσωρινό διακανονισμό». 

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει σε συνεργασία με τα συναρμόδια 
υπουργεία, την επιβολή έμμεσων φόρων σε είδη και υπηρεσίες προκειμένου να 
εξευρεθούν εναλλακτικοί πόροι για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστή-
ματος. 

Πηγή: www.tovima.gr

-Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 
ηλικίας 55-64 ετών σε επιχειρήσεις 
δήμων και περιφερειών

- Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για απα-
σχόληση 
10.000 επιδοτούμενων ανέργων

- Αριθ. 19648/638
Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρη-
ση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις ετών 2011-2012.

- Συμπληρωματικές οδηγίες για την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του 
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

- Αριθ. πρωτ.: 1164637/Δ12A/30.11.2011

Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου κατά ψιλή 
κυριότητα, του οποίου το τίμημα 
κατεβλήθη στο επόμενο έτος από προϊόν 
δανείου, που χορηγήθηκε στον επικαρ-
πώτη

- Εξάμηνη παράταση στις εγγυήσεις του 
Δημοσίου για δάνεια σε επιχειρήσεις



 
    
 

 Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 70/13-12-2011
Θεώρηση των βιβλιαρίων ασθε-
νείας.

 Αρ.Πρωτ.Γ32/655/13-12-2011
Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 
2012.

 Αρ.Πρωτ.1163933/30-11-2011
Φορολογική αντιμετώπιση διακα-
νονισμού χρέους με προμηθευτή, 
όταν λαμβάνει χώρα κεφαλαιο-
ποίηση αυτού.

 Αρ.Πρωτ.1168740/12-12-2011
Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία 
έκδοσης βεβαίωσης οφειλής για 
μεταβίβαση ακινήτου (αρθρ. 28 Ν. 
3943/2011 ΦΕΚ 66 Α)

 Αρ.Πρωτ.17534/13-12-2011
Διευκρινήσεις επί των διατάξεων 
της παρ. 2β του αρθρ. 38 του Ν. 
3986/2011 ειδικής εισφοράς 1% 
υπέρ ΟΑΕΔ.

Εγκύκλιος 22/2011 Διαδικασία χο-
ρήγησης αδειών εγκατάστασης 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με 
χρήση Α.Π.Ε. μετά την ισχύ του 
N.4014/2011 «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστη-
ριοτήτων ...» (ΦΕΚ Α΄209) και μέχρι 
την έκδοση της Υ.Α. της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 12 του νόμου 
αυτού.

 Απόφ.Υπ.Εργασίας 26037/2011 
Σχετικά με την εφαρμογή του άρ-
θρου 21 παρ. 2 του Ν.3863/2010 
για τον υπολογισμό των ημερών 
ασφάλισης των προσώπων που 
αμείβονται με το εργόσημο και τη 
λήψη παροχών ασθένειας.

Ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα, η 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση «επι-
χειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων 
και Περιφερειών) για την απασχόληση 
ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών». 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχό-
ληση σε θέσεις εργασίας, πλήρους απα-
σχόλησης, 5.000 ανέργων που έχουν 
απολυθεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού το-
μέα και μακροχρόνια ανέργων, οι οποί-
οι αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολί-
ες επανένταξης στην αγορά εργασίας 
λόγω της ηλικίας τους. 

Οι επιχειρήσεις, που προσλαμβάνουν 
τους ανέργους, δεσμεύονται να διατη-
ρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 
27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί 
για 24 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται 
στο ποσό των 25 ευρώ για κάθε ημέρα 
πλήρους απασχόλησης. 

Από το πρόγραμμα μπορούν να ωφελη-
θούν μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 
12 μήνες), ηλικίας 55 έως και 64 ετών, 
καθώς και άνεργοι πρώην εργαζόμενοι, 
ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, των οποί-
ων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης, καταγγέλθηκε από τις 
15 Ιουλίου του 2010 και μετά αλλά και 
όσων η σύμβαση καταγγελθεί μέχρι τη 
λήξη του προγράμματος, επίσης ηλικί-
ας 55 έως και 64 ετών. 

Οι ωφελούμενοι, θα πρέπει να δια-
θέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να 
έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο 
έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης 
και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό 
σχέδιο δράσης. Δεν εντάσσονται στο 
πρόγραμμα άτομα με αναπηρία, που 

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 
ηλικίας 55-64 ετών σε επιχειρήσεις 

δήμων και περιφερειών
τοποθετούνται αναγκαστικά με τις δια-
τάξεις του Ν.2643/98, όπως και άτομα 
που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρό-
σκληση, η οποία έχει αναρτηθεί στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ. 

Επίσης, δεν είναι δυνατή η ένταξη στο 
πρόγραμμα για απασχόληση ανέργων 
τις βραδινές ώρες. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να εντα-
χθούν, επιχειρήσεις Δήμων και Περι-
φερειών, οι οποίες ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα. 

Η ενίσχυση, που θα λάβει μια επιχείρη-
ση, χορηγείται βάσει του Κανονισμού 
της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσο-
νος σημασίας (de minimis) και δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 
οικονομικών ετών. 

Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώ-
ρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι 
συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρή-
σεις. 

Η μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος ανέρχεται στα 75 
εκατ. ευρώ και θα συγχρηματοδοτηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πό-
ρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώ-
πινου Δυναμικού». 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πε-
δίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, 
όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην 
ίδια διεύθυνση παρέχονται αναλυτικές 
πληροφορίες για τις κατηγορίες ωφε-
λουμένων, που μπορούν να ενταχθούν 
και τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται. 
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Πηγή: www.in.gr

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=16187
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=16177
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=16171
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=16159
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=16155
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=16186
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=16189


Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτή-
σεων για τη συμμετοχή επιχειρή-
σεων στο πρόγραμμα «απασχόλη-

σης και κατάρτισης δικαιούχων επιταγής 
επανένταξης στην αγορά εργασίας» του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού ΟΑΕΔ 
Στόχος είναι η απασχόληση 10.000 επι-
δοτούμενων ανέργων, σε νέες θέσεις 
εργασίας, με την καταβολή ποσού ίσου 
προς το επίδομα ανεργίας, ως επιδόμα-
τος απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 
προσλαμβάνουν ανέργους, καθώς και 
η κατάρτισή τους στο αντικείμενο απα-
σχόλησής τους. 
Μέσω του προγράμματος ο ΟΑΕΔ προ-
σφέρει κίνητρο στις επιχειρήσεις να 
προσλάβουν και να καταρτίσουν επιδο-
τούμενους ανέργους, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι δεν θα μειώσουν το 
προσωπικό τους, παλαιό και νέο, για δι-
άστημα 36 έως 42 μηνών. 
Ο εργοδότης που προσφέρει τη θέση 
εργασίας, με πλήρη απασχόληση και 
ασφάλιση 25 ημερών μηνιαίως, λαμ-
βάνει ως επιχορήγηση για κάθε προ-
σλαμβανόμενο, ποσό ίσο με το επίδομα 
ανεργίας ή το επίδομα μακροχρόνια 
ανέργου που θα ελάμβανε ο άνεργος, 
για το διάστημα που υπολείπεται μέχρι 
τη λήξη της επιδότησής του (περιγρά-
φεται στην εγκριτική απόφαση τακτικής 
ή μακροχρόνιας ανεργίας). Η επιχορή-
γηση προσαυξάνεται κατά 14 ευρώ ημε-
ρησίως, για 25 ημέρες το μήνα, εφόσον 
προσληφθεί επιδοτούμενος μακροχρό-
νια άνεργος. 
Μετά την πάροδο του διαστήματος αυ-
τού, που αποτελεί την πρώτη φάση του 
προγράμματος και μέχρι τη συμπλή-
ρωση 24 μηνών από την πρόσληψη (β' 
φάση προγράμματος), ο εργοδότης λαμ-
βάνει ως επιχορήγηση ποσό ίσο προς 
το 90% των ασφαλιστικών εισφορών, 
εργοδοτών και εργαζομένων, πλέον των 
εισφορών υπέρ επικουρικών ταμείων. 
Εφόσον ο εργοδότης προχωρήσει και 
σε κατάρτιση του επιδοτούμενου τον 
οποίο προσέλαβε, η επιχορήγηση που 
λαμβάνει ανέρχεται στο 100% των 
ασφαλιστικών εισφορών, με επέκταση 
της διάρκειας του προγράμματος σε 30 
μήνες. Η επιχορήγηση ασφαλιστικών 
εισφορών αποδίδεται μέσω του αλλη-

λόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ/ETAM-ΟΑΕΔ, 
ενώ οι εισφορές επικουρικών ταμείων 
καταβάλλονται απευθείας στην επιχεί-
ρηση. 
Ο εργοδότης δεσμεύεται να διατηρήσει 
το προσωπικό που προσέλαβε για 12 
μήνες ακόμα μετά τη λήξη της επιδότη-
σης. Δεσμεύεται επίσης να διατηρήσει 
πέραν των νέων θέσεων και το σύνολο 
των παλαιών θέσεων εργασίας καθ' όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος (συνολι-
κά 36 μήνες ή 42 μήνες στην περίπτωση 
που καταρτιστεί ο δικαιούχος). 
Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν 
όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενι-
κά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προβεί, 
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την 
αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε 
μείωση προσωπικού λόγω καταγγελί-
ας σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις 
που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτι-
κά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, 
www.oaed.gr . 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντα-
χθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής μέσω 
του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσε-
ων του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr/) στο 
ΚΠΑ2, όπου υπάγεται η έδρα τους. Οι 
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν 
δικαιούχους ανέργους για πρόσληψη 
μέσω του προγράμματος. 
Από το πρόγραμμα ωφελούνται άνεργοι, 
δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην 
αγορά εργασίας». Η επιταγή επανέντα-
ξης καθιερώθηκε με το Ν.3845 άρθρο 2, 
παρ.4 (ΦΕΚ 65/Α/6-5-2010). Αποτυπώνει 
τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας, 
για τους ανέργους που τη δικαιούνται, 
σε επιδότηση της απασχόλησής τους, 
καθώς το ποσό του επιδόματος ανεργί-
ας καταβάλλεται ως επιχορήγηση στην 
επιχείρηση ή τον εργοδότη που θα 
προσφέρει εργασία με ασφάλιση στον 
άνεργο. 
Στον επιδοτούμενο χορηγείται από τον 
ΟΑΕΔ ταυτόχρονα με την εγκριτική από-
φαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργί-
ας (αρχική, τροποποιητική ή συνέχιση), 
έντυπο στο οποίο αναγράφονται τόσο η 
διάρκεια όσο και το ποσό της επιδότη-
σης, που δικαιούται. Η «αξία» της «επι-

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για απασχόληση 
10.000 επιδοτούμενων ανέργων

ταγής επανένταξης» ισοδυναμεί με το 
ποσό επιδότησης όπως διαμορφώνεται, 
μειούμενο σταδιακά μέχρι τη λήξη της 
τακτικής ή μακροχρόνιας επιδότησης 
ανεργίας. 
Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να υπα-
χθούν στο πρόγραμμα άνεργοι που 
κατά το εξάμηνο πριν την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, είχαν απασχοληθεί στην 
ίδια επιχείρηση, όπως και άτομα που 
τοποθετούνται αναγκαστικά με τις δια-
τάξεις του Ν.2643/98. 
Για τη συμμετοχή στη δράση κατάρ-
τισης των προσληφθέντων μέσω του 
προγράμματος ανέργων, η επιχείρηση 
υποβάλει αίτηση κατά την διάρκεια των 
πρώτων εννέα μηνών από την πρόσλη-
ψή τους. Οι ενέργειες κατάρτισης πρέπει 
να είναι σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης, με την θέση εργασίας και 
με το προφίλ του εργαζόμενου. Η κατάρ-
τιση υλοποιείται σε πιστοποιημένες δο-
μές (ΚΕΚ). Η επιχορήγηση του εργοδότη 
για την κατάρτιση των προσληφθέντων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ 
συνολικά ανά καταρτιζόμενο. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει 
να ολοκληρωθεί μέχρι τον 18ο μήνα 
απασχόλησης του ωφελούμενου. Οι 
αιτήσεις υπαγωγής των επιχειρήσεων 
στο πρόγραμμα υποβάλλονται επίσης 
ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του 
διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://
ait.oaed.gr). Οι δαπάνες για την υλοποί-
ηση της δράσης κατάρτισης καλύπτο-
νται με συγχρηματοδότηση από την 
Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
από εθνικούς πόρους (ύψους 20 εκατ. 
Ευρώ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού. 

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση που θα 
λάβει μια επιχείρηση, αθροιζόμενη με 
οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυ-
ση έχει λάβει ή θα λάβει, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ 
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικο-
νομικών ετών (ή το ποσό των 100.000 
ευρώ για επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα των οδικών μετα-
φορών). 

Πηγή: www.imerisia.gr
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Τον καθορισμό των όρων της επι-
δότησης, των προϋποθέσεων, 
των δικαιολογητικών των ξενο-

δοχειακών επιχειρήσεων καθώς και την 
τηρούμενη διαδικασία για τη διατήρη-
ση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, ως εξής:

Αρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος 
του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δι-
ατήρηση των θέσεων εργασίας στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λει-
τουργούν εποχικά, κατά την χειμερινή 
περίοδο (Νοέμβριο έως Φεβρουάριο).

Αρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο 
του άρθρου 8 του Ν. 1545/85, (ΦΕΚ 91/
Α΄/20-5-85), σύμφωνα με το οποίο ο 
ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί ξενοδοχεια-
κές επιχειρήσεις που λειτουργούν επο-
χιακά, εφόσον συνεχίζουν την απασχό-
ληση των εργαζομένων και κατά την 
περίοδο περιορισμού ή αναστολής της 
δραστηριότητάς τους.

Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 
2012 με αριθμό λογαριασμού 2493 για 
τον οποίο θα προβλεφθεί ποσό ύψους 
600.000,00 ευρώ για ολόκληρο το έτος.

Αρθρο 3
Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων 
εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες 
μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορ-
φής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 
βρίσκονται εκτός της περιφερείας της 
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ/νί-
κης, εφόσον λειτουργούν με άδεια του 
Ε.Ο.Τ. και την προηγούμενη πενταετία 
διέκοψαν τις εργασίες τους τουλάχι-

στον για δύο (2) έτη πριν από την 10η 
Νοεμβρίου, εκτός εάν μετείχαν στα 
προηγούμενα προγράμματα διατήρη-
σης θέσεων εργασίας για την χειμερινή 
περίοδο ή είναι νέες επιχειρήσεις, οπό-
τε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία 
τους κατά το προηγούμενο έτος πριν 
την 10η Νοεμβρίου.

Αρθρο 4
Εξαιρέσεις

Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπαχθεί 
ξενοδοχειακή επιχείρηση για το προ-
σωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεμ-
βρίου 2011 είχε συνεχόμενη δωδεκά-
μηνη απασχόληση στην επιχείρηση.

Αρθρο 5
Λεπτομέρειες υλοποίησης του προ-
γράμματος

Οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επι-
χειρήσεις, πρέπει να υποβάλλουν στην 
κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Απα-
σχόλησης του ΟΑΕΔ τα εξής δικαιολο-
γητικά:

α) Αίτηση με τα βασικά στοιχεία της 
επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, νό-
μιμο εκπρόσωπο κ.τ.λ.) που θα περιέχει 
την επιθυμία της να υπαχθεί στο πρό-
γραμμα σύμφωνα με τους όρους που 
θεσπίζει η παρούσα απόφαση.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986 ότι οι εργαζόμενοι που 
θα απασχολήσει στην επιμήκυνση δεν 
ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της.

γ) `Αδεια του Ε.Ο.Τ. για τη λειτουργία 
της επιχείρησης.

δ) Βεβαίωση του Ε.Ο.Τ. για την εποχική 
λειτουργία της επιχείρησης.

ε) Αναλυτική κατάσταση των εργαζο-
μένων που θα απασχολήσουν κατά την 
περίοδο της επιμήκυνσης των εργασι-
ών τους και των ημερών εργασίας του 

καθένα εξ αυτών στη διάρκειά της.

Εφόσον κατά τον έλεγχο των δικαιολο-
γητικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρού-
νται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο 
πρόγραμμα, η Υπηρεσία εκδίδει απορ-
ριπτική απόφαση.

Αρθρο 6
Διάρκεια επιμήκυνσης

Η επιδοτούμενη επιμήκυνση αρχίζει 
από την 1 Νοεμβρίου 2011, δεν μπορεί 
όμως να υπερβαίνει τους τέσσερις μή-
νες από την έναρξή της και σε καμιά πε-
ρίπτωση την 28η Φεβρουαρίου 2012.

Αρθρο 7
Όροι προγράμματος

Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδο-
χειακής επιχείρησης δεν μπορούν να 
υπερβούν τον αριθμό των ημερησίων 
επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται 
ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρ-
ξη της επιμήκυνσης της λειτουργίας 
της επιχείρησης και αφαιρούνται από 
την επιδότηση της ανεργίας του, όπως 
αυτή προκύπτει κατά την έναρξη της 
λειτουργίας της επιχείρησης.

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται 
ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας 
που ισχύει κατά τη διάρκεια της επι-
μήκυνσης και δικαιούται ο ξενοδοχοϋ-
πάλληλος για κάθε ημέρα εργασίας του 
στην επιμήκυνση, με ανώτερο όριο τις 
25 ημέρες κατά μήνα και τις 100 ημέρες 
για όλη την διάρκεια της επιμήκυνσης.

Η αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης 
(ΚΠΑ2) θα διενεργεί έλεγχο λειτουργίας 
της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά τη 
διάρκεια της επιμήκυνσης των εργα-
σιών της. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνται οι όροι του προγράμματος, 
θα προβαίνει σε απόφαση διακοπής 
του.

Οι επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις 
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Σχετικά με το ανωτέρω θέμα 
και οε συνέχεια του αριθμ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.26.14/754/οικ. 21502/31-

10-2011 εγγράφου του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, θέτουμε 
υπόψη για θέματα που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά μας, τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5 του άρθρου 60 του Π.Δ. 169/2007 
(κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων), σε περίπτωση που υπάλ-
ληλος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότη-
σης και έχει εισπράξει όταν ήταν στην 
ενέργεια αποδοχές που δεν δικαιούται, 
τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να 
οφείλονται παρακρατούνται συμψηφι-
στικά με δόσεις από τη σύνταξή του ή 
από τη σύνταξη των μελών της οικογέ-
νειάς του σε περίπτωση μεταβίβασης 
της σύνταξης σ΄ αυτά. Η παρακράτηση 
γίνεται με πράξη του αρμόδιου Διευ-
θυντή Συντάξεων ύστερα από σχετική 
βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών 
για το ποσό που καταβλήθηκε επιπλέ-
ον. Το ποσό που παρακρατείται κάθε 
μήνα δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 της 
σύνταξης που καταβάλλεται.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, αυτονόητο 

είναι ότι εάν υπάλληλος, παρότι πληροί 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του 
Ν. 4024/2011, δεν τεθεί για οποιονδή-
ποτε λόγο σε προσυνταξιοδοτική δια-
θεσιμότητα, η Υπηρεσία μας κατά την 
συνταξιοδότησή του θα διενεργήσει 
αυτεπάγγελτα τον ανωτέρω έλεγχο και 
θα προβεί, σε συνεννόηση με τον εκκα-
θαριστή αποδοχών της Υπηρεσίας του, 
σε παρακράτηση από τη σύνταξή του 
των αχρεωστήτως εισπραχθέντων πο-
σών κατά τη διάρκεια που ο υπάλληλος 
αυτός έπρεπε να τελεί σε προσυνταξιο-
δοτική διαθεσιμότητα.

3. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρ-
θρου 33 του Ν. 4024/2011 και μόνο, ως 
«πραγματική συντάξιμη δημόσια υπη-
ρεσία» νοείται:

α) η υπηρεσία που έχει παρασχεθεί 
στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ (α΄ και 
β΄ βαθμού) με οποιαδήποτε σχέση ερ-
γασίας καθώς και η υπηρεσία που ανα-
γνωρίζεται ως πραγματική δημόσια, 
με βάση ειδικές διατάξεις (άρθρο 155 
παρ. 4 του Υ. Κ.), β) η υπηρεσία που έχει 
διανυθεί στον ιδιωτικό ή στον ευρύτε-
ρο δημόσιο τομέα, η οποία έχει ληφθεί 
υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του 
υπαλλήλου και είναι συντάξιμη (μπορεί 

δηλαδή να αξιοποιηθεί ασφαλιστικά 
- συνταξιοδοτικά είτε με τις διατάξεις 
της διαδοχικής ασφάλισης είτε εφόσον 
πρόκειται για υπηρεσία που έχει δια-
νυθεί με ασφάλιση σε χώρα μέλος της 
EE, με την εφαρμογή των Κοινοτικών 
Κανονισμών).

Επισημάνσεις:

α. Προκειμένου για υπαλλήλους που 
έχουν επαναπατριστεί από πρώην 
«ανατολικές χώρες», μη μέλη της Ε.Ε., 
από την προϋπηρεσία τους στις χώ-
ρες αυτές, η οποία έχει αναγνωριστεί 
για τη μισθολογική τους εξέλιξη, θα 
ληφθεί υπόψη μόνο εκείνη που τυχόν 
έχει μεταφερθεί (ως χρόνος ασφάλι-
σης) σε ασφαλιστικό φορέα της χώ-
ρας και θα αξιοποιηθεί ασφαλιστικά-
συνταξιοδοτικά με τις διατάξεις της 
«διαδοχικής ασφάλισης».

β. Στις προαναφερόμενες υπηρεσίες 
της περ. β΄ δεν περιλαμβάνεται η προϋ-
πηρεσία που αναγνωρίζεται ως συντά-
ξιμη με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν. 1405/1983 (δηλαδή με την καταβο-
λή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγο-
ράς).

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.
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του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται 
από κάθε φόρο, τέλη χαρτόσημου και 
γενικά από κρατήσεις για το δημόσιο 
και τρίτους.

Αρθρο 8
Παραγραφή αξίωσης

Η προθεσμία είσπραξης της επιχορή-
γησης, καθορίζεται σε τρεις (3) μήνες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής εγκριτικής υπουργικής από-
φασης για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρη-
ση. Μετά την παρέλευση του διαστή-
ματος αυτού, η αξίωση για είσπραξη 

παραγράφεται και η αρμόδια Υπηρεσία 
εκδίδει απόφαση παραγραφής.

Αρθρο 9
Εξέταση αιτήσεων και επίλυση διαφο-
ρών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ 
εξουσιοδοτείται να εξετάσει, σύμφωνα 
με τα όσα ορίζει ο σχετικός νόμος και 
η σχετική απόφαση, τις αιτήσεις των 
επιχειρήσεων και να διατυπώσει γνώμη 
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης για την επιχορήγηση 
αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, 
αποφαίνεται και επί των ενστάσεων 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 
η αίτησή τους απορρίφθηκε από την 
αρμόδια Υπηρεσία ή έγινε διακοπή του 
προγράμματός τους ή παραγράφηκε η 
αξίωσή τους.

Αρθρο 10
Τελικές διατάξεις

Λεπτομέρειες εφαρμογής του προ-
γράμματος, εξειδικεύονται περαιτέρω 
με εγκύκλιο της Δ/νσης Απασχόλησης 
του ΟΑΕΔ.
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Απαντώντας στην από 18-11-
2011 αίτησή σας, αναφορικά με 
το παραπάνω θέμα, σας γνωρί-

ζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 
6 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 
αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 
8 του ν. 3899/2010 ως εξής «Οι διατά-
ξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 
του ΚΦΕ αναστέλλονται μέχρι και την 
31.12.2013».

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περί-
πτωσης δ' του άρθρου 17 του ΚΦΕ, ως 
ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, 
της συζύγου του και των προσώπων 
που τους βαρύνουν λογίζονται μετα-
ξύ άλλων και τα χρηματικά ποσά που 
πραγματικά καταβάλλονται για χορή-
γηση δανείων προς οποιονδήποτε.

3. Όπως έχει γίνει δεκτό με τα 
1024780/437/A0012/16.3.2001 και 
1003431/68/A0012/31.1.2006 έγγραφα 
μας, όταν το συμβόλαιο αγοράς ακινή-
του γίνεται σε κάποιο έτος και αναγρά-

φεται σ' αυτό το τίμημα θα καταβληθεί 
με τραπεζικό δάνειο που θα ληφθεί το 
επόμενο έτος, το τεκμήριο υπολογίζε-
ται το επόμενο έτος.

4. Με την αίτησή σας αναφέρετε ότι 
στις 10/12/2010 πραγματοποιήθηκε 
αγορά ακινήτου, στο οποίο επικαρπώ-
τρια κατά 100% είναι η μητέρα και ψιλή 
κυρία κατά 100% η κόρη. Συμφωνή-
θηκε ότι το τίμημα θα καταβληθεί από 
τις αγοράστριες από προϊόν ισόποσου 
δανείου εντός 3 μηνών από τη σύντα-
ξη του συμβολαίου. Το δάνειο τελικά 
εκταμιεύθηκε την 5/5/2011 και την ίδια 
μέρα συντάχθηκε η πράξη εξόφλησης 
του τιμήματος. Το εν λόγω δάνειο χο-
ρηγήθηκε στην επικαρπώτρια η οποία 
εμφανίζεται στη σύμβαση δανείου ως 
οφειλέτης και η κόρη ως εγγυήτρια. 
Ρωτάτε: α) εάν η δαπάνη αγοράς του 
ακινήτου πότε (σε ποιο χρόνο) θεωρεί-
ται ότι πραγματοποιείται τόσο από την 
επικαρπώτρια όσο και από την ψιλή 
κυρία, β) εάν το σύνολο του χορηγηθέ-
ντος δανείου καθώς και οι καταβαλλό-
μενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις του εν 

λόγω δανείου αφορούν αποκλειστικά 
την επικαρπώτρια και γ) εάν σύμφωνα 
με τη διάταξη της παραγράφου 6 του 
άρθρου 28 του ν. 3986/2011 η ψιλή 
κυρία αντιμετωπίζει πρόβλημα δικαιο-
λόγησης του τεκμηρίου απόκτησης του 
ακινήτου.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, 
επειδή το δάνειο εκταμιεύθηκε την 
05/05/2011, η αγορά του ακινήτου, 
τόσο από την μητέρα που είναι η επι-
καρπώτρια, όσο και από την κόρη που 
είναι η ψιλή κυρία, υπάγεται στην απαλ-
λαγή του άρθρου 28 του ν. 3986/2011. 
Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημά 
σας, το σύνολο του χορηγηθέντος δα-
νείου καθώς και οι καταβαλλόμενες το-
κοχρεωλυτικές δόσεις του δανείου επι-
βαρύνουν την μητέρα η οποία και από 
την σύμβαση του δανείου εμφανίζεται 
ως οφειλέτης. Τέλος, η απαλλαγή του 
πόθεν έσχες σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του 
ν. 3986/2011, αφορά και τους ψιλούς 
κύριους, άρα και στην προκείμενη πε-
ρίπτωση και την κόρη.

Αριθ. πρωτ.: 1164637/Δ12A/30.11.2011

Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου κατά ψιλή κυριότητα, του οποίου το τίμημα 
κατεβλήθη στο επόμενο έτος από προϊόν δανείου, που χορηγήθηκε στον επικαρπώτη

Παράταση έξι μηνών, ως το 
τέλος Ιουνίου 2012, δίνει 
απόφαση του αναπληρωτή 

υπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη στο καθεστώς των εγγυ-
ήσεων που παραχωρεί το Δημόσιο 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για 
τον δανεισμό τους από τις τράπε-
ζες, εφόσον υποβάλλουν αίτηση ως 
το τέλος του 2011. 

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, μετά 

Εξάμηνη παράταση στις εγγυήσεις του Δημοσίου για 
δάνεια σε επιχειρήσεις

την τροποποίηση, «οι αιτήσεις των 
επιχειρήσεων για την υπαγωγή στις 
διατάξεις της παρούσας υποβάλλο-
νται στα Πιστωτικά Ιδρύματα με κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αυτών την 31.12.2011», ενώ η «πα-
ράταση της εγγύησης θα πρέπει να 
υλοποιηθεί μέχρι την 30.06.2012». 

Με την απόφαση του κ. Σαχινίδη, 
με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 
2011, τροποποιείται η υπ' αριθμ. 

2/55608/0025/17-08-2011 (ΦΕΚ 
Β/1837/18-08-2011) απόφαση του 
αναπληρωτή υπουργού Οικονομι-
κών για το προσωρινό πλαίσιο στή-
ριξης των επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα για 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια 
της τρέχουσας χρηματοπιστωτι-
κής και οικονομικής κρίσης με την 
παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού 
Δημοσίου. 

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 137 • 20 Δεκεμβρίου  2011 • σελίδα 6 •  

Φορολογικά | Οικονομικά


