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Εκλογική Διακήρυξη 
και Προγραμματικές 

Θέσεις Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.

Εκλογικά Τμήματα 
Ο.Ε.Ε σε όλη την

 Ελλάδα - 
πού θα ψηφίσετε 

Περιοδ ική  Ενημερωτ ική  Έκδοση  σε  Λογ ιστ ικά  & Φοροτεχν ικά  θέματα
•  Α ρ ι θ μ ό ς  Φ ύ λ λ ο υ  1 0 3  • 3  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 0

.:: επιγραμματικά::.

Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53 445 Fax: 210 82 53 446 e-mail: pofee@otenet.gr web site: www.pofee.gr

Π α ν ε λ λ ή ν ι α  Ο μ ο σ π ο ν δ ί α  Φ ο ρ ο τ ε χ ν ι κ ώ ν  Ε λ ε υ θ έ ρ ω ν  Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν

Επ
ιλ

ογ
ή 

θε
μά

τω
ν:

 Κ
ώ

στ
ας

 Κ
ω

νσ
τα

ντ
ιν

ίδ
ης

 -Υ
π.

 Δ
ημ

οσ
ίω

ν 
Σχ

έσ
εω

ν 
Π

.Ο
.Φ

.Ε
.Ε

.

Φορολογικά | Οικονομικά

- Λουκέτα σε όσες επιχειρήσεις 
φοροδιαφεύγουν από το ΣΔΟΕ

- «Πράσινο φως» για μισθούς κάτω 
από τη συλλογική σύμβαση

- Με τα νέα όρια ηλικίας οι επικου-
ρικές

- Κλείδωσε η συμφωνία με την 
τρόικα, προσλήψεις θα θεωρού-
νται οι μετατάξεις

- Ανάσα για επιχειρήσεις

- Νέα προγράμματα προώθη-
σης της απασχόλησης από τον 
Ο.Α.Ε.Δ.

«Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτή-
σεων ρύθμισης οφειλών προς το 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.»

http://www.pofee.gr/misc/programmatikes_P.O.F.E.-E.pdf
http://www.pofee.gr/misc/eklogika_tmhmata_2010.pdf


Πηγή: www.in.gr

Στην αναστολή λειτουργίας 

επιχειρήσεων που έχουν βρε-

θεί να φοροδιαφεύγουν, θα 

προχωρήσει το προσεχές διά-

στημα το ΣΔΟΕ. Την απόφαση 

για «λουκέτο» στις συγκεκρι-

μένες επιχειρήσεις - και για 

παραδειγματισμό προς τους 

υπολοίπους - έλαβε ο υπουρ-

γός Οικονομικών Γιώργος Πα-

πακωνσταντίνου, στο πλαίσιο 

υλοποίησης και των διατάξεων 

του τελευταίου φορολογικού 

νόμου. Θετικοί προς αυτό είναι 

και οι ελεγκτές της τρόικας, που 

θεωρούν ότι αποτελεί ένα..

από τα βασικά «όπλα» για τον 

περιορισμό της φοροδιαφυ-

γής. 

Στη σχετική απόφαση του 

υπουργού Οικονομικών δι-

ευκρινίζεται και το πώς θα 

εφαρμοσθεί από το ΣΔΟΕ το 

συγκεκριμένο μέτρο, ενώ η 

απαγόρευση στην άσκηση της 

επιχειρηματικής δραστηριό-

τητας θα μπορεί να είναι ακό-

μη και οριστική σε περίπτωση 

υποτροπής. 

Στην απόφαση του υπουργού 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι 

αφού κληθεί ο επιχειρηματίας 

να εκφράσει τις απόψεις του, 

η καταλογιστική πράξη κοινο-

ποιείται με αποδεικτικό επί-

δοσης από τους υπαλλήλους 

του ΣΔΟΕ και εκτελείται εντός 

μηνός από την παρέλευση του 

χρόνου προσφυγής του επιχει-

ρηματία. 

Στο «λουκέτο» θα μπαίνουν οι 

σφραγίδες του ΣΔΟΕ και θα 

τοποθετούνται δύο κλειδαριές 

ασφαλείας στην κεντρική πόρ-

τα εισόδου, καθώς και σε κάθε 

άλλη είσοδο της επαγγελματι-

κής εγκατάστασης. 

Το ΣΔΟΕ θα κρατά τα κλειδιά 

της μιας κλειδαριάς, ενώ της 

άλλης θα τα έχει ο επιχειρημα-

τίας. 

Λουκέτα σε όσες επιχειρήσεις 
φοροδιαφεύγουν από το ΣΔΟΕ
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ΠΟΛ.1166/23.11.2010
Παροχή διευκρινίσεων επί ζητη-
μάτων που ανακύπτουν μετά την 
τροποποίηση και συμπλήρωση 
των διατάξεων του ν. 3386/2005

ΠΟΛ.1154/23.11.2010
Έκδοση Α.Π.Υ. από εκμεταλλευτές 
ΕΔΧ αυτοκινήτων (Ταξί) και δια-
χείριση των θέσεων μνήμης των 
φορολογικών μηχανισμών ταξι-
μέτρων του ν. 1809/1988

ΠΟΛ 1165 22.11.2010 
Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορο-
λογική μεταχείριση των παροχών 
σε χρήμα (μπόνους) που καταβάλ-
λουν τα πιστωτικά ιδρύματα στα 
στελέχη τους και των οικονομι-
κών κινήτρων που αναφέρονται 
στην παρ.2 του άρθρου 26 του 
ν.3863/2010.

ΠΟΛ.1171 - 25/11/2010 
 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 
ηλεκτροκίνητων δίκυκλων και τρί-
κυκλων μοτοσικλετών ιδιωτικής 
χρήσης.

ΠΟΛ.1169/24.11.2010
Παράταση προθεσμίας υποβολής 
ειδικού σημειώματος δήλωσης 
λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φο-
ρολογικών στοιχείων, καθώς και 
υποβολής αίτησης και επίλυσης 
των διαφορών εκκρεμών υπο-
θέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 
3888/2010

ΠΟΛ.1172/25.11.2010
Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ιδι-
ωτικής χρήσης αυτοκινήτων που 
δεν έχουν παραληφθεί από ανήλι-
κο ανάπηρο μέλος οικογένειας



Πηγή: Ημερησία

«Υπό προϋποθέσεις», οι οποίες θα 
προσδιοριστούν και θα νομοθετη-
θούν εντός του Δεκεμβρίου ύστερα 
από σύντομο διάλογο με τους κοι-
νωνικούς εταίρους, θα υπερισχύουν 
οι επιχειρησιακές συμβάσεις έναντι 
των κλαδικών και θα καταβάλονται 
χαμηλότεροι μισθοί ανά επιχείρη-
ση. Το «πράσινο φως» για να «συ-
μπληρωθεί» εντός του Δεκεμβρίου 
ο νόμος για το Μνημόνιο (δίδει τη 
δυνατότητα γενικευμένων αποκλί-
σεων των επιχειρησιακών συμβά-
σεων έναντι των...
κλαδικών και θα καταβάλονται 
χαμηλότεροι μισθοί ανά επιχείρη-
ση. Το «πράσινο φως» για να «συ-
μπληρωθεί» εντός του Δεκεμβρίου 
ο νόμος για το Μνημόνιο (δίδει τη 
δυνατότητα γενικευμένων αποκλί-
σεων των επιχειρησιακών συμβά-
σεων έναντι των κλαδικών) έδωσε, 
τελικώς, η τρόικα. Σε αντάλλαγμα, 
ωστόσο, η κυβέρνηση συμφώνη-
σε να καταργήσει το δικαίωμα του 
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης να επεκτείνει τις συλ-
λογικές συμβάσεις και στους μη 
συνδικαλισμένους (εργοδότες και 
εργαζόμενους)... 

Διάλογος 
Με αυτά τα δεδομένα, η υπουργός 
Εργασίας Λ. Κατσέλη αναλαμβάνει 
άμεσα πρωτοβουλία διαλόγου με 
τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, 
ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) ώστε να προ-
ωθήσει, μέσα στο επόμενο δεκα-
πενταήμερο, ειδικό σχέδιο νόμου 
για τις συμβάσεις εργασίας που θα 
προβλέπει: 
1. Τις προϋποθέσεις κάτω από τις 
οποίες θα αποκλίνουν, όπως επι-
βάλλει το Μνημόνιο, οι επιχειρησια-
κές συμβάσεις έναντι των κλαδικών. 
«Τις προϋποθέσεις θα τις καθορί-
σουν οι κοινωνικοί εταίροι υποβάλ-
λοντας συγκεκριμένες προτάσεις 

- θέσεις» τόνιζαν χθες κύκλοι του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης. Αυτή τη δέσμευση 
(του διαλόγου και της συμφωνίας 
με τους κοινωνικούς εταίρους) ανέ-
λαβε η ηγεσία του υπουργείου και 
στο τελευταίο e - mail που έστειλε 
στην τρόικα ζητώντας να «συμπλη-
ρώσει» το νόμο για το Μνημόνιο 
και να «διορθώσει» το επικαιροποι-
ημένο Μνημόνιο το οποίο ζητούσε 
«να υπερισχύουν οι επιχειρησιακές 
συμβάσεις», χωρίς καμία προϋπό-
θεση 

Η Λ. Κατσέλη έχει προτείνει να υπε-
ρισχύουν οι επιχειρησιακές συμβά-
σεις «ελεγχόμενα» δηλ. για την απο-
φυγή λουκέτων, για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα (1+1 χρόνο) και 
με όριο έτσι ώστε μισθοί να μην 
πέφτουν κάτω από το 10% - 20% 
της κλαδικής σύμβασης εργασίας. 
Εμπλοκή στην επαναρρύθμιση που 
επιδιώκει να κάνει η κυβέρνηση, θα 
υπάρξει μόνο αν οι κοινωνικοί εταί-
ροι δεν συνεργαστούν... 

2. Την κατάργηση της ευχέρειας 
του υπουργού να επεκτείνει και να 
κηρύττει υποχρεωτική για τους ερ-
γαζόμενους ενός κλάδου ή επαγ-
γέλματος τη συλλογική σύμβαση 
εργασίας που υπογράφουν οι ορ-
γανώσεις των εργοδοτών και των 
εργαζομένων. Οσοι εργαζόμενοι 
δεν είναι μέλη συνδικάτων θα αντι-
μετωπίζουν τον κίνδυνο να εργάζο-
νται με ατομικές συμβάσεις και χα-
μηλότερους μισθούς (η κυβέρνηση 
θεωρεί ότι θα πρέπει να συνδικαλι-
στούν) και όσοι εργοδότες αποχω-
ρούν από τις οργανώσεις τους θα 
μπορούν να καταβάλλουν χαμηλό-
τερες αποδοχές. 

Διαιτησία 
Οι δύο αυτές αλλαγές δεν αποκλεί-

εται να συμπεριληφθούν στο νομο-
σχέδιο για το νέο καθεστώς προ-
σφυγής στη Διαιτησία που ήδη έχει 
καταρτίσει, σε συνεννόηση με την 
τρόικα, η Λ. Κατσέλη (το νομοσχέ-
διο έχει εγκριθεί από το υπουργικό 
συμβούλιο και θα τεθεί σε δημόσια 
διαβούλευση την Πέμπτη, σύμφω-
να με πληροφορίες). 

Η προσφυγή στη διαιτησία θα μπο-
ρεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στά-
διο των διαπραγματεύσεων με κοι-
νή συμφωνία των μερών. Θα μπορεί 
να γίνεται, ωστόσο, και μονομερώς 
από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το 
άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολά-
βηση και από οποιοδήποτε μέρος, 
μετά την υποβολή της πρότασης 
μεσολάβησης, εφόσον και τα δύο 
μέρη προσήλθαν και συμμετείχαν 
στη διαδικασία μεσολάβησης. 

Αντιδράσεις συνδικάτων 
Ι. Παναγόπουλος, (πρόεδρος ΓΣΕΕ) 
«Η πρόταση για υπερίσχυση των 
επιχειρησιακών συμβάσεων που 
περιλαμβάνει το επικαιροποιημέ-
νο Μνημόνιο είναι καταστροφική 
και για τους εργαζόμενους και για 
τον ανταγωνισμό στον ιδιωτικό το-
μέα της οικονομίας. Τη θεωρούμε 
απαράδεκτη, θέτουμε στην πρώτη 
γραμμή των κινητοποιήσεων και 
των διεκδικήσεών μας να μην περά-
σουν τέτοια αντικοινωνικά, αντερ-
γατικά, αντιλαϊκά μέτρα», δήλωσε 
ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Ι. Παναγόπου-
λος στηρίζοντας (εμμέσως) τη Λ. 
Κατσέλη. 

Τη διαφύλαξη του θεσμού των 
κλαδικών συμβάσεων ζήτησε και 
η ΟΤΟΕ υπογραμμίζοντας ότι «αν 
αντικατασταθούν με διάσπαρτες 
επιχειρησιακές, δεν θα υπάρχει κα-
μία μισθολογική βάση ασφαλείας». 

«Πράσινο φως» για μισθούς κάτω από τη συλλογική σύμβαση 
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Με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδό-
τησης -που αυξάνονται σταδιακά 
από την 1/1/2011 για όσους δεν 
έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα- θα καταβάλλουν τα τα-
μεία και τις επικουρικές συντάξεις.
Αυτό διευκρινίζει με εγκύκλιο που 
απέστειλε σε όλα τα επικουρικά τα-
μεία ο αναπληρωτής υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. 
Κουτρουμάνης. Όπως υπογραμμί-
ζεται στην εγκύκλιο:
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 
- 17 του άρθρου 10 του νέου ασφα-
λιστικού νόμου αυξάνονται σταδια-

Με τα νέα όρια ηλικίας οι επικουρικές
κά από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας και 
τα έτη ασφάλισης που απαιτούνται 
για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρα-
τος των ασφαλισμένων των φορέων 
κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας 
του υπουργείου, ενώ παράλληλα 
λαμβάνεται μέριμνα και για την κα-
τοχύρωση των θεμελιωμένων κατά 
περίπτωση συνταξιοδοτικών δικαι-
ωμάτων των ασφαλισμένων.
Με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 
2084/1992 ορίζεται ότι οι προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης λόγω γή-
ρατος, αναπηρίας και θανάτου των 
ασφαλισμένων των φορέων κύριας 

ασφάλισης ισχύουν και για τους φο-
ρείς επικουρικής ασφάλισης στους 
οποίους υπάγονται οι ασφαλισμέ-
νοι.

Σε ισχύ 
Με αυτά τα δεδομένα επισημαίνεται 
ότι «οι μεταβολές στις προϋποθέ-
σεις συνταξιοδότησης των φορέων 
κύριας ασφάλισης που εισάγονται 
με τις διατάξεις του νέου ασφαλι-
στικού νόμου (3863/2010) ισχύουν 
και για τους αντίστοιχους φορείς 
επικουρικής ασφάλισης».

Με συμφωνία για την επικαιροποίη-
ση του μνημονίου στο σκέλος των δι-
αρθρωτικών αλλαγών ολοκληρώθηκε 
ο μαραθώνιος συναντήσεων τρόικας 
- Γ.Παπακωνσταντίνου στο υπουργείο 
Οικονομικών. 

Οι διαπραγματεύσεις ήταν ιδιαιτέρως 
σκληρές, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο 
υπουργός Οικονομικών, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τις αλλαγές στις ΔΕΚΟ και στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και τις 
αλλαγές στην αγορά εργασίας. 

Ειδικότερα, οι μετατάξεις του πλεονάζο-
ντος προσωπικού σε δημόσιο και ΔΕΚΟ, 
καθώς και το θέμα των εργασιακών σχέ-
σεων αποτέλεσαν «αγκάθι» στις συνομι-
λίες μέχρι την τελευταία στιγμή. 

Τελικά, συμφωνήθηκε σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ότι οι μετατάξεις των υπαλ-
λήλων των ΔΕΚΟ θα λογίζονται ως νέες 
προσλήψεις και θα εντάσσονται στον 
κανόνα «μια πρόσληψη για κάθε 5 απο-
χωρήσεις» από το Δημόσιο. Αυτό ουσια-
στικά συνεπάγεται πάγωμα προσλήψεων 
στο δημόσιο και για τον επόμενο χρόνο. 

«Χρυσή τομή» βρέθηκε, βάση των ίδιων 

Κλείδωσε η συμφωνία με την τρόικα, προσλήψεις 
θα θεωρούνται οι μετατάξεις

πληροφοριών, και στο θέμα των επιχει-
ρησιακών συμβάσεων και της υπερίσχυ-
σης των κλαδικών. Ωστόσο, σύμφωνα με 
άλλες πληροφορίες και ερμηνείες, ούτε 
τώρα διασφαλίζονται στο επιθυμητό επί-
πεδο οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας. 

Υπενθυμίζεται ότι στο αναθεωρημένο 
μνημόνιο υπάρχει ρύθμιση που προβλέ-
πει ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπε-
ρισχύουν των κλαδικών και της γενικής 
συλλογικής σύμβασης εργασίας. Πρό-
θεση όμως του υπουργείου Εργασίας 
είναι αυτό να μην ισχύσει γενικευμένα, 
αλλά με κάποιες προϋποθέσεις, πχ σε 
επιχειρήσεις που πραγματικά κινδυνεύ-
ουν και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 
σωθούν. 

Ωστόσο οι ελεγκτές της τρόικας εμφανί-
ζονταν μέχρι τελευταία στιγμή αντίθετοι. 
Εξέφραζαν δε, τη δυσφορία τους για το 
άρθρο της Λούκας Κατσέλη στο Βήμα, 
στο οποίο υποστήριξε ότι η συνταγή της 
τρόικας «σκοτώνει τον ασθενή». 

Επιπλέον, η τρόικα ζητά να επιταχυν-
θούν οι κινήσεις και όσον αφορά στο 
νέο φορολογικό νομοσχέδιο και στην 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπως 

και στο άνοιγμα όλων ανεξαιρέτως των 
«κλειστών επαγγελμάτων». 

Στις συζητήσεις με την κυβέρνηση έχει 
τεθεί, παράλληλα, το ζήτημα να υλοποι-
ηθούν νωρίτερα ορισμένες αλλαγές, οι 
οποίες, με βάση τις αρχικές δεσμεύσεις 
του μνημονίου, θα υλοποιούνταν από το 
β’ εξάμηνο του επομένου έτους. 

Το κείμενο του επικαιροποιημένου μνη-
μονίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί 
το επόμενο 15νθήμερο, ενώ την Τρίτη 
το πρωί, η τρόικα παρουσιάζει, σε συ-
νέντευξη Τύπου, τα συμπεράσματα από 
τον πρόσφατο έλεγχο της οικονομίας. 

Με βάση το πόρισμα των ελεγκτών, το 
ΔΝΤ θα αποφασίσει να εκταμιεύσει τον 
Δεκέμβριο το τμήμα της τρίτης δόσης 
του δανείου που του αναλογεί, ενώ από 
την πλευρά της, η ευρωζώνη θα προχω-
ρήσει στην εκταμίευση του δικού της με-
ριδίου τον Ιανουάριο. 

Το νέο «τεστ» για την ελληνική οικονο-
μία, στο πλαίσιο της εκταμίευσης της τέ-
ταρτης δόσης του δανείου, προσδιορί-
ζεται χρονικά για τον προσεχή Μάρτιο. 
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ΠΗΓΗ: Τα Νέα

Ανάσα στην αγορά δίνουν οι 
αναχρηµατοδοτήσεις των δανεί-
ων, στις οποίες προχωρούν τους 
τελευταίους µήνες, η µία µετά την 
άλλη, χιλιάδες επιχειρήσεις λόγω 
της κρίσης. 

Στοιχεία του επιχειρηµατικού 
κόσµου αλλά και των τραπε-
ζών από την αρχή του έτους δεί-
χνουν ότιέχει ήδη προχωρήσει σε 
διακανονισµό µια στις τέσσερις 
επιχειρήσεις, ενώ το ύψος των 
επιχειρηµατικών δανείων, για ταο-
ποία έγινε επαναδιαπραγµάτευση, 
φτάνει τα 34 δισ. ευρώ, από το σύ-
νολο των 129 δισ. ευρώ που είναι 
η συνολική χρηµατοδότηση προς 
τις επιχειρήσεις. Μάλιστα,από 
την αρχή του χρόνου υπολο-
γίζεται ότι από τις 100.000 αι-
τήσεις διακανονισµού παλαι-
ών επιχειρηµατικών δανείων 
έχουν ήδη εγκριθεί περίπου 
80.000. Στελέχη από την τρα-
πεζική αγορά δηλώνουν ότι, µε 
δεδοµένη την κατάσταση στην 
αγορά,δεν υπάρχει άλλη λύση 
από την αναχρηµατοδότητη των 
δανείων. Σύµφωνα µε τους ίδι-
ους, προϋπόθεση για να εγκρι-
θεί η αναχρηµατοδότηση από 
την τράπεζα είναι και οι ίδιοι οι 
επιχειρηµατίες να δείξουν «καλά 
δείγµατα» για το µέλλον της επι-
χείρησής τους. Ετσι, πολύ συχνά 
ζητούν να δουν σχέδια αναδιάρ-
θρωσης της επιχείρησης. 

Οµως και οι τράπεζες ενδιαφέ-
ρονται πολύ περισσότερο να 
ρυθµίσουν τα επιχειρηµατικά τους 
δάνεια. Και αυτό,λόγω του ύψους 
των οφειλώντων επιχειρήσεων. 
Ενα επιχειρηµατικό δάνειο ενός 
εκατ. ευρώ ισοδυναµεί µε 100 κα-
ταναλωτικά ή περισσότερες από 
300 πιστωτικές κάρτες. Ζητούν 
παράταση οι µικροµεσαίοι 

Ανάσα για επιχειρήσεις
Και ενώ τράπεζες και επιχειρή-
σεις αναζητούν λύσεις σωτήριας 
για την αγορά, οι µικροµεσαίοι 
επιχειρηµατίεςζητούν περαιτέρω 
διευκολύνσεις και σε ό,τι αφορά 
την αποπληρωµή των υποχρε-
ώσεών τους και από τα δάνεια 
των προγραµµάτων του Ταµείου 
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων, καθώς, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 20% 
τωνµικροµεσαίων αδυνατεί να 
καλύψει τις υποχρεώσεις του. Οι 
εµποροβιοτέχνες ζητούνεπαναδι
απραγµάτευση µε τιςτράπεζες και 
τριετή παράταση. 

Ήδη οι εκπρόσωποι των τρα-
πεζών και των µικροµεσαίων 
έχουνξεκινήσει επαφές και έχουν 
πραγµατοποιήσει συναντήσεις, 
ενώ το θέµα εξετάζει και η ηγε-
σία του υπουργείου Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, καθώς στηναγορά από 
την αρχή του έτους έχειεκδηλω-
θεί επιδηµία λουκέτων, µε τον 
τελευταίοµήνα να έχουν κατεβά-
σει ρολά περίπου 4.000 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις και από 
την αρχή του χρόνου να έχουν 
κλείσει σε όλους τους κλάδους 
περισσότερες από 27.500 επιχει-
ρήσεις. 

«Οι µεγάλες δυσκολίες στην οµαλή 
αποπληρωµή των δανείων από αρ-
κετές επιχειρήσεις αναπόφευκτα 
οδηγούν στην αναζήτηση λύσης», 
λέειο πρόεδρος της ΕθνικήςΣυνο
µοσπονδίαςΕλληνικού Εµπορίου, 
Βασίλης Κορκίδης. Είναιγνωστό, 
άλλωστε, ότι ταδάνεια είναι µικρής 
διάρκειας (τριετίας) και αποπλη-
ρώνονται σε εξαµηνιαίες δόσεις. 
Η ΕΣΕΕζητάει τη διευκόλυνση της 
αποπληρωµής των δανείων αυ-
τών µε παράταση της διάρκειάς 

τους σε έξι χρόνια από τρία που 
είναισήµερα, ώστε να µειωθεί 
τούψος των εξαµηνιαίων δόσεων, 
ή την παροχή περιόδου χάριτος 
για τουλάχιστον δύο δόσεις. 

Την παράταση για την 
αποπληρωµή των δανείων που 
χορηγήθηκαν από το Ταµείο Εγ-
γυοδοσίας Μικρώνκαι Πολύ Μι-
κρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) 
ζητά και ο πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ενώσεως Εµπόρων Σιδη-
ρικών και Βιοµηχανικών Ειδών, κ. 
Κλ. Σαλλιαρέλης, σηµειώνοντας 
ότι «όπως διαπιστώνεται και από 
τα στοιχεία των ∆ΟΥ, µόλις ένας 
στους πέντε µπόρεσε να ρυθµίσει 
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του 
προς το ∆ηµόσιο». Ανάλογη πρό-
ταση έχει κάνει και το Βιοτεχνικό 
Επιµελητήριο της Αθήνας. 

Πώς γίνεται η αναχρηµατοδότηση 
Η επιµήκυνση της διάρκει-
ας του δανείου, η µετατροπή 
βραχυπρόθεσµων υποχρεώ-
σεων, όπως τα κεφάλαια κίνη-
σης, σε µακροπρόθεσµες και η 
αναπροσαρµογή των επιτοκίων, 
συνήθως µε την προσηµείωση 
περιουσιακών στοιχείων, είναι οι 
κλασικοί τρόποι µε τους οποίους 
γίνεται η αναχρηµατοδότηση των 
επιχειρηµατικών δανείων. Κοι-
νή συνισταµένη των συµφωνιών 
που κάνουν οι µικροµεσαίοι 
επιχειρηµατίες µε τις τράπεζες 
είναι η µείωση όσο το δυνατόν 
περισσότερο των χρηµάτων που 
καταβάλλουν κάθε µήνα. Ουσι-
αστικά, επιδιώκουν να αποφύ-
γουν την πιστωτική ασφυξία, 
µεταφέροντας χρονικά τιςυποχρε-
ώσεις τους, ενώ παράλληλα ευελ-
πιστούν σε «καλύτερες ηµέρες», 
ώστε να µπορέσουν να ανταπο-
κριθούν στη συνέχεια στις υπο-
χρεώσεις τους.
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1: «Ειδικό διετές πρόγραμμα 
προώθησης της απασχόλησης 
με επιχορήγηση των  ασφα-
λιστικών εισφορών για την 
πρόσληψη 25.000  ανέργων» 

O Οργανισμός ενημερώνει τους εν-
διαφερομένους ότι από Δευτέρα 
29-11-2010 μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για υπαγωγή στο «Ειδικό δι-
ετές πρόγραμμα προώθησης της 
απασχόλησης με επιχορήγηση των 
ασφαλιστικών εισφορών για την 
πρόσληψη 25.000 ανέργων» και για 
άτομα που θα προσλάβουν με καθε-
στώς μερικής απασχόλησης.

2: «Ειδικό τετραετές πρόγραμ-
μα προώθησης της απασχόλη-
σης με επιχορήγηση των ασφα-
λιστικών εισφορών για την 
πρόσληψη 40.000 ανέργων» 

O Οργανισμός ενημερώνει τις γυ-
ναίκες αυτοαπασχολούμενες που 
απασχολούν έως ένα (1) άτομο, ότι 
μπορούν από Δευτέρα 29-11-2010 
να ενταχθούν στο «Ειδικό τετραετές 
πρόγραμμα προώθησης της απασχό-
λησης με επιχορήγηση των ασφαλι-
στικών εισφορών για την πρόσληψη 
40.000 ανέργων» για τη δημιουργία 
μίας (1) νέας θέσης εργασίας με σκο-
πό την υποστήριξη της λειτουργίας 

της ατομικής τους επιχείρησης, για 
χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δε-
καοκτώ (18) μήνες, κατά το διάστημα 
απουσίας τους από την επιχείρηση 
λόγω κυοφορίας, λοχείας ή φροντί-
δας παιδιών, εφόσον κατά τον έλεγχο 
υπαγωγής προσκομίσουν τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά. Μετά τη λήξη 
του χρονικού διαστήματος για το 
οποίο θα ενταχθούν στο πρόγραμ-
μα (από 6 έως 18 μήνες), εφόσον το 
επιθυμούν δύνανται να συνεχίσουν 
το πρόγραμμα για το υπολειπόμενο 
χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλή-
ρωση των σαράντα οκτώ (48) μηνών 
επιχορήγησης και της δέσμευσης των 
δώδεκα (12) μηνών χωρίς επιχορήγη-
ση.

Νέα προγράμματα προώθησης της απασχόλησης 
από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες υπαγωγής σε αυτά, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 54/10 Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ.

Επειδή από τον έλεγχο μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος 
Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. διαπιστώνε-
ται ότι εκκρεμούν πλήθος αιτήσεων 
ρύθμισης οφειλών της παρ. 8β΄ του 
άρθρου 57 του Ν.3863/2010 επιση-
μαίνεται ότι μέχρι 31/12/2010 θα 
πρέπει να έχουν διεκπεραιωθεί και 
να έχουν κοινοποιηθεί στους υπό-
χρεους εργοδότες οι ανάλογες κα-
ταλογιστικές πράξεις επιβολής ει-
σφορών προκειμένου να προβούν 
στη ρύθμιση των οφειλών τους.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
57 Ν. 3863/2010 «οι οφειλές που 
βεβαιώνονται ή προκύπτουν μετά 
την υπαγωγή στη ρύθμιση και ανά-
γονται σε μισθολογικές περιόδους 
απασχόλησης μέχρι και τον τελευ-
ταίο μήνα υπαγωγής των οφειλών 
στη ρύθμιση δεν θεωρούνται τρέ-
χουσες. Οι οφειλές αυτές, αν δεν 
εξοφληθούν εφάπαξ, εντάσσονται 
αυτεπαγγέλτως στην υφιστάμενη 
ρύθμιση, με ανακαθορισμό του πο-
σού των υπολειπόμενων δόσεων».

Μετά τα παραπάνω, θα πρέπει να 
υλοποιηθεί ο στόχος διεκπεραίω-
σης των εκκρεμών αιτήσεων έως 
την τασσόμενη ημερομηνία, συ-
ντάσσοντας καταλογιστικές πράξεις 
επιβολής εισφορών αποκλειστικά 
σε πρώτη φάση προερχόμενες από 
τον έλεγχο δηλωθέντων – καταβλη-
θέντων (παρ. 5 εγκύκλιο 54/10 Ι.Κ.Α. 
– Ε.Τ.Α.Μ.).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 

«Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών 
προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.»
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