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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

Νέες μειώσεις 5 ως 30% σε επικουρικές και εφάπαξ

Μειώσεις χωρίς τέλος για επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ, με τους ασφαλι-
στικούς φορείς να χάνουν τη «μάχη» με τα ελλείμματα. Οι αναλογιστικές μελέ-
τες ολοκληρώθηκαν και σε όσα Ταμεία είναι στο «κόκκινο» έρχονται μειώσεις 

από 5% έως και 30% από τον Ιανουάριο. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Εθνους, πρόκειται για την τρίτη παρέμβαση στο Ασφαλι-
στικό τους τελευταίους μήνες, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και νέων μέτρων 
στα τέλη του χειμώνα. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που συνεχιστεί η μείωση των εσό-
δων (λόγω ανεργίας, μείωσης μισθών κ.ά.) θα υπάρξουν πρόσθετες περικοπές ακόμα 
και στις κύριες συντάξεις. 
Στο «μέτωπο» των ταμείων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας αυτή τη στιγμή το 
ετήσιο έλλειμμα είναι 1,2 δισ. ευρώ. Οι μελέτες δείχνουν, σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες, πως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα μέσα στην επόμενη τριετία δεν θα υπάρ-
χουν λεφτά για συντάξεις και άλλες παροχές. 
Οι περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ θα είναι διαφορετικών... ταχυτήτων. 
Οπως σημειώνεται στο Εθνος, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κάθε Ταμεί-
ου. Σε όσους ασφαλιστικούς φορείς είναι στο «κόκκινο» έρχονται περικοπές εδώ και 
τώρα, ενώ σε όσα Ταμεία υπάρχει πρόβλεψη για ελλείμματα σε βάθος χρόνου θα δοθεί 
πίστωση χρόνου (με τις μειώσεις να γίνονται κλιμακωτά). 
Με βάση τις εισηγήσεις των αναλογιστών και των υπηρεσιακών παραγόντων, οι μειώ-
σεις στα επικουρικά ταμεία θα αγγίξουν κατά κύριο λόγο τους μισθωτούς του ιδιωτικού 
τομέα (ΕΤΕΑΜ) και τους ασφαλισμένους στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών (ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ). Οσον αφορά στα εφάπαξ βοηθήματα, «χαμένοι» θα είναι οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι και οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ φαίνεται πως διασώζονται 
οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. 
Σημειώνεται πως το τελευταίο τρίμηνο έχουν τεθεί σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων στις 
επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ. Η αρχή έγινε τον Σεπτέμβριο με την επιβολή 
ειδικής εισφοράς από 3% έως 10% στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. 

Η «συνέχεια» δόθηκε αυτόν τον μήνα με περικοπές στις επικουρικές συντάξεις του 
ΕΤΕΑΜ, του ΤΑΥΤΕΚΩ, αλλά και στα εφάπαξ που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, 
οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και οι υπάλληλοι της Εμπορικής. Επομένως υπάρχουν φορείς 
που οι χορηγούμενες παροχές θα περικοπούν για τρίτη φορά μέσα σε μόνο λίγους 
μήνες. 

Πηγή: www.imerisia.gr

- ΠΟΛ.1232/21.11.2011
Διευκρινίσεις για την επιβολή 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης στα πρόσωπα που παρου-
σιάζουν βαριές κινητικές αναπη-
ρίες σε ποσοστό από ογδόντα 
τοις εκατό (80%) και άνω και 
του τέλους επιτηδεύματος σε 
εμπόρους λαϊκών αγορών

- Έως τις 30/11 η υποβολή αιτή-
σεων για το πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης ασφαλιστικών εισφο-
ρών

- Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 
Γ99/1/187/18.11.2011
Καταβολή Δωροσήμου Χρι-
στουγέννων 2011 σε εργατοτε-
χνίτες οικοδόμους  

- Οδηγίες συμπλήρωσης κατά-
στασης φορολογικής αναμόρ-
φωσης.
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ΠΟΛ.1232/21.11.2011
Διευκρινίσεις για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητι-
κές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) 
και άνω και του τέλους επιτηδεύματος σε εμπόρους λαϊ-

κών αγορών

1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1223/13.10.2011 εγκυκλίου μας και μετά την τρο-
ποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152 -
01/07/2011) με την περιπτ. β’ της παραγρ. 5 του άρθρου 38 του ν.4024/2011 
(ΦΕΚ 226 Α’ - 27/10/2011), διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται όλα τα εισο-
δήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων 
που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα 
τοις εκατό (80%) και άνω, περιλαμβανομένου και του εξωιδρυματικού επι-
δόματος της περιπτ. ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ.

2. Τέλος επιτηδεύματος.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1190/6.7.1995 εγκύκλιο των Δ/νσεων ΦΠΑ & ΚΒΣ, οι 
κινητές λαϊκές αγορές και τόποι πώλησης προϊόντων ή εμπορευμάτων από 
πλανόδιους επιτηδευματίες, δεν θεωρούνται ως υποκαταστήματα, αφού 
δεν υπάρχει σε αυτές επαγγελματική εγκατάσταση των επιτηδευματιών 
που εμπορεύονται σε αυτές τα αγαθά τους. Απουσιάζει, δηλαδή, το στοι-
χείο της επαγγελματικής εγκατάστασης που ρητά απαιτεί η σχετική διάταξη 
της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΒΣ για την έννοια του υποκαταστήματος. 
Συνεπώς, δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος στους εμπόρους λαϊκών 
αγορών για κάθε λαϊκή αγορά που διαθέτουν τα εμπορεύματά τους.

Αρ. πρωτ.: ΕΓΔΕΚΟ 2091/24.11.2011  
Εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολό-
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσο-
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο-
μικής στρατηγικής 2012-2015» για 
τους φορείς του κεφαλαίου Β’ του 
Ν. 3429/2005

Εγκύκλιος ΙΚΑ 86/2011 Κοινοποίη-
ση των διατάξεων του άρθ. 2 του 
Ν. 4024/2011, σχετικά με την από 
1/11/2011 περικοπή των συντά-
ξεων, μετά την παρακράτηση της 
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξι-
ούχων.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 88/2011 Υπαγωγή 
προσώπων στην ασφάλιση του 
Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

Εγκύκλιος ΙΚΑ Α12902/2011 
(25/11/2011) - Χορήγηση βεβαιώ-
σεων χρόνου ασφάλισης σε υπαλ-
λήλους με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου στο Δημόσιο, που 
τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία.

ΠΟΛ. 1237/2011 (24/11/2011) 
- Υποβολή των προσωρινών και 
οριστικών δηλώσεων απόδοσης 
φόρου μισθωτών υπηρεσιών από 
τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. ύστερα 
από την ένταξη τους στο σύστη-
μα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής 
(Ε.Α.Π.).

Εγκύκλιος ΙΚΑ Ε40740/2011 
(23/11/2011) - Τροποποίηση οδη-
γιών αναφορικά με τη διαχείριση 
περιπτώσεων Α.Π.Δ., που έχουν 
υποβληθεί μέσω διαδικτύου, χω-
ρίς το περιεχόμενο τους να αντα-
ποκρίνεται σε πραγματική απα-
σχόληση.

Έως τις 30/11 η υποβολή αιτήσεων για το 
πρόγραμμα επιχορήγησης ασφαλιστικών 

εισφορών

Με Απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού ορίστηκε η 30.11.2011 
ως ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 
για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής πε-

ριόδου έτους 2011 με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την 
επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς 
λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια ή μη, τουριστικά γραφεία και 
τουριστικά λεωφορεία». 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις 31-5-2011 με απόφαση του Διοικητή 
του Οργανισμού. 
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συνέχεια στη σελίδα 4

Η καταβολή Δωροσήμου στους εργα-
τοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργη-
θεί με δύο διαφορετικούς τρόπους 

και ειδικότερα:
Α) μέσω Υποκαταστημάτων που λειτουρ-
γούν με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα.
Β) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους 
που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζι-
κού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου 
Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Αποστολή Καταστάσεων
Για την καταβολή Δωροσήμου εκτυπώνο-
νται και αποστέλλονται από το Κέντρο Επε-
ξεργασίας (ΚΕΠ):
• Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωρο-
σήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή 
γίνεται από το Υποκατάστημα ή Παράρτη-
μα
• Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωρο-
σήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή 
γίνεται μέσω τραπεζών.
• Έκτακτες καταστάσεις χειρόγραφης πλη-
ρωμής δωροσήμου, που αποστέλλονται 
μετά την ημ/νία έναρξης πληρωμής Δωρο-
σήμου για εργατοτεχνίτες οικοδόμους των 
οποίων η πίστωση των υπαρκτών λογ/σμών 
απορρίφθηκε από τις τράπεζες για οποιον-
δήποτε λόγο.
• Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής Δω-
ροσήμου ανά Περιφερειακό Υποκ/μα. 
Επιπροσθέτως αποστέλλεται αναλυτική κα-
τάσταση οικοδόμων κατά Υποκ/μα με ποσά 
δωροσήμου που η καταβολή τους δεν είναι 
δυνατή λόγω παραγραφής.
• Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται από 
το Κέντρο Επεξεργασίας μία φορά το έτος 
κατά την πληρωμή Δώρου Πάσχα (Δωρό-
σημο Α΄ τετραμήνου) και περιλαμβάνει 
ποσά για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει 
πενταετία από την πρώτη του επομένου 
έτους της έκδοσης εντολής πληρωμής.

1.2 Δικαιολογητικά
Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι όταν προσέρ-
χονται στο Υποκατάστημα για την πληρω-
μή σ΄ αυτούς του Δωροσήμου θα πρέπει να 
προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτό-
τητα ή διαβατήριο και επιπροσθέτως:
• Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/02 ΔΑΤΕ 
ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπα-
σμα Λογ/μου Ασφ/νου
• Για τους απογραφέντες από 4/2/02 και 
μετά Βεβαίωση Απογραφής Ασφ/νου ή 
Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφ/νου.
1.3 Διαχείριση περιπτώσεων για πληρωμή 
δωροσήμου με χειρόγραφη διαδικασία.

Σε όσες περιπτώσεις η καταβολή Δωροσή-
μου γίνει με την χειρόγραφη διαδικασία με 
Υ.Σ (απορριφθέντες λογ/μοί από τράπεζες) 
θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία 
που περιγράφεται στο Γενικό Έγγραφο 
Γ99/1/110/22-7-2002.
Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου κατα-
βολής του Δωροσήμου τα Υποκαταστήμα-
τα και τα Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
αποστέλλουν στο Κέντρο Επεξεργασίας 
«Κατάσταση αποστελλομένων εντύπων 
άλλων πλην Α.Π.Δ.» με συν/νες σ΄ αυτή των 
καταστάσεων με τους ασφ/νους που πλη-
ρώθηκαν χειρόγραφα (καταστάσεις προκα-
ταβολών).
Η ενημέρωση του Κ.Ε.Π. είναι απαραίτητη 
προκειμένου τα ποσά που καταβλήθηκαν 
να μην υπολογισθούν στο Δωρόσημο της 
επόμενης χρονικής περιόδου.
Για τον έγκαιρο υπολογισμό του επόμενου 
Δωροσήμου (Πάσχα 2012) παρακαλούμε 
όπως με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημά-
των οι καταστάσεις αυτές να αποσταλλούν 
στο ΚΕΠ το αργότερο έως 8/2/2012.
Σε όσες περιπτώσεις παρέλθει πενταετία 
από την πρώτη του επόμενου έτους της 
έκδοσης εντολής πληρωμής το αντίστοιχο 
ποσό παραγράφεται και δεν συμπεριλαμ-
βάνεται σε επόμενο Δωρόσημο.

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕ-
ΖΩΝ
2.1. Αποστολή Καταστάσεων με τους Οι-
κοδόμους κάθε Υποκαταστήματος που θα 
πληρωθούν το Δωρόσημο μέσω πίστωσης 
των τραπεζικών τους λογαριασμών
Για τους οικοδόμους κάθε Υποκαταστήμα-
τος που εντάχθηκαν στο νέο εναλλακτικό 
τρόπο καταβολής Δωροσήμου, εκτυπώνε-
ται και αποστέλλεται «Ενημερωτική Κατά-
σταση Πληρωμής Δωροσήμου μέσω Τραπε-
ζών», η οποία περιέχει: τον ΑΜΑ οικοδόμου, 
το Επώνυμο και το Όνομά του, το Όνομα 
πατρός, το συνολικό ποσό πληρωμής (ακα-
θάριστο), τις κρατήσεις, το καθαρό ποσό 
(πληρωτέο), το συγκεκριμένο τετράμηνο 
και συμπληρωματικά την τράπεζα στην 
οποία έγινε η πίστωση του Δωροσήμου και 
τον αριθμό του λογαριασμού. 
Για τους προαναφερόμενους οικοδόμους 
θα εκδοθεί «Ενημερωτικό Σημείωμα Δωρο-
σήμου», το οποίο θα αποσταλεί απευθείας 
στη διεύθυνση κατοικίας τους.

2.2. Διαχείριση Καταβολής Δωροσήμου Ερ-
γατοτεχνιτών Οικοδόμων που η πίστωση 
των υπαρκτών Λογαριασμών τους απορρί-
φθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τις Τρά-
πεζες όταν στάλθηκε το οριστικό αρχείο 
των δικαιούχων.

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/187/18.11.2011
Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2011 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους  

Το αρχείο με τα στοιχεία των οικοδόμων 
στους οποίους θα καταβληθεί το Δωρόση-
μο μέσω πίστωσης των Τραπεζικών τους 
Λογαριασμών στάλθηκε αρχικά για έλεγχο 
στις Τράπεζες προκειμένου να εντοπιστούν 
οι απορριπτόμενες για οποιοδήποτε λόγο 
περιπτώσεις και οι δικαιούχοι οικοδόμοι 
να προφτάσουν να συμπεριληφθούν στις 
αποστελλόμενες καταστάσεις για να πλη-
ρωθούν από τα Υποκαταστήματα.

Δεν αποκλείεται ωστόσο στο τελικό αρχείο 
που προέκυψε μετά τις απορρίψεις των 
Τραπεζών κατά τη διαδικασία του ελέγχου, 
να περιλαμβάνονται οικοδόμοι (εκτιμάται 
ότι θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις αν όχι 
καμία) που έκλεισαν το λογαριασμό τους 
στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του 
χρόνου ελέγχου του δοκιμαστικού αρχείου 
και του οριστικού. Οι περιπτώσεις αυτές θα 
συμπεριληφθούν σε έκτακτες καταστάσεις 
που θα εκτυπωθούν και θα σας αποστα-
λούν από το Κέντρο Επεξεργασίας μετά την 
ημερομηνία έναρξης πληρωμής του Δωρο-
σήμου από τα Υποκαταστήματα.

Η διαχείριση της καταβολής Δωροσήμου 
αυτών των περιπτώσεων θα γίνει με τη δια-
δικασία που ορίζεται στο Γ.Ε. Γ99/1/110/22-
7-2002.

Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει πριν την 
πληρωμή του δωροσήμου να προσκομίζει 
ο ενδιαφερόμενος τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται ώστε να καταχωρείται στο 
Μητρώο Ασφαλισμένων ο σωστός Αριθμός 
Τραπεζικού λογαριασμού.

Επισημαίνεται επίσης ότι, το «Ενημερωτικό 
Σημείωμα Δωροσήμου» για τους εν λόγω 
οικοδόμους έχει ήδη αποσταλεί στη διεύ-
θυνση κατοικίας τους.

3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΗΜΑΤΑ.

Για τους οικοδόμους που η καταβολή Δω-
ροσήμου γίνεται μέσω Υποκαταστημάτων 
δεν θα εκδοθούν Ενημερωτικά Σημειώματα 
Δωροσήμου.
Η καταβολή Δωροσήμου στους προαναφε-
ρόμενους οικοδόμους θα διενεργηθεί μέσω 
του συστήματος, στο οποίο αφού καταχω-
ρηθεί ο ΑΜΑ του οικοδόμου, εκτυπώνεται 
το Ενημερωτικό Σημείωμα εις διπλούν.
Στο Ενημερωτικό Σημείωμα εκτυπώνεται, 
πέραν των γνωστών στοιχείων (στοιχεία 
δικαιούχου – επωνυμία εργοδότη – ΑΜΟΕ 
– χρονική περίοδος απασχόλησης – ημέ-
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Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/187/18.11.2011
Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2011 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους  

ρες – αποδοχές – ποσό Δωροσήμου) και ο 
αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του 
διαβατηρίου εφόσον αυτός είναι καταχω-
ρημένος στο Μητρώο Ασφαλισμένων.
Σε περίπτωση που ο αριθμός δεν εκτυπω-
θεί ή αυτός που εκτυπώνεται διαφέρει απ΄ 
αυτόν που αναγράφεται στην ταυτότητα ή 
το διαβατήριο του δικαιούχου οικοδόμου, ο 
εκδότης καταχωρεί τον ελλείποντα ή ορθό. 
Το Ενημερωτικό Σημείωμα υπογράφεται 
από τον εκδότη και παραδίδεται στον δικαι-
ούχο οικοδόμο.

Απόδειξη πληρωμής Δωροσήμου εκδίδεται 
από το Ταμείο στο οποίο παραδίδεται το 
ένα αντίγραφο του Ενημερωτικού Σημειώ-
ματος από τον δικαιούχο οικοδόμο.

Στα Υποκ/τα θα σταλεί «Αναλυτική Κατά-
σταση Πληρωμής Δωροσήμου Οικοδόμων» 
την οποία θα πρέπει να φυλάσσει ο Προϊ-
στάμενος του Τμήματος και να αξιοποιήσει 
σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συ-
στήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Οι πάσης φύσεως προκαταβολές Δω-
ροσήμου με την χειρόγραφη διαδικασία 
(χειρόγραφο Υ.Σ.) καταχωρούνται στις «κα-
ταστάσεις προκαταβολών» οι οποίες απο-
στέλλονται άμεσα μετά τη λήξη του Δωρο-
σήμου στο Κ.ΕΠ.

• Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα που εκδίδο-
νται απαριθμούνται σε ετήσια βάση και η/οι 
αντίστοιχη/χες Καταστάσεις Πληρωμής Δω-
ροσήμου κλασάρονται σε ειδικά κλασέρ, με 
σχετική ένδειξη και φυλάσσονται με ευθύνη 
του Προϊσταμένου του Τμήματος.

• Οι συνάδελφοι των Υποκ/των που θα απα-
σχοληθούν στην καταβολή Δωροσήμου 
μέσω του Ο.Π.Σ. – Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., παρακα-
λούνται να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο 
βημάτων διαδικασιών που τους χορηγή-
θηκε κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγμα-
τοποιηθεί από 5/12/2011 μέχρι 25/1/2012 
κατά τις ημερομηνίες 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 
19,20, 21, 28, 29/12/2011 και 3, 4, 9, 11, 12, 
16, 17, 18, 19, 23, 24, 25/1/2012 και από ώρα 
16:00 έως 19.00.

Οι Διευθυντές των Υποκ/των μπορούν σε 
περίπτωση που ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν 

(αναμονή δικαιούχων για πληρωμή κλπ) να 
καθορίζουν νωρίτερα από την 16:00 την 
έναρξη λειτουργίας των συνεργείων πλη-
ρωμής ή να παρατείνουν τις εργασίες τους 
και μετά την 19.00.

Κατά τις απογευματινές ώρες εφόσον η 
εξυπηρέτηση των οικοδόμων δεν καλύπτει 
πλήρως το 3ωρο απασχόλησης των υπαλ-
λήλων θα πρέπει να απασχολούνται σε ερ-
γασίες για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες με 
τα Γ.Ε. : Ε41/241/23-11-2009 και Ε41/65/21-
2-2011.

Εξυπακούεται ότι οι υπάλληλοι που απασχο-
λούνται στην καταβολή του Δωροσήμου ή 
στην αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων 
θα αμείβονται με το ίδιο ποσό, εφόσον απα-
σχολούνται τις ίδιες ώρες.

Επίσης επισημαίνεται ότι, οι απασχολούμε-
νοι υπάλληλοι στην καταβολή του Δωροσή-
μου θα υπογράφουν κατά την προσέλευση 
και αποχώρησή τους σε ξεχωριστό βιβλίο 
που θα τηρείται με ευθύνη του Διευθυντή, 
εκεί δε που υπάρχουν ρολόγια, θα τηρείται 
κάρτα με την ένδειξη απογευματινή εργα-
σία.

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ-
ΝΩΝ

5.1 Όλα τα Υποκαταστήματα πρέπει να ενη-
μερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, τους 
ενδιαφερόμενους για τον τρόπο και τον 
χρόνο πληρωμής του Δωροσήμου.

Ειδικά για τη δημοσίευση στον ημερήσιο 
τύπο Αθηνών της σχετικής ανακοίνωσης, 
θα μεριμνήσει η αρμόδια Διεύθυνση Ασφά-
λισης – Εσόδων της Διοίκησης.

5.2 Προκειμένου, να εφαρμοσθεί χωρίς 
προβλήματα η διαδικασία καταβολής αδει-
οδωροσήμου σε όλους τους εργατοτεχνίες 
οικοδόμους μέσω πίστωσης ατομικών τρα-
πεζικών λογ/μών (υποχρεωτικά και όχι με 
επιλογή) θα πρέπει, με ευθύνη των Δ/ντών 
των Υποκ/των και των Προϊσταμένων των 
Παραρτημάτων, να γίνεται κατά την πλη-
ρωμή ενημέρωση, σε κάθε έναν ασφαλι-
σμένο, για την διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθήσει ώστε, σε επόμενα τετράμηνα, 
η πληρωμή του να γίνεται μέσω τράπεζας 
(άνοιγμα λογ/μού σε τράπεζα, δήλωση του 
λογ/μού στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κ.λ.π.).

Για το σκοπό αυτό σας συναποστέλουμε 
συν/νο έντυπο με τις απαραίτητες οδηγίες.

Προς αποφυγήν ταλαιπωρίας των ασφ/νων 
οι οποίοι θα προσέρχονται για να δηλώσουν 
λογ/μό τραπέζης θα πρέπει να εξυπηρετού-
νται και τις απογευματινές ώρες και γι΄ αυτό 
θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε και τις 
ημέρες και ώρες πληρωμής δωροσήμου να 
λειτουργούν κλιμάκια στα τμήματα Μητρώ-
ου Ασφ/νων.

Επισημαίνεται ότι κατ΄ εφαρμογήν των 
διατάξεων του άρθρου 40 του Νόμου 
3863/2010, οι πλείστες των περιπτώσεων 
καταβολής παροχών σε είδος και χρήμα 
των ασφαλισμένων γίνεται με την διαδικα-
σία πίστωσης ατομικών τραπεζών λογαρι-
ασμών.

Οι ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί των ασφα-
λισμένων χρησιμοποιούνται και για την κα-
ταβολή αδειοδωροσήμου (εγκύκλιο 11/11).

6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Με την ευκαιρία πληρωμής του Δωροσήμου 
Χριστουγέννων 2011 πρέπει να χορηγήσετε 
στους οικοδόμους τα Αποσπάσματα Ατο-
μικού Λογαριασμού Ασφάλισης, τα οποία 
έχουν αποσταλεί στα Υποκαταστήματα από 
τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Πρόκειται για 
τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού 
Ασφάλισης τα οποία στάλθηκαν ταχυδρο-
μικά στη δ/νση κατοικίας των οικοδόμων 
που είναι διαθέσιμη στο Μητρώο και επέ-
στρεψαν με την ένδειξη «Άγνωστος Παρα-
λήπτης» ή «Ανύπαρκτη Διεύθυνση», καθώς 
και για τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαρι-
ασμού Ασφάλισης που εκδόθηκαν εξ αρχής 
με στόχο να αποσταλούν στα Υποκαταστή-
ματα. Η τελευταία περίπτωση αφορά οικο-
δόμους στους οποίους ήταν γνωστό από 
την αποστολή των Εντύπων Δήλωσης Τρα-
πεζικού Λογαριασμού για την πληρωμή, ότι 
η διαθέσιμη δ/νση κατοικίας ήταν εσφαλμέ-
νη και άρα δεν είχε νόημα η αποστολή των 
Αποσπασμάτων σε αυτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για προβλήματα που τυχόν θα ανακύψουν 
κατά την πληρωμή του Δωροσήμου, οι συ-
νάδελφοι των Υποκ/των Θεσσαλίας, Μακε-
δονίας και Θράκης να απευθύνονται στους 
Εκπαιδευτές Θεσσαλονίκης στα τηλέφω-
να 2310 597763 - 767 και των υπολοίπων 
Υποκ/των στο Κέντρο Επεξεργασίας στα 
τηλέφωνα 210 7457485 - 489.
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Με τον ν. 3842/2010 με τίτλο «Αποκατά-
σταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντι-
μετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες 
διατάξεις» καθιερώθηκαν σημαντικές 
αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της 
χώρας. Μια σημαντική αλλαγή που 
αφορά άμεσα τους λογιστές - φοροτε-
χνικούς, είναι αυτή που προβλέπεται με 
την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του ν. 
3842/2010. Με τη διάταξη αυτή αντικα-
ταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 
38 του ν. 2873/2000 σχετικά με την ευ-
θύνη και τις αρμοδιότητες του λογιστή 
φοροτεχνικού.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ-
θρου 38 του ν. 2873/2000 όπως ισχύει: 
« Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύ-
θυνος για την ορθή μεταφορά των οικο-
νομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα 
βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων 
ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φο-
ρολογικά και οικονομικά δεδομένα που 
προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. 
Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή 
φορολογική αναμόρφωση των αποτελε-
σμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνω-
ρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυ-
τικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται 
με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 
Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής 
υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρ-
θρο 66 του Κ.Φ.Ε.. Τέλος, με τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται 
ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική 
περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι 
δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου ει-
σοδήματος και απόδοσης των έμμεσων 
φόρων.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου αυτής, ο λογιστής φοροτε-
χνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παρα-
γράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλό-
μενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά 
καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσε-
ων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγρά-
φουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, 
τη διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας 
του επαγγέλματος τους, κατά περίπτω-
ση, τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη 
φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου 
της άδειας άσκησης επαγγέλματος τους 
και την κατηγορία της άδειάς τους.»

Δηλαδή με τη νέα διάταξη προβλέπεται 
ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί είναι υπεύ-

θυνοι, πέρα από την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλ-
λουν, ως προς τη συμφωνία αυτών με τα 
φορολογικά και οικονομικά δεδομένα 
που προκύπτουν κατά τη μεταφορά τους 
από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βι-
βλία στις κατά περίπτωση δηλώσεις, και 
για την ορθή φορολογική αναμόρφωση 
των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που 
δεν αναγνωρίζονται, καθώς και για την 
ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων πα-
ρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και 
απόδοσης των έμμεσων φόρων.

Με την ΠΟΛ.1053/24.3.2011 έχουν δοθεί 
οδηγίες ούτως ώστε το σύνολο που προ-
κύπτει από τη φορολογική αναμόρφωση 
να μεταφέρεται:

1) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για 
τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρ-
θρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Β’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ανάλογα με την 
δραστηριότητα, στους κωδικούς 564, 
565 και 566 του υποπίνακα η’ του πίνακα 
ΣΤ’ της 2ης σελίδας του εντύπου Ε3.

2) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για 
τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρ-
θρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Γ’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις «Σημειώσεις 
Φορολογουμένου» , της τέταρτης σελί-
δας του ίδιου εντύπου, θα αναγράφεται 
το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από 
την κατάσταση αναμόρφωσης (ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩ-
ΣΗΣ:................... ΕΥΡΩ ), με την σημείωση 
ότι για τους τελευταίους (υπόχρεοι παρα-
γρ. 4 άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.) στη συνέχεια 
θα μεταφέρεται στον κωδ. 022 της δεύ-
τερης σελίδας του εντύπου Ε5. Στην πε-
ρίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να συμπλη-
ρωθούν οι υπόλοιποι κωδικοί 018, 019, 
020, 450, 021, και 023 της ίδιας σελίδας.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω κατάσταση 
θα υποβληθεί υποχρεωτικά μέσω δια-
δικτύου και η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής θα ορισθεί με νεώτερη από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών, όταν 
αναρτηθεί η νεώτερη, πιο πλήρης και 
αναλυτική εφαρμογή από την ΓΓΠΣ, για 
διευκόλυνση όλων των φορολογουμέ-
νων.

Ειδικότερα, οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες 
που αναγράφηκαν στους κωδικούς της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οι-

κον. έτους 2011 θα πρέπει να αναγράφο-
νται αναλυτικά σε κατάσταση που θα συ-
νυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος, το περιεχόμενο της οποίας 
δεν είναι δεσμευτικό για τη φορολογού-
σα αρχή. Στην κατάσταση αυτή αναγρά-
φονται και δηλώνεται από τους λογιστές - 
φοροτεχνικούς ότι κατά τη διαρρεύσασα 
διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί 
ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμε-
νου φόρου εισοδήματος και απόδοσης 
των έμμεσων φόρων. Η κατάσταση αυτή 
συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος.

Ειδικά όμως για το οικον. έτος 2011 (χρή-
ση 2010) δεν συνυποβάλλεται λόγω της 
αρχικής εφαρμογής του μέτρου και της 
αναγκαιότητας ηλεκτρονικής υποβο-
λής όπου απαιτούνται μηχανογραφικές 
εφαρμογές.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου 
να είναι περισσότερο κατανοητή η συ-
μπλήρωση της κατάστασης φορολογι-
κής αναμόρφωσης, κωδικοποιήσαμε τα 
συνηθέστερα ερωτήματα και παρέχονται 
οι ακόλουθες οδηγίες:

1. Από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα αναρτηθεί νεώτερη 
πιο πλήρης και αναλυτική εφαρμογή για 
διευκόλυνση όλων των φορολογουμέ-
νων.

2. Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη 
υποβάλει την παραπάνω κατάσταση δεν 
απαιτείται να την υποβάλουν εκ νέου και 
ως εκ τούτου η δήλωσή που έχουν ήδη 
υποβάλει θεωρείται οριστικοποιημένη.

3. Εάν όμως υπάρχουν συμπληρωματικά 
στοιχεία ή διορθώσεις θα υποβληθεί νέα 
κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης 
την οποία και θα οριστικοποιούν. Με την 
υποβολή της νέας κατάστασης η παλαιά 
υποβληθείσα κατάσταση θα θεωρείται 
αυτομάτως άκυρη.

Α.) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Υποχρέωση υποβολής της κατάστα-
σης φορολογικής αναμόρφωσης έχουν 
όλοι οι επιτηδευματίες και όλες οι εταιρί-
ες που τηρούν βιβλία και στοιχεία.

α) είναι υποχρεωτική η υπογραφή της 
κατάστασης και από τον λογιστή στην 

Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.
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Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

περίπτωση που η δήλωση φορολογίας 
έχει υπογραφεί από τον ίδιο τον λογιστή,

β) υπογράφεται μόνο από τον επιτηδευ-
ματία όταν η δήλωση έχει συνταχθεί από 
τον ίδιο τον επιτηδευματία που δεν είχε 
βάσει του νόμου υποχρέωση υπογραφής 
της δήλωσης φορολογίας του από λογι-
στή.

γ) Όταν υπάρχει μεταβολή λογιστή, μετά 
την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος και ειδικά για φέτος (από το 
νέο έτος θα συνυποβάλλεται με την δή-
λωση) υποχρέωση υποβολής έχει ο νέος 
λογιστής ή σε περίπτωση άρνησης ο ίδι-
ος ο επιτηδευματίας.

2. Είναι υποχρεωτική η υποβολή κατά-
στασης αναμόρφωσης και για τις μηδενι-
κές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

3. Υπάρχει υποχρέωση υποβολής της 
κατάστασης για τις Ναυτικές Εταιρίες 
(ν.959/1979) και Ειδικές Ναυτικές Επιχει-
ρήσεις (ν.89/1967) οι οποίες απαλλάσσο-
νται υποβολής του Ε3 αλλά είναι υπόχρε-
ες τήρησης βιβλίων.

4. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής 
της κατάστασης φορολογικής αναμόρ-
φωσης για Ν.Π.Δ.Δ. (ιεροί ναοί, σχολεία, 
σωματεία & ιδρύματα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα).

5. Υπάρχει υποχρέωση υποβολής της κα-
τάστασης φορολογικής αναμόρφωσης 
από τους αγρότες του κανονικού καθε-
στώτος.

6. Υποβάλλεται κατάσταση φορολογικής 
αναμόρφωσης και σε περίπτωση ζημιάς 
.

Β.) ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

1. Στην κατάσταση φορολογικής ανα-
μόρφωσης περιλαμβάνονται μόνο οι πα-
ρακρατούμενοι και έμμεσοι οφειλόμενοι 
φόροι που αφορούν το χρονικό διάστη-
μα από 01.01.2010 έως 31.12.2010.

2. Αναγράφονται όλοι οι παρακρατούμε-
νοι και έμμεσοι φόροι σε κάθε περίπτω-
ση όπως: Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., φόρος πληρωτέ-
ων μερισμάτων, χαρτόσημο κτλ.

3. Οι φόροι που αφορούν το έτος 2010 
και έχουν βεβαιωθεί από τον έλεγχο μέ-
χρι την υποβολή της κατάστασης ανα-
μόρφωσης περιλαμβάνονται στην δεύ-
τερη στήλη του πίνακα IV (αποδοθέντες 
ή δηλωθέντες).

4. Στην στήλη του ΦΠΑ αναγράφονται τα 
ποσά που καταβλήθηκαν με έκτακτη δή-
λωση ΦΠΑ από μη ενταγμένους στο ΦΠΑ 
μόνο όταν πρόκειται για επιτηδευματίες.

5. Στην στήλη του ΦΠΑ θα συμπεριλαμ-
βάνεται και ο Φ.Π.Α. που προκύπτει μετά 
από έλεγχο ή αυτοέλεγχο.

6. Στην κατάσταση φορολογικής ανα-
μόρφωσης αναγράφονται τα τεκμαρτά 
ποσά των ταξί και λεωφορείων που είναι 
ενταγμένα σε ΚΤΕΛ.

7. Στην κατάσταση φορολογικής ανα-
μόρφωσης αναγράφονται μόνο τα Ε.Ι.Χ. 
αυτοκίνητα για τις δαπάνες των οποίων 
διενεργείται φορολογική αναμόρφωση.

8. Σε περίπτωση πώλησης Ε.Ι.Χ. αυτοκι-
νήτων, αυτά θα αναγράφονται εφόσον 
υπάρχει καταχωρημένη δαπάνη αυτών 
των αυτοκινήτων στα βιβλία της επιχεί-
ρησης, εντός της συγκεκριμένης χρή-
σης.

9. Αναγράφονται οι προβλέψεις αποζη-
μίωσης προσωπικού και εκτάκτων κιν-
δύνων εφόσον χρήζουν φορολογικής 
αναμόρφωσης.

10. Αναγράφεται στην κατάσταση ο μέ-
σος όρος των κινητών τηλεφώνων και 
των εργαζομένων που υπάρχει μέσα στη 
χρήση.

11. Στις περιπτώσεις αποσβέσεων πα-
γίων , φορολογική αναμόρφωση θα δι-
ενεργείται για τις αποσβέσεις που δεν 
αναγνωρίζονται.

Γ.) ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ:

1. Δεν αναγράφεται ο φόρος εισοδήμα-
τος, η έκτακτη εισφορά, ο Φ.Α.Π. καθώς 
και οι σχετικές περαιώσεις του έτους 
2010.

2. Δεν αναγράφονται στην κατάσταση οι 
φόροι επιχειρήσεων που εκμεταλλεύο-
νται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια 

και κάμπινγκ, των πλανόδιων πωλητών, 
Φ.Δ.Χ. κτλ., που έχουν καταβληθεί με το 
ειδικό καθεστώς φορολογίας αυτών (μέ-
χρι 30/6/2010).

3.  Δεν αναγράφονται φόροι υπέρ τρί-
των όπως: τέλη που αποδίδονται στους 
δήμους ή σε άλλους οργανισμούς (δημο-
τικός φόρος διαμονής-εστίασης- αγγελι-
όσημο).

4. Δεν αναγράφονται τα Φ.Ι.Χ. στον πί-
νακα των αυτοκινήτων της επιχείρησης 
(πίνακας II) γιατί σ’ αυτά δεν διενεργείται 
φορολογική αναμόρφωση.

Δ.) ΓΕΝΙΚΑ

1. Διευκρινίζεται ότι οι φόροι που αφο-
ρούν το χρονικό διάστημα 01.01.2010 
- 31.12.2010, και έχουν αποδοθεί εκπρο-
θέσμως ή έχουν βεβαιωθεί με οποιον-
δήποτε τρόπο, έως και την ημερομηνία 
υποβολής της κατάστασης φορολογικής 
αναμόρφωσης, περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση αυτή στη στήλη αποδοθέ-
ντες ή βεβαιωθέντες φόροι.

2. Εφόσον υπάρχουν και λοιποί έμμεσοι 
ή παρακρατηθέντες φόροι που δεν ανα-
γράφονται στην κατάσταση αυτοί θα 
καταχωρούνται με προσθήκη ανάλογων 
γραμμών.

3. Ο όρος «κωδικός» δεν θα συμπληρώ-
νεται σε κανένα πίνακα από τους υπο-
βάλλοντες αλλά θα συμπληρωθεί από το 
taxis.

4. Στις περιπτώσεις που η διαχειριστική 
χρήση εταιρίας είναι από 1/7 έως 30/6 η 
ημερομηνία υποβολής της κατάστασης 
φορολογικής αναμόρφωσης θα είναι η 
προθεσμία υποβολής της οικίας δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος, εκτός της 
χρήσης του έτους 2010 η προθεσμία της 
οποίας θα ορισθεί με νεώτερη απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών.
Τέλος διευκρινίζεται ότι στα βιβλία της 
επιχείρησης καταχωρείται σε κάθε πε-
ρίπτωση ολόκληρο το ποσό των λογα-
ριασμών κινητής τηλεφωνίας ή των δα-
πανών των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων της και η 
φορολογική αναμόρφωση διενεργείται 
κατά τη σύνταξη της δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος. Τα ποσά της κατά-
στασης μεταφέρονται στην κατάσταση 
φορολογικής αναμόρφωσης.
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