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-Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ανακοίνωσε το
ΥΠΕΚΑ

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής των
δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
Ν.Π. και Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων

- ΠΟΛ 1105 - 06/05/2011
Η εφάπαξ παροχή, που εισέπραξαν
υπάλληλοι της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004»,
βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου της εργοδότριας εταιρείας
με ασφαλιστική εταιρεία υπόκειται σε
φόρο εισοδήματος.
- Νέο πρόγραμμα για τα clusters (δικτύωση επιχειρήσεων) στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ
- Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 32/5.5.2011
Αναδρομική υπαγωγή σε καθεστώς
πλήρους ασφάλισης των Ανέργων που
συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα
Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας
του άρθρου 47 του Ν.3220/2004, κατ’
εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.3867/2010- Τροποποίηση οδηγιών της υπ’ αριθμ. 69/2004
εγκ.

Οποίος συνάδελφος έχει
κάποια πρόταση για την
καλύτερη εικόνα του
Newsletter μπορεί να
επικοινωνήσει με τον κ.
Κωνσταντινίδη στο εξής
email: konidisk@otenet.gr

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών
Προσώπων έτους 2011:
Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
Νομικών Προσώπων έτους 2011, λήγει την 31η Μαΐου 2011,
ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ του υπόχρεου Νομικού Προσώπου.
Επίσης, λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων με
το ν. 3943/2011, ως προθεσμία υποβολής δηλώσεων Ειδικού
Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2011 ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2011 λόγω της συνυποβολής με αυτήν παραστατικών
που εκδίδονται και στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ του υπόχρεου Νομικού Προσώπου.
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ΠΟΛ.1098/4.5.2011 Τύπος και
περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος
υποβολής “Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.”, καθώς
και τρόπος και χρόνος υποβολής
της δήλωσης της διαφοράς των
ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές
φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το
άρθρο 79 του ν.3842/2010
ΠΟΛ.1103/6.5.2011 Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου
στα διανεμόμενα κέρδη των συνεταιρισμών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στα
κέρδη από εταιρία περιορισμένης
ευθύνης της αλλοδαπής
 ΠΟΛ.1104/09-05-2011
Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων εναλλακτικού
τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής
πώλησης και παροχής υπηρεσιών και λοιπών λεπτομερειών για
την εφαρμογή του αρ. 29 του Ν.
3943/2011.
Απόφαση 1246/29-04-2011
Εγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του
ΕΣΠΑ 2007- 2013 και Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
υποβολή προτάσεων έργων προς
ένταξη στο Πρόγραμμα
«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007-2013.

Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση
Κατ' Οίκον ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ
Παράταση χωρίς καταληκτική ημερομηνία και τροποποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ'
Οίκον» ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ. Το
συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των πολιτών είναι ο λόγος, σύμφωνα με το
υπουργείο, που το Πρόγραμμα παρατείνεται μέχρις εξαντλήσεως των
πόρων ανά Περιφέρεια.

φορολογικής δήλωσης, από τρεις
γίνονται δύο και τα αντίστοιχα κίνητρα έχουν ως εξής:

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στις
τέσσερις τράπεζες που έχουν επιλεχθεί περισσότερες από 30.000 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 15.000 έχουν
λάβει προέγκριση δανείου, ενώ η
υπαγωγή στο πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35%.

Επιπλέον, όπως σημειώνει το ΥΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών
των κτιρίων από τις επιθεωρήσεις
που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και την οικονομική συγκυρία,
το Πρόγραμμα τροποποιείται ως
εξής:
•Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι
τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί
μέχρι την 31/12/1989 και βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως
2.100 €/τ.μ
•Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων
για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.
Οι εισοδηματικές κατηγορίες των
ωφελούμενων, σύμφωνα με τα
στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης

?Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών,
των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν
ξεπερνά τις 40.000 € ή τις 60.000 €
αντίστοιχα.

?Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών,
των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή
60.000 και 80.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%.
Η κατάταξη στις ανωτέρω κατηγορίες γίνεται βάσει της τελευταίας
διαθέσιμης δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.
Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα και
πληρούν τους όρους θα υπαχθούν
άμεσα στο πρόγραμμα, ενώ οι νέες
τροποποιήσεις στους όρους του
προγράμματος θα ισχύουν και για
τις αιτήσεις αυτές.
Πηγή: www.in.gr
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 ΠΟΛ.1088/21-04-2011
Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων
που υποβάλλονται σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 13 έως
17 του N.3296/2004, έλεγχος αυτών καθώς και εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του
ίδιου ως άνω νόμου.
 ΠΟΛ.1107/11-05-2011
Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων
των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ.
Ι.Κ.Α.
αριθμ.
πρωτ.:
Τ01/550/12.5.2011
Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των
αυτοτελώς
απασχολούμενων,
παλαιών ασφαλισμένων (ασφαλισμένοι πριν την 1/1/93) στο θέαμα-ακρόαμα ανεξαρτήτως της
υπαγωγής τους σε άλλο φορέα
κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 33/5.5.2011
Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που ασφαλίζονταν στον
επικουρικό τομέα (τ. Τ.Ε.Α.Μ.
- Ν.Π.Δ.Δ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., νυν
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Απεικόνιση ασφάλισης
στην Α.Π.Δ

Ι.Κ.Α.
αριθμ.
πρωτ.:
A31/273/8/5.5.2011 Σχέδια αποφάσεων για τις αναγνωρίσεις χρόνου σπουδών και στρατού

Ι.Κ.Α. Αρ. πρωτ.: Γ99/117/4.5.2011
Οδηγίες για την πληρωμή παροχών ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού

ΠΟΛ 1105 - 06/05/2011

Η εφάπαξ παροχή, που εισέπραξαν υπάλληλοι της
«Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου
συμβολαίου της εργοδότριας εταιρείας με ασφαλιστική
εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,
σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα
με την αριθ. 25/2011 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.,
η οποία έγινε αποδεκτή από
τον Υφυπουργό Οικονομικών, η
εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή,
που εισέπραξαν οι υπάλληλοι της
«Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004»,
βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου
συμβολαίου, υπόκειται σε φόρο
εισοδήματος, αφενός μεν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 45 του ν. 2238/1994,
ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, κατά το μέρος αυτής, που
αντιστοιχεί στα καταβληθέντα
ασφάλιστρα και κατά το χρόνο
που απέκτησαν το δικαίωμα είσπραξης της ασφαλιστικής παροχής και αφετέρου σύμφωνα με
τη διάταξη της περ. στ' της παρ. 1
του άρθρου 24 του ν. 2238/1994,
ως εισόδημα από κινητές αξίες,
αν μέρος αυτής αντιστοιχεί στην
υπεραπόδοση των επενδύσεων
των μαθηματικών αποθεμάτων,
που σχηματίζονται για τις ασφαλίσεις ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπάλληλοι της «ΟΕΟΑ Αθήνα 2004»,
οι οποίοι ήταν δικαιούχοι της εν
λόγω παροχής, υποχρεούνται να
υποβάλουν συμπληρωματική
δήλωση για το έτος (ή τα έτη) που
με βάση το εδαφ. 1 της παρ. 1
του άρθρου 46 του ν. 2238/1994
απέκτησαν το εισόδημα (δηλαδή

κατά το χρόνο που απέκτησαν
δικαίωμα είσπραξης της ασφαλιστικής παροχής -ασφαλίσματος) με τα ποσά που εισέπραξαν
κατά το μέρος που αντιστοιχούν
στα καταβληθέντα ασφάλιστρα.
Ωστόσο, για λόγους χρηστής
διοίκησης με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι οι συμπληρωματικές αυτές δηλώσεις μπορούν να
υποβληθούν μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από την έκδοση
της παρούσας χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων του ν.
2523/1997.
Για το σκοπό αυτό και δεδομένου ότι η εταιρεία «ΟΕΟΑ Αθήνα
2004» δεν υφίσταται πλέον (έχει
ήδη διαγραφεί από το Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών), η ασφαλιστική εταιρεία «ALICO AIG LIFE»
υποχρεούται να εκδώσει προς
τους πιο πάνω υπαλλήλους βεβαίωση με τα σχετικά ποσά. Είναι αυτονόητο ότι αν μέρος της
ασφαλιστικής παροχής αντιστοιχεί στην υπεραπόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων που σχηματίζονται για
τις ασφαλίσεις ζωής σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970, η
εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία
είχε υποχρέωση να προβεί σε
παρακράτηση με συντελεστή
15% επί των σχετικών ποσών με
την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων
(περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου
24 και παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν. 2238/1994).
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Νέο πρόγραμμα για τα clusters (δικτύωση επιχειρήσεων)
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
Νέο πρόγραμμα για τη δικτύωση των
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,
με τον τίτλο «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί-Clusters» υλοποιεί το υπουργείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Στόχος του προγράμματος είναι η
ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) για την
τόνωση της ελληνικής μεταποίησης,
στους οποίους θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 8 φορείς. Εκτός
από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι
οποίες θα πρέπει να αποτελούν τα
2/3 των συμμετεχόντων στο cluster,
μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό και
επιχειρήσεις των τομέων του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.
Η υλοποίηση του προγράμματος
ξεκινά με τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος προς δυνητικούς
συντονιστές των υποψηφίων «Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχηματισμών-Clusters» που διαρκεί μέχρι τις
15 Ιουνίου 2011. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.)
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και θα
υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:
1η ΦΑΣΗ: Έκδοση πρόσκλησης
εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος προς δυνητικούς συντονιστές των υποψήφιων clusters ή προς
υφιστάμενα clusters.
2η ΦΑΣΗ: Έκδοση προκήρυξης για
την υποβολή προτάσεων υφιστάμενων και νέων clusters.
Η πρόσκληση που δημοσιοποιή-

θηκε αποτελεί την 1η φάση του προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής
στην 1η Φάση του προγράμματος
έχουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι
προτίθενται να αναλάβουν το ρόλο
του συντονιστή στο πλαίσιο της σύμπραξης - συμφωνίας που πρόκειται
να συνάψουν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες στο μελλοντικό Cluster
φορείς. Οι δυνητικοί συντονιστές
μπορεί να είναι φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τοπικά - επαγγελματικά επιμελητήρια ή/και οργανισμοί
αυτών, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά
ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς με
συναφές αντικείμενο ή ακόμα και
φορείς/ επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα.
Στο πλαίσιο της 1ης Φάσης και
μέσα σε διάστημα 15 ημερών από
την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος, θα κριθεί
η επιλεξιμότητα των υποψήφιων συντονιστών φορέων και των αρχικών
προτάσεων που πρόκειται να υποβληθούν, από ειδική επιτροπή που
θα συσταθεί στο πλαίσιο λειτουργίας
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
του υπουργείου.
Η 1η Φάση που θα διαρκέσει επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου
να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να ετοιμάσουν τις προτάσεις
τους (περίπου 5 μήνες), θα περιλαμβάνει αφενός, διαδικασίες ενημέρωσης - διάδοσης σε συνεργασία της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με
τους Συντονιστές και τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα προτεινόμενα Clusters και αφετέρου,
την έναρξη συνεργασιών μεταξύ των

επιχειρήσεων των Clusters, στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινού επιχειρηματικού τους σχεδίου. Στο τέλος
της 1ης Φάσης, θα συνταχθεί έκθεση
σχετικά με τις ενέργειες ωρίμανσης η
οποία θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης στο πλαίσιο της 2ης Φάσης
που θα ακολουθήσει.
Οι προτάσεις που θα κριθούν στην
1η Φάση ως αξιόλογες και βιώσιμες
θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν
στη 2η Φάση που θα αφορά την
προκήρυξη και την υλοποίηση του
προγράμματος. Στο πλαίσιο της 2ης
Φάσης, οι δυνητικοί επιχειρηματικοί
συνεργατικοί σχηματισμοί με την
καθοδήγηση του συντονιστή φορέα,
θα υποβάλλουν προς αξιολόγηση
αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο,
σύμφωνα με υπόδειγμα που θα εκπονήσει η Διεύθυνση Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Επισημαίνεται ότι τα Clusters είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξειδικευμένων προμηθευτών, πάροχων
υπηρεσιών, επιχειρήσεων σε σχετικούς και σχετιζόμενους βιομηχανικούς κλάδους και διασυνδεδεμένων
θεσμικών φορέων (για παράδειγμα,
πανεπιστήμια, υπηρεσίες προτυποποίησης, και εμπορικές ενώσεις), σε
ιδιαίτερους τομείς που ανταγωνίζονται αλλά και που συνεργάζονται και
έχουν συνήθως, οριζόντια ή κάθετη
διάσταση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού
ενδιαφέροντος, και στην ιστοσελίδα
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Πηγή Express
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Φορολογικά | Οικονομικά
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 32/5.5.2011
Αναδρομική υπαγωγή σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης των Ανέργων που συμμετείχαν στο
Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας του
άρθρου 47 του Ν.3220/2004, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.3867/2010Τροποποίηση οδηγιών της υπ' αριθμ. 69/2004 εγκ.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 22 του
Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/3-8-2010 τ.Α')
« Εποπτεία Ιδιωτικής ασφάλισης , σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής , οργανισμοί
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Οικονομικών », με
τις οποίες προβλέπεται τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του
Ν.3220/2004, και μετά τις διευκρινιστικές οδηγίες της ΓΓΚΑ σχετικά με το
ανωτέρω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα
ακόλουθα:
1. ΠΡΟΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όπως είναι γνωστό , με τις διατάξεις
του άρθρου 47 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ
15/28-1-2004 τ.Α') είχε προβλεφθεί
η συμμετοχή ανέργων, των οποίων
καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας
τους ή αποχώρησαν οικειοθελώς από
τις εταιρείες «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ SOFTEX Α.Ε» , «TVX HELLAS Α.Ε.».
«ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε»
και από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών , σε Ειδικό Τοπικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης , Κατάρτισης και
Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας
.( Σχετ. η υπ'αριθμ.69/2004 εγκύκλιος
της Δ/νσής μας).
Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των
ανωτέρω προσώπων στο εν λόγω πρόγραμμα, διατήρησαν την ασφάλισή
τους στους οικείους ασφαλιστικούς
φορείς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης .
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ (εφόσον δεν καλύπτονταν από
άλλο Επικουρικό Ταμείο) ,στους Κλάδους του ΟΑΕΔ του ΟΕΚ και του ΟΕΕ.
Επίσης, όσοι , ως εργαζόμενοι ασφα-

λίζονταν κατά τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων,
ασφαλίστηκαν και κατά το χρόνο του
προγράμματος σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό.
Η συνέχιση της ασφάλισής τους κατά
τη διάρκεια του προγράμματος χώρησε έως τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησής τους και μέχρι μία πενταετία , δηλ.
μέχρι τη συμπλήρωση 1500 ημερών
ασφάλισης.
Στην ίδια διάταξη είχε οριστεί ότι όσοι
από τους συμμετέχοντες συμπλήρωναν ή είχαν ηδη συμπληρώσει κατά τη
διάρκεια της πενταετίας τον απαιτούμενο για συνταξιοδότησή τους χρόνο
ασφάλισης , όχι όμως και το απαιτούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας ,
συμμετείχαν στο πρόγραμμα χωρίς το
δικαίωμα ασφάλισης , πλην του Κλάδου
υγείας , μέχρι τη συμπλήρωσή του και
πάντως όχι πέραν της βετίας. Δηλ. για
την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων
διεκόπτετο η ασφάλισή τους για όλους
τους Κλάδους (σύνταξη , ασθένεια σε
χρήμα κλπ) ,πλην του Κλάδου υγείας (
παροχών ασθένεια σε είδος).
Κατόπιν τούτου , κατά την έναρξη του
προγράμματος εντάχθηκαν σε αυτό
μόνο όσοι άνεργοι-πρώην εργαζόμενοι συμπλήρωναν , αφού συνυπολόγιζαν και τις επιδοτούμενες κατ' ανώτατο
όριο 1500 ημέρες ασφάλισης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης,
με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ασφάλισης του Κλάδου σύνταξης στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος μια
μεγάλη κατηγορία ανέργων, ,οι οποίοι
είτε είχαν ήδη 4500 ημέρες ασφάλισης είτε και περισσότερες, αλλά με το
συνυπολογισμό των 1500 ημερών δεν
συμπλήρωναν τις ελάχιστες προϋποθέσεις .(10.000 ή 10.500 Η.Α).
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
22 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίστανται τα εδάφια , τέταρτο , πέμπτο
, έκτο και έβδομο του άρθρου 47 του
Ν.3220/2004 και ορίζεται ότι :
«Οι εισφορές για τη συνέχιση της
ασφάλισης βαρύνουν το ειδικό τοπικό
πρόγραμμα .Ο χρόνος αυτός ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που
ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν.825/1978 (ΦΕΚ 189 Α'),
όπως ισχύει.
Η συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα και η συνέχιση της ασφάλισής
τους χωρεί μέχρι τη συμπλήρωση των
κατά περίπτωση προϋποθέσεων για
λήψη πλήρους σύνταξης , δεν μπορεί
όμως να υπερβεί τα πέντε έτη συνολικά, με την επιφύλαξη του επόμενου
εδαφίου.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
άνεργοι, που κατά την ολοκλήρωση
πενταετούς συμμετοχής σε αυτό δεν
συμπληρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παραμένουν στο πρόγραμμα
χωρίς το δικαίωμα ασφάλισης , εκτός
της ασφάλισης του κλάδου υγείας , και
το πρόγραμμα εφαρμόζεται κατά τα
λοιπά σε αυτούς για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι τη συμπλήρωσή τους και
πάντως όχι πέραν των έξι ετών συνολικά .»
3. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου
22 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται ρητά ότι η εφαρμογή των
ανωτέρω ρυθμίσεων έχει αναδρομική
ισχύ από την έναρξη εφαρμογής των
προγραμμάτων που υλοποιούνται δυνάμει του άρθρου 47 του Ν.3220/2004
και σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία υπαγωγής των δικαιούχων σε
αυτά.
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Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 32/5.5.2011
Αναδρομική υπαγωγή σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης των Ανέργων που συμμετείχαν στο
Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας του
άρθρου 47 του Ν.3220/2004, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.3867/2010Τροποποίηση οδηγιών της υπ' αριθμ. 69/2004 εγκ.
4. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
22 προβλέπεται ότι, από τις εν λόγω
ρυθμίσεις εξαιρούνται πλήρως οι υπαχθέντες στις διατάξεις του άρθρου 11
του Ν.3408/2005(ΦΕΚ 272/2005 τ.Α').
Πρόκειται για την κατηγορία των μεταλλωρύχων της TVX HELLAS ΑΕ, οι
οποίοι εφόσον πληρούσαν ορισμένες
προϋποθέσεις , εντάχθηκαν σε πρόγραμμα Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας
του ΟΑΕΔ.
5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του
Ν.3867/2010 , όπως ανεφέρθη και
ανωτέρω, προβλέπεται η συμμετοχή
στο πρόγραμμα των πρώην εργαζομένων - ανέργων, μέχρι τη συμπλήρωση
συνολικά των προϋποθέσεων για λήψη
πλήρους σύνταξης , η οποία δεν μπορεί
να υπερβεί την πενταετία, δηλαδή τις
1500 ημέρες ασφάλισης. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα άνεργοι, αφού
ολοκληρώσουν την πενταετή συμμετοχή τους σε αυτό και δεν συμπληρώσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
παραμένουν στο πρόγραμμα χωρίς το
δικαίωμα ασφάλισης , πλην του κλάδου
υγείας για έναν επιπλέον χρόνο.
Η νέα αυτή διάταξη έχει ως σκοπό,
όπως προκύπτει και από την σχετική
αιτιολογική έκθεση του νόμου, αλλά
και από τις οδηγίες της ΓΓΚΑ, όπως
αυτές διατυπώθηκαν στο υπ'αριθμ.
Φ10221/8469/565/7-4-2011 έγγραφο
της , την ενιαία μεταχείριση όλων ανεξαιρέτως των πρώην εργαζομένωνανέργων των ανωτέρω αναφερθέντων
Επιχειρήσεων , ούτως ώστε τελικά να
ικανοποιηθούν και εκείνοι, οι οποίοι

κατ' εφαρμογή της προγενέστερης διάταξης του Ν.3220/2004 έμειναν εκτός
ασφάλισης του Κλάδου σύνταξης στα
πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.
Δεδομένου όμως ότι ,το πρόγραμμα
έχει ήδη ολοκληρωθεί , δόθηκε στη
διάταξη αναδρομική ισχύς από την
έναρξη εφαρμογής του και σε κάθε
περίπτωση από την ημερομηνία υπαγωγής των δικαιούχων σε αυτό, αναγνωρίζοντάς τους , ως εκ τούτου , αναδρομικά τις 1.500 ημέρες ασφάλισης
του προγράμματος.
Κατόπιν των ανωτέρω , κατ' εφαρμογή
του Ν.3867/2010 και μετά τις διευκρινιστικές οδηγίες της ΓΓΚΑ ,καθίσταται
σαφές ότι, όσοι από τους πρώην εργαζομένους -ανέργους δεν καλύπτονταν
από τη διάταξη του άρθρου 47 του
Ν.3220/2004 , έχουν τη δυνατότητα να
υπαχθούν αναδρομικά στο πρόγραμμα και να αναγνωρίσουν μέχρι 1500
ημέρες ασφάλισης.
Κατά συνέπεια, για την κατηγορία ανέργων που δεν υπήχθη καθόλου στον
Κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του
ΕΤΕΑΜ, θα χωρήσει αναδρομική υπαγωγή για το σύνολο των 1500 ημερών
ασφάλισης. Για δε τις υπόλοιπες κατηγορίες ανέργων που υπήχθησαν στον
Κλάδο Σύνταξης για ορισμένο αριθμό
ημερών ασφάλισης, θα χωρήσει αναδρομική υπαγωγή για τις υπολειπόμενες ημέρες ασφάλισης μέχρι τις 1500 Η
Α, οι οποίες θα προκύψουν αφού αφαιρεθούν από τις 1500 οι ήδη πραγματοποιηθείσες.
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Όπως ανεφέρθη και ανωτέρω, οι πρώην
εργαζόμενοι - άνεργοι οι οποίοι ασφαλίστηκαν μόνο για τον κλάδο Παροχών
Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,

προκειμένου να υπαχθούν αναδρομικά σε καθεστώς πλήρους ασφάλισης ,
κατ' εφαρμογή των κοινοποιούμενων
διατάξεων, θα πρέπει να τροποποιηθεί
η ήδη χωρήσασα ασφάλισή τους , ώστε
πλέον αυτή να μετατραπεί σε πλήρη.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει εκ
μέρους του υπόχρεου εργοδότη κατάθεση αντίστοιχων «ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» κατάλληλα συμπληρωμένων , προκειμένου
να τροποποιηθεί ο Κωδικός Πακέτου
Κάλυψης (π.χ ο ΚΠΚ 176 που αντιστοιχεί σε ποσοστό ασφάλισης μόνο για τον
κλάδο υγείας να αντικατασταθεί από
τον ΚΠΚ 106 που αντιστοιχεί σε Πλήρη
ασφάλιση) και να αναπροσαρμοστούν
οι εισφορές ( Γεν.Εγγρ.Γ99/1/90/19-62002).
Ως εκ τούτου μετά την έκδοση της σχετικής Π.Ε.Ε. και την οριστικοποίησή της
η ασφαλιστική ιστορία θα ενημερώνεται μέσω της οθόνης «Τροποποίηση
Ασφαλιστικής Ιστορίας».
Επειδή όπως είναι γνωστό, το Δελτίο
Μεταβολής Στοιχείων ασφάλισης, δεν
παράγει οικονομικό αποτέλεσμα, θα
πρέπει να συνταχθεί Χειρόγραφη Π.Ε.Ε.
(Χ/Π.Ε.Ε.) εις βάρος του εργοδότη, η
οποία δεν επιβαρύνεται με Π.Τ. καθώς
επίσης και με Πρόσθετη Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.), εφόσον εξοφληθεί μέχρι 30/12/2011.
Εναλλακτικά δύναται να συνταχθεί
Π.Ε.Ε. εις βάρος του εργοδότη μέσω
ουσιαστικού ελέγχου του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α.
- Ε.Τ.Α.Μ. η οποία Μ/Π.Ε.Ε. αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω όσον
αφορά τις πρόσθετες επιβαρύνσεις
και την ενημέρωση της ασφαλιστικής
ιστορίας.
Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την είσπραξη των τρεχουσών εισφορών θα
πρέπει να γίνεται με την έκδοση ξεχωριστών παραστατικών για κάθε μισθολογική περίοδο αναφοράς τους.

