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.:: επιγραμματικά::.
-Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων
ηλικίας 55-64 ετών σε επιχειρήσεις
δήμων και περιφερειών
- Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για απασχόληση
10.000 επιδοτούμενων ανέργων
- Αριθ. 19648/638
Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση 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 επικαρπώτη
- Εξάμηνη παράταση στις εγγυήσεις του
Δημοσίου για δάνεια σε επιχειρήσεις

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

Φορολογικά | Οικονομικά
Ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση ελεύθερων ζωνών
και στην Ελλάδα.

Ε

ιδική πρόβλεψη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση ελεύθερων ζωνών και στην Ελλάδα με το πολυνομοσχέδιο
του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που παρουσίασε ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο υπουργικό συμβούλιο.
Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 41 του νομοσχεδίου ικανοποιείται ουσιαστικά το αίτημα
της γερμανικής καγκελαρίας προς την ελληνική κυβέρνηση για ελεύθερες ζώνες όπου εκεί
αφενός θα εγκαθίστανται μεταποιητικές κι εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και θα διακινούνται εμπορεύματα χωρίς φόρους και δασμούς. Σύμφωνα με τις διατάξεις οι χώροι και οι
προϋποθέσεις σύστασης των ελεύθερων ζωνών κι αποθηκών καθορίζονται με απόφαση
του υπουργού Οικονομικών.
Σημειώνεται ό,τι σε άλλες χώρες όπου λειτουργεί ο θεσμός των ελεύθερων ζωνών οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Δηλαδή, οι εργαζόμενοι απασχολούνται με χαμηλότερα μεροκάματα.
Από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διευκρινίζεται ότι: «Η εν
λόγω ρύθμιση αφορά σε εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης Εθνικής Τελωνειακής Νομοθεσίας και της υφιστάμενης σχετικής πρόβλεψης για την ύπαρξη και λειτουργία ελεύθερων
ζωνών και ελεύθερων αποθηκών όπου ισχύει ειδικό τελωνειακό καθεστώς. Δεν αφορά σε
καμία περίπτωση σε ζώνες ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας όπου επιτρέπονται
αποκλίσεις από το εργασιακό καθεστώς που ισχύει στη χώρα μας. Η αλλαγή που προωθείται αφορά αποκλειστικά στη δυνατότητα που θα δίνεται από το νόμο στον Υπουργό
Οικονομικών να επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε εξαγωγικές επιχειρήσεις να
εκτελούν ελαφρές μεταποιητικές δραστηριότητες εντός των συγκεκριμένων χώρων ώστε
να επανεξάγουν τα προϊόντα χωρίς αυτά να υφίστανται κόστη εκτελωνισμού».
Εξάλλου, με άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τις
μεγάλες επενδύσεις το γνωστό fast track, καταργείται το καμποτάζ, απλοποιούνται οι διαδικασίες εξαγωγών, επιταχύνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών κι εργασιών, θεσμοθετείται νέος εταιρικός τύπος με ελάχιστο κεφάλαιο έως
1 ευρώ κλπ.
Πηγή Ημερησία
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 ΠΟΛ.1003/03-01-2011
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του Ν. 3899 (ΦΕΚ
212Α/17.12.2010).
 ΠΟΛ.1265/30-12-2011
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58
Α'/23-4-2010) σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων
κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με
χαριστική αιτία ή τη δημιουργία
εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε
ακίνητα.
 ΠΟΛ.1266/30-12-2011
Παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής
φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών, που λήγουν
την 30η Δεκεμβρίου 2011.
 Αρ.Πρωτ.1177722/30-12-2011
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων
κρατών σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 51
Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως προστέθηκε με το
άρθρο 78 του Ν. 3842/2010 (Α' 58)
«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

Αρ.Πρωτ.2725/10-01-2012
Αποδοχές υπαλλήλων προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και
εργασιακής εφεδρείας και κοινοποίηση διατάξεων της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της
16ης Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ 262
Α'). Υπολογισμός ασφαλιστικών
εισφορών επί των αποδοχών της
προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

Νέα ρύθμιση οφειλών προς τα
Ασφαλιστικά Ταμεία

Ν

έα ρύθμιση οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατατέθηκε σήμερα από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη Βουλή, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».
Η νέα ρύθμιση ισχύει για όσους οφειλέτες:
- είτε δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης,
- είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος παραμονής σε προηγούμενη ρύθμιση,
- είτε έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση και είναι συνεπείς.
Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση από την ημέρα
δημοσίευσης του νόμου μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα
Με τη νέα ρύθμιση κεφαλαιοποιούνται οι οφειλές και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις μέχρι την
31.12.11 και προβλέπονται οι εξής εναλλακτικές:
1) εφάπαξ ή έως τρεις (3) ισόποσες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%)
στα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις,
2) έως έξι (6) ισόποσες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)
στα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις,
3) έως εννέα (9) ισόποσες δόσεις με έκπτωση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) στα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.
4) η ένταξη στη ρύθμιση του Α. 48, Ν. Ν. 3943/11, με έκπτωση κατά 30% στα πρόσθετα τέλη
μετά την κεφαλαιοποίηση της οφειλής μέχρι την 31.12.2011. Υπενθυμίζεται ότι η έκπτωση
ισχύει και για όσους έχουν υπαχθεί στο Α. 48 του Ν. 3943/11.
Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερη ρύθμιση του Ν. 3943/11, Α. 48 προβλεπόταν μόνο η κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι την 31. 12. 2010, ενώ στη ρύθμιση του Ν. 4019/11, Α. 20
προβλεπόταν η κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι 31.12.10, με έκπτωση κατά 20% των
πρόσθετων τελών.
Συνεχίζει να ισχύει το Α. 48, Ν. 3943/11 όσον αφορά τα εξής:
i. Το ποσό της δόσης σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών
καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά τα κατωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40%
επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του
έτους 2010 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150)
ευρώ. Εφόσον κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρους αυτού δεν υφίστατο υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ταμείων μισθωτών λόγω μη απασχόλησης
προσωπικού, το καταβλητέο ποσό αντιστοιχεί στο 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής
χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
ii. Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με
βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής
στον διακανονισμό, χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Σε περίπτωση
που έχουν διακόψει την ασφάλιση τους στον Οργανισμό αυτόν, ως εισφορά θεωρείται η
αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο διακοπής της
ασφάλισης.
iii. Για τους οφειλέτες των ταμείων ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων - ανεξάρτητα απασχολούμενων, πλην ΟΑΕΕ, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση (ii) της παραγράφου αυτής, με εξαίρεση τη δόση που είναι μηνιαία και το ελάχιστο ποσό αυτής που
ανέρχεται στα εκατό (100) ευρώ.
Επιπλέον, η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται υποχρεωτικά έως
την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα δημοσίευσης του παρόντος. Μη
καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση.
Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης αναστέλλεται έως την 31.12.2012 για
τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.
Τονίζεται ότι οφειλέτες που χάνουν το δικαίωμα παραμονής σε ρύθμιση μπορούν μετά από
αίτηση τους στα αρμόδια όργανα των ΦΚΑ να επανέλθουν σε αυτή.
Τέλος, προωθείται ρύθμιση με βάση την οποία ενεργοποιείται για οφειλέτες προς το ΙΚΑ,
η αυτόφωρη διαδικασία, αντίστοιχη με εκείνη που ισχύει για φορολογικές και τελωνειακές
οφειλές, στις περιπτώσεις που οι οφειλόμενες ασφαλιστικές οφειλές ξεπερνούν το ποσό
των 150.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα πρόσθετα τέλη.
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 Απόφαση 1453/30-11-2011
Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις
αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του
άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του
N.4001/2011, για το έτος 2012.
 Αρ.Πρωτ.1168860/06-12-2011
Αναστολή λειτουργίας, επαναλειτουργία και ανακαθορισμός τίτλου και αρμοδιοτήτων οργανικών
μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

 Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 75/30-12-2011
Επέκταση της συνάφειας των παλαιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ
και στην περίπτωση υγειονομικών
και νομικών με νομοθετική ρύθμιση.
Νόμος 4034/31-12-2011
Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας το
οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας αναφορικά με τους
φόρους εισοδήματος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη
Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983.
 ΠΟΛ.1007/3-1-2012
Οδηγίες σχετικά με την υποβολή
αιτήσεων στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου
70Α του Κ.Φ.Ε.
 ΠΟΛ.1261/27-12-2011
Διαδικασία ηλεκτροδότησης των
αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4014/2011

ΠΟΛ 1004
Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια.
ναφορικά με το πιο πάνω θέμα,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α

Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σ' αυτό.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν μετά
την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3842/2010,
τα κέρδη που αποκτούν φυσικά και
νομικά πρόσωπα από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, υπόκεινται σε παρακράτηση, με συντελεστή 20%, αν οι μετοχές
πωληθούν εντός τριών μηνών από την
απόκτησή τους, 10% αν οι μετοχές πωληθούν μετά το διάστημα αυτό αλλά
πριν την παρέλευση δώδεκα μηνών,
ενώ αν πωληθούν μετά από δώδεκα
μήνες, τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται
του φόρου. Οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή τα
πιστωτικά ιδρύματα ενεργούν την παρακράτηση με βάση στοιχεία από το
Σύστημα Αυλών Τίτλων. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος των δικαιούχων, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης
του φόρου, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια (παρ. 3 και 4).
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και
για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε
αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε
άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό (παρ. 6).

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999,
ορίζεται, ότι οι διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 εφαρμόζονται
ανάλογα και στις πωλήσεις από φυσικά
πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους
στην Ελλάδα ή ημεδαπές επιχειρήσεις
ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,
μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά
χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς
αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς
θεσμούς.
4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3842/2010 ορίζεται,
ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 27 του
ν.2703/1999 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για εισηγμένες μετοχές στο
Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν
αποκτηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2010.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 9 του
ν.2579/1998, επιβάλλεται φόρος με
συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (1,5%ο) στις
πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο

5. Ενόψει των ανωτέρω, και δεδομένου
ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη
από τις πιο πάνω διατάξεις υπουργική
απόφαση σας γνωρίζουμε, ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις
του ν.2579/1998 και του ν.2703/1999
για μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε
αλλοδαπό αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, οι οποίες αποκτώνται
από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά,
δηλαδή οφείλεται φόρος 1,5%ο επί της
αξίας πώλησης των μετοχών.
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Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο

Μ

ε το πολυνομοσχέδιο, που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, υπάρχουν
ορισμένες αλλαγές για το βαθμολόγιο
των δημοσίων υπαλλήλων, πολλές απ'
τις οποίες είχαν προαναγγελθεί από
την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα καταργούνται όλες οι οργανικές θέσεις.
Παραλλήλως, σημειώνεται ότι μετά την
Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Οικονομικών, ξεκινά άμεσα και η αξιολόγηση δομών και υπαλλήλων του δημοσίου.
Συγκεκριμένα, μετά την αναμενόμενη
ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι
δυνατόν να απασχοληθούν κατά την
υπηρεσία τους, κατατάσσονται ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ.
- Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα
οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές
διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι
στο Βαθμό Δ, ενώ οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας διάρκειας, κατατάσσονται
ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε.
- Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατατάσσονται, ως μόνιμοι,
στο Βαθμό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτηση τους, θεωρείται ως χρόνος
επιτυχούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.
- Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψη τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα
των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα
ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της
κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά
το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την
αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και
μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίηση τους ή τη συνέχιση της απασχόλησης τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ`

ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική
κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί
στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με
βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται
ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για
βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
- Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή
μετακλητή θέση μετά το διορισμό του
δημοσίου υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής
μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.
- Για την κατάταξη των υπαλλήλων, που
κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος
νόμου, καθώς και για τους αποφοίτους
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη
έξι (6) έτη. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 4 του
άρθρου 6, αφαιρούνται δύο (2) έτη.
Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη
ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν
επιλογής από το αρμόδιο όργανο και
έχουν τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα
με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του
παρόντος, κατατάσσονται στο Βαθμό
Α΄.
Επιπλέον από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου αλλάζουν και οι κατατάξεις
στους υπηρεσιακούς βαθμούς των
υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν. Έτσι,

όπως αναφέρεται στο νόμο:
α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και
ΤΕ:
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη,
στο Βαθμό ΣΤ`,
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9)
έτη,στο Βαθμό Ε`,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε
(15), στο Βαθμό Δ`,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι ένα
(21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι
τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο
Βαθμό Γ`,
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από
είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ
κατηγορία, στο Βαθμό Β`.
β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ:
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη,
στο Βαθμό ΣΤ`,
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας μέχρι έντεκα (11)
έτη, στο Βαθμό Ε`,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα εννέα
(19), στο Βαθμό Δ`,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι επτά
(27) έτη, στο Βαθμό Γ`,
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από
είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Β`.
γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ:
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής
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Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο
δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη,
στο Βαθμό ΣΤ`,
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα πέντε
(15) έτη, στο Βαθμό Ε`,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι πέντε
(25) έτη, στο Βαθμό Δ`,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από
είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθμό Γ`.
Καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις
Καταργούνται όλες οι κενές οργανικές

θέσεις των δημοσίων υπαλλήλων, των
υπαλλήλων στους ΟΤΑ και εκείνων που
εργάζονται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου όπως προβλέπεται από
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Οι θέσεις
που εξαιρούνται είναι:
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το
χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος
νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ
33/2006 (Α`280),
β) για την πλήρωση των οποίων έχει
εκδοθεί πράξη προκήρυξης μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου,
γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και
του παραϊατρικού προσωπικού των δη-

μοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ.,
των φορέων κοινωνικής πρόνοιας και
του Ε.Κ.Α.Β.,
ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της
ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης,
στ) του διπλωματικού κλάδου και των
εξομοιούμενων με αυτόν βαθμολογικά
και μισθολογικά κλάδων του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και
του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: www.imerisia.gr

ΠΟΛ. 1006
Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της
από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α΄31.12.2011)

Σ

ας κοινοποιούμε τις διατάξεις
των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. 268 Α΄31.12.2011.
1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2,
3, 4 και 5 του άρθρου 3 της πιο πάνω
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
μετατίθεται από 1η Ιανουαρίου 2012
σε 1η Απριλίου 2012 ο χρόνος έναρξης
ισχύος της παραγράφου 3 του άρθρου
16 του Ν. 3943/2011, σχετικά με τη
φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής
τους. Συγκεκριμένα, θα φορολογείται
με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος η υπεραξία που προκύπτει
από την πώληση μετοχών εισηγμένων
στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο,
όταν η αγορά τους λαμβάνει χώρα από
1η Απριλίου 2012 και μετά. Μέχρι τότε
εξακολουθεί να επιβάλλεται φόρος
2%ο επί της αξίας των πωλούμενων
μετοχών και η υπεραξία που προκύπτει
από την πώληση απαλλάσσεται της φορολογίας.

2. Με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής φορολογικών δηλώσεων
που προβλέπεται από τις διατάξεις της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 μέχρι και
την 30η Δεκεμβρίου 2011. Η προθεσμία αυτή έχει ήδη παραταθεί με την
ΠΟΛ. 1266/2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012.
3. Με την παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρατείνεται η ισχύς των
διατάξεων των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και
ε΄ της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 του Ν. 2579/1998, σύμφωνα με τις οποίες καταβάλλονται εφάπαξ πάγια ποσά φόρου, για την άδεια
κυκλοφορίας και το όχημα αντίστοιχα,
κατά τη μεταβίβαση τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, λεωφορείου δημόσιας χρήσης ενταγμένου σε
ΚΤΕΛ, καθώς και λεωφορείου δημόσιας
χρήσης που ανήκει στον Οργανισμό
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(ΟΑΣΘ), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

4. Με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζεται ότι το πιστοποιητικό
του άρθρου 48 του Ν. 3842/2010 απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα
που καταρτίζονται από φυσικά πρόσωπα, μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.
Τονίζεται ότι το πιστοποιητικό αυτό
απαιτείται να επισυνάπτεται μόνο σε
συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από νομικά πρόσωπα μετά
την 1η Ιανουαρίου 2012. Ο τύπος και
το περιεχόμενο του πιστοποιητικού
των νομικών προσώπων καθώς και ο
τρόπος εφαρμογής του, ορίζονται στην
ΠΟΛ. 1265/2011 Απόφαση Υπουργού
Οικονομικών.
5. Με τη διάταξη της παραγράφου 9
του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τροποποιείται
η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου
του Ν. 3845/2010 (65 Α΄), όπως αυτό
προστέθηκε με την παράγραφο 6 του
άρθρου 4 του Ν. 3899/2010 (Α΄ 212),
και ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης
επιβολής του ειδικού φόρου των διαφημίσεων που προβάλλονται από την
τηλεόραση, η 1-1-2013.
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Δημοσιοποίηση στοιχείων για την μη καταβολή του Δώρου
Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Τ

ο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δημοσιοποιεί τα στοιχεία που απεστάλησαν από
τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και
τα Τμήματα Εργασιακών Σχέσεων
όλης της επικράτειας αναφορικά με
την μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2011 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν συνολικά 1.545 καταγγελίες στα Τμήματα Εργασιακών Σχέσεων όλης της
χώρας αλλά και στην Τηλεφωνική
Γραμμή Καταγγελιών του Σ.ΕΠ.Ε
15512, για μη καταβολή του Δώρου
Χριστουγέννων, συνολικού ποσού
οφειλής €2.361.944. Οι καταγγελίες
αυτές αφορούσαν 763 επιχειρήσεις
διαφορετικών κλάδων οικονομικής
δραστηριότητας, που απασχολούν
συνολικά 10.750 εργαζομένους.
Από τις ανωτέρω καταγγελίες, σε
306 περιπτώσεις το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας άσκησε κατά των
παραβατών εργοδοτών την διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε 680
περιπτώσεις, προέβη στην διενέργεια εργατικής διαφοράς μεταξύ
των εργοδοτών και των εργαζομένων. Από τις μέχρι σήμερα επιλυθείσες εργατικές διαφορές έχει
καταβληθεί στους εργαζόμενους
συνολικά το ποσό των €560.889. Για
τις υπόλοιπες περιπτώσεις υπήρξε
τηλεφωνική συμφιλιωτική παρέμβαση των Επιθεωρητών Εργασίας προκειμένου να καταβληθεί το

Δώρο των Χριστουγέννων στους
εργαζόμενους.
«Βασικός μας στόχος ήταν να καταβληθεί σε κάθε περίπτωση στους
εργαζόμενους το Δώρο Χριστουγέννων. Και για αυτό το λόγο δώσαμε
βαρύτητα στον συμφιλιωτικό ρόλο
και την συμφιλιωτική παρέμβαση
των Επιθεωρητών προκειμένου το
Δώρο να δοθεί όσο πιο άμεσα γινόταν», αναφέρει ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας κ. Μιχάλης Χάλαρης.
«Στις περιπτώσεις που η συμφιλιωτική παρέμβαση δεν απέδωσε,
οι Επιθεωρητές άσκησαν κατά των
εργοδοτών την διαδικασία του αυτοφώρου»
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μετά
και από σχετική εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. , θα
πραγματοποιήσει το Α΄ τετράμηνο
του 2012 στοχευμένους ελέγχους
σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρούνται έντονα
φαινόμενα παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
Πιο συγκεκριμένα οι Επιθεωρητές
Εργασιακών Σχέσεων, του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας θα εντείνουν τους ελέγχους σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως:
• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφη-

μερίδες, περιοδικά, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς)
• Καντίνες και τροφοδοσία με τρόφιμα (catering)
• Διαφήμιση (δημιουργία, υλοποίηση και διανομή εντύπων)
• Δραστηριότητες κέντρων κλήσεων
• Γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
• Βιοτεχνίες ιματισμού – φασόν
• Εκτυπώσεις
• Κατασκευή μονάδων ήπιων μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες)
• Ανακύκλωση - Εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων
• Δραστηριότητες σχετικές με την
φυσική ευεξία (γυμναστήρια, κέντρα αδυνατίσματος κλπ)
• Συνεργεία – βενζινάδικα – πλυντήρια αυτοκινήτων και πάρκινγκ
• Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια ξένων γλωσσών
Την ίδια περίοδο οι Επιθεωρητές
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας, θα πραγματοποιήσουν
ελέγχους, αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
στους χώρους εργασίας, σε:
• Υπεργολάβους της ΔΕΗ
• Υπηρεσίες καθαριότητας των
Ο.Τ.Α.
• Εργασίες συντήρησης σε σταθμούς βάσης τηλεπικοινωνιών

