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- Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων

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

- ΥπΟικ: Υπηρεσία Διαδικτύου
(G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου
- Μέτρα για την καταπολέμηση
καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές
- Νέο πρόγραμμα για τα clusters
(δικτύωση επιχειρήσεων) στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ
Ι.Κ.Α.
Αρ.
πρωτ.:
Γ99/117/4.5.2011
Οδηγίες για την πληρωμή παροχών ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού

Α

νακοίνωση 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

Οποίος συνάδελφος έχει

της συνυποβολής με αυτήν παραστατικών που εκδίδονται και στο

κάποια πρόταση για την

εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ του υπό-

καλύτερη εικόνα του
Newsletter μπορεί να
επικοινωνήσει με τον κ.
Κωνσταντινίδη στο εξής
email: konidisk@otenet.gr

χρεου Νομικού Προσώπου.
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 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.

ΠΟΛ.1042/05-05-2011
Συμπλήρωση
Τροποποίηση
της
αριθμ.
1114200/8853/0016/27.12.2006
(ΦΕΚ 1945/2006 Β') απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

 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.

 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

Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Ζανιά στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των φορολογουμένων, καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων των παρακάτω υπόχρεων ως εξής:
1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για
τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες,
κοινοπραξίες, κλπ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ,
ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 18 Μαΐου
2012, παρατείνεται έως και τις 25 Μαΐου 2012 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος :
α. των παραπάνω υπόχρεων, που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και
β. των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΑΥΟ
ΠΟΛ. 1116/3-5-12, οι οποίες υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ., λόγω αδυναμίας της ηλεκτρονικής υποβολής τους.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού
έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, παρατείνεται έως και τις 25 Μαΐου
2012.

ΥπΟικ: Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service)
Πληροφοριών Μητρώου

Η

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν.
3979/2011) και της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων του Δημοσίου, ανέπτυξε νέα υπηρεσία Διαδικτύου (Web Service) Πληροφοριών Μητρώου.
Η υπηρεσία αυτή, η οποία λειτουργεί ήδη πιλοτικά με τρεις φορείς υπουργείων,
δίνει τη δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου Τομέα να αναζητούν και λαμβάνουν στοιχεία Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα.
Η Υπηρεσία Διαδικτύου Πληροφοριών Μητρώου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων με βάση είτε τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου), είτε τον
ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας), είτε το Ονοματεπώνυμο.
Οι πληροφορίες που παρέχει η υπηρεσία είναι:
• τα βασικά στοιχεία του φορολογούμενου (φυσικού ή μη φυσικού Προσώπου)
• τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση – τηλέφωνο)
• ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης, καθώς και οι δραστηριότητές της
• άλλα πρόσθετα στοιχεία επιχειρήσεων (φυσικών και μη φυσικών προσώπων)
όπως, τα μέλη επιχειρήσεων μη φυσικών προσώπων, τα στοιχεία εκπροσώπων, οι
συμμετοχές κ.α.
Οι Φορείς του Δημοσίου που ενδιαφέρονται να αντλήσουν πληροφορίες Μητρώου μέσω των πληροφοριακών τους συστημάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με
την ομάδα Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. μέσω του e-mail wsg2g@gsis.gr. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ, στη διεύθυνση: www.gsis.gr/wsg2g/mitrwo.html
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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
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.
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.

Μέτρα για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές

Η

προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/7/
ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές, είναι το αντικείμενο νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που
συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
Υπενθυμίζεται, ότι η Ελληνική Δημοκρατία υποχρεούται να μεταφέρει την Οδηγία
στο εσωτερικό δίκαιο μέχρι την 16η Μαρτίου 2013. Εως τότε, εκείνο που ισχύει
είναι η Οδηγία 2000/35/ΕΚ, η οποία έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο με το
ΠΔ 166/2003 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές".
Όσον αφορά τη νέα Οδηγία ΕΕ, μερικά από τα σημαντικότερα σημεία βρίσκονται
στο 'Αρθρο 3 για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων:
- Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, ο πιστωτής δικαιούται τόκο υπερημερίας χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον
πληρούνται οι εξής όροι:
α) Ο πιστωτής έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και
β) Ο πιστωτής δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν ο οφειλέτης
δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.
- Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τα
ακόλουθα:
α) Ότι ο πιστωτής έχει δικαίωμα τόκου υπερημερίας από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει
η σύμβαση.
β) Εφόσον η ημερομηνία ή η προθεσμία πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ότι
ο πιστωτής έχει δικαίωμα τόκου υπερημερίας κατά την εκπνοή οιουδήποτε από
τα εξής χρονικά όρια:
1) 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη
του τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή.
2) Εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή της ισοδύναμης αίτησης
για πληρωμή δεν είναι βέβαιη, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών.
3) Εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
4) Εφόσον προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών
με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή την
ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία διενεργείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, 30 ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία αυτή.
- Όταν προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση,
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η μέγιστη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας δεν
υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των
αγαθών ή των υπηρεσιών, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική
για τον πιστωτή.
Πηγή: www.express.gr
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Νέο πρόγραμμα για τα clusters (δικτύωση επιχειρήσεων)
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Ν

έο 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 δημοσιοποιήθηκε
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 αφετέ-

ρου, 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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Μ

ε τα ανωτέρω σχετικά κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του
άρθρου 40 του ν. 3863/2010
για την υποχρεωτική καταβολή των
Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με Πίστωση Τραπεζικού Λογαριασμού, καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την ενημέρωση του
Μητρώου ασφαλισμένων με τον αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ),
καθώς και οι ημερομηνίες πίστωσης
των τραπεζικών λογαριασμών (1 & 15
κάθε μήνα. Σε περίπτωση αργίας κατά
την ημερομηνία αυτή, η πίστωση γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το νέο σύστημα πληρωμών θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά από
6/6/2011.
Επομένως οι ασφαλισμένοι για να μπορέσουν να πληρωθούν από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, πρέπει να έχουν
δηλώσει τον αριθμό του τραπεζικού
τους λογαριασμού στον οποίο επιθυμούν να πιστώνεται κάθε φορά το δικαιούμενο ποσό παροχών.
Από τη διαδικασία δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού εξαιρούνται:
- οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκτός
από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου και τους δικαιούχους παραπληγικού επιδόματος.
- οι οικοδόμοι που λαμβάνουν το Δωρόσημο μέσω Τραπεζών και
- οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
Για τους παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί που έχουν ήδη
δηλωθεί για την πληρωμή των Συντάξεων, του Δωροσήμου και των αποδοχών, αντίστοιχα.
Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου του ΙΚΑΕΤΑΜ και των Ειδικών Ταμείων, καθώς

και οι δικαιούχοι παραπληγικού επιδόματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Ειδικών
Ταμείων, θα προσέρχονται στις υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας των Μονάδων
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 6/6/2011, με θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας, προκειμένου
να επικαιροποιήσουν ή να δηλώσουν
τραπεζικό λογαριασμό.
Για τη νέα διαδικασία πρέπει, ανά λειτουργικό τομέα να εφαρμοσθούν τα
ακόλουθα:
I. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
1. Καταχώριση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στα στοιχεία μητρώου ασφαλισμένου που τηρούνται στο
ΟΠΣ-ΙΚΑ, μετά από εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών (σχετική η
εγκύκλιο 11/11).
2. Σήμανση του Βιβλιαρίου Υγείας
(σφραγίδα) με την ένδειξη «Δηλώθηκε
Τραπεζικός Λογαριασμός».
Σε κάθε νέα απογραφή ασφαλισμένου
πρέπει να καταχωρίζεται στα στοιχεία
Μητρώου και ο τραπεζικός λογαριασμός.
Κατά συνέπεια στα δικαιολογητικά απογραφής θα πρέπει να συμπεριληφθούν
υποχρεωτικά και τα δικαιολογητικά δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού.
Η δήλωση και η καταχώριση του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού μπορεί
να γίνεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
II. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
1. Ενέργειες μέχρι 3/6/2011
Οι υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την
ενημέρωση των ασφαλισμένων που
συναλλάσσονται σε τακτική βάση (νεφροπαθείς, πράξεις θεραπείας κλπ), ότι

πρέπει μέχρι 06/6/2011 να δηλώσουν
τραπεζικό λογαριασμό στο Μητρώο,
για να αποφευχθούν προβλήματα
καθυστερήσεων πληρωμών από την
6/6/2011.
Η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού
μέχρι 3/6/2011 θα γίνεται στις υπηρεσίες Μητρώου Ασφαλισμένων των
Υποκαταστημάτων. 2. Ενέργειες από
6/6/2011
2.1. Οι υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας
από 6/6/2011 και εφεξής, θα έχουν τη
δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού
τραπεζικού λογαριασμού ή αλλαγής
των μεταβλητών στοιχείων του μητρώου ασφ/νων π.χ. δ/νση κατοικίας, Α.Δ.Τ
ή διαβατηρίου κ.λ.π. (για τη χρήση των
οθονών αυτών θα ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες).
Κατά συνέπεια, όταν καταχωρίζεται
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού από
τις υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας
θα πρέπει να σημαίνεται το Βιβλιάριο
Υγείας του ασφαλισμένου (σφραγίδα)
με την ένδειξη «Δηλώθηκε Τραπεζικός
Λογαριασμός».
2.2. Η παραλαβή των δικαιολογητικών
θα γίνεται μέσω ειδικής οθόνης για τη
χρήση της οποίας θα ενημερωθείτε με
οδηγίες που θα ακολουθήσουν.
Για τους ασφαλισμένους που θα προσέλθουν στο Υποκατάστημα για χορήγηση παροχών από 6/6/2011 και δεν θα
έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό
θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
- Αν προσκομίζουν τα δικαιολογητικά
για δήλωση τραπεζικού λογαριασμού
μαζί με τα παραστατικά του αιτήματος
τους, θα καταχωρίζεται από την υπηρεσία Παροχών Ασθενείας ο αριθμός
τραπεζικού λογαριασμού και ο αριθμός
τηλεφώνου.
- Αν δεν προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για δήλωση τραπεζικού λογαριασυνέχεια στη σελίδα 6
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σμού μαζί με τα παραστατικά του αιτήματος τους, δεν θα παραλαμβάνονται
ηλεκτρονικά ούτε τα λοιπά δικαιολογητικά. Προκειμένου όμως ο ασφαλισμένος να μην καταστεί εκπρόθεσμος στην
υποβολή αιτήματος, τα δικαιολογητικά
θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα, θα
πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο
του Τμήματος και θα παραμένουν σε
εκκρεμότητα μέχρι να δηλωθεί ο τραπεζικός του λογαριασμός. Στο σώμα
της αίτησης πρέπει να τεθεί κείμενο (με
σφραγίδα) που θα υπογράφεται από
τον ασφαλισμένο και θα αναφέρει:
«Ενημερώθηκα για την υποχρέωσή μου
να δηλώσω τραπεζικό λογαριασμό.
Ημερομηνία…………………………
Ο
ασφαλισμένος
(Υπογραφή)…………………»
III. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Οι υπάλληλοι της γραμματείας των Μονάδων Υγείας κατά την παραλαβή των
δικαιολογητικών της έκτακτης περίθαλψης θα ακολουθούν την παρακάτω
διαδικασία: Θα ελέγχουν:
- Την ασφαλιστική ικανότητα του δικαιούχου από το Βιβλιάριο Υγείας
- Τη σήμανση «Δηλώθηκε Τραπεζικός
Λογαριασμός» στο Βιβλιάριο Υγείας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σήμανση θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος
ότι πρέπει μέχρι 3/6/2011 να δηλώσει
τραπεζικό λογαριασμό στην υπηρεσία
Μητρώου, για να αποφευχθούν προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών
από την 6/6/2011. Είναι προφανές ότι
ο έλεγχος αυτός δεν θα γίνεται στα Βιβλιάρια Υγείας των συνταξιούχων, των
οικοδόμων και των υπαλλήλων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για τους ασφαλισμένους που θα προσέλθουν στη Μονάδα Υγείας από
6/6/2011 για υποβολή δικαιολογητικών για έκτακτη περίθαλψη και δεν θα

έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό
θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
- Θα παραλαμβάνονται τα λοιπά παραστατικά του αιτήματος τους, θα καταχωρείται στην αίτηση η δ/νση κατοικίας και το τηλέφωνο του ασφαλισμένου
και θα ενημερώνεται ότι δεν θα πληρωθεί αν δεν πάει στο Υποκατάστημα να
δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό.
- Στο σώμα της αίτησης πρέπει να τεθεί κείμενο (με σφραγίδα) που θα υπογράφεται από τον ασφαλισμένο και θα
αναφέρει:
«Ενημερώθηκα για την υποχρέωσή μου
να δηλώσω τραπεζικό λογαριασμό.
Ημερομηνία…………………………
Ο
ασφαλισμένος
(Υπογραφή)…………………»
Οι αιτήσεις για έκτακτη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
θα συνεχίσουν να παραλαμβάνονται
με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Όταν η δαπάνη θα
αφορά προστατευόμενο μέλος, εκτός
των προαναφερόμενων στοιχείων θα
πρέπει να συμπληρώνεται και η συγγενική σχέση με τον άμεσα ασφ/νο και το
ονοματεπώνυμο του προστατευόμενου μέλους.
IV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές των Μονάδων και στους Προϊσταμένους Παροχών Ασθενείας για την
οργάνωση και παρακολούθηση των
εργασιών, προκειμένου να συνεχίσουν
να διεκπεραιώνονται αυθημερόν τα αιτήματα παροχών ασθενείας, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιδόματα ασθενείας,
ώστε οι πληρωμές να μην καθυστερούν
πάνω από 15 ημέρες.
Τονίζεται ότι για να πιστωθεί ένας
τραπεζικός λογαριασμός, απαιτείται
η απόφαση να έχει εκδοθεί τέσσερις
(4) ημέρες πριν από την ημερομηνία

πίστωσης. (Π.χ. για τις αποφάσεις που
θα εκδίδονται μέχρι τις 10 κάθε μήνα,
τα ποσά θα πιστώνονται στις 15 του
μήνα).
V. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ DIAS PAY
ΕΘΝΙΚΗ, ΑΤΤΙΚΑ BANK ,Α.Τ.Ε
EUROBANK- ΕΡΓΑΣΙΑΣ,PROTON BANK,
PROBANK, CITIBANK, ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, MΑRFIN- ΕΓΝΑΤΙΑ
MILLENNIUM BANK, ΣΥΝΕΤ. ΧΑΝΙΩΝ,
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ, ALPHA BANK, Τ.
BANK, HSBC, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, ΓΕΝΙΚΗ, ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ,
ΣΥΝ/ΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΝ/ΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ, FBBΣΥΝ/
ΚΗ ΕΒΡΟΥ, ΣΥΝ/ΚΗ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΥΝ/ΚΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΛΤΑ
VI. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Για την ομαλή εφαρμογή της νέας διαδικασίας η Διοίκηση θα αναλάβει
κεντρικές ενημερωτικές δράσεις. Επιπλέον, όλες οι υπηρεσίες των Μονάδων
Ασφάλισης και των Μονάδων Υγείας,
πρέπει:
1. Να αναπαράγουν και να διανέμουν
στους συναλλασσόμενους ασφαλισμένους το ενημερωτικό φυλλάδιο
που επισυνάπτεται στην παρούσα. Στο
ενημερωτικό φυλλάδιο περιγράφεται
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού.
2. Να αναπαράγουν και να αναρτήσουν
σε εμφανή σημεία την ανακοίνωση που
επισυνάπτεται
3. Ειδικά οι Μονάδες της περιφέρειας
να προωθήσουν με κάθε πρόσφορο
μέσο την ανακοίνωση για το νέο σύστημα πληρωμών στα τοπικά μέσα
ενημέρωσης.

