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.:: επιγραμματικά::.
- Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α)
«επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης»
Ο.Γ.Α.
απόφαση
αριθ.
1032/19.12.2013
Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
Κ.Υ.Α.
αριθμ.
5423.2/04/16.12.2013
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί «Χορήγησης Οικονομικής Ενισχύσεως σε
Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων
Ναυτικών, Λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013»
- Στο 10% του εισοδήματος οι
αποδείξεις για το 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχου
- Έρευνα για πιθανή φοροδιαφυγή διεξάγει το ΣΔΟΕ σε γερμανικές εταιρείες αυτοκινήτων στην
Ελλάδα
- ΓΣΕΕ - Πώς αμείβονται οι αργίες
των εορτών
- Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1190635
ΕΞ 11.12.2013
ΕΕΤΗΔΕ - Αποξήλωση του μετρητή
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Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης»
Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.
4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή
φόρου πολυτελούς διαβίωσης» και
της Α.Υ.Ο. – ΠΟΛ.1245/13.11.2013
παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

κυβικά, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί
του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, ενώ στα αυτοκίνητα με πάνω από δυόμιση χιλιάδες
2.500 κυβικά, επιβάλλεται φόρος με
συντελεστή δέκα (10%) τοις εκατό.

1. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης
επιβλήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
18Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και ισχύουν με την παραγράφου 6
του άρθρου 74 του ν. 4172/2013
(ΦΕΚ 167Α), στα ποσά της ετήσιας
αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης
που προκύπτουν από τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων και λοιπά επί πλέον
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του
το Υπουργείο Οικονομικών.

Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης
αυτοκίνητα που αγοράστηκαν μεταχειρισμένα από τον ΟΔΔΥ, ως έτος
πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα θεωρείται αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που
χορηγήθηκε μετά την μεταβίβασή
τους από τον ΟΔΔΥ.

Τα θέματα και οι λεπτομέρειες της
διαδικασίας εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων καθορίστηκαν με
την ΑΥΟ - ΠΟΛ.1245/13.11.2013
(ΦΕΚ. 2876 Β΄).
2. Ο φόρος αυτός βαρύνει τα φυσικά πρόσωπα, από των οποίων την
δήλωση φορολογίας εισοδήματος
προκύπτει αντικειμενική δαπάνη
(τεκμήριο) του άρθρου 16 του ν.
2238/1994, λόγω κυριότητας ή κατοχής επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής και μικτής χρήσης ή τύπου
JEEP με κυβισμό ακριβώς χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά και άνω, αεροσκαφών, ελικόπτερων, ανεμόπτερων και δεξαμενών
κολύμβησης και υπολογίζεται ως
εξής:
→ Στα αυτοκίνητα με κυβισμό ακριβώς χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα
(1.929) κυβικά και μέχρι κυβισμού
ακριβώς δυόμιση χιλιάδες (2.500)

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βαρύνονται με αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα από ακριβώς 1929
κυβικά και άνω και με παλαιότητα
κάτω των 10 ετών, τα οποία ανήκουν
σε εταιρίες (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή περιορισμένης ευθύνης
ή ανώνυμες ή αστικές, καθώς και
σε κοινωνίες και κοινοπραξίες που
ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα), ο
φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται στα ποσά των αντικειμενικών δαπανών όπως ορίζονται στην
παρ. 1 άρθρ. 16 του N. 2238/1994.
Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται
τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης με παλαιότητα άνω των
δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης
κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία
απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Για το οικονομικό έτος
2013 παλαιότητα άνω των δέκα (10)
ετών, έχουν τα αυτοκίνητα με έτος
πρώτης κυκλοφορίας πριν από την
01/01/2003.

→ Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και
ανεμόπτερα, ο φόρος ισούται με
το γινόμενο του ποσού της ετήσιας
αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
→ Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, ο φόρος
ισούται με το γινόμενο του ποσού
της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%).
3. Εάν κατά την διάρκεια του έτους
2012, επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης είχε μεταβιβαστεί ή
είχε τεθεί σε ακινησία, ή είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά, ο φόρος
πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται
ανάλογα για τους μήνες που αυτό
βρίσκονταν στην κυριότητα ή κατοχή του υπόχρεου μέσα στην χρήση
2012, δεδομένου ότι η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σύμφωνα με την περιπτ. γ΄ της παραγρ. 1
του άρθρου 16 του ν. 2238/1994 σε
τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες
κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου.
Σε περίπτωση συγκυριότητας, ο
φόρος επιμερίζεται κατά το λόγο
των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου, όπως και η αντικειμενική
δαπάνη.
4. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 44 του ν. 4111/2013,
ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης
επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας
αντικειμενική δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή
επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης μεγάλου κυβισμού, αεροσκαφών, ελικόπτερων, ανεμόπτερων και δεξαμενών κολύμβησης,
όπως αυτά προσδιορίζονται με τις
συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης»
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.
2238/1994, μετά τις μειώσεις ή εξαιρέσεις του άρθρου 18, γενικά για
τον ορθό υπολογισμό του, ισχύουν
οι οδηγίες που έχουν δοθεί για την
ορθή εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων αυτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι :
- Για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις εκπαίδευσης
οδηγών, ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και
γενικότερα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν για τον σκοπό λειτουργίας τους περισσότερα του ενός
αυτοκίνητα, ο φόρος επιβάλλεται
στο πρόσωπο που βαρύνεται με το
αυτοκίνητο το οποίο δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη.
- Για τα μισθωμένα αυτοκίνητα βαρύνεται ο μισθωτής, για όσο διάστημα αυτά είναι μισθωμένα και
οπωσδήποτε πάνω από ένα μήνα.
- Στους συνταξιούχους που έχουν
υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας
τους και σύμφωνα με την περίπτ.
ζ΄ του άρθρου 18 του ν. 2238/1994
οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες
τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης
επιβάλλεται πάνω στα ποσά που
προκύπτουν μετά από τη μείωση
αυτή.
- Στις περιπτώσεις μη εφαρμογής
αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών, με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 18 του ν. 2238/1994, όπως
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης αναπήρων που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας ή
ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα

για κινητικά ανάπηρους με ποσοστό που υπερβαίνει το εξήντα επτά
τοις εκατό (67%), δεν επιβάλλεται
φόρος πολυτελούς διαβίωσης επειδή δεν προσδιορίζεται για αυτά
αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.
- Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν
την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή
τους στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης η΄ του άρθρου 18 του ν. 2238/1994, η οποία
προστέθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του
άρθρ. 21 του Ν. 3943/2011, εφόσον
δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και
επομένως δεν επιβάλλεται φόρος
πολυτελούς διαβίωσης.
5. Ειδικά για το οικονομικό έτος
2013, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης βεβαιώνεται σε ξεχωριστό
εκκαθαριστικό σημείωμα από αυτό
του υπολογισμού του φόρου εισοδήματος, βάσει της δήλωσης Φ.Ε.
οικ. έτους 2013, μετά από σχετικούς ελέγχους με διαθέσιμα στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά
στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών εκτυπώνει και αποστέλλει ταχυδρομικά στους υπόχρεους
ατομική ειδοποίηση, επί της οποίας
αναγράφεται η ταυτότητα οφειλής
του προς καταβολή ποσού, η προθεσμία καταβολής του, καθώς και
το συνολικά οφειλόμενο ποσό για
καταβολή. Παράλληλα το εκκαθαριστικό με ενσωματωμένη την πιο
πάνω ειδοποίηση αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr, με
δυνατότητα εκτύπωσης από τους
υπόχρεους – φορολογούμενους.

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης
οικονομικού έτους 2013, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία
εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα
από τη βεβαίωση του φόρου. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
και εμπρόθεσμης καταβολής του
συνολικά οφειλόμενου φόρου πολυτελούς διαβίωσης, παρέχεται έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%).
Για το οικ. έτος 2013 δεν βεβαιώνεται το συνολικό ποσό του φόρου
πολυτελούς διαβίωσης που τελικά
οφείλεται, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα είκοσι επτά (27) ευρώ,
αθροιστικά λαμβανόμενο για τον
φορολογούμενο και τη σύζυγό του.
6. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης ελλιπών - λανθασμένων στοιχείων για
την ορθή εκκαθάριση, οι υπόχρεοι
φορολογούμενοι υποβάλλουν στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση - τροποποιητική δήλωση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που διαθέτουν και
η Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση.
7. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης
δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον
προσδιορισμό του φορολογητέου
εισοδήματος.
8 Σε περιπτώσεις αποβιωσάντων, ο
φόρος πολυτελούς διαβίωσης που
προκύπτει για το διάστημα προ θανάτου, βαρύνει τους κληρονόμους,
ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Ο.Γ.Α. απόφαση αριθ. 1032/19.12.2013
Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν. 4169/1961.
2. Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του
άρθρου 12 του Π.Δ/τος 78/1998
«Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών»
3. Τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Π

αρατείνουμε μέχρι και 23
Δεκεμβρίου 2013 την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης, Α΄ εξαμήνου 2013 και
ληξιπρόθεσμων, χωρίς αναπροσαρμογή των εισφορών αλλά με τις τιμές που ίσχυαν στις 29-11-2013.
Οι πληρωμές των αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών θα μπορούν
να πραγματοποιηθούν μέσω ΕΛΤΑ

με την ειδική ειδοποίηση - απόδειξη Ταχυπληρωμής που έχει ήδη
αποσταλεί.
Οι πληρωμές των εργοδοτών – επιχειρήσεων θα γίνονται μόνο μέσω
Τράπεζας Πειραιώς με την προσκόμιση του εντύπου ΚΜΠ 640.
Ο Διοικητής
Δρ. Ξενοφών Βεργίνης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 5423.2/04/16.12.2013
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί «Χορήγησης Οικονομικής Ενισχύσεως
σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013»

Τ

ροποποιούμε την πργ 5 της υπ’
αριθμ. 5423.2/03/2.12.2013
κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ως εξής:
«5. Η οικονομική ενίσχυση της παργ.
1 καταβάλλεται από 09−12−2013
έως και 27−12−2013 στους δικαι-

ούχους με την προσέλευση τους
στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή και στα
κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία,
Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό..»
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ.
5423.2/03/2.12.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας

και Αιγαίου και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄
3083/04−12− 2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 2013

Στο 10% του εισοδήματος οι αποδείξεις για το 2014
από μισθωτούς και συνταξιούχου

T

ο υπουργείο Οικονομικών
κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο
Ιδιοκτησίας Ακινήτων που προβλέπει πως μισθωτοί και συνταξιούχοι
θα πρέπει το 2014 να συλλέξουν
αποδείξεις αξίας ίσης με το 10%

του φορολογητέου εισοδήματός
τους, αντί του 25% που ίσχυε μέχρι
σήμερα.
Το ανώτατο ποσό απαιτούμενων
αποδείξεων παραμένει στις 10.500
ευρώ, ενώ αν οι αποδείξεις υπολεί-

πονται των απαιτούμενων επιβάλλεται στην διαφορά φόρος 22%.
Η τροπολογία προβλέπει την έκδοση υπουργικής αποφάσεως για το
είδος των αποδείξεων που θα συλλέγουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
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Έρευνα για πιθανή φοροδιαφυγή διεξάγει το ΣΔΟΕ σε
γερμανικές εταιρείες αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Έ

ρευνα για πιθανή φοροδιαφυγή διεξάγει το ΣΔΟΕ στις
γερμανικές εταιρείες αυτοκινήτων Daimler, BMW και Opel στην
Ελλάδα, με αφορμή τις εξαιρετικά
χαμηλές εργοστασιακές τιμές.
Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων
(dpa) ο Διευθυντής του ΣΔΟΕ Θεόδωρος Φλωράτος επιβεβαιώνει τις
πληροφορίες για διεξαγωγή έρευνας, ενώ εκπρόσωπος της Daimler
σημειώνει ότι η εταιρεία συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές.
Επί της αρχικής τιμής, αναφέρεται
στο δημοσίευμα, υπολογίζονται κατόπιν οι φόροι, με αποτέλεσμα, όσο

χαμηλότερες είναι οι τιμές, τόσο μικρότερα να είναι και τα έσοδα του
ελληνικού κράτους, από τον ΦΠΑ
έως τα τέλη ταξινόμησης και τον
φόρο πολυτελείας.
Το γερμανικό πρακτορείο επικαλείται μάλιστα δημοσίευμα του
Spiegel της επόμενης εβδομάδας,
σύμφωνα με το οποίο, ο εισαγωγέας
εκδίδει τιμολόγιο 22.135 ευρώ για
μια Mercedes S-Klasse, ενώ η τιμή
πώλησης του συγκεκριμένου μοντέλου είναι τέσσερις φορές υψηλότερη. «Αυτό δεν μπορούμε να το
επιτρέψουμε», δηλώνει ο κ. Φλωράτος και διευκρινίζει ότι οι έρευνες
κινούνται προς κάθε κατεύθυνση
και όχι μόνο εναντίον γερμανικών

αυτοκινητοβιομηχανιών.
Η BMW, από την πλευρά της, δηλώνει ότι η τιμολόγηση βασίζεται σε διεθνή στάνταρντς και είναι σύμφωνη
με τους κανονισμούς του ΟΟΣΑ και
το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Μέσω των χαμηλότερων τιμών, οι
έμποροι, επισημαίνεται στο τηλεγράφημα, είναι σε θέση να προσφέρουν μεγαλύτερες εκπτώσεις στους
πελάτες τους και εκτιμάται ότι, αν οι
τιμές ήταν υψηλότερες, στην Ελλάδα θα πωλούνταν ακόμη λιγότερα
αυτοκίνητα.
News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ
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Η

ΓΣΕΕ για να αποφευχθούν
αυθαίρετες
παρερμηνείες σχετικά με τις αργίες και
την αμοιβή των εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα για τις αργίες Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς
και
Θεοφανείων, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα προβλεπόμενα
από την ισχύουσα νομοθεσία:
Κατά την περίοδο των εορτών έχουν
καθορισθεί με το νόμο ημέρες υποχρεωτικής αργίας και ημέρες κατ’
έθιμο αργίας.
Ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας είναι η ημέρα των Χριστουγέννων
(25η Δεκεμβρίου) κατά την οποία
απαγορεύεται η απασχόληση των
μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που
νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

Έτσι ισχύουν τα εξής:
1) Επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν
Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς
που αμείβονται με ημερομίσθιο το
σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα
πέραν του μηνιαίου μισθού.
2) Επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν
Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας
δικαιούνται να λάβουν αν αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες
καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους
και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό
τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό: α)
προσαύξηση 75% επί του νόμιμου
ωρομίσθιού τους και το οφειλόμενο κατά τη συγκεκριμένη ημέρα
μισθό τους ίσο με τόσα ωρομίσθια
όσα είναι και οι ώρες απασχόλησης
εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις
που υπάγονται στις διατάξεις περί
Κυριακής αργίας και λειτουργούν
εκτάκτως και β) μόνο προσαύξηση
75% επί του νόμιμου ημερομισθίου
για όσες ώρες απασχοληθούν αν
πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις περί Κυριακής αργίας
γ) Όσοι από τους ημερομίσθιους
δεν προσέλθουν στην εργασία τους
αν γνωρίζουν ότι η επιχείρηση λειτουργεί δεν θα λάβουν την αμοιβή
της ημέρας αυτής.
Ως κατ’ έθιμο αργίες είναι η δεύτεσυνέχεια στην επομένη σελίδα
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ρη ημέρα των Χριστουγέννων (26η
Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη),
η Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου
ημέρα Τετάρτη 2014), τα Θεοφάνια
(6Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα
) και αμείβονται ως εξής:
Οι παραπάνω εορτές δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες και συνεπώς είναι εργάσιμες ημέρες για τους
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα
εκτός αν έχουν καθιερωθεί ως εξαιρέσιμες αργίες με ειδικά διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις κτλ. Έτσι

επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή η
λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και η απασχόληση των μισθωτών. Στους μισθωτούς που απασχολούνται κατά τις ημέρες αυτές,
αν μεν είναι ημερομίσθιοι οφείλεται
να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία
προσαύξηση, αν δε αμείβονται με
μηνιαίο μισθό καμιά αμοιβή, πέρα
του κανονικού μισθού τους.
Σημειώνεται ιδιαίτερα για τους
αμειβόμενους με ημερομίσθιο εάν
δεν απασχοληθούν τις ημέρες αυ-

τές, έστω και για λόγους που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, θα
καταβληθεί το ημερομίσθιό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
εργαζόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του Κέντρου
Πληροφόρησης Εργαζομένων και
Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ www.
kepea.gr ή να επικοινωνούν στα
τηλέφωνα 210 8202100 & 210
8202174.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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ΕΕΤΗΔΕ - Αποξήλωση του μετρητή
σης της ηλεκτροδοτού-

Ο

Αν ωστόσο, εκ παραδρομής έχει

προκύπτει ότι η παροχή ρεύματος

μενης επιφάνειας λαμ-

υπολογιστεί το τέλος για τις μη ηλε-

για το ακίνητό της διακόπηκε μετά

βάνεται από το πεδίο του Κωδικού

κτροδοτούμενες αυτές παροχές,

από δική της αίτηση την 5-7-2011

Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πλη-

για το έτος 2011 ή 2012 είτε και για

και αποξηλώθηκε την 30-8-2011,

ροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου

τα δύο έτη, παρότι οι καταναλω-

ενώ η ενημέρωση της βάσης πλη-

της Δ.Ε.Η. κατά τη 17η Σεπτεμβρί-

τές είχαν αιτηθεί έγκαιρα (πριν τις

ροφοριών της ΔΕΗ έγινε μεταγενέ-

ου 2011, για το έτος 2011 και κατά

ανωτέρω ημερομηνίες) τη διακοπή

στερα της 17-9-2011 λόγω υπαιτιό-

την 31η Μαρτίου 2012 για το έτος

της σύνδεσης ηλεκτροδότησης του

τητάς της.

2012.

ακινήτου τους, θα πρέπει οι ενδια-

προσδιορισμός της χρή-

τικό αίτημα της κας ……………..,

φερόμενοι να απευθυνθούν στην

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακα-

Στις περιπτώσεις που κατά τις ανω-

αρμόδια, για τη φορολογία εισοδή-

λείστε για τις δικές της άμεσες πε-

τέρω ημερομηνίες οι παροχές ρεύ-

ματός τους Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας

ραιτέρω ενέργειες, με την υπόδειξη

ματος ήταν μη ενεργές, συνεπεία

βεβαίωση από τη Δ.Ε.Η. ότι με δική

να αντιμετωπίζετε κατά τον ίδιο

διακοπής, είτε μετά από αίτηση

της υπαιτιότητα δεν ενημερώθηκε

τρόπο παρόμοια αιτήματα που σας

του ενδιαφερομένου για διακοπή

το αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου

υποβάλλονται.

της σύμβασής του με τη ΔΕΗ είτε

να τους επιστραφεί το καταβληθέν

με αποξήλωση του μετρητή και όχι

ποσό για το τέλος ή να διαγραφεί σε

συνεπεία οφειλών του καταναλωτή

περίπτωση μη πληρωμής του.

προς τη ΔΕΗ ή άλλο πάροχο, τότε

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

και μόνο δεν γίνεται χρέωση του

Από τις σχετικές βεβαιώσεις της

ΕΕΤΗΔΕ.

ΔΕΗ που επισυνάπτονται στο σχε-

Μαρία Η. Μενούνου

