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Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

-«Διενέργεια αποσβέσεων πάγιων στοιχείων έως 31/12/13
νέας επιχείρησης παραγωγής

ΠΟΛ.1156/29.5.2014
Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής
του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που
υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας
TAXISnet

Η

εκπρόθεσμη

πορτοκαλιών»

καταβολή

κα Φορολογικής Διαδικασίας.

του φόρου των περιοδι-

-

Ι.Κ.Α.

αριθμ.

πρωτ.:

Ε85/39/2.6.2014
Κοινοποίηση

των

διατά-

ξεων του άρθρου 20 του
Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/11-4-

κών δηλώσεων Φ.Π.Α.,

3. Τόκοι που τυχόν έχουν εισπρα-

που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014

χθεί από τη Φορολογική Διοίκηση

μέσω της υπηρεσίας TAXISnet με

και δεν αφορούν σε εισπράξεις

ίδια καταληκτική ημερομηνία κατα-

μέσω Τραπεζών και ΕΛΤΑ που θα

βολής, απαλλάσσεται από τόκους

τακτοποιηθούν κεντρικά, επιστρέ-

εφόσον το οφειλόμενο ποσό κατα-

φονται κατόπιν αίτησης του φορο-

βληθεί έως τις 30.5.2014.

λογούμενου ως αχρεωστήτως καταβληθέντες.

2014 τ.Α΄) – Κατάργηση της
υποχρέωσης τήρησης από
1/6/2014 του Ε.Β.Κ.Ν.Π..

2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί
αποδεικτικό φορολογικής ενημε-

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί

ρότητας στους υποκείμενους στο

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

φόρο, με την προϋπόθεση ότι εμπί-

- Άρθρα

πτουν στην ανωτέρω παράγραφο 1,

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συχνές ερωτήσεις - απαντή-

εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προ-

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδι-

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

σεις από τον Ο.Α.Ε.Ε. για θέματα Internet, θέματα εσόδων
και παροχές συντάξεων
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«Διενέργεια αποσβέσεων πάγιων στοιχείων έως 31/12/13
νέας επιχείρησης παραγωγής πορτοκαλιών»

Μ

ε

αφορμή

ερώτημα

αναφορικά με το θέμα,

την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν

5. Μετά τα παραπάνω, όσον αφο-

ή τέθηκαν σε λειτουργία.

ρά στην απόσβεση της ίδιας της

σας γνωρίζουμε τα ακό-

λουθα:

καλλιέργειας (η αξία της φυτεί3. Οι ανωτέρω διατάξεις της παρ.

ας και όχι της καλλιεργούμενης

1 και 2 της παρούσας, ισχύουν για

έκτασης), επειδή σύμφωνα με την

1. Με τις διατάξεις της περίπτ. στ'

αποσβέσεις που πραγματοποιού-

ΠΟΛ.1060/28.3.2013

της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώ-

νται από διαχειριστικές περιόδους

απόφαση προκύπτει εισόδημα από

δικα

Εισοδήματος

που αρχίζουν από την 1.1.2013 έως

το 6ο έτος και μετά, οι αποσβέσεις

(ν.2238/1994), όπως ίσχυαν, ορίζε-

και 31.12.2013 (περ. ζ'. της παρ. 1

θα διενεργηθούν από το έτος αυτό

ται ότι εκπίπτουν από τα ακαθάρι-

του άρθρου 28 του ν. 4110/2013

και μετά με το συντελεστή απόσβε-

στα έσοδα οι αποσβέσεις για την

και παρ. 25 του άρθρου 72 του ν.

σης που προβλέπεται στην υποπερί-

κάλυψη της φθοράς των κάθε εί-

4172/2013, όπως ισχύουν).

πτωση γγ' της περ. στ' της παρ. 1 του

Φορολογίας

δους εγκαταστάσεων ή μηχανημά-

υπουργική

άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (Λοιπά πάγια

των ή φθαρτών υλικών συναφών με

4. Με αίτησή της, επιχείρηση μας

στοιχεία 10%) (σχετ. το αριθ. πρωτ.

τη λειτουργία της επιχείρησης και

γνωρίζει ότι δραστηριοποιείται στο

1033836/15031/Γ0012/15.11.2007)

γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης πε-

χώρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

έγγραφό μας.

ριουσίας της επιχείρησης, εφόσον

γειας (φωτοβολταϊκό πάρκο) και

έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμ-

παράλληλα ασκεί δραστηριότητα

Όσον αφορά στην έκπτωση των δα-

φωνα με τους ειδικούς όρους που

καλλιέργειας πορτοκαλιών (φύτευ-

πανών που αποτελούν έξοδα πρώ-

ορίζονται για κάθε επιχείρηση.

ση 2011).

της εγκατάστασης (αποκλειστικά
της δραστηριότητας καλλιέργειας

Ειδικότερα, μηχανήματα, εξοπλι-

Σχετικά με τις δαπάνες που έχουν

πορτοκαλιών, χωματουργικές εργα-

σμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού),

γίνει για τη δραστηριότητα καλλιέρ-

σίες, διαμόρφωση αγροτεμαχίου),

μέσα μεταφοράς ατόμων, άυλα

γειας πορτοκαλιών (χωματουργικές

θα αποσβεσθούν από το έτος πραγ-

στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυ-

εργασίες, διαμόρφωση αγροτεμαχί-

ματοποίησής τους και τέλος, όσον

ετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια

ου, κατασκευή αρδευτικού συστή-

αφορά στα πάγια στοιχεία (μηχ/τα

στοιχεία αποσβένονται με συντελε-

ματος, εργαλεία, τρακτέρ) ζητείται

και εγκαταστάσεις) της δραστηριό-

στή 10%.

να της γνωρίσουμε αν εκπίπτουν οι

τητας αυτής, θα αποσβεσθούν από

δαπάνες αυτές από τα ακαθάριστα

το έτος εκείνο που αυτά θα χρησι-

2. Επίσης, με την υποπερ. εε' της ίδιας

έσοδα αποκλειστικά από το φωτο-

μοποιηθούν για τις ανάγκες της επι-

περίπτωσης, πάγια στοιχεία των

βολταϊκό πάρκο, δεδομένου ότι το

χείρησης.

οποίων η αξία κτήσης του καθενός

εισόδημα από την καλλιέργεια πορ-

είναι μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500)

τοκαλιών θα προκύψει μετά από το

ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ

6ο έτος.

ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά

Ο Προϊστ. της Δ/νσης
Π. Μπαλάσκας
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Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε85/39/2.6.2014
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/11-4-2014
τ.Α΄) – Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης από 1/6/2014 του Ε.Β.Κ.Ν.Π..

Σ

ας κοινοποιούμε τις δι-

λία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας

1/6/2014 το Ε.Β.Κ.Ν.Π. στους

ατάξεις του άρθρου 20

Προσωπικού) του Πληροφορια-

εργοδότες, (το οποίο τηρείται

του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ

κού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του

κατά τα προβλεπόμενα μέχρι

89/11-4-2014 τ.Α΄) «Εκλογή με-

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-

31/5/2014) και κατ’ ακολουθία

λών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

κής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

δεν θα επιβάλλουν για απασχόληση από την ημερομηνία ισχύ-

λίου και άλλες διατάξεις» και σας
4 Ορίζεται ο τύπος και τα αρμό-

ος του ανωτέρω άρθρου και

δια όργανα επιβολής των διοικη-

μετά, τις κυρώσεις του άρθρου

Με τις κοινοποιούμενες δια-

τικών κυρώσεων που επέρχονται

2 του Ν.2556/1997, αντίθετα

τάξεις, οι οποίες ισχύουν από

από την μη τήρηση των ανωτέρω

κατά την διενέργεια επιτοπίων

1/6/2014:

υποχρεώσεων των εργοδοτών.

ελέγχων θα συντάσσεται κατά τα

1. Καταργείται από την ως άνω

Σύμφωνα με την περίπτωση 6

γνωστά, η Έκθεση Ελέγχου και

ημερομηνία η υποχρέωση τή-

της παρ. 2 του προαναφερόμε-

θα ελέγχεται η τήρηση των εντύ-

ρησης και συμπλήρωσης του

νου άρθρου, το ύψος των προ-

πων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης)

Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης

στίμων, ο τρόπος υπολογισμού

και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) και

Νεοπροσλαμβανομένου

τους, η διαδικασία, ο συγχρονι-

θα σημειώνεται στην Ε.Ε. η δια-

σωπικού.

σμός των ελεγκτικών υπηρεσιών

κρίβωση της τήρησης ή μη, της

2. Τροποποιούνται οι αρμοδιότη-

και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή ανα-

υποχρέωσης αυτής.

τες των υπηρεσιών της Ε.ΥΠ.Ε.Α.

γκαία λεπτομέρεια που αφορά

Με νεότερο έγγραφό μας (μετά

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην οποία ανατί-

στην εφαρμογή των κοινοποιού-

την δημοσίευση της Υ.Α.) θα σας

θενται διευρυμένες ελεγκτικές

μενων διατάξεων θα ρυθμιστεί

παρασχεθούν αναλυτικές οδηγί-

δραστηριότητες.

με απόφαση του Υπουργού Ερ-

ες για την εφαρμογή των κοινο-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

ποιούμενων διατάξεων και την

και Πρόνοιας.

επιβολή των προβλεπομένων

γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Προ-

3. Εντάσσεται στις αρμοδιότη-

διοικητικών κυρώσεων.

τες των ελεγκτικών οργάνων
των Υποκαταστημάτων και της

Κατόπιν αυτών και μέχρι την έκ-

Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο έλεγχος

δοση της εν λόγω Υπουργικής

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

υποβολής και ορθής τήρησης

Απόφασης, οι αρμόδιες Υπηρε-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ή μη, των εντύπων Ε3 (Αναγγε-

σίες μας δεν θα χορηγούν από

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
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Άρθρα
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις από τον Ο.Α.Ε.Ε. για θέματα Internet,
θέματα εσόδων και παροχές συντάξεων
Τι είναι ο κωδικός ΔΙΑΣ και που θα τον
βρώ;
Ο κωδικός Δίας είναι ένας 15-ψήφιος
αριθμός που αποτυπώνεται στο τρίμηνο
ενημερωτικό σημείωμα στην αριστερή
πλευρά πάνω απο τις αποδοχές ή στο
συνταξιοδοτικό σας βιβλιάριο.
Από που θα πάρω βεβαίωση ΑΜΚΑ;
Μπορείτε να τυπώσετε απο το www.
amka.gr ή με την κάρτα ΑΜΚΑ ή βεβαίωση ΑΜΚΑ απο τα ΚΕΠ
Ποιος μπορεί να παραλάβει τον ηλεκτρονικό κλειδάριθμο απο οποιοδήποτε
υποκατάστημα του ΟΑΕΕ;
Απαιτείται η φυσική παρουσία ή με εξουσιοδότηση
Μπορεί να μου αποσταλεί με email, Fax,
ταχυδομικός κ.τ.λ ο ηλεκτρονικός Κλειδάριθμος;
Σύμφωνα με εντολή της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται η αποστολή κωδικών με οποιοδήποτε τρόπο (email,fax κ.λ.π) εκτός από
την φυσική παρουσία ή με εξουσιοδότηση τρίτου.
Πως ενεργοποιούμε τον ηλεκτρονικό
κλειδάριθμο που έχουμε λάβει από το
Υποκατάστημα του ΟΑΕΕ;
Για να ενεργοποιήσουμε τον ηλεκτρονικό κλειδάριθμο ακολουθούμε την εξής
διαδικασία:
1.Μπαίνουμε στις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες- Είσοδος του ΟΑΕΕ από την κεντρική σελίδα του οργανισμού www.oaee.gr
2. Στην σελίδα που εμφανίζεται Εγγραφή Χρήστη κάνουμε κλικ στην τελευταία
παράγραφο: Πατήστε εδώ για είσοδο ή
εγγραφή ή για ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού Κλειδάριθμου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.
3.Στην επόμενη σελίδα κάνουμε κλικ
στο: Εάν είστε ήδη καταχωρημένος ή για
ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού Κλειδάριθμου πατήστε ΕΔΩ.
Στην σελίδα που εμφανίζεται πληκτρολογούμε το:
Όνομα Χρήστη (που δηλώσατε κατά την
εγγραφή σας)
Κωδικός (που δηλώσατε κατά την εγγρα-

φή σας)
Αν είναι σωστά τα στοιχεία (Όνομα Χρήστη και Κωδικός ) που δώσατε τότε και
μόνο θα εμφανιστεί η επιλογή : Ειδικός
Κωδικός (Κλειδάριθμος):
Σε διαφορετική περίπτωση έχετε κάνει
λάθος ή στην καταχώρηση του ονόματος Χρήστη ή του κωδικού.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ή να
ξαναπροσπαθήσετε να εισάγετε τα σωστά στοιχεία (Όνομα Χρήστη και Κωδικός ) ή να περιμένετε να διαγραφείτε
από το σύστημα μετά του πέρασμα 1
Μηνός από την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας αίτησης για να μπορέσετε
να ξανακάνετε ηλεκτρονική αίτηση και
να λάβετε εκ νέου ηλεκτρονικό κλειδάριθμο από οποιοδήποτε υποκατάστημα
του ΟΑΕΕ.
Τον Ειδικό κωδικό τον δίνετε μόνο μια
φορά κατά την πρώτη είσοδό σας στις
ηλεκτρονικές μας Υπηρεσίες.
Απο που θα λάβω τον ηλεκτρονικό Κλειδάριθμο προκειμένου να ενεργοποιήσω
τον ηλεκτρονικό μου λογαριασμό στον
ΟΑΕΕ;
Απο οποιοδήποτε υποκατάστημα του
ΟΑΕΕ
Γιατί δεν μπορώ να εγγραφώ στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ;
Πιθανόν πληκτρολογείται λάθος τα υποχρεωτικά πεδία στην φόρμα Εγγραφής
Χρήστη. Υπάρχει όμως και η περίπτωση
να είναι ελλειπή ή λάθος καταχωρημένα
τα στοιχεία σας στον Οργανισμό μας με
αποτέλεσμα να μην ταυτίζονται με τα
στοιχεία που πληκτρολογείται.
Επισκεφτείτε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΟΑΕΕ και ζητήστε να σας εκτυπώσουν τα στοιχεία σας όπως είναι καταχωρημένα στα αρχεία μας και αν χρειάζεται
ζητήστε να σας διορθώσουν τυχόν λάθη
στο μητρώο σας.
Κάθε πότε ανανεώνονται τα αρχεία τα
οποία έχετε αναρτήσει στο Internet;
Στις αρχές κάθε μήνα
Γιατί δεν μπορώ να μπω στον λογαριασμό μου για να ενεργοποιήσω τον Ηλεκτρονικό μου κλειδάριθμο;
Είτε γιατί πληκτρολογείται λάθος Όνομα

Χρήστη ή Κωδικό ή ό λογαριασμός σας
έχει διαγραφεί από το σύστημα μιας και
έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα του ενός μηνός για την
ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.
Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να
επαναλλάβεται την διαδικασία από την
αρχή.
Συχνές Ερωτήσεις
Θέματα Εσόδων
1. Θέλω να κάνω εγγραφή στον ΟΑΕΕ,
πόση θα είναι η εισφορά μου;
Πληροφορίες σχετικά με το ύψος των
ασφαλιστικών εισφορών νέων (εγγραφή
μετά την 1/1/1993) ή παλαιών ασφαλισμένων (εγγραφή πριν την 1/1/1993) θα
βρείτε στην αρχική σελίδα του site στο
πεδίο Εισφορές -> Πίνακες Εισφορών ->
Τρέχουσες Ασφαλιστικές Εισφορές.
2. Μπορώ να καταβάλλω τις εισφορές
μου με έκπτωση;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3943/2011 άρθρο 48, ασφαλισμένος του
ΟΑΕΕ ο οποίος επιθυμεί να προκαταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές δικαιούται έκπτωση που ανέρχεται σε 1% επί
των εισφορών για το πρώτο μήνα προπληρωμής προσαυξανόμενο κατά 1%
για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής
και μέχρι δώδεκα (12) συνεχόμενους
μήνες.
3. Δεν έχω λάβει το ειδοποιητήριο πληρωμής (ταχυπληρωμή) του διμήνου, τι
πρέπει να κάνω;
Όπως ήδη αναφέρεται στο έντυπο της
ταχυπληρωμής, στις χρήσιμες πληροφορίες, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος
δεν λάβει την απόδειξη ταχυπληρωμής
θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεται
στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει για την επανέκδοσή της και πάντως
πριν το τέλος του μήνα εξόφλησης ώστε
να μην επιβαρυνθεί με πρόσθετα τέλη.
4. Θέλω να αλλάξω τα στοιχεία διεύθυνσης που αποστέλλονται οι ταχυπληρωμές, τι πρέπει να κάνω;
Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων σας υποχρεούστε να ενημερώνετε
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Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις από τον Ο.Α.Ε.Ε. για θέματα Internet,
θέματα εσόδων και παροχές συντάξεων
το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκετε.
5. Κατά τη διάρκεια της λοχείας αναστέλλεται η υποχρέωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ή συνεχίζεται κανονικά; Προβλέπονται διευκολύνσεις λόγω
μητρότητας;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3655/2008 από την ημερομηνία του
τοκετού και για 12 μήνες μετά τον τοκετό
οι ασφαλισμένες μητέρες καταβάλλουν
τις ασφαλιστικές εισφορές τους μειωμένες κατά 50% στον κλάδο σύνταξης. Οι
διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν τόσο
τις γυναίκες που θα αποκτήσουν παιδί
μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του
εν λόγω νόμου όσο και τις περιπτώσεις
των εργαζομένων γυναικών που έχουν
γεννήσει πριν της 3/4/2008. Στην τελευταία περίπτωση η καταβολή των μειωμένων εισφορών γίνεται από 3/4/2008 και
για όσο διάστημα υπολείπεται μέχρι τη
συμπλήρωση του δωδεκαμήνου μετά το
μήνα που έλαβε χώρα ο τοκετός. Για την
καταβολή των μειωμένων εισφορών θα
πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση στο
Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει η
ασφαλισμένη, καταθέτοντας ληξιαρχική
πράξη γέννησης τέκνου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Γίνεται να αλλάξω κατηγορία λόγω
χαμηλού εισοδήματος; Να πληρώνω δηλαδή σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4075/2012 δίνεται η δυνατότητα
στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που
δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν
υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και είναι ενήμεροι,
να επιλέξουν την κατάταξή τους στην
αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από
την κατηγορία στην οποία υπάγονται
υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 258/2005. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του
ασφαλισμένου, άπαξ και ισχύει έως την
31/12/2014. Η κατάταξη στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών

εισφορών στην επιλεγείσα ασφαλιστική
κατηγορία αρχίζει από το επόμενο προς
έκδοση δίμηνο μετά την ημερομηνία αίτησης. (Δείτε την εγκύκλιο 42/2012)
7. Θα ήθελα να ρωτήσω για ποιό λόγο
οι εισφορές του ΟΑΕΕ είναι αυξημένες
κατά 30 Ευρώ;
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.3863/2010
προβλέπεται μηνιαία εισφορά 5 ευρώ
για τον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματιών (E.Λ.Ε.) του ΟΑΕΔ και για τον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Εστίας
(Ε.Λ.Ε.Ε.) του Οργανισμού Εργατικής
Εστίας με σκοπό τη κάλυψη δαπανών
για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των ελευθέρων επαγγελματιών, μετά τη διακοπή του επαγγέλματος τους, όπως επίσης η οργάνωση και
εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού
τουρισμού, δαπανών και εκδρομών.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 44 του Ν.3986/2011 θεσπίστηκε
Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας (Ε.Λ.Α)
του ΟΑΕΔ, ποσού ύψους 10 ευρώ μηνιαία. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος στους ελεύθερους
επαγγελματίες σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος.
Συχνές Ερωτήσεις
Παροχές Συντάξεων
Έχω δύο ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. ΙΚΑ
και ΟΑΕΕ). Πότε θεωρείται ότι ο χρόνος ασφάλισης ανάμεσα σε δύο φορείς
(όπως με το ΙΚΑ) είναι παράλληλος και
πότε υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης;
Όταν υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης ο ασφαλισμένος έχει διανύσει ένα
χρονικό διάστημα στην ασφάλιση ενός
φορέα απασχόλησης πριν διακόψει από
αυτόν προκειμένου να περιέλθει στην
ασφάλιση του επόμενου φορέα απασχόλησης. Υπάρχει δηλαδή διαδοχικά
έναρξη-διακοπή-έναρξη-διακοπή. Ένας
ασφαλισμένος έχοντας τηρήσει το παραπάνω σχήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο ασφάλισης στο σύνολο
του προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί με
τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης
ενώ όταν κάποιος υπήρξε ασφαλισμέ-

νος για χρονικό διάστημα σε δύο φορείς
ταυτόχρονα, αυτός ο χρόνος θεωρείται
παράλληλος και κατά τη συνταξιοδότηση του από τον τελευταίο φορέα αφαιρείται από τον έναν ασφαλιστικό φορέα
κατ' επιλογή του ασφαλισμένου. Αυτό
συμβαίνει διότι ο παράλληλος χρόνος
ασφάλισης μετράει μόνο μια φορά κατά
τη σύνταξη.
Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνο παράλληλης ασφάλισης σε
δύο Ταμεία;
Όχι, μόνο χρόνο διαδοχικής ασφάλισης.
Ο παράλληλος χρόνος χάνεται;
Όχι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να λάβει ο ασφαλισμένος δεύτερη σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις
περί διπλοσυνταξιούχων με τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που ισχύουν
( - 65 ετών και 16 έτη ασφάλισης για τη
μισή σύνταξη 65 ετών και 20 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη).
Επιστρέφονται οι εισφορές που κατέβαλα για την ασφάλιση μου στον ΟΑΕΕ όταν
ο αντίστοιχος χρόνος είναι παράλληλος
με άλλον φορέα ή γενικά δεν επαρκεί για
συνταξιοδότηση από τον ΟΑΕΕ;
Όχι και τούτο διότι οι εισφορές που καταβάλλονται για την άσκηση επαγγέλματος
υποχρεωτικά υπαγόμενου στην ασφάλιση του Οργανισμού είναι απαιτητές και
επιπλέον δεν προβλέπεται επιστροφή
εισφορών λόγω μη εκπληρώσεως της
προσδοκίας συνταξιοδοτήσεως.
Είμαι μητέρα με ανήλικο τέκνο, 58 ετών,
Παλαιά ασφαλισμένη με χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ. Από τον
ΟΑΕΕ που είναι τελευταίος φορέας πότε
θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νέο
ασφαλιστικό νόμο 3863/2010;
Σε κάθε περίπτωση για όλους τους
ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ισχύουν κοινές προϋποθέσεις σύνταξης ( - 60 ετών
και 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2010
ενώ με το Ν.3863/2010 ο χρόνος των 35
ετών ανακαθορίζεται για το έτος 2011
σε τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης και
αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος μέχρι
τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης 65
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ετών και 15 έτη ασφάλισης). Επισημαίνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 10 του
Ν.3863/2010 στην οποία γίνεται αναφορά για συνταξιοδότηση μητέρων με
ανήλικο τέκνο και 5500 ημέρες εργασίας
δεν έχει εφαρμογή στον ΟΑΕΕ.
Εφόσον δεν συγκεντρώνω τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από τον τελευταίο φορέα που είναι ο ΟΑΕΕ είναι
δυνατόν να απορρίψει και να λάβω σύνταξη από τον επόμενο κατά φθίνουσα
σειρά ημερών εργασίας φορέα ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ);
Ναι, εάν σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης δεν έχετε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού στην περίπτωση σας του
ΟΑΕΕ 1500 ημέρες εκ των οποίων 500
την τελευταία πενταετία που απαιτούνται
ή αν τις έχετε πραγματοποιήσει αλλά δεν
πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις
της νομοθεσίας του (απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης) βασική προϋπόθεση για
να καταστεί αρμόδιος ο επόμενος φορέας κρίσης  όπως το ΙΚΑ  είναι να έχετε
συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τη νομοθεσία του τελευταίου
οργανισμού (ή να έχει κριθεί ανάπηρος
με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας αν πρόκειται για συνταξιοδότηση
λόγω αναπηρίας). Δηλαδή ο ΟΑΕΕ αφού
απορρίψει προκειμένου να διαβιβάσει
το αίτημα στον επόμενο φορέα κρίσης
(ΙΚΑ) θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο
το 60ο έτος ηλικίας που απαιτείται από
την νομοθεσία του Οργανισμού.
Θα καταθέσω για συνταξιοδότηση στον
τελευταίο μου ασφαλιστικό φορέα που
είναι το ΙΚΑ. Ενδιαμέσως υπήρξα ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ. Σήμερα εκκρεμεί οφειλή στον ΟΑΕΕ. Αν δεν πληρώσω τι θα συμβεί κατά την αποστολή
του χρόνου στο ΙΚΑ;
Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός μας
οφείλει να γνωστοποιήσει ολόκληρο το
χρόνο αποδεδειγμένης επαγγελματικής
απασχόλησης, έστω και αν για κάποιο
χρονικό διάστημα δεν έχουν καταβληθεί εισφορές. Η γνωστοποίηση αυτή
του χρόνου ασφάλισης έχει σαν σκοπό
μόνο τον καθορισμό του αρμόδιου για

την κρίση και την απονομή της σύνταξης φορέα. Εν συνεχεία και εφόσον από
την ανάλυση των χρόνων προκύπτει ότι
υπάρχει αρμοδιότητα για την κρίση και
την απονομή της σύνταξης από το ΙΚΑ
στην προκειμένη περίπτωση, μπορείτε
να επιλέξετε με υπεύθυνη δήλωση σας
να μεταφερθεί ο πληρωμένος χρόνος
μόνο (εφόσον επαρκεί για τη θεμελίωση
του συνταξιοδοτικού σας δικαιώματος)
ή και μέρος του απλήρωτου χρόνου
(όσου απαιτείται για τη θεμελίωση). Βάσει αυτού, του πληρωμένου χρόνου, θα
προσδιοριστεί και το τμήμα σύνταξης
του Οργανισμού μας.

Όχι, διότι συνταξιοδότηση με 37 έτη
ασφάλισης άνευ ορίου ηλικίας από τον
ΟΑΕΕ προβλέπονται για ασφαλισμένους
που μέχρι 31-12-2010 είχαν χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης που διανύθηκε
ολόκληρος σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων όπως στον
ΟΑΕΕ και επομένως δεν έχει εφαρμογή
στη διαδοχική ασφάλιση αν ο συνολικός
χρόνος ασφάλισης προέρχεται από διαφορετικούς φορείς δηλαδή ασφάλιση
σε φορέα μισθωτής εργασίας διακοπή
ασφάλιση σε φορέα ελευθέρων επαγγελματιών.

Τελευταίος φορέας ασφάλισης μου είναι
ο ΟΑΕΕ στον οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοτελούς συνταξιοδότησης
και είχα προηγουμένως επιπλέον 10 έτη
ασφάλισης στο ΙΚΑ. Συμφέρει να συνυπολογίσω στο συνολικό χρόνο και τα
ένσημα του ΙΚΑ? Θα βελτιωθεί το ποσό
σύνταξης;
Ναι, σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει βελτίωση καθώς το ποσό της σύνταξης του
ΟΑΕΕ θα προστεθεί και το τμηματικό
ποσό του ΙΚΑ. Ειδικότερα όμως και από
01/01/2011 βάσει του αρθ.5 παρ.3 του
Ν.3863/2010 επαναπροσδιορίζονται οι
συντάξιμες αποδοχές των ταμείων κύριας ασφάλισης μισθωτών (όπως το ΙΚΑ) ή
το Δημόσιο, βάσει ων οποίων υπολογίζεται το ποσό σύνταξης ώστε εκτός από
την επικαιροποίηση αυτών με βάση τον
μέσο ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή να
υπολογίζεται πλέον και η εξέλιξη των εισοδημάτων και η αναβάθμιση της ασφαλιστικής κλάσεως των ασφαλισμένων.
Αυτό θα γίνεται με τον πολλαπλασιασμό
των συντάξιμων αποδοχών του ΙΚΑ, για
κάθε έτος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε από την διακοπή της ασφάλισης
σε αυτό μέχρι το προηγούμενο έτος του
χρόνου υποβολής της αίτησης, με ορισμένους συντελεστές σύμφωνα με την
εξέλιξη των συντελεστών ωρίμανσης
των μισθών και ημερομισθίων.

Πως υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης
στο ΝΑΤ ή ο χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά το συνυπολογισμό στη σύνταξη
του ΟΑΕΕ;
Ο Οργανισμός μας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και για
τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης υπολογίζει το χρόνο υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης του ιδίου όσο και των άλλων Οργανισμών που
συμμετέχουν στη σύνταξη σύμφωνα με
τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης,
σε έτη και μήνες, που αναλύονται σε
300 ημέρες για κάθε έτος και 25 ημέρες
ασφάλισης για κάθε μήνα, πλην του ΝΑΤ
που υπολογίζεται με 30 ημέρες το μήνα
και 360 ημέρες το χρόνο. Όσον αφορά
τον χρόνο στρατιωτικής θητείας ισχύει
ότι ο ΟΑΕΕ, ως ασφαλιστικός Οργανισμός που υπολογίζει τον χρόνο ασφάλισης σε έτη και μήνες, θα υπολογίζει για
ένα έτος στρατιωτικής θητείας 12 μήνες
και 30 ημέρες για κάθε μήνα.

Έχω ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ για 34 έτη
και προηγουμένως είχα και 3 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με τα 37 έτη ασφάλισης άνευ ορίου
ηλικίας;

Έχω χρόνο ασφάλισης στον ΟΓΑ (1/199612/1998) και κατόπιν στον ΟΑΕΕ. Θα έχει
εφαρμογή στην περίπτωση μου η διαδοχική ασφάλιση;
Ναι, εφόσον συνεχίσατε να ασφαλίζεστε
στον ΟΓΑ από 1-1-1998 και μετά οπότε
και συστάθηκε στον ΟΓΑ Κλάδος Κύριας
Ασφάλισης και δύναται από αυτή την
ημερομηνία να υπάρξει εφαρμογή των
διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης
μεταξύ του ΟΓΑ και άλλων ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης
όπως ο ΟΑΕΕ.

