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Στο ΕΤΕΑ εντάσσονται υποχρεω-
τικά λόγω έλλειψης στοιχείων 4 επι-
κουρικά ταμεία. Στις 28/2/2013 θα 
εξετασθεί η ένταξη ή όχι του ΕΤΑΤ 
στο ΕΤΕΑ. 

Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης εντάσσονται υποχρεωτικά 
από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους 
όλα τα επικουρικά ταμεία και οι τομείς 
επικουρικής ασφάλισης για τους οποίους 
ναι μεν υποβλήθηκε αίτημα εξαίρεσης 
από την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ, σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του 
ν. 4052/2012 (Α΄41), ωστόσο μέχρι 
31.12.2012 δεν υποβλήθηκαν στο υ-
πουργείο Εργασίας αναλογιστικές μελέ-
τες και καταστατικά κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 
(Α΄160) ή απορρίφθηκαν, όπως επιση-
μαίνεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο 
Υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης. 

Για όσες περιπτώσεις έχουν υποβλη-
θεί μέχρι 31/12/2012 αναλογιστικές 
μελέτες και καταστατικά και εκκρεμεί η 
επεξεργασία τους στην Εθνική Αναλογι-
στική Αρχή και στην αρμόδια Διεύθυν-
ση Επαγγελματικής Ασφάλισης του 
υπουργείου, η προθεσμία ολοκλήρωσης 
των σχετικών διαδικασιών παρατείνεται 

έως τις 28/2/2013. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατόπιν 

αιτήματος των αντιπροσωπευτικότερων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφα-
λισμένων τους εξαιρέθηκαν από την 
ένταξη στο ΕΤΕΑ οι τομείς ΤΕΑΥΕΚ, 
ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΝΠΤ, ΤΕΑΥΕΤ, 
ΤΕΑΠΕΠ, ΤΕΑΧ και ΤΕΑΑΠΑΕ 
του ΤΕΑΙΤ, το ΤΕΑΔΥ και οι τομείς 
του ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ, καθώς 
και το ΕΤΑΤ ως προς την επικουρική 
ασφάλιση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο 
των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 
12 της εν λόγω πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου από την 1η Ιανουαρίου 
2013 εντάσσονται υποχρεωτικά στο 
ΕΤΕΑ το ΤΕΑΔΥ και οι τομείς του 
ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ, καθώς και ο 
τομέας (ΤΕΑΥΕΚ) του ΤΕΑΙΤ, καθώς 
μέχρι 31/12/2012 δεν υποβλήθηκαν 
στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας από τις αντι-
προσωπευτικότερες οργανώσεις των 
ασφαλισμένων τους καταστατικό και 
αναλογιστική μελέτη για τη μετατροπή 
τους σε ΝΠΙΔ – επαγγελματικά ταμεία 
υποχρεωτικής ασφάλισης. 
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Με...συγκρατημένα χαμόγελα ξεκίνησε το νέο έτος για τις ελληνικές τράπεζες, 
καθώς μέσα στο Δεκέμβριο συνεχίστηκε η τάση επαναπατρισμού κεφαλαίων, που 
άρχισε να κάνει δειλά δειλά την εμφάνισή της τον περασμένο Νοέμβριο. 

Η επιστροφή των καταθέσεων έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, ωστόσο αφορούσε 
ποσά που είχαν “κρυφτεί” σε θυρίδες, ή ακόμη και σε σεντούκια και αποθήκες. Τους 
τελευταίους μήνες, όσο η κατάσταση στην Κύπρο έμοιαζε με όσα ζήσαμε στην Ελ-
λάδα λίγο πριν το μνημόνιο, οι καταθέσεις άρχισαν να επιστρέφουν και από το νησί 
της Αφροδίτης. Σήμερα πλέον, επαναπατρίζονται κεφάλαια και από άλλες χώρες, 
καθώς οι καταθέτες θέλουν να εκμεταλλευτούν την αλλαγή κλίματος και τα ακόμη 
υψηλά επιτόκια. 
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Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις των Ταμείων 

Σε διαφορετικές ημερομηνίες θα καταβάλλο-
νται στο εξής οι συντάξεις προκειμένου, σύμφω-
να με στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, να μην 
δημιουργείται πρόβλημα στις τράπεζες εξαιτίας 
της προσέλευσης μεγάλου αριθμού συνταξιού-
χων την ίδια μέρα. 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), 
θα καταβάλλει τις συντάξεις την προτελευταία 
εργάσιμη μέρα κάθε μήνα, την τελευταία εργάσι-
μη τα υπόλοιπα ταμεία, ενώ ο Οργανισμός Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και ο Οργανισμός 
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 
μια ημέρα μετά. 

Συγκεκριμένα, οι συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
θα καταβληθούν την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, οι 

συντάξεις των άλλων Ταμείων στις 31 του μηνός 
και την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου θα κατα-
βληθούν οι συντάξεις του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ. 

Χωρίς σύνταξη θα μείνουν από αυτόν το μή-
να, περισσότεροι από 26 χιλιάδες δικαιούχοι του 
ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ, οι οποίοι δεν προσήλθαν 
να απογραφούν, ενώ έχουν ήδη διακοπεί 11.095 
συντάξεις του ΙΚΑ. 

Ο ΟΑΕΕ παρέτεινε την προθεσμία απογρα-
φής έως τις 15 Φεβρουαρίου, ενώ έως τις 28 του 
ίδιου μήνα θα έχουν ολοκληρω-
θεί οι αντίστοιχες διαδικασίες για 
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.  
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Επιστρέφουν οι καταθέσεις, πλέον και από το εξωτερικό  

Ξεπερνούν τις 680 οι συλλήψεις οφειλετών του 
Δημοσίου από την αρχή του 2012 έως το τέλος 
του γ' τριμήνου, σύμφωνα με στοιχεία της 
ΕΛ.ΑΣ. που επικαλείται σε έγγραφη απάντησή 
του στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικών 
Γιώργος Μαυραγάνης. 

Πηγή: www.capital.gr  

Πάνω από 680 συλλήψεις 
οφειλετών του Δημοσίου το 2012  

Στις τράπεζες θα εξοφλούν οι φορολογούμενοι 
τους φόρους εισοδήματος και ακινήτων καθώς και 
κάθε άλλη βεβαιωμένη οφειλή τους, προκειμένου 
να αποφορτιστούν οι εφορίες από την είσπραξή 
τους. 

Αυτό προβλέπουν δύο αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα με τις ο-
ποίες ανατίθεται η είσπραξη των βεβαιωμένων 
οφειλών των φορολογούμενων και του Φόρου 
Ακίνητης Περιουσίας στις τράπεζες. 
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Σε τράπεζες θα πληρώνονται 
οι φόροι 

Μέσω διαδικτύου ενημερώνονται από την Δευ-
τέρα 24 Δεκεμβρίου οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ για το πότε θεμελιώνεται το συνταξιοδοτι-
κό τους δικαίωμα. Από την παραπάνω ημερομηνί-
α και μετά θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ www.ika.gr, το ηλεκτρονικό εργαλείο 
"Οδηγός θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώμα-
τος", που είναι ενημερωμένο με τις νέες συνταξιο-
δοτικές διατάξεις του ν. 4093/2012. . 
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Το ΙΚΑ θα ενημερώνει μέσω 
internet για το χρόνο θεμελίωσης 
δικαιώματος σύνταξης  
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