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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Τελευταία νέα για το Πρόγραμμα ΚΟΧ Νίκαιας – Αγ. Ι Ρέντη και Κορυδαλλού

Ενημερώνουμε τους/τις εργαζόμενους/ες στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)
στον Τομέα Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007‐2013, που απασχολούνται στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι.
Ρέντη και στο Δήμο Κορυδαλλού ότι θα βρουν στους λογαριασμούς τους από την Τετάρτη
27/02/2013, μετά τις 17.00 το απόγευμα τα δεδουλευμένα για το μήνα Δεκέμβριο 2012.
Υπολογίζουμε ότι τη Δευτέρα 4/03/2013 θα έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς των
δικαιούχων τα δεδουλευμένα του μήνα Ιανουαρίου 2013.
Υπενθυμίζουμε σχετικά τις εξής διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του
Υπουργείου Εργασίας:
- Η αμοιβή υπολογίζεται ως μηνιαίος μισθός ύψους 625 Ευρώ. Επί του μισθού αυτού
γίνονται φορολογικές κρατήσεις, ανάλογα με το αφορολόγητο όριο που αντιστοιχεί
στην ηλικία του κάθε φυσικού προσώπου και με βάση το ποσό που αντιστοιχεί σε
12μηνη απασχόληση. Έτσι, για παράδειγμα, άτομο μέχρι 30 ετών δεν έχει καθόλου
κρατήσεις γιατί το σύνολο των μισθών που θα λάμβανε αν δούλευε για 12 μήνες είναι
κάτω από το αφορολόγητο όριο εισοδήματος (9.000€). Αντίθετα, άτομο 31‐60 ετών
υφίσταται κρατήσεις για το εισόδημα γιατί οι μισθοί που θα έπαιρνε αν δούλευε 12
μήνες υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο που αντιστοιχεί στην ηλικία του (5.000€). Οι
συγκεκριμένες κρατήσεις καταβάλλονται στην εφορία και επιστρέφονται στο
φορολογούμενο άτομο με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, αν ο νόμος το
επιτρέπει.
- Όσον αφορά τα ένσημα, αυτά καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα και με τις
σχετικές υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν τη συμφωνία του ΙΚΑ με τον ΟΑΕΔ για
το θέμα. Οι διαδικασίες ενημέρωσης του ΟΑΕΔ για τα άτομα που εργάζονται γίνονται
ανά τρίμηνο, με την υποβολή σχετικών εγγράφων στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΔ. Στη συνέχεια,
ο ΟΑΕΔ προχωρεί στον έλεγχο και στην επαλήθευση των στοιχείων που προσκομίζουμε
(καταστάσεις εργαζομένων και ημέρες απασχόλησης) και ενημερώνει το ΙΚΑ, ώστε να
«πιστωθούν» τα αντίστοιχα ένσημα στα ενδιαφερόμενα άτομα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

Τμήμα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Έργων

