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Την κατάργηση του διαχωρισμού της οφειλής των 20.000 ευρώ σε κύρια σύνταξη και προσαυξήσεις, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν
χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αναμένει η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Το ΒΕΑ έστειλε επιστολή και στο νέο
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη για
το θέμα, ενώ είχε προηγηθεί επιστολή και στον υπουργό Γιάννη Βρούτση.

Iδιοκτήτης: BEA

Όπως έχει επισημάνει το Β.Ε.Α, παρά το γεγονός ότι ο Ν. 3863/10
προβλέπει ότι η οφειλή για την συνταξιοδότηση από τον τ. Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών δεν μπορεί να ξεπερνά τις
20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τελών και των προσαυξήσεων, πρακτικά αυτό δεν εφαρμόζεται.

Πρόεδρος: Ραβάνης Παύλος
Τμήμα:
Tύπου, Eκδόσεων & 			
Δημοσίων Σχέσεων BEA
Tηλ.: 210 3680874
dimitrak@acsmi.gr
Δημοσιογραφική Επιμέλεια
Αργυρώ Μαυρούλη
Tηλ.: 6937352001
a.rm.a@hotmail.com
Kαλλιτεχνική Eπιμέλεια
Σκαρμούτσος Γιώργος
mail@gioskar.com

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών,
που εξετάζουν αιτήματα συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ, δεν χορηγούν τη σύνταξη στους δικαιούχους, αν η κύρια
οφειλή ξεπερνά το ποσό των 14.202 ευρώ, ακόμα και αν συνολικά το
οφειλόμενο ποσό δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.
Σημειώνεται, ότι ποσό των 14.202 ευρώ είναι ίσο µε το 30πλάσιο του
κατωτάτου ορίου συντάξεων γήρατος ΟΑΕΕ, δηλαδή ποσό εισφορών
30 х 473,40 = 14.202,00 ευρώ και το υπόλοιπο 5.798 ευρώ μέχρι τις
20.000 ευρώ πρέπει να είναι οι προσαυξήσεις.
Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, είναι απαραίτητο να υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση, με στόχο να σταματήσει ο διαχωρισμός της οφειλής σε κύρια και τόκους και να εφαρμόζεται συνολικά
το όριο των 20.000 ευρώ.
Πρόκειται για παραβίαση εν προκειμένω, της ως άνω νομοθετικής
πρόβλεψης και για αυθαίρετο και παράνομο αιφνιδιασμό των μελών
μας, δικαιούχων σύνταξης, που βρίσκονται ξαφνικά εγκλωβισμένοι
σε μία πρωτοφανή κατάσταση ένδειας και στέρησης κάθε εισοδήματος για την κάλυψη των ανελαστικών εξόδων επιβίωσής τους.
Το Β.Ε.Α. έχει ήδη ζητήσεις την παρέμβαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, προκειμένου να εφαρμοστεί το όριο των 20.000
ευρώ για το σύνολο της οφειλής και να επανεξετασθούν οι αιτήσεις
χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν ήδη απορριφθεί, καθώς η κύρια οφειλή τους υπερέβη τις 14.202 ευρώ.
Η διοίκηση του Επιμελητηρίου διαμαρτύρεται έντονα γι’ αυτή την παράνομη και αυθαίρετη απόφαση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και επιμένει στην άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας, ώστε να πάψει η
ταλαιπωρία και ο αυθαίρετος αιφνιδιασμός των ελευθέρων επαγγελματιών.

* Tα δημοσιευόμενα άρθρα απηχούν τις
απόψεις των συντακτών τους. Eπιτρέπεται
αναδημοσίευση με αναφορά στην πηγή.

Ο παράνομος διαχωρισμός της οφειλής θα έχει ως αποτέλεσμα, να
αποκλειστούν για άλλη μια φορά χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες,
που έχουν καταβάλλει εισφορές επί σειρά ετών, από την προσωρινή εθνική σύνταξη, που θα δοθεί ως έναντι, από το τελικό ποσό της
σύνταξής τους. Η παροχή αυτή, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, δεν χορηγείται όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα
όρια.
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Πώς θα
επανεκκινήσει η
επιχειρηματική
δραστηριότητα
το 2021
Του Παύλου Ραβάνη
Προέδρου του ΒΕΑ

Η ελληνική οικονομία ετοιμάζεται σε λίγες ημέρες
να αφήσει πίσω της μια από τις δυσκολότερες χρονιές στη σύγχρονη ιστορία της με την πανδημία
του Covid 19 να έχει συρρικνώσει το ΑΕΠ με διψήφιο ποσοστό και να έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες συνέπειες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
που ήδη έφεραν το βαρύ φορτίο της δεκαετούς οικονομικής κρίσης.

τοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις πληττόμενες και
μη, είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Την ίδια στιγμή η εξίσωση όλων των επιχειρήσεων
δημιουργεί μεγάλες ανισότητες και για την επανεκκίνηση της Οικονομίας πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά οι παρακάτω τρεις παρακάτω
κατηγορίες επιχειρήσεων:

Η επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης για τις
ΜμΕ, προδιαγράφεται δυσοίωνη εάν δεν παρθούν
τώρα μέτρα, που όχι απλά θα ανακουφίζουν, αλλά
θα δημιουργούν και τις προϋποθέσεις επανεκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εάν δεν
δράσουμε τώρα, τότε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων αυτών, δεν θα μπορέσουν
να επαναλειτουργήσουν, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

1. « Υγιείς» και δυνατές παραγωγικές επιχειρήσεις
με εξαγωγικό προσανατολισμό.
2. « Άρρωστες» αλλά βιώσιμες επιχειρήσεις, που
παρουσιάζουν κυρίως χρηματοοικονομικές δυσκολίες.

Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε στην οικονομία το προσεχές διάστημα,
θα είναι αυτό της ρευστότητας. Η έλλειψη ρευστότητας που θα παρατηρηθεί, οφείλεται τόσο στην
κατακόρυφη πτώση του τζίρου σε σειρά επιχειρήσεων και νοικοκυριών, όσο και στην αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων, από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών αντίστοιχα.

3. « Βαριά Άρρωστες», πτωχευμένες ή υπό πτώχευση επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να απορροφήσουν προγράμματα χρηματοδοτήσεων. Το μόνο
που χρειάζονται είναι η δυνατότητα να κλείσουν
την επιχείρησή τους με ταχύτητα, η καθιέρωση της
«δεύτερης ευκαιρίας», για έντιμους και ικανούς
Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες που «ατύχησαν»,
ώστε να επιχειρήσουν εκ νέου.

Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις
συνέπειες και οι αντιστάσεις τους είναι μικρότερες.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει πάσης φύσεως
επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη και επιβάλλεται
να κλείσουν τόσο για το καλό του επιχειρηματία
όσο και για το κράτος.

Μετά τις νέες αποφάσεις της ΕΚΤ δεν επιτρέπεται
καμία καθυστέρηση. Είναι επιβεβλημένο να προχωρήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα εγγυήσεων και
επιδοτήσεων από το κράτος και οι Τράπεζες να
κάνουν την σχετική μόχλευση, ώστε να δοθούν
δάνεια κίνησης σε όλες επιχειρήσεις που έχουν
ανάγκη. Με κύριο κριτήριο την δυνατότητα βιωσιμότητα της επιχείρησης, ανεξάρτητα αν είναι ενήμερη η όχι.

Ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, εκφράζουμε την σταθερή βούληση για συμμετοχή σε διάλογο και συνεργασία με τους κρατικούς φορείς,
δηλώνουμε επαγρύπνιση για κάθε εξέλιξη, - ιδίως
στην παρούσα κρίσιμη οικονομική και κοινωνική
συγκυρία – και αναμένουμε την άμεση λήψη μέτρων προστασίας, και επιβίωσης και ανάπτυξης
του επιχειρηματικού κόσμου.

Το μέχρι σήμερα κυβερνητικό πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής που μάλιστα αφορά εκα-
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Ενημερωτική
εκδήλωση στο Β.Ε.Α
«e-shop: Μύθοι
και αλήθειες για
τις δυνατότητες
εισόδου των ΜμΕ
στο ηλεκτρονικό
εμπόριο»
Αναγκαία η ένταξη
δευτερευόντων ΚΑΔ
λιανικής

10.000 μέλη του Β.Ε.Α βιοτέχνες, ασκούν ΚΑΙ
λιανικό εμπόριο και σχεδόν στο σύνολό τους,
αποκλείονται από τη Δράση. Πρόκειται για επιχειρήσεις, που δεν μπορούσαν να υποβάλουν
πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», είτε γιατί δεν πληρούσαν την προϋπόθεση για τον ελάχιστο αριθμό
ΕΜΕ, είτε γιατί επρόκειτο για μία επένδυση που
δεν μπορούσαν να κάνουν.
«Η παραγωγή δεν πρέπει να αποκλείεται, αλλά
αντίθετα, να ενισχύεται. Η εικόνα που έχουμε
πλέον στατιστικά, μετά τα δυο lock- down, μας
επιβεβαιώνει, ότι μέσα σε ελάχιστους μήνες,
δημιουργήθηκε η ανάγκη εισόδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιακής οικονομίας,
για να ανταπεξέλθουν όχι μόνο στην συγκεκριμένη συγκυρία, αλλά γενικότερα στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες».
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα
«e-ΛΙΑΝΙΚΟ», επεσήμανε ότι θα ενεργοποιηθεί
έως το τέλος του μήνα, προκειμένου οι μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις- εργοδότες, που μέχρι
σήμερα δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα
να χρηματοδοτήσουν τέτοιες δράσεις, να ξεκινήσουν να υποβάλουν αιτήσεις. Το πρόγραμμα
θα είναι απλό, για να είναι προσβάσιμο από τους
περισσότερους επιχειρηματίες, με το Υπουργείο
να επιθυμεί τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή.

Εν αναμονή της επίσημης απάντησης του
υπουργείου Ανάπτυξης και του Ειδικού Γραμματέα ΕΤΠΑ & ΤΑ κ. Γ. Ζερβού για την ένταξη
στο πρόγραμμα «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» και των δευτερευόντων ΚΑΔ λιανικού εμπορίου, πραγματοποιήθηκε χθες στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της
Αθήνας, ενημερωτική εκδήλωση για τις δυνατότητες εισόδου των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Β.Ε.Α κ. Κώστας Δαμίγος, επισήμανε για άλλη μια φορά, ότι περίπου
4

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι δύσκολη και δαπανηρή, το γιατί η λειτουργία του δεν
μπορεί να ενταχθεί και να υποστηριχθεί από τις
υφιστάμενες διαδικασίες της εταιρείας, το γιατί
δεν προσφέρει δωρεάν λύσεις, γιατί είναι αποδοτική επένδυση και γιατί ταιριάζει σε όλες τις
επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο Γ.Γ Εμπορίου παρουσίασε την
ηλεκτρονική πλατφόρμα του «e-Καταναλωτής»,
αλλά και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την
προσθήκη νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Μέχρι σήμερα, περίπου 90.000 έχουν κατεβάσει
την πλατφόρμα και κάνουν χρήση για την επιλογή προϊόντων, ακόμη και μέσω της διαδικασίας
του «click away», ενώ είναι έτοιμη και η διαδικασία του «click inside». Οι καταναλωτές μέσω
της πλατφόρμας, θα μπορούν το επόμενο διάστημα, μετά τα καύσιμα, να δουν και να συγκρίνουν τιμές και στον τομέα της Ενέργειας και των
Ασφαλιστικών προϊόντων.

Ο κ. Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος Σύμβουλος αγοράς και επιστημονικός συνεργάτης του Β.Ε.Α, αναφέρθηκε στις προκλήσεις
του ηλεκτρονικού εμπορίου για τις βιοτεχνικές
επιχειρήσεις και ανάλυσε τους λόγους για τους
οποίους το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει έδαφος, αλλά και τους κινδύνους που εγκυμονεί, αν
δεν τηρηθούν μια σειρά από προϋποθέσεις που
έχουν να κάνουν με την μελέτη του κλάδου, τον
ανταγωνισμό, τον σωστό σχεδιασμό και φυσικά
τους κατάλληλους εργαζομένους. «Ένα e- shop
πρέπει να σχεδιαστεί σωστά προκειμένου να αποφέρει έσοδα στην επιχείρηση, διαφορετικά ο ανταγωνισμός είναι τόσο μεγάλος που ένα μέτριο – κακό
e-shop δεν θα φέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα»
τόνισε ο κ. Παπαγεωργακόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Σταμπουλίδη, το προσεχές
διάστημα, θα υπάρξει κώδικας διαφάνειας για
την εποπτεία του ηλεκτρονικού εμπορίου, για
να γνωρίζει ο καταναλωτής, εάν κάποιο κατάστημα έχει απασχολήσει το κράτος.
Ο κ. Δημήτρης Κορωναίος e–commerce
expert, ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη του Β.Ε.Α
για τις συνθήκες που επικρατούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί
κάποιος να επενδύσει στο ηλεκτρονικό εμπόριο»
ανάφερε ότι 80% των καταναλωτών, κάνουν
πλέον ηλεκτρονικά έρευνα αγοράς και το 50%
επιλέγει τελικά να αγοράσει μέσω διαδικτύου.

Την εμπειρία τους και τον τρόπο που μπορούν
μέσω των marketplaces να παρουσιάσουν οι μικρομεσαίοι τα προϊόντα τους, μοιράστηκαν η
κα Δέσποινα Χατζοπούλου από την πλατφόρμα του skroutz.gr, η κα Ρενάτα Φωτεινού από
το marketplace του PUBLIC και ο κ. Βασίλης
Χρηστίδης από την εταιρεία Knowledge και το
DirectMarket.

Σε ό,τι αφορά στη συνολική εικόνα της αγοράς,
ο κ. Κορωναίος επεσήμανε, ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 10.000 ηλεκτρονικά καταστήματα, από τα οποία τα 2/3 αφορούν σε μεσαίες
- μεγάλες και το 1/3 σε μικρές, ενώ είναι χαρακτηριστικό, ότι το 70% του τζίρου γίνεται από
500 επιχειρήσεις.

Η κα Χατζοπούλου επισήμανε, ότι στην πλατφόρμα συμμετέχουν 3.300 επιχειρήσεις από
όλη την χώρα και τους δυο προηγούμενους μήνες, οι παραγγελίες άγγιξαν το 1 εκατομμύριο,
εκ των οποίων οι 250.000 παραγγελίες, προήλθαν από καταστήματα που δεν είχαν ηλεκτρονική παρουσία έως σήμερα. Όσον αφορά τον
παραγόμενο τζίρο, ανήλθε σε 25 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 6,1 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις
που δεν είχαν e-shop. Η συμμετοχή είναι πολύ
απλή και έχει πλήρη εποπτεία της παραγγελίας
ο επιχειρηματίας.

Πολλές μικρές επιχειρήσεις επιλέγουν τα
marketplaces για να ανεβάσουν τα προϊόντα
τους και να μπορέσουν να τα πουλήσουν μέσω
μιας ηλεκτρονικής υπεραγοράς. Σύμφωνα με
τον κ. Κορωναίο, το 59% των επιχειρήσεων που
είχαν την δυνατότητα πώλησης εκτός του φυσικού καταστήματος, είδαν αύξηση των πωλήσεων το 2020, σε σχέση με το 2019, ενώ το 74% των
ηλεκτρονικών καταστημάτων είδαν την επισκεψιμότητα τους να αυξάνεται κατά 98%.

Η κα Φωτεινού ανέφερε, ότι μέσω του πρώτου
marketplace στην Ελλάδα, Public, δημιουργήθηκε το «shop in shop», όπου οι επιχειρήσεις
μπορούν να έχουν την δική τους βιτρίνα, διαδικτυακά. Υπάρχουν 2.000 ελληνικά καταστήμα-

Αναφερόμενος στου μύθους, όπως τους χαρακτήρισε, που υπάρχουν στην συγκεκριμένη
αγορά, ο κ. Κορωναίος ανέλυσε στα μέλη του
Β.Ε.Α τους λόγους για τους οποίους η κατασκευή
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τα, μέσω του marketplace, με 1 εκατ. προσφορές
για τον καταναλωτή. Τα οφέλη είναι πολλαπλά,
όπως πρόσβαση σε εκατομμύρια πελάτες με μηδενικό κόστος αρχικά, αύξηση πωλήσεων και
τζίρου, εμπειρία στην εξυπηρέτηση των πελατών, υπηρεσίες marketing και μοναδικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης όσων επιλέξουν να ενταχθούν.

Αποκλεισμός των
βιοτεχνών από την
Δράση «Ε-Λιανικό»

Την ένταξη και των δευτερευόντων ΚΑΔ λιανικού εμπορίου στη δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» που χρηματοδοτεί την δημιουργία / ανάπτυξη e– SHOP
ζητάει ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Π. Ραβάνης.

Ο κ. Χρηστίδης από τη Knowledge και το
DirectMarket, παρουσίασε μια πρωτοβουλία,
που έχει αναπτυχθεί από το περιβάλλον των
επιμελητηρίων, όπου έχουν ενταχθεί 1.600 επιχειρήσεις με 1,6 εκατ. προϊόντα. Προωθεί και
στηρίζει τις τοπικές αγορές και τα προϊόντα του.
Αποκτούν αμέσως, ένα ηλεκτρονικό ράφι να
πουλήσουν τα προϊόντα τους, έχουν την δυνατότητα click away και εφόσον χρειαστεί, του click
in shop.

Με επιστολή του προς τον Ειδικό Γραμματέα
ΕΤΠΑ & ΤΑ κ. Γ. Ζερβό, ο κ. Ραβάνης επισημαίνει
ότι «τα μέλη του Β.Ε.Α αδυνατούν να κατανοήσουν το λόγο που, όπως διαπιστώνουν από την
προδημοσίευση της Δράσης, η χρηματοδότηση
θα αφορά αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που
ασκούν λιανικό εμπόριο σαν κύρια δραστηριότητα, αποκλείοντας τις επιχειρήσεις εκείνες, που μπορεί να διαθέτουν δευτερεύοντες ΚΑΔ λιανικού εμπορίου».

Όσον αφορά στο κόστος ένταξης σε κάποιο
marketplace, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων,
ανέφερε ότι η ένταξη είναι δωρεάν αρχικά και
μετά υπάρχει χρέωση, ανάλογα με τις πωλήσεις
προϊόντων.

Με δεδομένο ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις
του τόπου έχουν έρθει αντιμέτωπες με κατακόρυφη πτώση του τζίρου τους λόγω της πανδημίας, αναζητούν νέα κανάλια επικοινωνίας
και επαφής με τον τελικό καταναλωτή, με αποτέλεσμα κάποιοι εξ αυτών, να προσδοκούν τη
συμμετοχή τους στη δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» καθώς
ασκούν ΚΑΙ λιανικό εμπόριο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλές επιχειρήσεις – μέλη του Β.Ε.Α. με ερωτήσεις και προβληματισμούς. Τον συντονισμό της εκδήλωσης, είχε
ο κ. Στ. Κομνηνός, Επιχειρηματικός Μέντορας –
Σύμβουλος Β.Ε.Α.

Σημειώνεται, ότι περί τα 10.000 μέλη του
ΒΕΑ, βιοτέχνες, ασκούν ΚΑΙ λιανικό εμπόριο
και σχεδόν στο σύνολό τους αποκλείονται
από τη Δράση. Πρόκειται για επιχειρήσεις,
που δεν μπορούσαν να υποβάλουν πρόταση
στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», είτε γιατί δεν πληρούσαν την
προϋπόθεση για τον ελάχιστο αριθμό ΕΜΕ, είτε
γιατί επρόκειτο για μία επένδυση που δεν μπορούσαν να κάνουν.

Όλη η εκδήλωση, έχει αναρτηθεί στο κανάλι
του youtube του Επιμελητηρίου: https://www.
youtube.com/watch?v=Tl4k4zJG_Lc&t=2615s

Ανταποδοτικές		
Υπηρεσίες Β.Ε.Α
προς τα Μέλη

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α προσθέτει ότι «είναι εξαιρετικά άδικο και άνισο για
τις μεταποιητικές επιχειρήσεις να αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη
δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» και επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους επιχειρηματίες, που ασκούν λιανικό εμπόριο (ως
δευτερεύουσα ή κύρια δραστηριότητα), να χρη-

Περισσότερες πληροφορίες
στη σελίδα 64
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ματοδοτήσουν τη δυνατότητά τους να προσελκύσουν την αγορά, με κάθε πρόσφορο μέσον, εν
προκειμένω, ηλεκτρονικά».

τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα,
από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Δεδομένου ότι οι τελικοί όροι του προγράμματος τελούν ακόμα υπό διαμόρφωση, το Β.Ε.Α
ζητά να επανεξεταστεί ο αυστηρός όρος χρηματοδότησης και να επεκταθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στις επιχειρήσεις που ασκούν λιανικό εμπόριο σαν δευτερεύουσα δραστηριότητα.

■

Η πλειοψηφία
των παραγωγικών
επιχειρήσεων
αποκλείεται από το
e-λιανικό

Με έκπληξή μας, διαπιστώνουμε σήμερα, ότι
δεν υπήρξαν ευήκοα ώτα από το οικονομικό
επιτελείο, καθώς ένας αριθμός περίπου 8.000
επιχειρήσεων του Β.Ε.Α. με ΚΑΔ λιανικής, δεν
μπορούν να ενταχθούν.

Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση «γυρνάει την
πλάτη» στην συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με επιστολή του προς
τον Ειδικό Γραμματέα ΕΤΠΑ & ΤΑ κ. Γ. Ζερβό, είχε
ζητήσει εγκαίρως, να τροποποιηθούν οι όροι και
οι προϋποθέσεις ένταξης των μεσαίων, μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας, στη
νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο την
επιχορήγησή τους, για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Πρόκειται για επιχειρήσεις, που δεν μπορούσαν
να υποβάλουν πρόταση ούτε στο πλαίσιο της
Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»,
είτε γιατί δεν πληρούσαν την προϋπόθεση για
τον ελάχιστο αριθμό ΕΜΕ, είτε γιατί επρόκειτο
για μία επένδυση που δεν μπορούσαν να κάνουν.
Για άλλη μια φορά, αποκλείονται αυτές οι παραγωγικές επιχειρήσεις, εφόσον είτε δεν διατηρούν
φυσικό κατάστημα λιανικής, είτε γιατί είναι σχεδόν αδύνατον, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα
έσοδα κάποιας βιοτεχνίας για παράδειγμα, να
είναι υψηλότερα στην λιανική πώληση, από την
χονδρική. Η ανάγκη για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, έγινε επιτακτική κατά την
διάρκεια της πανδημίας και η πλειοψηφία των
παραγωγικών επιχειρήσεων, δεν μπορεί στην
παρούσα συγκυρία, να την στηρίξει οικονομικά.

Ο πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύλος Ραβάνης, είχε
επισημάνει, ότι είναι ανάγκη να ενταχθούν και
δευτερεύοντες ΚΑΔ λιανικής στο πρόγραμμα, με
δεδομένο ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του
τόπου, που έχουν έρθει αντιμέτωπες με κατακόρυφη πτώση του τζίρου τους λόγω της πανδημίας και αναζητούν νέα κανάλια επικοινωνίας και
επαφής με τον τελικό καταναλωτή, προσδοκούν
τη συμμετοχή τους στη δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ», καθώς ασκούν ΚΑΙ λιανικό εμπόριο.

Η πολιτεία δεν μπορεί να ζητάει την ενίσχυση
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων
τους, ενώ την ίδια στιγμή, τις αποκλείει από τα
εργαλεία στήριξής τους. Ζητάμε λοιπόν, έστω
και τώρα, επανάληψη της Πρόσκλησης, για να
μπορούν να ενταχθούν και οι βιοτεχνικοί κλάδοι», τονίζει ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύλος Ραβάνης.

Δικαιούχοι της δράσης, είναι μόνο μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου
(κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα),
διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία
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ακινήτων, 5,5 δισ. ευρώ στο χονδρικό και
λιανικό εμπόριο και σχεδόν 3 δισ. ευρώ σε
ξενοδοχεία και εστίαση.

Επιστολή Β.Ε.Α στον
Πρωθυπουργό Κ.
Μητσοτάκη - Στήριξη
των μεταποιητικώνπαραγωγικών
επιχειρήσεων
ανάλογη της
συνεισφοράς τους
στο ΑΕΠ

Τι μέτρα στήριξης προτείνει το Β.Ε.Α:

Την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης διακριτών μέτρων για τη στήριξη των παραγωγικών
επιχειρήσεων, που συνεισφέρουν στο 1/3 του
ΑΕΠ, ζητάει με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, η διοίκηση του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.
Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύλος Ραβάνης, εκπροσωπώντας περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις - μέλη, επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να διαχωριστούν τα μέτρα ενίσχυσης
των μεταποιητικών επιχειρήσεων, σε σχέση με
αυτά που εφαρμόζονται για τις εμπορικές και
εισαγωγικές επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις δεν
μπορούν να είναι οριζόντιες και ανεξάρτητες
από το αντικείμενο των επιχειρήσεων. Τα δε
μηνύματα, είναι ιδιαίτερα δυσοίωνα, καθώς η
πλειοψηφία των παραγωγικών επιχειρήσεων,
βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή των «λουκέτων» με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική
οικονομία.

•

Να μην είναι επιστρεπτέο το 60% της επιστρεπτέας προκαταβολής, με αναδρομική
ισχύ και για τις επιστρεπτέες 1, 2, 3

•

Κατάργηση της προκαταβολής φόρου ή
εναλλακτικά, μη πληρωμή για όσες έχουν
πτώση τζίρου πάνω από 35%

•

Εγγύηση 80% για δάνειο κεφαλαίου κίνησης
και επιδότηση της προμήθειας εγγύησης
έως και 100%

•

Επιδότηση των δανείων στο πλαίσιο του
προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ»

•

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

•

Αναστολή πληρωμής δόσεων ρυθμισμένων
οφειλών

•

Άμεσο πάγωμα των κατασχέσεων έως την
ομαλοποίηση

•

Διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων σε οφειλές που δημιουργήθηκαν
μέσα στην κρίση.

•

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

•

Κατάργηση ή τουλάχιστον μείωση του ΕΝΦΙΑ για το 2020

•

Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού

•

Ενίσχυση για την προσέλκυση καταρτισμένων τεχνιτών σε αμιγώς βιοτεχνικούς και
παραδοσιακούς κλάδους

«Η ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από τον τρόπο αντίδρασης κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δεν είναι
αυτονόητη η επιστροφή. Η ιεράρχηση των δράσεων, πρέπει να ακολουθήσει την απόδοση
στην ελληνική οικονομία και οι μεταποιητικές
- παραγωγικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν
πρωτεύοντα ρόλο», τονίζει ο κ. Ραβάνης.

Γιατί να στηριχτεί η μεταποίηση:
Σύμφωνα με στοιχεία του Β.Ε.Α, το 31% του ελληνικού ΑΕΠ σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με
τη μεταποίηση, όπως και περίπου το 30%
της απασχόλησης, δηλαδή πάνω από 1,2
εκατ. θέσεις εργασίας. Σε επίπεδο συμβολής
στο προϊόν, δημιουργείται προστιθέμενη
αξία πάνω από 8 δισ. ευρώ στη διαχείριση
8
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■

Από 1/6/2021 ανοιχτή
η πλατφόρμα για
την εξωδικαστική
ρύθμιση οφειλών
μέχρι 240 δόσεις

ενδυναμώνεται ο ρόλος των τραπεζών κι όχι
του επιχειρηματία,

•

επιτυγχάνεται η πτώχευση, όμως δύσκολα
απαλλάσσεται ο επιχειρηματίας,

•

προστατεύονται μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και

•

υπάρχουν προβλήματα στην μεταχείριση
των εγγυητών και των συνοφειλετών.

Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους και οι συνεργάτες του από την ΕΓΔΙΧ (Χ.
Κώστογλου, Θ. Αλαμπάση, Δασκαλάκη), απάντησαν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων, ενώ
οι επιχειρηματίες επισήμαναν, ότι στον νόμο
υπάρχουν σημαντικά κενά, που οδηγούν σε διόγκωση των προβλημάτων, όπως ότι ακόμη και
μετά την πτώχευση, οι εγγυητές και οι συνοφειλέτες, εξακολουθούν να έχουν υποχρεώσεις
απέναντι στους πιστωτές.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, έως και 240 δόσεις
προς το δημόσιο και τους ιδιώτες, σύμφωνα με
το νέο νομοθετικό πλαίσιο, θα ενεργοποιηθεί
την 1η Ιουνίου 2021.
Αυτό γνωστοποίησε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του υπουργείου
Οικονομικών, Φώτης Κουρμούσης στην εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών
με θέμα «Πώς θα ρυθμίσετε τις οφειλές σας με
το νέο εξωδικαστικό – Πτώχευση και προστασία
1ης κατοικίας», όπως αναφέρει ανακοίνωση του
Επιμελητηρίου.

Ακόμη, τόνισαν ότι δεν υπάρχει πραγματική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά μετά την πτώχευση, όσον αφορά την προστασία της πρώτης
κατοικίας τους.

Ο κ. Κουρμούσης υπενθύμισε ότι οι τρόποι του
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών,
που έχει πλέον ο οφειλέτης, είναι τρεις: η αίτηση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα και αναλόγως ρύθμιση με το νέο υπολογιστικό εργαλείο,
αυτοματοποιημένα, η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση και η διαδικασία εξυγίανσης με συμφωνία, δηλαδή σύμπραξη οφειλέτη- πιστωτών και
επικύρωση από το Πρωτοδικείο.

■

Σκοπός του νόμου, σύμφωνα με τον κ. Κουρμούση είναι να απαλλαγεί ο επιχειρηματίας από τα
χρέη, είτε με κάποια γενναία ρύθμιση, είτε με
πτώχευση και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

Απαραίτητη η
παράταση για την
ολοκλήρωση του
ΕΣΠΑ 2014-2020

Την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών υλοποίησης και ολοκλήρωσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ζητάει το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με επιστολή
του προς τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων κ. Γ. Τσακίρη και τους περιφερειάρχες Αττικής, κ. Γ. Πατούλη και Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστα.

Από την πλευρά του, ο Α΄ αντιπρόεδρος του
Β.Ε.Α Κώστας Δαμίγος, επανέλαβε τη θέση του
Επιμελητηρίου, η οποία έχει γνωστοποιηθεί και
στον πρωθυπουργό, ότι ο νέος εξωδικαστικός
μηχανισμός δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία στους
επιχειρηματίες που μπορούν να διατηρήσουν
ανοικτή την επιχείρησή τους. Κι αυτό οφείλεται
σε πέντε κυρίως λόγους:
•

•

Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου,
έχουν ήδη γίνει δεκάδες παρεμβάσεις διαμαρτυρίας μελών- βιοτεχνών, που αδυνατούν να
τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα απορρόφησης
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, καθώς οι επιχειρήσεις
που πρέπει να συνεργαστούν είναι κλειστές, ή

δεν υπάρχει ουσιαστική έγκαιρη προειδοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή
Οδηγία,
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δημίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις, οι οποίες
όχι μόνο δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την απορροφητικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ, αντιθέτως,
θα συμβάλουν σημαντικά στη μέγιστη δυνατή
απορρόφηση, κατά τρόπο αποδοτικό και επικερδή για την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα».

υπολειτουργούν, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η πλειοψηφία των ξενοδοχείων παραμένουν κλειστά και πολλές μεταποιητικές
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα στη
λειτουργία τους.
Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι επιδοτήσεων από το
ΕΣΠΑ, ζητούν να δοθεί εκ νέου παράταση στις
προθεσμίες απορρόφησης των κονδυλίων, όπως
είχε γίνει και κατά την πρώτη περίοδο της καραντίνας, την άνοιξη του 2020.

■

Το Β.Ε.Α στην επιστολή του, επισημαίνει ότι
«δυστυχώς η πανδημία έχει αποβεί σε τροχοπέδη στην πορεία υλοποίησης και απορρόφησης
των έργων που έχουν αναλάβει δικαιούχοι στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να μην είναι
σε θέση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις απορρόφησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
εντός των τρεχουσών καταληκτικών ημερομηνιών των προγραμμάτων».

Διαδικτυακές
εκπομπές από το
Β.Ε.Α για την προβολή
και την ανάδειξη
παραγωγικών
επιχειρήσεων

Νέα σειρά διαδικτυακών εκπομπών, με θέμα την
προβολή των παραγωγικών επιχειρήσεων και
την πορεία της ελληνικής βιοτεχνίας και μεταποίησης, εγκαινιάζει από σήμερα, το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο της Αθήνας.

Πρόκειται για επιχειρήσεις σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, οι οποίες έχουν επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα
στις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας, με
μακρά και δυναμική πορεία στην παραγωγή,
ανάπτυξη και προώθηση στο εσωτερικό και το
εξωτερικό, εξαιρετικών προϊόντων και έχουν
αναλάβει την υλοποίηση έργων, τόσο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων, όσο και σε Οριζόντια επιχειρησιακά προγράμματα.

«Στόχος μας είναι, να αναδείξουμε, ποια είναι
σήμερα, η ελληνική παραγωγική επιχείρηση.
Με επισκέψεις στους βιοτεχνικούς χώρους, στα
εργαστήρια, στα εργοστάσια, θα αναδείξουμε:
από τη μια τον πρωτεύοντα ρόλο της Βιοτεχνίας στην ελληνική οικονομία του σήμερα και την
συμβολή της στην διαμόρφωση της ελληνικής
κοινωνικής πραγματικότητας και από την άλλη,
θα κωδικοποιήσουμε για το ευρύ κοινό, τα προβλήματά της και τους λόγους για τους οποίους
αξίζει και πρέπει να στηριχτεί με εξειδικευμένα μέτρα, στην περίοδο αυτή της κρίσης. Θα
επανασυστηθούμε σαν βιοτεχνική οικογένεια,
στο ευρύ κοινό», τόνισε ο πρόεδρος του Β.Ε.Α.
Παύλος Ραβάνης.

Όπως καταγγέλλουν οι επιχειρήσεις- μέλη μας,
υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες εντός του
επόμενου μήνα, οι οποίες είναι αδύνατον να τηρηθούν, ζητώντας παράταση για την απρόσκοπτη απορρόφηση και αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας καλεί
την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης, να δώσει επαρκή χρόνο στις επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι των επιδοτήσεων του
ΕΣΠΑ, επισημαίνοντας ότι «Πολλές επιχειρήσεις με καλή επιχειρησιακή επάρκεια, συνέπεια
και εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων,
αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα λόγω της παν-

Στις εκπομπές της web T.V. του Επιμελητηρίου,
θα προβάλλονται κατηγορίες επιχειρήσεων Μελών του, όπως: νεοφυείς επιχειρήσεις, με
καινοτόμα και αξιόλογα αντικείμενα, που αποτελούν παράδειγμα ανάπτυξης, ιστορικές και
παραδοσιακές επιχειρήσεις της πόλης μας, σε
ειδικό αφιέρωμα στην βιοτεχνία που αντιστέκε-
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ται, καθώς και βραβευμένες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα και εξωτερικό. Οι εκπομπές θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.acsmi.gr Β.Ε.Α.
WEB TV.

■

Η πρώτη εκπομπή, έλαβε χώρα στη βιοτεχνία
«ΚΑΛΟΥΠΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΑΝΓΚΑΝΙΚΑΣ» στη Δάφνη, σε μια επιχείρηση με πορεία 50 χρόνων που
ειδικεύεται στην κατασκευή καλουπιών και
γραμμών παραγωγής για εταιρείες προϊόντων ζύμης, οργάνων ακριβείας και πλαστικών εξαρτημάτων με πρέσες injection.
«Η κατασκευή των καλουπιών αποτελεί το
στενό πέρασμα της βιομηχανίας. Είναι το
πρώτο, το υποχρεωτικό και το πιο σημαντικό
βήμα, για τη μαζική παραγωγή ομοίων εξαρτημάτων», δήλωσε ο ιδιοκτήτης Στέλιος Πανγκανίκας.

Δέσμευση υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κ.
Κ. Πιερρακάκη στο
Β.Ε.Α «Παραμένει
στα Επιμελητήρια
η διαχείριση
των Ατομικών
επιχειρήσεων»

Στην απλούστευση της διαδικασίας ίδρυσης των ατομικών επιχειρήσεων μέσω του
Γ.Ε.ΜΗ και των Επιμελητηρίων, θα προχωρήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός κ.
Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της
χθεσινής ενημερωτικής τηλεδιάσκεψης, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, στην οποία συμμετείχαν μέλη
της Διοίκησης και εκπρόσωποι παραγωγικών
και βιοτεχνικών κλάδων .
Ο κ. Πιερρακάκης, ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι δεν
θα αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης των ατομικών επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι: «στόχος είναι να την κάνουμε
ευκολότερη και καλύτερη. Δεν θα πάρουμε από
τα Επιμελητήρια την πρωτοβουλία. Θα προχωρήσουμε στην βελτίωση της διαδικασίας,
προκειμένου να μπορεί κάποιος να ιδρύσει μια
ατομική επιχείρηση από το σπίτι ή την δουλειά
του. Η ψηφιοποίηση και η απλοποίηση της διαδικασίας, είναι το κυρίαρχο μέλημά μας», είπε
χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά τα εμπορικά, επιχειρηματικά δεδομένα, ο Υπουργός επισήμανε ότι έχει ζητήσει
ήδη την ψηφιοποίηση και το περαιτέρω «άνοιγμα» των βάσεων δεδομένων του Δημοσίου.
Πρέπει όμως πρώτα, να διασφαλιστεί πλήρως
η νομιμότητα και τα προσωπικά δεδομένα, για
να είναι αξιοποιήσιμα. «Στο data.gov.gr αξιοποιούνται δεδομένα, με το σωστό τρόπο και εί-
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και την απλοποίηση στην ένταξη έργων στο
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

ναι επεξεργάσιμα για όποιον επιθυμεί να λάβει
πληροφορίες, όπως για παράδειγμα κάποιος
ερευνητής», επισήμανε ο υπουργός.
Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, κατά την διάρκεια του 2020, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 35 εκατ. ηλεκτρονικές συναλλαγές,
ενώ 2021 τα ψηφιακά δεδομένα στην χώρα αλλάζουν και σχεδιάζονται από το Υπουργείο 448
ενέργειες, για τα επόμενα 4 χρόνια, με στόχο
τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση του
επιχειρείν.

την έλλειψη δυνατότητας επενδύσεων στη
σύγχρονη τεχνολογία και

•

την έλλειψη εμπειρίας και τεχνογνωσίας
των επιχειρηματιών, αλλά και των στελεχών των επιχειρήσεων, να υιοθετήσουν και
να ενσωματώσουν τη σύγχρονη τεχνολογία, στην καθημερινή λειτουργία.

•

την επένδυση σε προγράμματα Δια Βίου
Μάθησης και τη δημιουργία δικτύου υποστήριξης για τις ΜμΕ, στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Ενημερωτική
εκδήλωση στο Β.Ε.Α
με συμμετοχή του
ΕΓΔΙΧ Φ. Κουρμούση
«Πώς θα ρυθμίσετε
τις οφειλές σας με το
νέο εξωδικαστικόΠτώχευση και
προστασία 1ης
κατοικίας»

Με σημαντική συμμετοχή μελών, πραγματοποιήθηκε ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση από
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με θέμα το
νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εξωδικαστική
ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο παρουσίασε ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του
Υπουργείου Οικονομικών, κ. Φώτης Κουρμούσης.
Ο κ. Κουρμούσης, παρουσίασε τους βασικούς
άξονες του νέου εξωδικαστικού νόμου, επισημαίνοντας ότι η πλατφόρμα για την υποβολή
αίτησης ρύθμισης έως και 240 δόσεις προς το
δημόσιο και τους ιδιώτες, θα ενεργοποιηθεί
την 1η Ιουνίου. Οι τρεις κύριοι άξονες του νόμου, είναι η πρόληψη του χρέους, η αντιμετώπιση για τη διαχείριση του χρέους και η πτώ-

Το Β.Ε.Α πρότεινε παρεμβάσεις για την στήριξη των παραγωγικών επιχειρήσεων:
•

την ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων και των κινήτρων για επενδύσεις ψηφιακής αναβάθμισης και

■

Από την πλευρά του Β.Ε.Α, ο Α’ αντιπρόεδρος Κώστας Δαμίγος, τόνισε ότι οι ελληνικές
Πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,
εμφανίζουν σημαντική υστέρηση στον τομέα
ψηφιακού μετασχηματισμού, για δυο κυρίως
λόγους:
•

•

την ένταξη προγραμμάτων με αντικείμενο
τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στο ΕΣΠΑ
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χευση με την παροχή δεύτερης ευκαιρίας για
τον οφειλέτη.
Οι τρόποι του εξωδικαστικού που έχει πλέον ο
οφειλέτης, είναι τρεις: η αίτηση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα και αναλόγως ρύθμιση με
το νέο υπολογιστικό εργαλείο, αυτοματοποιημένα, η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση και η
διαδικασία εξυγίανσης με συμφωνία, δηλαδή
σύμπραξη οφειλέτη – πιστωτών και επικύρωση
από το Πρωτοδικείο.
Σκοπός του νόμου, σύμφωνα με τον κ. Κουρμούση είναι να απαλλαγεί ο επιχειρηματίας από τα
χρέη, είτε με κάποια γενναία ρύθμιση, είτε με
πτώχευση και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

•

δεν υπάρχει ουσιαστική έγκαιρη προειδοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή
Οδηγία,

•

ενδυναμώνεται ο ρόλος των τραπεζών κι όχι
του επιχειρηματία,

•

επιτυγχάνεται η πτώχευση, όμως δύσκολα
απαλλάσσεται ο επιχειρηματίας,

•

προστατεύονται μόνο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και

•

υπάρχουν προβλήματα στην μεταχείριση
των εγγυητών και των συνοφειλετών.

Οι επιχειρηματίες - μέλη του Β.Ε.Α επισήμαναν,
ότι στον νόμο υπάρχουν σημαντικά κενά, που
οδηγούν σε διόγκωση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν, όπως ότι ακόμη και μετά την
πτώχευση, οι εγγυητές και οι συνοφειλέτες,
εξακολουθούν να έχουν υποχρεώσεις απέναντι
στους πιστωτές.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης και οι συνεργάτες του από την ΕΓΔΙΧ (κ. Χ. Κώστογλου, κ.
Θ. Αλαμπάση, κ. Δασκαλάκη), απάντησαν σε
δεκάδες ερωτήσεις των συμμετεχόντων, εξηγώντας λεπτομερώς και με παραδείγματα, τι ισχύει
ανά περίπτωση.

Ακόμη, τόνισαν ότι δεν υπάρχει πραγματική
μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά μετά την
πτώχευση, όσον αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, καθώς δεν θα γνωρίζουν σε
ποιους ιδιώτες θα καταλήξουν τα ακίνητά τους,
αλλά και ότι δεν θα υπολογιστούν τα χρήματα
που έχουν ήδη καταβληθεί για την εξόφληση
του δανείου τους.

Από την πλευρά του, ο Α΄ αντιπρόεδρος του
Β.Ε.Α Κώστας Δαμίγος, επανέλαβε τη θέση
του Επιμελητηρίου, η οποία έχει γνωστοποιηθεί και στον Πρωθυπουργό, ότι ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία
στους επιχειρηματίες που μπορούν να διατηρήσουν ανοικτή την επιχείρησή τους. Κι αυτό
οφείλεται σε πέντε κυρίως λόγους:

13

// ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Από τη δράση
του Επιμελητηρίου
■

επιχειρήσεων μελών μας στην ευρύτερη περιοχή, επιβάλει την ανάληψη δράσεων για τη στήριξη και την ευημερία τους».

Μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ
του Δήμου Νέας
Σμύρνης και του ΒΕΑ

Η δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Ενημέρωσης
και Παροχής Υπηρεσιών για την προώθηση της
Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας και
η δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων, στα πλαίσια της οποίας θα φιλοξενηθούν startups, θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων ανακούφισης των
επιχειρήσεων, την κρίσιμη αυτή περίοδο για την
οικονομία και την κοινωνία, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ζητά μεταξύ άλλων, τη μείωση των δημοτικών τελών, όπως δηλώνει ο πρόεδρος, Π. Ραβάνης. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, ήδη,
πέραν της μείωσης 50% στην οποία είχε προχωρήσει, στα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, έχει ήδη εφαρμόσει και μείωση των δημοτικών τελών κατά 10% τόσο στην επαγγελματική,
όσο και στην οικιακή χρήση, σε μία προσπάθεια
στήριξης εν μέσω της πανδημίας.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νέας
Σμύρνης και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της
Αθήνας (Β.Ε.Α.), υπογράφηκε χθες, στο γραφείο
του Δημάρχου Νέας Σμύρνης. Το Μνημόνιο αφορά
σε συνέργειες των δύο οργανισμών, σε επίπεδα
Δικτύωσης, Επιμόρφωσης, Έρευνας και μελέτης,
Προώθησης της Απασχόλησης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, καθώς και της Συνεργασίας σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα.

■

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης
Σταύρος Τζουλάκης, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας κ. Παύλος Ραβάνης, ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης,
Επιχειρηματικότητας και Δημοτικής Περιουσίας κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ο
Α΄ Αντιπρόεδρος του Β.Ε.Α κ. Κωνσταντίνος
Δαμίγος και ο Γ΄ Αντιπρόεδρος του Β.Ε.Α. κ.
Ιωάννης Μάνος.

Το Β.Ε.Α αποχαιρετά
τον πολύτιμο
συνεργάτη Ανδριανό
Μιχάλαρο

Ο βιοτεχνικός κόσμος, αποχαιρετά σήμερα, συντετριμμένος, το κορυφαίο στέλεχος της επιμελητηριακής οικογένειας, Ανδριανό Μιχάλαρο.
Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
του Πειραιά, που έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό, αγωνίστηκε σε όλη την πορεία του, με αποφασιστικότητα, για να υποστηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και να βελτιωθεί το
επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας.

«Είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτή τη συνεργασία και
προσδοκούμε ότι θα αποδώσει πολλά στην ανάπτυξη και την περαιτέρω πρόοδο των επιχειρήσεων της πόλης μας» δήλωσε ο δήμαρχος Νέας
Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης.

Το Β.Ε.Α. συμπάσχει με τους αγαπημένους του
και συνεχίζει το μεγάλο αγώνα, για πρόοδο και
ανάπτυξη. Το έργο του θα παραμείνει οδηγός
και παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές βιοτεχνών. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους
οικείους του.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α, κ. Π.
Ραβάνης, δήλωσε ότι «η παρουσία εκατοντάδων
14
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Ειδήσεις & Σχόλια
■
■

«ΕξοικονομώΑυτονομώ» Από 2 Μαρτίου
η υποβολή
δικαιολογητικών

e-λιανικό - Από
22.02 οι αιτήσεις
επιχορήγησης
για δημιουργία ή
αναβάθμιση e-shop

Υπεγράφη από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη νέα Δράση
του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό». Στόχος της νέας δράσης
είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη
διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός
στους χώρους τους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Ενεργοποιείται από την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021,
και ώρα 10.00 στο πληροφοριακό σύστημα
του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η
φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η φάση αυτή
είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και
ανεξαρτήτως περιφέρειας.
Σύμφωνα και με τον Οδηγό του Προγράμματος,
οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση
«Υποβολής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία τριάντα (30) ημερών κατά την οποία θα
πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με τη νέα Δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας
είναι 80 εκατ. Ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000
επιχειρήσεις του κλάδου.

Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική
περίπτωση» υποβολής θα πρέπει να προηγηθεί
ο έλεγχός τους και επομένως αυτές δεν θα ενταχθούν τώρα στη φάση υποβολής δικαιολογητικών.

Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος
ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν
φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει
ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Επίσης, η υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για
Πολυκατοικίες στην πλατφόρμα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμη ως την Παρασκευή,
26 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 14.00. Με το πέρας της περιόδου υποβολής δικαιολογητικών,
όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η υποβολή
αιτήσεων για πολυκατοικίες θα ενεργοποιηθεί
εκ νέου. Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με
συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες,
εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά
την ημερομηνία αυτή.
Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε
τριάντα μία (31) ημέρες, ήτοι από 22/2/2021 μέχρι και 24/3/2021.
Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων προχώρησε στις 11/1/2021 σε
προ-δημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό» με
στόχο αφενός να ενημερωθούν εγκαίρως και να
ξεκινήσουν την προετοιμασία τους οι δυνητικά

15

// ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Ειδήσεις & Σχόλια
φόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
επιλέξιμες επιχειρήσεις και αφετέρου να διατυπωθούν/υποβληθούν προτάσεις και απόψεις
από αυτές, πάνω στα διάφορα θέματα της πρόσκλησης.

•

Υπεύθυνες Δηλώσεις περί πλήρωσης της ιδιότητας ΜμΕ και περί πλήρωσης των απαιτήσεων σώρευσης

•

Φορολογικά στοιχεία και έντυπα με εμφανείς τις ενδείξεις ηλεκτρονικής/έντυπής
υποβολής τους.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την διαβούλευση που προηγήθηκε στην Δράση:
•

Εφαρμόζεται πλέον συγκριτική αξιολόγηση,
έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα/
λάθη στην υποβολή των αιτήσεων για χάρη
της γρήγορης υποβολής.

•

Εξειδικεύεται η στόχευση της πρόσκλησης
στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
κυρίως στο Λιανικό εμπόριο διαφόρων ειδών (ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα
έσοδα).

•

Δίνεται βαρύτητα στις επιχειρήσεις που
πλήττονται περισσότερο, έτσι ώστε επιχειρήσεις με μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους να προηγούνται στην σχετική λίστα κατάταξης

•

Δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις
που διατηρούν φυσικό κατάστημα καθώς
αυτές επηρεάζονται πιο πολύ από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των πολιτών/
καταναλωτών

•

Επιτρέπεται η υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος υπό μορφή «φιλοξενίας» σε μεγάλους και ασφαλείς δικτυακούς τόπους

•

Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων
υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να
υλοποιήσουν το έργο τους.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

■

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-Λιανικό», που έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή
την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος
(e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία
τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο
συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να
διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.
Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ για
κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός
80.000.000 ευρώ.

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση,
απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr/mis) στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
•

«e-Λιανικό» - Νέα
Δράση του ΕΠΑνΕΚ
για δημιουργία ή
αναβάθμιση e-shop,
επιδότηση μέχρι 5.000
ευρώ

της

Δράσης

είναι

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
και εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληρο-

Δικαιούχοι της Δράσης
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Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και
η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου
2020 και μετά.

από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. (κατόπιν ραντεβού)
Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300
από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από
τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
Εmail: infoepan@mou.gr

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
•

Υφιστάμενες, οι οποιες έχουν συσταθεί
έως και την 30.09.2019

•

Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις
07/11/2020.

Ιστοσελίδες:
www.espa.gr

■

Ηλεκτρονική Υποβολή
Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση,
απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης
σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί
με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης
της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.
gr

•

Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και
υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος
της επιχείρησης

•

Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος
(πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)

•

Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με
εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

,

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων τους: www.efepae.gr

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός
του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος
υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και
θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

•

www.antagonistikotita.gr

Παράταση 6 μηνών
στην υλοποίηση
3 δράσεων
ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας
του EKT

Παρατείνονται κατά 6 μήνες οι καταληκτικές
ημερομηνίες υλοποίησης ενταγμένων έργων
στις 3 Δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), λόγω των δυσμενών
συνθηκών που προκαλεί η κρίση της πανδημίας
στην Οικονομία.
Οι δράσεις που παρατείνονται κατά 6 μήνες είναι οι ακόλουθες:

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη
Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

•

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

•

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

•

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων συγχρηματοδοτούνται περισσότερα από
9.000 επιχειρηματικά σχέδια για τα οποία η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση ανέρχεται σε

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή
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Ειδήσεις & Σχόλια
παρακολουθούν online εκπαιδευτικά σεμινάρια/Webinars με, με τη χρήση τους να αυξάνεται
κατά 32% και να αφορά πλέον το 23% των χρηστών του Internet. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει το τελευταίο “κύμα” της Πανελλήνιας
Έρευνας “Focus on Tech Life” της Focus Bari, η
οποία διενεργήθηκε τον Νοέμβριο του 2020.

265,8 εκατ. ευρώ.
Καθώς είναι σαφές ότι η πανδημία COVID-19
έχει επιφέρει δυσκολίες στην υλοποίηση των
επιχειρηματικών σχεδίων, η υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα
για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις που υλοποιούν, θα
έχουν 6 μήνες επιπλέον για να ολοκληρώσουν
τα έργα τους χωρίς επιπτώσεις στον αρχικό σχεδιασμό τους.

■

Και οι μεγαλύτερες ηλικίες
Ένα από τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα
της έρευνας είναι ότι πλέον και οι μεγαλύτερες ηλικίες των Ελλήνων συμπεριλαμβάνονται
ενεργά στον “digital world”. Στις ηλικίες 55-64
ετών, η χρήση του Διαδικτύου φτάνει πλέον
(2ο εξάμηνο του 2020) το 88%, έχοντας αυξηθεί
κατά 8% την περίοδο της πανδημίας.

Το 66% των Ελλήνων
κάνει πλέον
online τραπεζικές
συναλλαγές

Σύμφωνα με την έρευνα Focus Bari, συνολικά
9 στους 10 Έλληνες χρησιμοποιούν πλέον το
Internet, με το ποσοστό να έχει αυξηθεί κατά 2%
το 2ο εξάμηνο του 2020 έναντι της αντίστοιχης
περσινής περιόδου και να φτάνει το 92% μεταξύ
Ελλήνων 16-74 χρόνων. Πρακτικά, όλοι οι Έλληνες είναι πλέον χρήστες του Internet, ενώ οι
συνθήκες της πανδημίας πυροδότησαν την ήδη
υπάρχουσα τάση ανάπτυξης της digital ζωής
στην καθημερινότητα.

Ως επιταχυντής μιας σειράς ψηφιακών τάσεων,
που ήδη βρισκόταν σε άνοδο, λειτουργεί – και
– στην Ελλάδα η πανδημία του COVID-19, με το
Ιnternet να αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούν
οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, από την έναρξη της πανδημίας, καταγράφεται στη χώρα μας αύξηση κατά 28% στη
χρήση online τραπεζικών συναλλαγών. Πλέον,
το 66% των Ελλήνων κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις τράπεζες.

Εκτόξευση των social media
Ως φυσικό επακόλουθο, επτά στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι αύξησαν τον χρόνο (και ενέργεια) που αφιερώνουν στα social media από την
έναρξη των lockdown, τον περασμένο Μάρτιο
έως σήμερα. Η χρήση του Facebook έχει φτάσει
πλέον στο 75%, με τρεις στους τέσσερις Έλληνες
να έχουν τουλάχιστον ένα προφίλ.

Στο μεταξύ, κατά 17% αυξήθηκε ο αριθμός των
Ελλήνων, που κάνουν online συναλλαγές με
Δημόσιο, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται
πλέον (Νοέμβριος 2020) στο 42%. Ανοδικά κινούνται στη χώρα μας, από το ξέσπασμα της
υγειονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα, μια σειρά από άλλες ψηφιακές δραστηριότητες: η παρακολούθηση Web TV αυξήθηκε κατά 20%, με το
47% των Ελλήνων να έχει υιοθετήσει αυτήν τη
δραστηριότητα.

Ακολουθούν τα Youtube και Instagram στο 62%
και 55% αντίστοιχα. Ωστόσο, ο αυξημένος χρόνος έκθεσης και διάδρασης στα social δεν είναι
πάντα θετικός. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
της Focus Bari, δύο στους τρεις Έλληνες αγαπούν τα social γιατί τους κρατούν σ’ επαφή με
φίλους, με την κοινωνία και γενικότερα, τους
κάνουν να νιώθουν συνδεδεμένοι με τον “έξω
κόσμο”. Επίσης, δύο στους πέντε χρησιμοποιούν τα social media για να προβάλουν την δουλειά τους ή/και να προσφέρουν επαγγελματικές
υπηρεσίες τους.

H χρήση οnline games αυξήθηκε κατά 30%, καθώς πλέον το 44% των χρηστών του Διαδικτύου
απαντά ότι παίζει παιχνίδια ηλεκτρονικά. Ανοδικά κινείται και ο αριθμός των πολιτών, που

18

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α

Κλαδικά

■

δοσκοπία κάποιων, όπως συνέβαινε έως και τα
μέσα της δεκαετίας του 80, που όχι μόνο είχαμε
επάρκεια σιτηρών ως χώρα, αλλά κάναμε εξαγωγές κιόλας. Επανερχόμαστε και τώρα με την
ίδια πρόταση.

Αγωνιστική Κίνηση
Αρτοποιών - ΟΧΙ
στις αυξήσεις των
αλεύρων

Δυστυχώς η ομοσπονδία μας, δέσμια χιλιάδων
ευρώ χορηγιών από μεγάλους μυλωνάδες, αδυνατεί να ακούσει τα καθημερινά μας προβλήματα με τα γνωστά έως σήμερα αποτελέσματα σε
περίοδο που τα προβλήματα στην δουλειά μας
να μας γονατίζουν και να μας οδηγούν σιγά σιγά
στην οικονομική εξαθλίωση, όπου η μείωση των
τζίρων μας λόγω κορονοϊού σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει το 40%-50% των ήδη κουτσουρεμένων τζίρων μας λόγω της οικονομικής κρίσης
που προηγήθηκε.

Το έργο επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά καθώς οι
εγχώριοι αλευρόμυλοι αναγγέλλουν αυξήσεις
έως και 5 λεπτά το κιλό στα μαλακά τουτέστιν
15% περίπου αύξηση στο κιλό και ταυτόχρονα
πιο μικρές αυξήσεις στα σκληρά. Μάλιστα μας
ανακοινώνουν ότι στο άμεσο μέλλον είναι πολύ
πιθανόν να ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις.

Συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα εργοστάσια μπορούν να απορροφήσουν τις πιο
ακριβές τιμές στα άλευρα αξιοποιώντας τα φτηνά μεροκάματα, τις καλλίτερες τιμές πρώτων
υλών, φθηνότερη ενέργεια, μηδενική φορολογία αντιθέτως από εμάς.

Επικαλούνται ξανά την έλλειψη σταριού στην
αγορά, την αυξημένη ζήτηση και τις δυσκολίες
εισαγωγών λόγω της πανδημίας, αφού πρώτα
μαζεύτηκε με φθηνές τιμές το σιτάρι. Υπάρχει
βέβαια και η εγκληματική αδιαφορία της εκάστοτε κυβέρνησης για τις ελλείψεις αυτές του
σταριού αφού ακολουθώντας πιστά και υποτακτικά την αντί-αγροτική πολιτική της ΕΕ με την
κοινή αγροτική πολιτική που εφαρμόζει (ΚΑΠ)
αποθαρρύνει την καλλιέργεια του προϊόντος
λόγω της χαμηλής του τιμής με αποτέλεσμα η
μη καλλιέργεια του να ενισχύει τα φαινόμενα
αισχροκέρδειας που γεννιούνται στον καπιταλισμό.

Μία δεκαετία ολόκληρη και βάλε έχουμε βάλει
πλάτη στις όποιες αυξήσεις έχουν γίνει σε φόρους, εισφορές, πρώτες ύλες, ενέργεια, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας , στα πάντα όλα κρατώντας την τιμή του βασικότερου διατροφικού
προϊόντος σταθερή για την ελληνική οικογένεια
αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα στην οικονομική κρίση. Τώρα ήρθε και η πανδημία όπου
έχει επιδεινώσει την κατάσταση στα λαϊκά νοικοκυριά και καλούμαστε για ακόμη μία φορά να
βάλουμε πλάτη εμείς εκεί που κυβερνήσεις ολόκληρες σφυρίζουν αδιάφορα.

Υποχρεωνόμαστε έτσι ως χώρα να εισάγουμε
σιτηρά από το εξωτερικό με υψηλότερες τιμές,
από ότι θα κόστιζε η παραγωγή τους στην χώρα
μας. Σημασία έχει ότι είμαστε βορά στα χρηματιστήρια και στις πολιτικές που ευνοούν το μεγάλο κεφάλαιο και όχι τον φτωχό αγρότη, τον
μικρομεσαίο αρτοποιό και τον εργάτη καταναλωτή.

Η ανεργία καλπάζει, οι μισθοί συνεχώς μειώνονται καθημερινά, οι συντάξεις πετσοκόβονται,
ο ΦΠΑ παραμένει ο ακριβότερος στην Ευρώπη
στα επισιτιστικά επαγγέλματα. Οι φόροι διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Θα μειωθεί και άλλο
η αγοραστική δύναμη των λαϊκών νοικοκυριών

Η Αγωνιστική Κίνηση στις 4 Σεπτεμβρίου το μακρινό 2011 είχε προτείνει στο ΔΣ της ΟΑΕ (δεν
έχει αλλάξει κατά πολύ η διοίκηση της από
τώρα) να γίνει μια κοινή σύσκεψη του κλάδου
μας με τους μύλους και τους αγρότες, με τον συντονισμό της κυβέρνησης με σκοπό την ανάπτυξη της παραγωγής στο στάρι και την διατροφική
ανεξαρτησία της χώρας μας απέναντι στην κερ-

Με όλα αυτά ρωτάμε ποιος θα απορροφήσει την
αύξηση των αλεύρων; Θα αυξήσουμε την τιμή
του ψωμιού τώρα; Δεν θα είναι πρόκληση για
τον κόσμο αυτό μέσα σε αυτή την κατάσταση;
Συνάδελφοι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η πολιτική αυτή μας οδηγεί στον αφανισμό. Πριν είναι αργά πρέπει να αντιδράσουμε.
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Κλαδικά
■
Θα ενισχυθεί η λαθραία εισαγωγή ακόμη περισσότερο αλεύρων από άλλες χώρες όπως Τουρκία-Βουλγαρία κλπ. Η κατεψυγμένη ζύμη και τα
BAKE-OFF έχουν γίνει πια προσβάσιμα, τα S/M
έχουν πάρει θέση μάχης απέναντι μας.
Κατόπιν κανείς δεν θα μπορεί να ισχυριστεί
«δεν γνώριζα-δεν άκουσα»!!!

Χαιρετισμός
Προέδρου ΒΕΑ
Παύλου Ραβάνη για
το περιοδικό «Ascen.
tec magazine»

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Θεωρούμε απαράδεκτο εν μέσω μίας πρωτόγνωρης κρίσης για την κοινωνία μας κάποιοι να προσπαθούν να αυξήσουν τα κέρδη
τους στις πλάτες του φτωχού λαού μέσω του
ψωμιού.

Χαιρετίζω τη νέα σας προσπάθεια, για την έκδοση του κλαδικού περιοδικού «Ascen.tec
magazine» και εύχομαι εκ μέρους της Διοίκησης
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, επιτυχία και ανταπόκριση στο έργο σας.

Καλούμε την κυβέρνηση που εν μέσω πανδημίας
έχει αναπτύξει τόσο ισχυρό κρατικό παρεμβατισμό στην επιχειρηματικότητα της χώρας λόγω
της δημόσιας υγείας όπως επικαλείται, να παρέμβει με όποιον πρόσφορο τρόπο γίνεται έτσι ώστε
να μην γίνει καμία αύξηση στο αλεύρι όσον αφορά το κυριότερο διατροφικό προϊόν του λαού,
αυτό του ψωμιού. Ας μην οδηγήσει το ψωμί να
γίνει ακόμη ένα χρηματιστηριακό προϊόν όπου
θα ανεβοκατεβαίνει κατά το δοκούν, ειδικά μέσα
από τις μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής ψωμιού. Ας αναλογιστεί την στάση των μικρών αρτοποιών όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, μία στάση που βοήθησε την κυβέρνηση να μην ξεφύγει η
κατάσταση, όταν μια σειρά άλλων βιομηχανικών
προϊόντων είχε πάρει την ανιούσα.

Tο Β.Ε.Α., ως θεσμικός εκπρόσωπος των μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων
επαγγελματιών των τεχνικών κλάδων, στηρίζει
σταθερά και επικροτεί, τις στοχευμένες δράσεις,
που διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο στην ανάπτυξη και ανταγωνιστική παρουσία των μελών.
Στο πρόγραμμα δράσης μας, έχει σημαντική
θέση η κατάρτιση των επαγγελματιών κατά τα
σύγχρονα πρότυπα, η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά, με εκσυγχρονισμό των
τεχνικών επαγγελμάτων και ενδυνάμωση του
κύρους του κάθε επαγγελματία.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, είναι
παρόν, για την ανάδειξη προβλημάτων του κλάδου σας με μοναδικό σκοπό, τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Καλούμε την ομοσπονδία να αποδεσμευτεί
από τις μεγάλες χορηγίες των μυλωνάδων
και να πάρει ξεκάθαρη στάση υπέρ των συναδέλφων που εκπροσωπεί.
Καλούμε τους συναδέλφους να κρατήσουν
επιθετική στάση στις όποιες αυξήσεις τους
ανακοινώνονται και να απαιτήσουν από τα σωματεία τους να μπουν μπροστά ώστε να προστατευτεί το επάγγελμα μας, που για ακόμη μία
φορά γίνετε βορά στις ορέξεις κάποιων μεγάλων.

■

Η Αγωνιστική Κίνηση θα είναι πάντα μπροστά
στον αγώνα που δίνει ο μεροκαματιάρης αρτοποιός που δουλεύει νύχτα σε νύχτα στο μαγαζί
του, στηρίζοντας την ίδια την κοινωνία και την
οικογένεια του.

ΓΣΕΒΕΕ: Μεγάλη
αναταραχή στην
επιχειρηματική
κοινότητα από τα νέα
περιοριστικά μέτρα

Τα νέα περιοριστικά μέτρα, που ανακοινωθήκαν
αιφνιδιαστικά στις 2 Ιανουαρίου 2021 από τον
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υποτιμάται ως προς τις επιπτώσεις του στην
αναπτυξιακή διαδικασία.

κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχουν δημιουργήσει
μεγάλη αναταραχή στην επιχειρηματική κοινότητα και ιδιαίτερα στις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, που πλήττονται δυσανάλογα από
τις επιπτώσεις της πανδημίας.

■

Όταν, μάλιστα, δεν φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν πως η λειτουργία
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
αποτελεί τον βασικό παράγοντα διασποράς του
κορονοιού, δεδομένου ότι λόγω του μεγέθους
τους και με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας δεν δημιουργούν συνθήκες
συνωστισμού.
Οι φτωχές επιδόσεις αναφορικά με την ενίσχυση του ΕΣΥ, τον αποτελεσματικό έλεγχο των
συνόρων, την εξαντλητική ιχνηλάτηση και τα
συστηματικά τεστ για τον Covid-19, έχουν οδηγήσει στην επιβολή ανορθόδοξων ρυθμίσεων
λειτουργίας των επιχειρήσεων (πχ click away),
στην άρση και εκ νέου επιβολή οριζόντιων περιορισμών (lockdown ακορντεόν) που έχουν κουράσει και κλονίσει την πίστη των πολιτών.

Ετήσια έρευνα ΙΜΕ/
ΓΣΕΒΕΕ - Υποχώρηση
των εισοδημάτων και
της κατανάλωσηςΚρίσιμο το 2021

Η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών
(9η κατά σειρά) διεξήχθη στις πρωτόγνωρες
συνθήκες που έχει δημιουργήσει η εκδήλωση
της πανδημικής κρίσης του Covid-19. Η υγειονομική κρίση που στην οικονομία εκδηλώθηκε
με την μορφή της βαθιάς και απότομης ύφεσης,
όπως είναι επόμενο, έχει επηρεάσει αρνητικά
τους δείκτες που αναδεικνύουν την κατάσταση
των ελληνικών νοικοκυριών. Μολονότι η συνολική εικόνα που σχηματίζεται από αυτούς τους
δείκτες δεν ισοδυναμεί με εκείνη μιας ολοκληρωτικής καθήλωσης, εντούτοις μια προσεκτική
ανάγνωση αυτών των δεικτών φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν την εικόνα σε σύγκριση με προηγούμενες έρευνες ενώ, την ίδια στιγμή, δείχνουν
τις δυσοίωνες προοπτικές που επιφυλάσσει η
επίπτωση της υγειονομικής κρίσης για την ελληνική οικονομία και συγκεκριμένα για τα νοικοκυριά.

Επιπλέον, στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι διάχυτη η αίσθηση πως τα μέτρα στήριξης που λαμβάνονται στοχεύουν περισσότερο
στην εξασφάλιση των λίγων μεγάλων επιχειρήσεων, έναντι αυτών που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία της επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα και παράλληλα τον μεγαλύτερο εργοδότη.
Για μια ακόμη φορά, επισημαίνουμε πως η πλειοψηφία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, ενώ τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί
μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα τους στην μετά Covid-19
περίοδο. Αυτό σε συνδυασμό, παρά τις θετικές
εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο (εμβόλιο), με
την διάχυτη αβεβαιότητα για τον χρονικό ορίζοντα επαναφοράς σε μια σχετική κανονικότητα,
θα εξαντλήσει τα όποια οικονομικά και ψυχικά
αποθέματα έχουν απομείνει.

Με βάση αυτά και σύμφωνα με τα ευρήματα της
έρευνας επισημαίνονται τα εξής:
•

Με βάση αυτά άμεσα θα πρέπει να ληφθούν γενναιότερα μέτρα στήριξης, αποκλειστικά για τις
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες
αποτελούν τον βασικό παράγοντα διατήρησης
της κοινωνικής συνοχής κάτι που συστηματικά

21

Το εισοδήματα των νοικοκυριών που στηρίζονται στα έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότητα μειώθηκαν το 2020 δραματικά. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από
την έρευνα, τα εισοδήματα αυτά μειώθηκαν
μεσοσταθμικά κατά 27,2%, έναντι μείωσης
11,5% στο σύνολο των νοικοκυριών. Το στοιχείο αυτό, που συμβαδίζει με την δραματική
επιδείνωση των οικονομικών δεικτών των
πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταδεικνύει πως η δύσκολη κατάσταση
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των φτωχότερων και εκείνου των πλουσιότερων νοικοκυριών.

στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις
έχει επηρεάσει ανάλογα και την οικονομική
κατάσταση του νοικοκυριού τους. Η υπερδιπλάσια μείωσή των εισοδημάτων που προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα καθιστά ακόμα πιο επείγουσα την άμεση
ανάγκη λήψης συνεκτικών μέτρων όχι μόνο
για τη στήριξή τους αλλά και τη σταδιακή
επαναφορά τους σε αυτό που έχει αποκληθεί «κανονικότητα».
•

Η πανδημική κρίση οδηγεί σε αύξηση του ιδιωτικού χρέους που, όπως είναι γνωστό, διογκώθηκε κατά την διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και αποτέλεσε ένα από τα βασικά
εμπόδια για τις αναπτυξιακές προοπτικές της
χώρας. Από τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται
πως το 2020 το ποσοστό των νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (εφορία,
ασφαλιστικά ταμεία) αυξήθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα σχεδόν 1 στα 4 νοικοκυριά (23%) δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το Δημόσιο. Αντίστοιχη αύξηση
των νοικοκυριών κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες
καταγράφηκε και ως προς την αδυναμία των νοικοκυριών να καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους
προς το Δημόσιο το 2021. Ειδικότερα, το 17,7%
των νοικοκυριών δήλωσε πως δεν θα μπορέσει

Μια δεύτερη αρνητική επίπτωση στην κατάσταση των νοικοκυριών οφείλεται στο ότι
οι οικονομικές επιπτώσεις από την υγειονομική κρίση έχουν διευρύνει τις ανισότητες
μεταξύ των ίδιων των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, από τη μία πλευρά μειώθηκαν τα
νοικοκυριά που ανήκουν στις μεσαίες εισοδηματικά κατηγορίες, ενώ από την άλλη μεριά αυξήθηκε το χάσμα μεταξύ του αριθμού
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να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς το
Δημόσιο. Με βάση αυτά και για την αποφυγή εκ
νέου διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους, και υπονόμευσης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της
χώρας είναι ανάγκη να υιοθετηθούν επαρκή μέτρα διευθέτησης των οφειλών που δημιουργήθηκαν. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη την οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων
και νοικοκυριών και να είναι προσαρμοσμένα
έτσι ώστε να μην ναρκοθετούν την βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων και να μην επιδεινώνουν την
οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

που δήλωσαν ως κύρια πηγή εισοδήματος
τον μισθό και την σύνταξη αντίστοιχα.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με
την εταιρεία ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 804 νοικοκυριών, στο διάστημα 5 έως 10
Δεκεμβρίου 2020, έχουν ως εξής:

•

Ένα μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών παραμένει σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς 1 στα 4 νοικοκυριά (25,1%)
δηλώνει πως διαβιεί με εισόδημα έως 10.000
€.

•

Εκτός από την συνολική μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών και την διατήρηση
ενός υψηλού ποσοστού σε συνθήκες σχετικής φτώχειας, φαίνεται πως η πανδημική
κρίση δημιουργεί τάσεις διεύρυνσης των εισοδηματικών ανισοτήτων.

•

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι
αυξήθηκαν τόσο τα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 5000 € (6% το 2020, έναντι 4,6%
το 2019), όσο και τα νοικοκυριά με ετήσιο
εισόδημα πάνω από 30.000 € (6,7% το 2020,
έναντι 5,8% το 2019). Παράλληλα, μειώθηκαν τα νοικοκυριά που ανήκουν στις μεσαίες
εισοδηματικά κατηγορίες και ιδιαίτερα εκείνα που κατατάσσονται στην κατηγορία με
εισόδημα 18.001 έως 25.000 € όπου υποχώρησαν κατά σχεδόν 5 μονάδες (16% το 2020,
έναντι 20,9% το 2019).

•

Η σύνταξη παραμένει η κύρια πηγή εισοδήματος για το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών (44,3%).

•

Περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά (41,2%) δηλώνουν ως κύρια πηγή εισοδήματος τον μισθό,
ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2019
(37,1%).

•

Σχεδόν 1 στα 10 νοικοκυριά (9,8%) δηλώνει ως κύρια πηγή εισοδήματος τα έσοδα
από επιχειρηματική δραστηριότητα ποσοστό βελτιωμένο σε σχέση με το 2019 (8,7%).
Ωστόσο, παραμένει χαμηλότερο σε σύγκριση με τα ποσοστά που καταγράφονταν ακόμα και στην πιο υφεσιακή περίοδο της προηγούμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης (12,6%
το 2012).

•

Ανησυχητική είναι η οικονομική βιωσιμότητα για περισσότερα από 4 στα 10 νοικοκυριά
καθώς το μηνιαίο εισόδημα τους εξαντλείται
πριν το τέλος του μήνα. Μεσοσταθμικά για
αυτά τα νοικοκυριά επαρκεί για 19 ημέρες.
Τα πολυμελή νοικοκυριά, εκείνα με τουλά-

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Εμφανείς είναι οι επιπτώσεις από την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στην μεταβολή
των εισοδημάτων των νοικοκυριών το 2020.
•

Περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά (37,5%) δήλωσαν πως το εισόδημα τους μειώθηκε, έναντι
ποσοστού μόλις 8,1% που δήλωσε πως το εισόδημα του αυξήθηκε. Για τα μισά περίπου
(54,3%) νοικοκυριά το εισόδημα παρέμεινε
αμετάβλητο.

•

Το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών το
2020 μειώθηκε κατά 11,5% (μέσος όρος).

•

Η επιδείνωση που καταγράφεται στο εισόδημα των νοικοκυριών παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, 7 στα
10 νοικοκυριά που έχουν ως κύρια πηγή
εισοδήματος τα έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότητα δήλωσαν πως το εισόδημα
τους μειώθηκε το 2020, έναντι του 39,3%
των νοικοκυριών που το εισόδημα τους βασίζεται κυρίως στον μισθό και του 24,8%
των νοικοκυριών που κυρία πηγή εισοδήματος είναι η σύνταξη.

•

Ο μέσος όρος μείωσης του εισοδήματος των
νοικοκυριών που δηλώσαν ως κύρια πηγή
εισοδήματος τα έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότητα αντιστοιχεί σε 27,2%, έναντι
μείωσης 10,5% και 6,8% των νοικοκυριών
23
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της πανδημίας στην Οικονομία.
Οι δράσεις που παρατείνονται οριζόντια κατά
6μήνες είναι οι ακόλουθες:

χιστον ένα άνεργο μέλος και τα νοικοκυριά
με τα χαμηλότερα εισοδήματα φαίνεται πως
αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες
και βρίσκονται αντιμέτωπα με το φάσμα της
φτώχειας.
•

•

•

•

■

Το 10,3% των νοικοκυριών δήλωσε ότι τα
εισοδήματά του δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις βασικές του ανάγκες, εύρημα
που σχετίζεται με το ποσοστό ακραίας φτώχειας που σημειώνεται στη χώρα μας.
Σταθερά συντριπτικό παραμένει το ποσοστό
αδυναμίας αποταμίευσης των νοικοκυριών,
καθώς 8 στα 10 νοικοκυριά (81,8%) δήλωσαν
ότι δεν καταφέρνουν να αποταμιεύσουν,
παρά την μείωση της κατανάλωσης που καταγράφηκε λόγω των εκτεταμένων περιορισμών που υιοθετήθηκαν για την αποτροπή
εξάπλωσης του κορωνοϊού.

•

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση
των παρεχομένων υπηρεσιών

•

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων
τους στις νέες αγορές

•

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

•

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

•

Επιχειρούμε Έξω

•

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

•

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Και οι δύο ψηφιακές δράσεις:

Απαισιόδοξες είναι οι προσδοκίες των νοικοκυριών σχετικά με την οικονομική τους
κατάσταση για το 2021.

•

Ψηφιακό Άλμα

•

Ψηφιακό Βήμα.

Οι παρατάσεις για τις 9 Δράσεις αφορούν σε
25.218 ενταγμένα επενδυτικά σχέδια για τα
οποία η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση
ανέρχεται σε 1,833 δις ευρώ.

Περισσότερο από 1 στα 3 νοικοκυριά (35,6%)
αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του
κατάστασης, έναντι μόλις του 13,5% που
εκτιμά πως θα βελτιωθεί και του 44,5% που
δεν περιμένει κάποια μεταβολή.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί
προτεραιότητα για το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 έχει
επιφέρει στις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνήθεις συνθήκες στις
οποίες λειτουργούν κανονικά σε βαθμό που να
υπονομεύεται η βιωσιμότητά τους. Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα
από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 έργα, θα έχουν πλέον
6 μήνες για να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις
τους χωρίς εκπτώσεις στον αρχικό σχεδιασμό
τους.

Παράταση 6 μηνών
στην υλοποίηση
εννέα Δράσεων
ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας

Με τις ίδιες αποφάσεις, υιοθετούνται και επιμέρους διαχειριστικές απλοποιήσεις ήσσονος
σημασίας πάντοτε με στόχο την διευκόλυνση
και την επιτάχυνση χωρίς εκπτώσεις στην αξιοπιστία διαχείρισης.

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη παρατείνονται
κατά 6 μήνες οι καταληκτικές ημερομηνίες υλοποίησης των ενταγμένων έργων σε εννέα Δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας λόγω
των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση
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Οικονομικά

εκπρόθεσμης πληρωμής δόσης, θα υπάρχει επιβάρυνση 0,74% μηνιαίως.

■

3. Θα πρέπει έως τις 31 Μαρτίου 2021 να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης
που είχαν την 1/11/2020 βάσει των στοιχείων
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Εάν το επίπεδο απασχόλησης την 1/11/2020 ήταν υψηλότερο από
αυτό που είχαν την 1/3/2020 , τότε θα πρέπει
να διατηρήσουν έως τις 31/3/2021 το επίπεδο
απασχόλησης που είχαν την 1/3/2020. Και για
αυτόν το όρο, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι
λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις εργαζομένων. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο ως άνω
όρος, θα ζητηθεί να επιστραφεί ολόκληρο
το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής,
άμεσα και εντόκως.

Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 5 Ποιους όρους πρέπει
να τηρήσουν οι
επιχειρήσεις που
έλαβαν χρήματα

Τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει
να τηρήσουν οι επιχειρήσεις που έλαβαν χρήματα από το πρόγραμμα Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο5, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εγκύκλιος ΓΔΟΥ 19/2021. Συγκεκριμένα θα πρέπει να
τηρηθούν πέντε προϋποθέσεις:

4. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του
Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να προσκομίσει μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα
ΙΙ.Β. της εγκυκλίου ΓΔΟΥ 19/2021 τα οποία είναι
τα εξής:

1. Θα πρέπει έως τις 30 Ιουνίου 2021 να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης που
είχαν την 1/11/2020, βάσει των στοιχείων του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Εάν το επίπεδο απασχόλησης την 1/11/2020 ήταν υψηλότερο από αυτό
που είχαν την 1/3/2020, τότε θα πρέπει να διατηρήσουν έως τις 30/6/2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχαν την 1/3/2020.

Α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την
31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το
είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος
I «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:

Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την
1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020,
κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις εργαζομένων. Με λίγα λόγια, ανάγκη αντικατάστασης εργαζομένου προκειμένου να τηρείται
ο προαναφερόμενος λόγος, υπάρχει μόνο όταν
προκύψει καταγγελία σύμβασης (απόλυση) του
εργαζόμενου. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί
ο ως άνω όρος, θα ζητηθεί να επιστραφεί ολόκληρο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής
σύμφωνα με τον όρο Νο2.

•

είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ
του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω
συσσωρευμένων ζημιών,

•

είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ
του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους
λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση
ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς
και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση,
να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

2. Θα πρέπει να επιστρέψει το επιστρεπτέο
ποσό, το 50% δηλαδή, σε 40 μηνιαίες δόσεις με
επιτόκιο αναφοράς 0,64%, με την πρώτη να ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2022. Σε περίπτωση
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•

ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της
επιχείρησης ήταν υψηλότερος του 7,5 και

•

ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών
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Οι ιδιοκτήτες – φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
με το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, ενώ οι ιδιοκτήτες – νομικά πρόσωπα θα
αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος.

υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA
interest coverage ratio) ήταν κάτω του 1,0.
Β. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για
θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

Ισχύει η πρόβλεψη για μείωση ενοικίου κατά
40% στους υπόλοιπους πληττόμενους κλάδους,
για όλο το 1ο τρίμηνο του 2021, καθώς και στην
πρώτη κατοικία των εργαζομένων που βρίσκεται σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους και
στη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους.

5. Θα πρέπει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και
παραστατικά στοιχεία να τηρούνται από την
επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα χρόνια
από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης,
ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών
για αυτό το χρονικό διάστημα ( π.χ παραγραφή
πενταετίας).

■

Το κόστος, για το μήνα Μάρτιο, διαμορφώνεται
στα 70 εκατ. ευρώ.
2ον. Σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων,
οι οποίοι σηκώνουν – με αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης – ένα σημαντικό οικονομικό βάρος, μέχρι σήμερα:

Νέα μέτρα στήριξης
για επιχειρήσεις και
νοικοκυριά

•

Συμψηφίστηκαν, σε 227.887 περιπτώσεις,
φορολογικές οφειλές ύψους 42,8 εκατ. ευρώ.

•

Καταβλήθηκε, σε 176.404 ΑΦΜ, αποζημίωση
ύψους 19,3 εκατ. ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο.

Επίκειται:
Στην εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης
προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας. Οι παρεμβάσεις εστιάζονται σε πέντε κυρίως τομείς για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

•

Ολοκλήρωση της διαδικασίας, μέσα στο Φεβρουάριο, για εκκρεμότητες συμψηφισμών
παρελθόντων μηνών, είτε λόγω διόρθωσης
δηλώσεων δικαιούχων είτε λόγω απόρριψης
άλλων αιτήσεων.

«1ον. Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η
λειτουργία βρίσκεται σήμερα σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, όπως είναι η
εστίαση, τα γυμναστήρια, οι επιχειρήσεις
του πολιτισμού, του αθλητισμού και άλλοι
κλάδοι, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στις
μεταφορές – κλάδοι οι οποίοι πλήττονται
ιδιαίτερα από την υγειονομική κρίση – δικαιούνται υποχρεωτική πλήρη απαλλαγή
από την καταβολή ενοικίου στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον μήνα Μάρτιο.

•

Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσης
για το μήνα Νοέμβριο, τις προσεχείς ημέρες,
με δεδομένο ότι περίπου 25.000 αιτήσεις
δεν έχουν υποβάλει έγκυρο αριθμό IBAN
λογαριασμού.

•

Καταβολή αποζημίωσης για το μήνα Δεκέμβριο, μετά τα μέσα Φεβρουαρίου.

•

Έναρξη της διαδικασίας δήλωσης από ιδιοκτήτες – μέχρι την επόμενη εβδομάδα – για
τον μήνα Ιανουάριο, ώστε αρχές Μαρτίου να
πληρωθεί και αυτός ο μήνας.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά αποζημίωσης που
καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

Στις επιχειρήσεις που θα λάβουν πλήρη απαλλαγή ενοικίων για τον μήνα Μάρτιο συμπεριλαμβάνεται και το λιανεμπόριο.
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επιπτώσεις της πανδημίας, ο 6ος κύκλος της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής διαχωρίζεται
σε δύο κύκλους, τον 6ο και τον 7ο, και η συνολική χρηματοδότηση αυξάνεται στο 1,5
δισ. ευρώ.

Τα δε ποσά μισθωμάτων που δεν εισπράττονται
για όλη την περίοδο από τον Μάρτιο και μετά,
δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε
φόρο εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης.
3ον. Παρατείνεται η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά, στις μεταφορές, στους κινηματογράφους και στις θεατρικές παραστάσεις,
έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Στον μειωμένο συντελεστή υπάγονται όλες οι
μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους,
δηλαδή κάθε είδους μεταφορά προσώπων, όπως
χερσαίες ή εναέριες, οι οποίες πραγματοποιούνται με εισιτήριο για τον επιβάτη.
Επίσης περιλαμβάνονται οι μεταφορές προσώπων που γίνονται με τουριστικά λεωφορεία και
με ταξί.
Επιπλέον, παρατείνεται η μείωση του ΦΠΑ στο
τουριστικό πακέτο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ο 6ος κύκλος, με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος περίπου στα 500 εκατ. ευρώ, θα αφορά την
απώλεια τζίρου μόνο του μηνός Ιανουαρίου.

Το επιπρόσθετο κόστος διαμορφώνεται στα 125
εκατ. ευρώ.
4ον. Καταβάλλεται, μέσα στην εβδομάδα, το
υπόλοιπο ποσό του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος θα ξεκινήσει μέχρι την επόμενη Δευτέρα, και οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα, τις τελευταίες μόλις ημέρες, καταβλήθηκε πάνω από 1 δισ.
ευρώ σε 344.885 επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες.

Καθώς η ενίσχυση αφορά έναν μήνα, το κατώτατο όριο ενίσχυσης για τους κλάδους που δεν
παραμένουν κλειστοί με κρατική εντολή, ανέρχεται στα 500 ευρώ και το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στα 50.000 ευρώ.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αφού σήμερα
κλείνει και η σχετική πλατφόρμα, εκκρεμεί η
πληρωμή περίπου 200 εκατ. ευρώ σε 15.000 επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι
νέες επιχειρήσεις, μετά την προσθήκη που πρόσφατα έκανε το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να συμπεριληφθούν και αυτές.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την πτώση των εσόδων τους.
Ειδικά για την εστίαση και τους κλάδους που
παρέμεναν κλειστοί στα τέλη Ιανουαρίου, το
κατώτατο ύψος ενίσχυσης θα ανέρχεται στα
1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5
εργαζόμενους, 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με
6 έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους.

Μέσα στην εβδομάδα, και για λίγες μόνο ημέρες,
θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης της δήλωσης
ΦΠΑ για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, ώστε να ενταχθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή όσα από
αυτά έως σήμερα απορρίφθηκαν και παρουσιάζουν πτώση τζίρου.
Παράλληλα, προκειμένου να επισπευσθεί η
ενίσχυση της ρευστότητας των κλάδων που
πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές

Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό
τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομέ27
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■
νων έως την 31η Ιουλίου 2021.
Με τα σημερινά δεδομένα, ο 7ος κύκλος, με δημοσιονομικό κόστος περίπου στο 1 δισ. ευρώ, θα
αφορά την απώλεια τζίρου ολόκληρου του 1ου
τριμήνου του 2021, όπου θα συνυπολογιστούν
τα ποσά που δόθηκαν στον 6ο κύκλο.
Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει εντός Απριλίου.
Και πάλι θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα
ποσά για την εστίαση και τις επιχειρήσεις που
παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή εντός
Φεβρουαρίου.

•

Για οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά
Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής
έως τις 30/4/2021, η περίοδος αναστολής είσπραξης παρατείνεται περαιτέρω μέχρι τις
31/12/2021.

•

Οι ανωτέρω οφειλές μετά τη λήξη της παράτασης (31/12/2021) θα μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής
καταβολής, το οποίο θα προβλέπει επιλογή μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48 δόσεων
με επιτόκιο ύψους 2,5%. Η πρώτη δόση της
ρύθμισης αυτής θα καταβληθεί έως την 31η
Ιανουαρίου 2022 και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

•

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
παρατείνεται η καταβολή και αναστέλλεται
η είσπραξη της δόσης του μηνός Φεβρουαρίου ρυθμισμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους,
καθώς και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών των οποίων οι συμβάσεις
εργασίας τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή
της δόσης αυτής θα προστεθεί στο τέλος της
αρχικής ρύθμισης. Η λίστα των άμεσα πληττόμενων ΚΑΔ είναι η ίδια που ίσχυσε για
αναστολή ρυθμισμένων οφειλών κατά τον
μήνα Ιανουάριο 2021.

•

Υπενθυμίζεται ότι για τις δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης κατά

Το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται.
Έτσι, η συνολική ένεση ρευστότητας προς τις
επιχειρήσεις, μέσω του επιτυχημένου μέτρου
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προβλέπεται
να αγγίξει τα 3 δισ. ευρώ μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους, και συνολικά τα 8,5 δισ. ευρώ
από την αρχή της υγειονομικής κρίσης.
5ον. Μέχρι αύριο, στις 10.00 το πρωί, μπορούν οι 24.000 δικαιούχοι του επιδόματος
θέρμανσης, που δεν είχαν δηλώσει το ΙΒΑΝ
τους στο myTaxisnet, να το κάνουν, για να
κατατεθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό
το σχετικό ποσό.
Ήδη 3.000 εξ αυτών το έπραξαν, μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Η πίστωση του ποσού στους συγκεκριμένους
δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα.
Μέχρι σήμερα, έχουν αποπληρωθεί 355.314 δικαιούχοι, δηλαδή το 94% όσων πραγματοποίησαν αγορές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 42 εκατ. ευρώ.
Έτσι, το συνολικό κόστος των μέτρων που έχουν
ήδη ληφθεί ή σήμερα ανακοινώνονται, για το
πρώτο τρίμηνο του έτους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για εργαζόμενους και ανέργους, των αναστολών υποχρεώσεων και άλλων
παρεμβάσεων, διαμορφώνεται πλέον στα 5,9
δισ. ευρώ».
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Νέες παρατάσεις
για την πληρωμή
Φορολογικών
υποχρεώσεων και
δόσεων ρυθμισμένων
οφειλών
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τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και Νοέμβριο 2020 έως Ιανουάριο 2021, έχει προβλεφθεί, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ότι θα καταβληθούν στο τέλος των
τρεχουσών ρυθμίσεων.

■

■

Δυσμενής πρόβλεψη«Κόκκινα» δάνεια
ύψους 8-10 δισ. ευρώ
θα αφήσει πίσω η
κρίση της πανδημίας

Ακυρώνονται
πρόστιμα για
εκπρόθεσμη υποβολή
συγκεντρωτικών
καταστάσεων του
2014

Στην ακύρωση των προστίμων που είχαν επιβληθεί στα τέλη του 2020 σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014
προχωρούν οι Δ.Ο.Υ ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.

Το βάρος από τα «κόκκινα» δάνεια που θα κληροδοτήσει η κρίση της Covid-19 υπολογίζεται στα
8-10 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες και θα
είναι αναλογικά μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό
που θα επωμιστούν τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης, σύμφωνα με τον διοικητή της
Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Ειδικότερα με εγκύκλιό του, ο διοικητής της
ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής δίνει οδηγίες στις Δ.Ο.Υ.
για την διαγραφή των προστίμων εκπρόθεσμης
υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχεί-

Μιλώντας στο πλαίσιο του 8ου Banking Forum
ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι τράπεζες όπως οι
ελληνικές, οι οποίες ήδη διαθέτουν ένα υψηλό
απόθεμα «κόκκινων» δανείων, θα κληθούν να
σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος στη συνέχεια. Και
τούτο διότι ήδη έχουν εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο, από το απόθεμα
των κεφαλαίων που διαθέτουν, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν το μεγάλο βάρος των «κόκκινων» δανείων που κουβαλούν.
Περιγράφοντας το πρόβλημα ανέφερε ότι παρότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών
πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν μειωθεί κατά περίπου 50 δισ. ευρώ από την κορύφωσή τους το
Μάρτιο του 2016, το ποσοστό τους (Σεπτέμβριος 2020) διατηρείται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 35,8%. Και σε κάθε περίπτωση πολύ πιο
πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ.

ων του 2014 που υπεβλήθησαν από 21.1.2016
έως και 25.1.2016. Ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί θα επιστραφούν αφού συμψηφισθούν
με βεβαιωμένες οφειλές διευκρινίζεται στην
σχετική εγκύγκλιο.

Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν, όπως είπε,
ικανοποιητικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Ωστόσο και αυτός θα επηρεαστεί αρνητικά από
τις επερχόμενες εξελίξεις.

Στην εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, διευκρινίζονται
τα εξής:
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•

Πράξεις επιβολής προστίμου, που έχουν
εκδοθεί και αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για
διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, κατά το χρονικό διάστημα από 21.1.2016 έως και 25.1.2016, ακυρώνονται.

•

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού
κέντρου που εξέδωσε την πράξη επιβολής
προστίμου ή σε περιπτώσεις κατάργησης
ή αναστολής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ., κατά
περίπτωση, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας υποδοχής, ακυρώνει την εν λόγω πράξη, οίκοθεν ή έπειτα από σχετική αίτηση
του φορολογούμενου σε περίπτωση που τα
πρόστιμα έχουν επιβληθεί κατόπιν έκδοσης
εντολής ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων
και έκδοσης στοιχείων, εκδίδοντας σχετική
απόφαση, ανεξαρτήτως υποβολής ή μη από
τον φορολογούμενο ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή προσφυγής του στα Διοικητικά Δικαστήρια. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, αφού
συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές,
επιστρέφονται.

■

χρειάζεται η μετάβασή τους σε υποκατάστημα
τραπέζας, οφειλές προς το Δημόσιο, ρυθμισμένες ή μη, με τη χρήση των καρτών τους. Επίσης έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης μέσω του
mobile και του internet banking που διαθέτουν
όλες οι τράπεζες, με τον αριθμό μάλιστα των
ενεργών χρηστών να ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια συναλλασσόμενους για την κάθε μια κατηγορία.
Με κάθε ευκαιρία οι τράπεζες υπενθυμίζουν
στην πελατεία τους τις τεχνολογικές δυνατότητες (internet και mobile banking, ATM) που παρέχουν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και
για την αποφυγή του συγχρωτισμού στα καταστήματα.
Όπως αναφέρουν, οι πληρωμές λογαριασμών,
τηλεφώνου, ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης,
δημοσίου (εφορία, ασφαλιστικοί φορείς κ.α.),
μπορούν να γίνουν γρήγορα, εύκολα και με
ασφάλεια από το σπίτι, επισημαίνοντας ότι
όσοι συναλλασσόμενοι δεν είναι εξοικειωμένοι
με τις νέες τεχνολογίες μπορούν να απευθυνθούν στα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
και να εκτελέσουν ένα μεγάλο πλήθος συναλλαγών. Επίσης μπορούν να εξυπηρετούνται σε ένα
από τα 6.000 ATM που λειτουργούν καθημερινά
και όλο το 24ωρο σε ολόκληρη την επικράτεια
και να εκτελέσουν πολλές τραπεζικές εργασίες
όπως αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές, ενημερώσεις συναλλαγών και υπολοίπων.

Πώς μπορείτε
να εξοφλήσετε
ηλεκτρονικά τις
φορολογικές σας
υποχρεώσεις

Οφειλές προς την εφορία μπορούν να εξοφλούν
οι φορολογούμενοι και στο δίκτυο πρακτορείων του ΟΠΑΠ στις περιοχές εκείνες που παραμένουν ανοικτά (που βρίσκονται στο επίπεδο
Επιτήρησης) με την χρήση των καρτών τους,
ανέπαφα και με ταχύτητα.

■
Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις από εναλλακτικά ψηφιακά
τραπεζικά δίκτυα, εκτός καταστημάτων, καθώς,
ακόμη, και με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους
μέσω διαδικτύου έχουν πλέον οι φορολογούμενοι.

Οι αλλαγές στην
άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας

Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για
τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να εξοφλούν μέσω του Taxisnet και χωρίς να
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οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας
- βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Σε όσες περιπτώσεις
προβλέπεται ότι η οικονομική δραστηριότητα
ασκείται ύστερα από έγκριση, οι αρμόδιες αρχές
έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αυτοψίες
και ελέγχους και να ζητούν την προσκόμιση των
αναγκαίων πράξεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή εγγράφων, προκειμένου να χορηγήσουν
την έγκριση.

συγκεκριμένων προτύπων, τα οποία πρέπει να
είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εξασφάλιση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση εφαρμογής προτύπου για
το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων για
την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας που
υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, η
δραστηριότητα απαλλάσσεται από την έγκριση λειτουργίας και μεταπίπτει στο καθεστώς
γνωστοποίησης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο εθνικά πρότυπα και υιοθετηθούν μεταγενέστερα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, αυτά εφαρμόζονται
άμεσα σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου και αντικαθιστούν τα μέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα. Σε περίπτωση που υπάρχουν
διεθνή πρότυπα και υιοθετηθούν μεταγενέστερα ευρωπαϊκά, αυτά εφαρμόζονται άμεσα σύμφωνα με το παρόν άρθρο και αντικαθιστούν τα
μέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα.

Η άσκηση των ανωτέρω οικονομικών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη. Περιορισμοί στην ελευθερία άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας είναι ανεκτοί, εφόσον ισχύουν οι
εξής σωρευτικά συντρέχουσες περιστάσεις:
(α) δικαιολογούνται από συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος,
(β) καθορίζονται σαφή και αντικειμενικού χαρακτήρα κριτήρια, βάσει των οποίων ανατίθενται
και ασκούνται οι σχετικές αρμοδιότητες της Διοικήσεως,

■

(γ) δικαιολογούνται επαρκώς από την ειδική
φύση του αντικειμένου της ρυθμίσεως, και
(δ) κινούνται εντός των ορίων που χαράσσει η
συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.
Κάθε φορέας μπορεί να ασκήσει οικονομική
δραστηριότητα χωρίς περιορισμό, τηρουμένων των προβλεπομένων από την κείμενη
νομοθεσία φορολογικών υποχρεώσεων, των
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και της
εγγραφής του στο γενικό εμπορικό μητρώο
κατά περίπτωση.

Έως 28 Φεβρουαρίου
τα αιτήματα
για χωριστές
φορολογικές
δηλώσεις από
συζύγους

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν και εφέτος οι έγγαμοι φορολογούμενοι. Απαραίτητη προϋπόθεση
για αυτό, είναι να δηλώσουν το σχετικό αίτημα
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Κάθε φορέας ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα για την οποία σύμφωνα με τον παρόντα νόμο απαιτείται πιστοποίηση, μπορεί να επιλέγει τον οργανισμό
αξιολόγησης συμμόρφωσης που επιθυμεί από
το Μητρώο Οργανισμών Αξιολόγησης Συμμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι τόσο στην κοινή φορολογική δήλωση, όσο και στις χωριστές δηλώσεις, ο
φόρος βεβαιώνεται ξεχωριστά, δεν πραγματοποιείται συμψηφισμός μεταξύ των ποσών που
προκύπτουν σε κάθε σύζυγο, σε περίπτωση επιστροφής φόρου αυτός πιστώνεται στο λογαριασμό του κάθε δικαιούχου και σε καμία από τις

Στις οικονομικές δραστηριότητες που υπόκεινται τόσο σε καθεστώς γνωστοποίησης όσο και
σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, μέρος ή το
σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας μπορεί να είναι και η τήρηση
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Οικονομικά
ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, το μέτρο της
πλήρους αναστολής καταβολής του ενοικίου, το
οποίο εφαρμόζεται για τον μήνα Ιανουάριο, επεκτείνεται και για τον μήνα Φεβρουάριο, όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, λίγο μετά τη σχετική εξαγγελία από
τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια ομιλίας του
στη Βουλή.

δύο περιπτώσεις δεν επηρεάζονται ούτε τα επιδόματα ούτε τα εξαρτώμενα τέκνα. Αυτό που,
κυρίως, διαφοροποιείται είναι ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων και η επίκληση διαθέσιμων εισοδημάτων για την κάλυψή τους.
Ωστόσο, στην κοινή φορολογική δήλωση δίδεται η δυνατότητα μεταξύ των συζύγων να καλύψει ο ένας τα τεκμήρια του άλλου, ενώ στις χωριστές δηλώσεις φορολογίας δεν υφίσταται η
έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την
κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ
των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και
απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά.
Παράλληλα, στην κοινή φορολογική δήλωση ο
ένας μπορεί να «δανείσει» ποσό από δαπάνες
με πληρωμή ηλεκτρονικών μέσων στον άλλον
και να μην υπάρχει έτσι πρόβλημα φορολόγησης για τον/την σύζυγο που δεν έχει καταφέρει
να τις συλλέξει. Στις χωριστές δηλώσεις το κάθε
πρόσωπο «λειτουργεί» μόνο του.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην
έχουν περαιτέρω απώλειες. Με αυτό τον τρόπο,
επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 80%
στο Κράτος και κατά 20% στον εκμισθωτή. Συνεπώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το ακίνητο
δεν θα πληρώσει ενοίκιο τον Φεβρουάριο, για
δεύτερο συνεχόμενο μήνα.
Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου
μισθώματος για τον μήνα Φεβρουάριο.

Εάν στην οικογένεια υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα τα οποία προέρχονται από κοινό γάμο ή αναγνωρισμένα τέκνα, θα δηλωθούν ως εξαρτώμενα
μέλη και από τους δύο συζύγους, και όχι από τον
έναν σύζυγο. Εάν υπάρχει ανήλικο τέκνο στην οικογένεια που προέρχεται από τον κοινό γάμο και
έχει εισπράξει εισόδημα μέσα στο 2020, χωρίς το
τέκνο να έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, τότε το εισόδημα αυτό θα δηλωθεί
και θα φορολογηθεί μόνο από τον γονέα που έχει
το μεγαλύτερο εισόδημα.

■

Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που ήταν
κλειστές με κρατική εντολή μέχρι σήμερα, 15
Ιανουαρίου. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν
λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον,
οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν
λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα
κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού,
τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού,
όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά
γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς
πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των
μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Ποιες επιχειρήσεις
δεν θα πληρώσουν
ενοίκιο και τον
Φεβρουάριο

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί,
από την προσεχή Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου ξεκινά
η καταβολή του 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος μηνός Νοεμβρίου στους
λογαριασμούς των δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτων.

Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό,
τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό,
τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που
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Ασφαλιστικά

ούχοι, λοιποί ιδιώτες).

■

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, υπόχρεα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομοτεχνικών έργων, που δεν είναι καταχωρημένα
στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων,
έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή για τη
λήψη ΑΑΕ οποιασδήποτε αιτίας, εκτός από το
ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου που εκτελούν. Το
ΑΑΕ Οικοδομοτεχνικού Έργου χορηγείται μέσω
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας λήψης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για πιστοποιημένους εργοδότες, με χρήση των κωδικών που
χορηγούνται κατά την πιστοποίησή τους στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Ενιαίο Αποδεικτικό
Ασφαλιστικής
Ενημερότητας –
Νέα διαδικτυακή
υπηρεσία e-ΕΦΚΑ

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού
των παρεχόμενων Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία αναβαθμισμένη
ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ,
Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.

Πρόσβαση στην υπηρεσία
Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη λήψη
του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
ή Βεβαίωσης Καταχώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης
Εξαίρεσης, ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

Με την αναβαθμισμένη αυτή Υπηρεσία εκδίδεται ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μετά από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών κάθε ασφαλιστέας
δραστηριότητας, με τις προϋποθέσεις που τίθενται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Σε περιπτώσεις μη συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (π.χ. λόγω οφειλών), δημιουργείται
Ενημερωτικό Σημείωμα Οφειλών ανά π. Φορέα,
με το οποίο ενημερώνεται ο υπόχρεος, προκειμένου να προβεί στην τακτοποίηση της οφειλής
(εξόφληση ή ρύθμιση), ώστε να είναι δυνατή η
έκδοση ενιαίου ΑΑΕ.

•

Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr

•

Επιλογή: Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους
ή Υπηρεσίες για Εργοδότες - Αποδεικτικό
Ασφαλιστικής Ενημερότητας - Φυσικά και
Νομικά πρόσωπα «Είσοδος στην υπηρεσία»

•

Σύνδεση με τη χρήση κωδικών taxisnet και
αυθεντικοποίηση του χρήστη, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης.

•

Ο χρήστης εισερχόμενος στην εφαρμογή μετά την αυθεντικοποίησή του, έχει τη
δυνατότητα είτε να προβεί σε Νέα Αίτηση
Ασφαλιστικής Ενημερότητας (επιλογή: Νέα
Αίτηση:> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας), είτε να επιθεωρήσει τις ήδη υπάρχουσες υποβολές, τις οποίες έχει πραγματοποιήσει εντός των δύο (2) τελευταίων
ημερών, όπως εμφανίζονται σε σχετικό πίνακα εγγραφών (επιλογή: Υποβληθείσες Αιτήσεις). Επισημαίνεται ότι η εκτύπωση του
αποτελέσματος είναι δυνατή μόνο την ημέρα υποβολής της αίτησης.

•

Στην επικεφαλίδα αναγράφονται τα «Στοιχεία Αιτούντος», τα οποία συμπληρώνονται
(«γεμίζουν») με αυτοματοποιημένη διαδικασία από την αντίστοιχη πληροφορία που

Πεδίο εφαρμογής
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για τις εξής κατηγορίες χρηστών:
•

Επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
απογεγραμμένες και αναπόγραφες (δηλαδή
αυτές που δεν απασχολούν προσωπικό) στο
Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων
του e-ΕΦΚΑ. • Φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι,
αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξι-
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Αριθμός Συστήματος που είναι αποτυπωμένος
σε αυτό, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου. Με την επιλογή «Έλεγχος», τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν
ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους από
το σύστημα για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα
ή μη του ΑΑΕ, με αντίστοιχη εκτύπωση.

προκύπτει από web service της ΑΑΔΕ.
•

•

Κάθε Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια
μόνο συναλλαγή. Ως εκ τούτου, ο χρήστης
δύναται να επιλέξει κάθε φορά μια μόνο
αιτία χορήγησης ΑΑΕ μέσα από τη λίστα
παρεχόμενων checkboxes. Σε περίπτωση
πολλαπλών συναλλαγών, θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά.

■

Από ένα πτυσσόμενο (drop down) μενού, o
χρήστης είναι σε θέση να επιλέξει το επιθυμητό είδος βεβαίωσης που ζητεί να του εκδοθεί:

Κωδικός περιγραφή
00 Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης
(χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ.
δεν αφορά υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών στον e-ΕΦΚΑ)

Αργυρώ Μαυρούλη
Τις προϋποθέσεις προκαταβολής σύνταξης έως
και 384 ευρώ στους δικαιούχους προβλέπει
-μεταξύ άλλων- τροπολογία που κατατίθεται
πριν από λίγο στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών που αφορά σε θέματα μισθολογίου και ανθρωπίνου δυναμικού
της ΑΑΔΕ. Η νομοθετική ρύθμιση έρχεται σε
συνέχεια σχετικών εξαγγελιών του υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή
Χατζηδάκη και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια επίσπευσης της διαδικασίας απονομής
συντάξεων.

01 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
•

Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Υποβολή», υποβάλλεται το αίτημα προς επεξεργασία.

•

Με την επιλογή του συνδέσμου «Προς Επεξεργασία» και κατά την εξέλιξη των αυτοματοποιημένων ελέγχων, η στήλη με τίτλο
«Ενέργειες / Αποτέλεσμα» ενημερώνεται
ανάλογα, παραπέμποντας τον χρήστη να
προβεί σε Έκδοση ΑΑΕ ή Ενημερωτικού Σημειώματος (όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης ΑΑΕ).

Προσωρινή εθνική
σύνταξη έως 384
ευρώ σε 70.000
συνταξιούχους –
Αναδρομικά κατόπιν
αίτησης στο gov.gr.
Όλες οι προϋποθέσεις

Η σώρευση πολλών αιτημάτων συνταξιοδότησης και ο χρόνος που μεσολαβούσε από την
υποβολή των αιτήσεων μέχρι την έκδοση των
αποφάσεων απονομής συντάξεων κατέστησε
επιτακτική την ανάγκη χορήγησης προκαταβολής μέρους της σύνταξης. Με αυτόν τον τρόπο,
όσοι έχουν ήδη υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης θα έχουν ένα
εισόδημα μέχρι την απονομή, αρχικά, της προσωρινής και τελικά της οριστικής σύνταξης. Μάλιστα, Οι δικαιούχοι προβλέπεται να λάβουν το
ποσό της προκαταβολής αφενός με γρήγορες, εν
πολλοίς αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αφε-

Εγκυρότητα του αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας
Η εγκυρότητα των Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας, που εκδίδονται μέσω της
νέας εφαρμογής, είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί μέσω του link → Επιβεβαίωση Εγκυρότητας
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας,
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης.
Η χρήση της εφαρμογής δεν απαιτεί κωδικούς
πρόσβασης. Καταχωρούνται ο τύπος του ΑΑΕ, ο
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τέρου αναδρομικά από το χρόνο που κατέθεσαν
την αίτηση συνταξιοδότησης.

πεται και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης
λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.
6. Η προκαταβολή σύνταξης είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που
θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική
απόφαση συνταξιοδότησης.

Τα βασικά σημεία της προτεινόμενης
ρύθμισης
1. Χορηγείται προκαταβολή στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, έναντι της σύνταξης που δικαιούνται.
Η προκαταβολή αυτή δίνεται είτε βάσει των
στοιχείων που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ, είτε με
υπεύθυνη δήλωση για να συντομευθούν οι προθεσμίες.

7. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφα-

2. Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται από
τον επόμενο μήνα της υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης έως την έκδοση προσωρινής
σύνταξης ή, για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αυτή, έως την έκδοση της οριστικής.
H ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της, αλλά και σε όλες τις εκκρεμείς
αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν
έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση των εκκρεμών αιτήσεων,
τα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά, μετά από
ηλεκτρονικό αίτημα του δικαιούχου στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr.

σης συνταξιοδότησης, τυχόν ποσά από προκαταβολές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως
στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα
με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε
κάθε περίπτωση, μπορούν να παρακρατούνται
από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.

3. Όσον αφορά στις αιτήσεις συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, διαμορφώνεται ως εξής:

8. Για την εφαρμογή της ρύθμισης θα εκδοθεί
κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα περιγράφει τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων και άλλα ειδικά θέματα.

α) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 67 ετών
και άνω

Σημειώνεται τέλος ότι η τροπολογία θεσπίζει
την απαγόρευση για δυο χρόνια -από τη θέση
της σε ισχύ- τις μετατάξεις, αποσπάσεις και
άλλες μορφές μετακίνησης υπαλλήλων του
e-ΕΦΚΑ. Τυχόν διαδικασίες που ήταν εκκρεμείς
κατά την έναρξη ισχύος της τροπολογίας δεν
ολοκληρώνονται. Και αυτή η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης του e-ΕΦΚΑ σε αυτή
την κρίσιμη φάση, τόσο για το γενικότερο έργο
του, όσο και –ειδικότερα- για την απονομή των
συντάξεων. Η αντιμετώπιση με θετικό τρόπο
των αιτημάτων για μετατάξεις από τoν e-ΕΦΚΑ
σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου θα προκαλούσε περαιτέρω προβλήματα στον Οργανισμό,

β) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης (ή 6.000 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως
67 ετών
γ) 360 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως
67 ετών
δ) 360 ευρώ αν ο αιτών έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και είναι κάτω των 62 ετών.
4. Στους αιτούντες συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας χορηγείται ως προκαταβολή σύνταξης
το ποσό των 384 ευρώ.
5. Χορήγηση προκαταβολής 384 ευρώ προβλέ35
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νταξη θα λάβουν και οι ανάπηροι.
Όσον αφορά τους αγρότες εξετάζεται να καταβληθεί η ελάχιστη σύνταξη, καθώς πληρούν τα
απαιτούμενα έτη ασφάλισης.

τόσο ως προς την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, όσο ως προς τις άλλες υπηρεσίες που
καλείται να παράσχει.

Ο e-ΕΦΚΑ μετά την υποβολή της αίτησης θα
επεξεργάζεται τα στοιχεία και θα καταβάλλει
στον ασφαλισμένο την εθνική σύνταξη και τα
αναδρομικά του. Ο ασφαλισμένος εφόσον έχει
καταθέσει αίτηση για προσωρινή σύνταξη όπως
ορίζει ο νόμος θα την πάρει στην συνέχεια κανονικά. Έτσι για παράδειγμα κάποιος που θα
πάρει 384 ευρώ, την εθνική, στην συνέχεια θα
πάρει την προσωρινή που έχει αιτηθεί που μπορεί να είναι στα 700 ευρώ και στην συνέχεια θα
λάβει την κύρια σύνταξή του. Υπενθυμίζεται
πως οι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη στο 50% των αποδοχών τους,
οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα στο 80% και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες στο 70%.

Αναδρομικά που ξεπερνούν τα 9.000 ευρώ θα
πάρουν όσοι αναμένουν έως και 2 χρόνια για
να λάβουν οριστική σύνταξη με το νέο σύστημα
καταβολής εθνικής σύνταξης ως προσωρινής.
Το νέο πλαίσιο θα τρέξει εντός του διμήνου και
θα πρέπει όσοι περιμένουν να πάρουν σύνταξη
να μπουν στην νέα πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί μέσα στο efka.gov.gr για να δηλώσουν το
iban.
Ειδικότερα όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης αλλά δεν παίρνουν προσωρινή
σύνταξη θα κληθούν να υποβάλλουν στο efka.
gov.gr τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και το iban τους προκειμένου να τους καταβληθεί η εθνική σύνταξη
ανάλογα με τα έτη ασφάλισης τους.

Η διαδικασία για την καταβολή της εθνικής σύνταξης ως προσωρινή δεν αφορά όσους παίρνουν ήδη προσωρινή σύνταξη καθώς το νέο
μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης αφορά
όσους μελλοντικούς συνταξιούχους έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και δεν παίρνουν ούτε ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική Σύνταξη είναι 345,60
ευρώ για 15 έτη ασφάλισης, για 16 έτη 353,28
ευρώ, για 17 έτη 360,96 ευρώ, για 18 έτη 368,64
ευρώ, για 19 έτη 376,32 ευρώ και για 20 έτη και
άνω 384 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος περιμένει σήμερα την σύνταξη του εδώ και 10 μήνες θα πάρει το επόμενο διάστημα αναδρομικά
10Χ384 ευρώ = 3.840 ευρώ και θα παίρνει έναντι
της σύνταξης τους τα 384 ευρώ μέχρι να βγει η
οριστική.

Σήμερα λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη περίπου 40.000 εν αναμονή συνταξιούχοι για κύρια
σύνταξη, όταν εκκρεμούν περισσότερες από
145.000 κύριες συντάξεις.
Οι περισσότεροι δικαιούχοι προσωρινών συντάξεων είναι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ
από τον ιδιωτικό τομέα μόνο 1 στους 3 λαμβάνει προσωρινή. Για παράδειγμα, προσωρινή σύνταξη δεν λαμβάνουν σήμερα όσοι χρειάζεται
να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης, έχουν οφειλές, έχουν διαδοχική ασφάλιση,
προέρχονται από τον πρ. ΟΓΑ (αγρότες).

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να πληρούνται στο πρόσωπο του υποψήφιου συνταξιούχου τα δυο βασικά κριτήρια θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος που είναι φυσικά το
όριο ηλικίας και ο απαραίτητος χρόνος ασφάλισης.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε ότι θα τηρηθεί ο γενικός κανόνας των 62 ετών για την χορήγηση προσωρινής Εθνικής Σύνταξης. Όμως
επειδή θα υπάρχουν και θεμελιωμένα δικαιώματα κάτω των 62 ετών και έχουν υποβληθεί
ήδη αιτήσεις συνταξιοδότησης, το υπουργείο
Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ επεξεργάζονται τη διαδικασία και τον τρόπο που θα καλυφθούν και
αυτοί οι ασφαλισμένοι. Προσωρινή Εθνική σύ-

Όπως αναφέρουν στελέχη των Ταμείων, στις
περιπτώσεις – για παράδειγμα – της διαδοχικής
ασφάλισης που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία
των ασφαλισμένων, θα μπορούσε να εξεταστεί
το ενδεχόμενο υπολογισμού του ποσού της
προσωρινής μόνο με το χρόνο του βασικού φορέα ασφάλισης, εκεί δηλαδή που εντοπίζονται
τα περισσότερα χρόνια.

36

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α

■

Παράταση στην
αποπληρωμή των
αναδρομικών για
περισσότερους
από 220.000
συνταξιούχους

ευρώ για 15 έτη ασφάλισης έως 384 ευρώ για
20 έτη ασφάλισης και πάνω, ανάλογα με τα έτη
ασφάλισης του. Το υπουργείο Εργασίας θα καταβάλει αναδρομικά το ποσό της Εθνικής σύνταξης αναδρομικά για τους μήνες αναμονής.
Σύμφωνα με τις οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας οι διασταυρώσεις για την καταβολή της
Εθνικής Σύνταξης και των αναδρομικών ποσών
θα γίνεται ως εξής:

Αργυρώ Μαυρούλη
Σε νέα παράταση, τουλάχιστον δυο μηνών, στην
καταβολή των αναδρομικών ποσών σε 190.000
συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισης και σε περίπου 30.000 συνταξιούχους που εργάζονται, αναμένεται να οδηγήσει η
απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη να καταβάλει
σε περισσότερους από 70.000 συνταξιούχους
προσωρινή σύνταξη στο ύψος της Εθνική Σύνταξης.
Άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης και του
υπουργείου Εργασίας είναι πλέον η καταβολή
συντάξεων σε ασφαλισμένους με μηδενικό εισόδημα, οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης της σύνταξης τους ακόμη και πάνω από 4
χρόνια.

•

Για τους άνω των 67 ετών η καταβολή θα γίνεται με βάση των ετών ασφάλισης από 15
έως 20 έτη σύμφωνα με όσα έχουν δηλωθεί
στην αίτηση συνταξιοδότησης. Το ποσό που
θα προκύπτει θα πολλαπλασιάζεται με τους
μήνες που βρίσκονται σε αναμονή οι δικαιούχοι.

•

Για όσους είναι μεταξύ 62 -67 ετών θα πραγματοποιείται επιπλέον ηλεκτρονικός έλεγχος για την θεμελίωση του ασφαλιστικού
δικαιώματος.

•

Για τους κάτω των 62 θα πραγματοποιείται
διεξοδικότερος λεπτομερής έλεγχος για την
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ταυτόχρονα σε όλες τις περιπτώσεις θα πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν οφειλές των
ασφαλισμένων, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο γιατί
αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ενιαία βάση δεδομένων για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης (μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας).
Ακόμη θα γίνεται έλεγχος 40ετους παραμονής
στην χώρα.

Εντός των επόμενων εβδομάδων η διοίκηση του
ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και η ειδική ομάδα έργου με επικεφαλής τον project manager Μιχάλη Κεφαλογιάννη θα επικεντρωθούν στην ενεργοποίηση
της πλατφόρμας, προκειμένου να ξεκινήσουν
να υποβάλλουν αίτηση περίπου 100.000 συνταξιούχοι που σήμερα δεν λαμβάνουν ούτε προσωρινή σύνταξη. Στην αίτησή τους οι ασφαλισμένοι θα καταχωρούν το ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και
το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού για
να γίνει η επεξεργασία των στοιχείων τους και
στη συνέχεια να τους καταβληθεί το ποσό της
Εθνικής Σύνταξης, για όλους τους μήνες της
αναμονής.

Μετάθεση καταβολής αναδρομικών
Σε δεύτερη μοίρα περνάει η καταβολή των υπόλοιπων αναδρομικών στους συνταξιούχους
με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης και
στους συνταξιούχους που απασχολούνται. Με
βάση την απόφαση του ΣτΕ από την 1η Οκτωβρίου 2019 και μετά ισχύουν οι νέοι συντελεστές
που οδηγούν σε αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους από 0,56% για εκείνους που έχουν 30
έτη και φτάνει το ανώτατο στα 7,21 % για εκείνους που έχουν 40 έτη ασφάλισης.

Τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη,
ο ασφαλισμένος θα λάβει προσωρινή σύνταξη στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης από 345,60

Η αποπληρωμή των αναδρομικών για περίπου
190.000 συνταξιούχους με βάση όσα προβλέπει
ο νόμος θα ολοκληρωθεί ως εξής:
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•

2016 ή συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ίδια ημερομηνία και συνεχίζουν εργαζόμενοι. Το συνταξιοδοτικό τους εισόδημα από κύριες και επικουρικές καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%. Από τον
Μάρτιο του 2020 θα έπρεπε να καταβάλλεται
μειωμένο κατά 30% (αντί 60% που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου), ωστόσο το νέο πέναλτι δεν
έχει ακόμη εφαρμοστεί. Συνεπώς δικαιούνται
αύξηση 75% στη μηνιαία σύνταξή τους και αναδρομικά τουλάχιστον 12 μηνών με τη διαφορά
καθώς το νέο μειωμένο πέναλτι μετράει από τη
σύνταξη Μαρτίου 2020.

Περίπου 50.000 παλαιοί συνταξιούχοι (αποχώρηση πριν από τις 12 Μαΐου 2016) με μικρή θετική προσωπική διαφορά κατά μέσο
όρο 30 ευρώ περίπου. Μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς θα λάβουν
αύξηση μεσοσταθμικά 30 ευρώ σε 5 ετήσιες
δόσεις έως το 2024.

■

Παράταση μέχρι
τέλος του έτους
στις «παγωμένες»
ασφαλιστικές οφειλές
Αργυρώ Μαυρούλη

•

Περίπου 100.000 παλαιοί συνταξιούχοι με
αύξηση από 1/1/2019 (αρνητική προσωπική
διαφορά). Δικαιώνονται νέα μεσοσταθμική
αύξηση της τάξης των 40 -50 ευρώ σε πέντε
ετήσιες δόσεις ως το 2024.

•

Περίπου 40.000 νέοι συνταξιούχοι (από 13
Μαΐου 2016 και μετά) χωρίς προσωπική διαφορά. Δικαιώνονται άμεση αύξηση εφάπαξ
στην καταβαλλόμενη σύνταξη, που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 50 ευρώ και αναδρομικά τουλάχιστον 600 ευρώ.

Νέα παράταση στην αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών που δεν καταβλήθηκαν λόγω
της πανδημίας του κορονοϊού αναμένεται να
ανακοινώσει σήμερα η ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ακολουθώντας το μοντέλο που εφάρμοσε το υπουργείο
Οικονομικών.
Υπενθυμίζεται ότι η αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών είχε
παραταθεί έως τις 30 Απριλίου του 2021 τις
τρέχουσες εισφορές των μηνών Φεβρουαρίου
– Απρίλιου 2020 για κλειστές ή πληττόμενες
επιχειρήσεις και για τις τρέχουσες εισφορές
ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων από το Φεβρουάριο έως και το Μάϊο
του 2020.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι
Αναδρομικά έως και ενός έτους και αύξηση 75%
στη μηνιαία σύνταξή τους θα λάβουν, με σημαντική καθυστέρηση τον Απρίλιο, πριν από το
Πάσχα, τρεις κατηγορίες συνταξιούχων που εργάζονται. Και αυτό γιατί θα μειωθεί το «πέναλτι» στο 30% αναδρομικά από τη σύνταξη Μαρτίου 2020, όταν τέθηκε σε ισχύ με βάση τον νέο
ασφαλιστικό νόμο. Κερδισμένοι από το νέο μέτρο είναι περίπου 25.000- 30.000 συνταξιούχοι
που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά τις 13 Μαΐου

Οι αντίστοιχες συσσωρευμένες οφειλές από
απλήρωτους φόρους του ΥΠΟΙΚ έλαβαν – με
χθεσινή ανακοίνωση του Χρήστου Σταικούρα
– νέα παράταση έως το τέλος Δεκεμβρίου του
2021, ενώ θα ενταχθούν σε νέα ρύθμιση αποπληρωμής 24 έως 48 δόσεων (αντί 12 έως 24)
από το 2022.
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ωστικών υπολοίπων που προέκυψαν στον ΕΦΚΑ
από την εκκαθάριση των ετών 2017, 2018 και 2019.

Συνολικά έχουν παραταθεί έως 30 Απριλίου
ασφαλιστικές υποχρεώσεις 3 μηνών για επιχειρηματίες και 4 μηνών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Πρόκειται
για τις :
•

τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές οφειλόμενες από επιχειρήσεις – εργοδότες που
ήταν κλειστοί ή πλήττονταν βάσει ΚΑΔ, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, έως την αναστολή
λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την
έναρξη των αναστολών συμβάσεων των μισθωτών τους, που ήταν αρχικά απαιτητές
έως 31/3/2020 (έως 10/4/2020 για πρ. ΝΑΤ),
έως 30/4/2020 και έως 31/05 (έως 10/05 για
πρ. ΝΑΤ) αντίστοιχα.

•

τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου,
Απριλίου και Μάιου 2020, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών όπως
και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, που πλήττονταν βάσει
ΚΑΔ, απαιτητών αρχικά έως 31/3, 30/4, 31/5
και 30/6 αντίστοιχα.

Με χθεσινή εγκύκλιο ο ΕΦΚΑ υπενθυμίζει στις
υπηρεσίες πως με την ρύθμιση νόμου που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, προβλέπεται η καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου της
εκκαθάρισης μη μισθωτών ασφαλισμένων, για
τα έτη 2017, 2018 και 2019 σε πέντε μηνιαίες δόσεις, της πρώτης δόσης καταβαλλομένης μέχρι
31.3.2021. Υπενθυμίζεται πως οι μη μισθωτοί
ασφαλισμένοι οφείλουν να καταβάλουν και
τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τους, οι
οποίες δεν έχουν ανασταλεί παρά το lockdown.

Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, οι οφειλές αυτές μπορούσαν να
υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής
έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 2,5% ή
12 δόσεις άτοκα, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ. Η πρόβλεψη ήταν πως η πρώτη
δόση έπρεπε να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της
αίτησης υπαγωγής. Η αίτηση για υπαγωγή στην
ρύθμιση προβλέπονταν να υποβληθεί έως 31
Ιουλίου του 2021.

Βάσει των στοιχείων που έχει ανακοινώσει
ο ΕΦΚΑ, συνολικά εκκαθαρίστηκαν οι μερίδες 1.503.043 ασφαλισμένων και προέκυψαν
359.000 ασφαλισμένοι με μηδενικό αποτέλεσμα, 800.349 ασφαλισμένοι με χρεωστικό
υπόλοιπο, καθώς και 343.669 ασφαλισμένοι με
μέσο πιστωτικό υπόλοιπο 606,17 ευρώ, στην
πλειοψηφία των οποίων ήδη ολοκληρώθηκε η
επιστροφή. Οι 800.349 ασφαλισμένοι με χρεωστικό υπόλοιπο καλούνται να αρχίσουν να
το εξοφλούν από τον Μάρτιο και σε 5 δόσεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, έως τις 31
Μαρτίου 2021 θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης
του 2019, αλλά και η πρώτη δόση από τις τροποποιητικές εκκαθαρίσεις ετών 2017, 2018, των
οποίων η προθεσμία καταβολής πρώτης δόσης
επίσης έληγε στις 30 Νοεμβρίου. Κι ενώ η πρώτη από τις 5 δόσεις λήγει στις 31/3, οι επόμενες
δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Πλέον αναμένεται να δοθεί νέα παράταση αποπληρωμής έως 31 Δεκεμβρίου και ένταξη στην
νέα ρύθμιση των 24 άτοκων ή 48 έντοκων δόσεων με επιτόκιο 2,5% από το 2022. Εκτιμάται ότι
στη νέα έκτακτη ρύθμιση θα ενταχθούν οφειλές
τουλάχιστον 316 εκατομμυρίων ευρώ.

Αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών για τα
έτη 2017, 2018, 2019
Έως τις 31 Μαρτίου θα πρέπει να καταβάλλουν
την πρώτη από τις 5 δόσεις εξόφλησης των χρε39
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Ασφαλιστικά
με τον κ. Χατζηδάκη, για περίπου 15.000 περιπτώσεις.

■

Το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των συντάξεων
είναι ασφυκτικό, καθώς μέχρι το καλοκαίρι του
2021 πρέπει να εκδοθούν 120.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά τη σαφή εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να
υλοποιηθεί η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης με την διάθεση των απαιτούμενων πόρων
και ανθρώπινου δυναμικού.

Αναζητούνται
ιδιωτικές εταιρείες
για την ταχύτερη
έκδοση των
συντάξεων

Ταυτόχρονα θα επιταχυνθεί η ψηφιοποίησης
των αρχείων του ΕΦΚΑ, με αξιοποίηση πόρων
από το Ταμείο Ανάκαμψης προς την κατεύθυνση αυτή. Υπενθυμίζεται ότι σταδιακά θα καταρτίζονταν το ψηφιακό ασφαλιστικό μητρώο των
ασφαλισμένων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει
γίνει… Όπως είπε μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης, στο
«ψηφιακό μέτωπο» εξετάζονται σειρά πρωτοβουλιών άμεσης δράσης, από την αναβάθμιση
των ιστοσελίδων του Υπουργείου και όλων των
φορέων (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ κ.α.) ώστε να είναι
πιο χρηστικές, έως την αξιοποίηση των ΚΕΠ για
την καλύτερη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και
συνταξιούχων και την δημιουργία σύγχρονων
τηλεφωνικών κέντρων για να λύνουν τις απορίες των πολιτών και να τους κατευθύνουν στην
εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία. Για όλα αυτά τα
θέματα πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και συνάντηση μεταξύ του κ. Χατζηδάκη και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, που θα έχουν στενή συνεργασία.

Αργυρώ Κ. Μαυρούλη
Στην επιλογή εξειδικευμένων εταιρειών του
ιδιωτικού τομέα για την ψηφιοποίηση των φακέλων των ασφαλισμένων αναμένεται να προχωρήσει εντός των επόμενων ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κωστής
Χατζηδάκης σε συνεργασία με την διοίκηση του
ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και την ειδική ομάδα έργου με
επικεφαλής τον project manager Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη στο
τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται μεγάλες
εταιρείες που εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο
αντικείμενο, προκειμένου να αναλάβουν να περάσουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των ασφαλισμένων που περιμένουν να συνταξιοδοτηθούν
ακόμη και πάνω από 5 χρόνια.
Το πρόβλημα εντοπίζεται σε ταμεία όπως το
ταμείο των γιατρών (ΤΣΑΥ), των μηχανικών
(ΤΣΜΕΔΕ) και των ναυτικών (ΝΑΤ), τα οποία συγχωνεύτηκαν στον ΕΦΚΑ όμως δεν διαθέτουν
ηλεκτρονικό αρχείο και τα στοιχεία της πλειοψηφίας των ασφαλισμένων είναι χειρόγραφα.
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη θα επιταχυνθούν
οι διαδικασίες, προκειμένου να υπάρξει διεύρυνση της χρήσης των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα ειδικά για καταχώρηση δεδομένων
(data entry) και δημιουργία φακέλων.

Στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής
της αίτησης συνταξιοδότησης θα συμβάλει η θεσμοθέτηση Ενιαίου Πλαισίου Υποβολής Συνταξιοδοτικού Αιτήματος ηλεκτρονικά (δηλαδή όχι
υποβολή χειρόγραφων αιτημάτων πλέον, αλλά
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, καταχώρηση κλπ),
στο πρότυπο των φορολογικών δηλώσεων που
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
Η νέα αίτηση θα οδηγήσει σε σταδιακή σύνδεση
έκδοσης κύριων και επικουρικών συντάξεων, με
βαθμιαία ενοποίηση των δομών, ώστε να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία και να μην παρατηρούνται χρονικά κενά μεταξύ της καταβολής της
κύριας και της επικουρικής σύνταξης

Πλέον προτεραιότητα του νέου υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η καταβολή σύνταξης σε αυτούς που παραμένουν με
μηδενικό εισόδημα, ενώ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να λάβουν σύνταξη. Άμεσα θα δρομολογηθεί η καταβολή συντάξεων για τις οποίες
έχει υποβληθεί αίτηση πριν το 2018. Σύμφωνα

Καταβολή προσωρινής σύνταξης ίσης με την
Εθνική σύνταξη
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απονομή της προσωρινής και της κύριας που
παραμένουν ως έχουν.

Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να
ανοίξει πλατφόρμα, όπως αποκάλυψε το
«Mononews», για όσους έχουν ήδη υποβάλει
αίτηση συνταξιοδότησης προκειμένου να καταχωρίσουν το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ τους και το ΙΒΑΝ
του τραπεζικού τους λογαριασμού για να γίνει
η επεξεργασία των στοιχείων τους και να τους
καταβληθεί το ποσό της Εθνικής Σύνταξης, για
όλους τους μήνες της αναμονής.

Ο υποψήφιος συνταξιούχος θα υποβάλλει ηλεκτρονικά και μόνο την αίτησή του θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική επεξεργασία της αίτησης
και ηλεκτρονική διασταύρωση των βασικών
ασφαλιστικών παραμέτρων, όπως η ηλικία , τα
έτη ασφάλισης και τυχόν οφειλές και στη συνέχεια θα καταβάλλεται η εθνική σύνταξη, σε
όλους τους ασφαλισμένους από όλα τα πρώην
ταμεία. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, θα
καλυφθούν με την ηλεκτρονική διασταύρωση
το 90% των ασφαλισμένων, ενώ για το 10% θα
χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος.

Η χορήγηση σημαντικού αριθμού Εθνικών Συντάξεων –και μάλιστα αναδρομικά από την κατάθεση της αίτησης για σύνταξη- θα ισχύσει για
περισσότερους από 70.000 εν δυνάμει συνταξιούχους ως μέτρο ανακούφισης των συνταξιούχων, σύμφωνα με την κυβέρνηση. «Όσα ήδη
ισχύουν για την καταβολή της προσωρινής σύνταξης δεν επηρεάζονται», ξεκαθάρισε ο κ. Χατζηδάκης. «Καθώς όμως έχουμε διαπιστώσει ότι
με τα σημερινά δεδομένα προσωρινή σύνταξη
χορηγείται περίπου στο 30% των περιπτώσεων,
επιδιώκουμε να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό
ώστε να έχουν κάτι να πορευτούν -ενόσω περιμένουν-, αυτοί που τώρα δεν λαμβάνουν τίποτε».

Όλοι όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση για σύνταξη
οποιασδήποτε κατηγορίας και δεν λαμβάνουν
προσωρινή σύνταξη είναι δικαιούχοι της εθνικής σύνταξης αναδρομικά, από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.
Εθνική σύνταξη μπορούν να λάβουν όσοι πληρούν τον γενικό κανόνα το όριο των 62 – 67
ετών με 40 έτη ασφάλισης , οι άνω των 67 με ότι
ασφαλιστικό χρόνο έχουν και οι κάτω των 62
που θεμελιώνουν δικαίωμα, ειδικές κατηγορίες
όπως μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενοι με βαρέα
και ανθυγιεινά ένσημα και ασφαλισμένοι που
πληρούν μεταβατικές διατάξεις με χαμηλότερα
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Μέχρι σήμερα μετά την υποβολή της αίτησης
για συνταξιοδότηση ακολουθούσαν δύο βήματα:
1ο. Επεξεργασία φακέλου και καταβολή της προσωρινής σύνταξης . Η σύνταξη αυτή όπως έχει
νομοθετηθεί, ανέρχεται σήμερα στο 80% για
τους μισθωτούς , 70% για τους αυτοαπασχολούμενους και 50% στους δημοσίους υπαλλήλους.
Ωστόσο, κάποιες κατηγορίες, όπως οι αγρότες,
ασφαλισμένοι με διαδοχική ασφάλιση κ.α., δεν
δικαιούται προσωρινή σύνταξη. Σύμφωνα με το
νόμο η προσωρινή σύνταξη πρέπει να καταβληθεί εντός τριμήνου, όμως ούτε αυτό τηρείται.

Σύμφωνα με τις οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας οι διασταυρώσεις για την καταβολή της
Εθνικής Σύνταξης και των αναδρομικών ποσών
θα γίνεται ως εξής:
-Για τους άνω των 67 ετών η καταβολή θα γίνεται με βάση των ετών ασφάλισης από 15 έως 20
έτη σύμφωνα με όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση συνταξιοδότησης. Το ποσό που θα προκύπτει θα πολλαπλασιάζεται με τους μήνες που
βρίσκονται σε αναμονή οι δικαιούχοι.

2ο. Η έκδοση της κύριας σύνταξης. Η απονομή
της ξεπερνά σήμερα και τα τέσσερα χρόνια με
αποτέλεσμα χιλιάδες εν δυνάμει συνταξιούχοι
που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
και έχουν εργαστεί ακόμη και 40 χρόνια να καλούνται να ζήσουν με μηδενικό εισόδημα.

-Για όσους είναι μεταξύ 62 -67 ετών θα πραγματοποιείται επιπλέον ηλεκτρονικός έλεγχος για
την θεμελίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος.
-Για τους κάτω των 62 θα πραγματοποιείται διεξοδικότερος λεπτομερής έλεγχος για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Πλέον σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη θα εισαχθεί και ένα τρίτο βήμα της άμεσης καταβολής
της εθνικής σύνταξης με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ανεξάρτητα από την

Ταυτόχρονα σε όλες τις περιπτώσεις θα πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν οφειλές των
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Ασφαλιστικά
ανέφερε ότι πλέον όσοι περιμένουν χρόνια να
πάρουν χρήματα τώρα θα πάρουν αναδρομικά
ενώ σημείωσε ότι δεν καταργείται η προσωρινή
σύνταξη.

ασφαλισμένων, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο γιατί
αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ενιαία βάση δεδομένων για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης (μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας).
Ακόμη θα γίνεται έλεγχος 40ετους παραμονής
στην χώρα.

■

Η διαδικασία για την προσωρινή θα έχει τρία
βήματα τα οποία είναι:
•

Πρώτο βήμα: Άμεσα μετά την κατάθεση της
αίτησης, χορηγείται η Εθνική Σύνταξη (όπως
κλιμακώνεται ανάλογα με τον χρόνο εργασίας).

Πώς θα εκδοθούν
300.000 εκκρεμείς
συντάξεις - Τα δέκα
επόμενα βήματα από
τον υπουργό Εργασίας

•

Δεύτερο βήμα: Η αίτηση για την προσωρινή
σύνταξη εξακολουθεί να «τρέχει» κανονικά.
Μερικούς μήνες αργότερα ο δικαιούχος λαμβάνει την προσωρινή σύνταξη. Παραδείγματος χάρη, τα 384 ευρώ γίνονται 700 ευρώ.

•

Το τρίτο βήμα είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας, με την απόφαση έκδοσης της οριστικής σύνταξης.

Αργυρώ Μαυρούλη

«Από την πρώτη ημέρα κατάθεσης της αίτησης,
χορηγούμε την Εθνική Σύνταξη (όπως κλιμακώνεται ανάλογα με τον χρόνο εργασίας). Η αίτηση για την προσωρινή σύνταξη εξακολουθεί να
«τρέχει» κανονικά. Μερικούς μήνες αργότερα ο
δικαιούχος θα λαμβάνει την προσωρινή σύνταξη. Παραδείγματος χάρη, τα 384 ευρώ γίνονται
700. Το τρίτο βήμα είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας, με την απόφαση έκδοσης της οριστικής σύνταξης», επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Στην απλοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης για
τη λήψη σύνταξης αναμένεται να προχωρήσει ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης. Ταυτόχρονα θα ενεργοποιήσει 10 βήματα για την ταχύτερη έκδοση των
συντάξεων, σύμφωνα με το σχέδιο δράση που
καταρτίζει με την διοίκηση του ΕΦΚΑ και τον
project manager Μιχάλη Κεφαλογιάννη και την
ομάδα του.

Έκδοση συντάξεων

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εργασίας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΣΚΑΙ, αποτελεί προτεραιότητα η απλούστευση της διαδικασίας
υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης. Έτσι το
υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο άμεσης απονομής της σύνταξης θα απλουστεύσει το επόμενο διάστημα την διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ώστε
να μπορούν όλοι να υποβάλλουν την αίτηση.
Ο υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι προχωράει άμεσα η επιτάχυνση ψηφιοποίησης του
αρχείου του e-ΕΦΚΑ ενώ υπογράμμισε ότι οι
εταιρείες που θα μπουν στα ταμεία θα μεταφέρουν το αρχείο που υπάρχει στο σύστημα για να
γίνουν οι απονομές των συντάξεων.

Οι δέκα άξονες του σχεδίου που δρομολογείται
για την έκδοση 300.000 εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης είναι οι εξής:
1.Τοποθέτηση project manager και Ομάδας Έργου που έχει ήδη «πιάσει δουλειά»
2. Χορήγηση αριθμού Εθνικών Συντάξεων –και
μάλιστα αναδρομικά από την κατάθεση της αίτησης για σύνταξη- ως μέτρο ανακούφισης των
συνταξιούχων, αλλά και άμεση εκπλήρωση μιας
υποχρέωσης του ΕΦΚΑ. «Όσα ήδη ισχύουν για
την καταβολή της προσωρινής σύνταξης δεν
επηρεάζονται», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. «Καθώς
όμως έχουμε διαπιστώσει ότι με τα σημερινά
δεδομένα προσωρινή σύνταξη χορηγείται περίπου στο 30% των περιπτώσεων, επιδιώκουμε να
αυξήσουμε το ποσοστό αυτό ώστε να έχουν κάτι

Ο κ. Χατζηδάκης για την προσωρινή σύνταξη
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ζόμενοι στα τμήματα ωρίμανσης συνταξιοδοτικών φακέλων και απονομών συντάξεων.

να πορευτούν -ενόσω περιμένουν-, αυτοί που
τώρα δεν λαμβάνουν τίποτε».
3. Προτεραιότητα στην καταβολή συντάξεων
για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση πριν το
2018. Όπως είπε ο υπουργός, πρόκειται για περίπου 15.000 περιπτώσεις.
4.Διεύρυνση της χρήσης των υπηρεσιών του
ιδιωτικού τομέα ειδικά για καταχώρηση δεδομένων (data entry) και δημιουργία φακέλων.
5.Ειδικά προγράμματα για την επιτάχυνση απονομής συντάξεων στα πλέον προβληματικά
ασφαλιστικά ταμεία που έχουν συνενωθεί στον
ΕΦΚΑ, όπου εντοπίζονται μεγάλες δυσκολίες,
με τον κ. Χατζηδάκη να αναφέρει ενδεικτικά
το ταμείο των γιατρών (ΤΣΑΥ), των μηχανικών
(ΤΣΜΕΔΕ) και των ναυτικών (ΝΑΤ).

10. Σταδιακή σύνδεση έκδοσης κύριων και επικουρικών συντάξεων, με βαθμιαία ενοποίηση
των δομών, ώστε να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία και να μην παρατηρούνται χρονικά κενά μεταξύ της καταβολής της κύριας και της επικουρικής σύνταξης.

6.Απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση
σύνταξης με την προετοιμασία κατάλληλων κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε
να συμπτυχθούν τα «βήματα» που σήμερα απαιτούνται.
7.Θεσμοθέτηση Ενιαίου Πλαισίου Υποβολής Συνταξιοδοτικού Αιτήματος ηλεκτρονικά (δηλαδή
όχι υποβολή χειρόγραφων αιτημάτων πλέον,
αλλά ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, καταχώρηση
κλπ), στο πρότυπο των φορολογικών δηλώσεων
που υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Ενεργοποίηση πλατφόρμας
Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για όσους έχουν ήδη υποβάλει
αίτηση συνταξιοδότησης προκειμένου να καταχωρίσουν το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ τους και το ΙΒΑΝ
του τραπεζικού τους λογαριασμού για να γίνει
η επεξεργασία των στοιχείων τους και να τους
καταβληθεί το ποσό της Εθνικής Σύνταξης, για
όλους τους μήνες της αναμονής.

8.Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των αρχείων
του ΕΦΚΑ, με αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο
Ανάκαμψης προς την κατεύθυνση αυτή. Όπως
είπε μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης, στο «ψηφιακό μέτωπο» εξετάζονται σειρά πρωτοβουλιών άμεσης
δράσης, από την αναβάθμιση των ιστοσελίδων
του Υπουργείου και όλων των φορέων (ΕΦΚΑ,
ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ κ.α.) ώστε να είναι πιο χρηστικές,
έως την αξιοποίηση των ΚΕΠ για την καλύτερη
εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων
και την δημιουργία σύγχρονων τηλεφωνικών
κέντρων για να λύνουν τις απορίες των πολιτών
και να τους κατευθύνουν στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία. Για όλα αυτά τα θέματα πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και συνάντηση μεταξύ
του κ. Χατζηδάκη και του υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, που θα
έχουν στενή συνεργασία.

■

Σε ποιες συναλλαγές
είναι απαραίτητη
η ασφαλιστική
ενημερότητα
Αργυρώ Μαυρούλη

Νέες διευκρινίσεις για τις συναλλαγές που κρίνεται απαραίτητη η ασφαλιστική ενημερότητα
περιλαμβάνει τροποποίηση της υπουργικής

9. Αξιοποίηση περισσότερων υπαλλήλων του
ΕΦΚΑ μεταξύ των οποίων και οι 150 νεοδιορι43
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Ασφαλιστικά
τικό Προϋπολογισμό προς τον e – ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ
και ΟΑΕΔ είναι ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται
και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη
προς ασφαλιστικούς φορείς, πιστωτικά ιδρύματα τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

απόφασης για την διαδικασία χορήγησης και το
περιεχόμενο του αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας. Ειδικότερα σύμφωνα με τις τροποποιήσεις για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς
ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από τον Δημόσιο Τομέα, προσκομίζεται
από τον υπόχρεο η βεβαίωση του Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, στην υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά, ενώ η ασφαλιστική ενημερότητα προσκομίζεται μετά την αξιολόγηση
των προσφορών, ύστερα από πρόσκληση της
αναθέτουσας αρχής, από τον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Απαλλαγές – Εξαιρέσεις
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
από τον e- Ε.Φ.Κ.Α.:
1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή
εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής,
εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο ή σε
πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης ποσοστών
εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται
η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, ο
οικοπεδούχος υποχρεούται να προσκομίζει
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο
κατά τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με τον εργολάβο. Στη συνέχεια, κατά
τη μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε
τρίτον, ο οικοπεδούχος απαλλάσσεται από την
υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό
ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκτός των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, το Δημόσιο άλλων Κρατών, τους Διεθνείς
Οργανισμούς, καθώς και τα ιδρύματα που είχαν
συσταθεί με το ν. 2039/1939 (Α΄455) και συνιστώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών –Σχολαζουσών Περιουσιών
(ν.4182/2013 Α΄185). .
3. Οι μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας κάτω των 5.000 ευρώ.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδας και τα αναγνωρισμένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.
5. Για δικαιούχους των κατά τις κείμενες διατάξεις λοιπών ακατασχέτων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την
υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση.

Κάθε Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
μπορεί να προσκομιστεί σε μία μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών θα
πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά.

6. Ο Σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού
προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία, τον εκκαθαριστή επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, τον κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς,
όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς
και τον εκκαθαριστή κληρονομιάς για πράξεις ή
συναλλαγές που αφορούν στην κληρονομιά.

Τα αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας
εκδίδονται κατ’ εξαίρεση μετά από αίτηση των
ενδιαφερόμενων στις Οργανικές Μονάδες του
e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν είναι εφικτή η χορήγηση
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 6
της υπό στοιχεία 17535/Δ1.6002/5-52020 κ.υ.α.
(Β΄1754).

7. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει ή είχε τις
ιδιότητες των υποπερ. α΄ έως και γ΄ της περ. 6

Σημειώνεται ότι οι επιχορηγήσεις από τον Κρα44
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του άρθρου 1 της παρούσας.

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.
4307/2014 (Α΄ 246).

8. Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη
λήψη του μισθώματος, εφόσον δεν έχουν τις ιδιότητες των υποπερ. α΄ έως και γ΄ της περ. 6 του
άρθρου 1 της παρούσας.

19. Το μέλος των υπό εκκαθάριση προσωπικών
εταιρειών για τη μεταβίβαση εταιρικών ακινήτων αυτών, αναφορικά με τις ατομικές του οφειλές.

9. Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την
παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.

20. Για διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων,
σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή
τροποποίηση αυτών , εφόσον τουλάχιστον ένας
από τους συμβαλλόμενους στις ως άνω πράξεις
είναι το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης –θα αποκτήσει εμπράγματο
δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης
και όχι μεγαλύτερης κατά ποσοστό 10% της
αξίας του εμπράγματου δικαιώματος που είχε,
όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του
φόρου μεταβίβαση ακινήτων.

10. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου, του τ. Ε.Φ.Κ.Α., του τ. ΕΤΕΑΕΠ (νυν Κλάδος
Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης e- Ε.Φ.Κ.Α)
και του ΕΔΟΕΑΠ δεν απαιτείται αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας.
11. Οι δικαιούχοι επιδότησης - επιχορήγησης
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο για την είσπραξη αυτής και μόνο για τις περιπτώσεις που
προβλέπονται από ειδικότερες νομοθετικές ή
κανονιστικές διατάξεις και ιδίως του ν. 434/14
(Α΄265).

■

12. Οι Διοικητές ή πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης για τις οφειλές των φορέων που διοικούν σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4331/2015
(Α΄ 69).
13. Οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές για τα χρέη
της ασφαλιστικής επιχείρησης ανεξάρτητα από
το χρόνο βεβαίωσής τους σύμφωνα με το άρθρο
237 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13) .
14. Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
δεν απαιτείται κατά την μεταβίβαση ΔΧ αυτοκινήτου στις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6
και 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).

Τα ανοικτά μέτωπα
του υπουργείο
Εργασίας - Νέες
προκλήσεις για τον
νέο υπουργό Κωστή
Χατζηδάκη
Αργυρώ Μαυρούλη

Την διαχείριση δύσκολων αντικειμένων καλείται να διαχειριστεί ο νέος υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, όπως οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά στο
ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες, επιστροφή
των αναδρομικών σε κληρονόμους, αλλά και
η νέα μάχη στο ΣτΕ στις 15 Ιανουαρίου για τα
αναδρομικά σε επικουρικές συντάξεις και δώρα
Χριστουγέννων. Ανοικτή παραμένει και η διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού.

15. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3463/2006
(Α΄ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», για τα
χρέη δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς
το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.
16. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α΄87) .
17. Οι ειδικοί διαχειριστές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014
(Α΄ 246), για τα χρέη της υπό ειδικής διαχείρισης
επιχείρησης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους και το χρόνο στον οποίο ανάγονται.

Παράλληλα, ο νέος υπουργός Εργασίας θα πρέπει να τρέξει την εφαρμογή όλων των μέτρων
για την στήριξη εργαζομένων, ανέργων και επιστημόνων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

18. Οι υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις, σύμ45
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να προκαλέσουν και την έντονη αντίδραση των
συνδικαλιστών. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο,
το οποίο θα δίνονταν σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται αλλαγές στο
ωράριο απασχόλησης - υπερωρίες, άδειες, τηλεργασία, συνδικαλιστικό νόμο και κάρτα εργασίας.

Πρόκειται για την καταβολή των αποζημιώσεων
ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους που βρίσκονται και αυτή στην εβδομάδα σε αναστολή,
κάτι που εφάρμοσε για πρώτη φορά και σε συνθήκες ασφυκτικής πίεσης ο υπουργός Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα στις 15 Ιανουαρίου θα γίνει η πιλοτική δίκη στο ΣτΕ για
αναδρομικά 2,5 δισ ευρώ. Τα αναδρομικά διεκδικούνται από τους παλιούς συνταξιούχους πριν
τον Μάιο του 2016 και αφορούν σε κομμένα
δώρα και επικουρικές συντάξεις.
Μια μέρα νωρίτερα, στις 14 Ιανουαρίου αντίστοιχη «μάχη» δίνεται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Από
την έκβαση των εν λόγω υποθέσεων θα κριθεί,
εν πολλοίς, αν και κατά πόσο η κυβέρνηση θα
οφείλει να καταβάλλει νέο γύρο αναδρομικών
στο μέλλον.
Ακόμη ο νέος κατώτατος μισθός και το αν υπάρξει αύξηση ή όχι θα κριθεί από τον νέο υπουργό
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη. Ειδικότερα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου μετατέθηκε η έναρξη της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού
λόγω της πανδημικής κρίσης. Με πρόσφατη διάταξη η διαδικασία που επρόκειτο να ξεκινήσει
στα τέλη Νοέμβρη - παρατείνεται κατά τέσσερις
μήνες.

Ο δυσκολότερος γρίφος που καλείται να λύσει
ο νέος υπουργός Εργασίας, ζήτημα που κόστισε
στον κ. Βρούτση την παραμονή του στο υπουργείο Εργασίας, είναι η απονομή των εκκρεμών
αιτήσεων συνταξιοδότησης που φτάνουν στο
σύνολο τους τις 300.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις αγγίζουν τις 170.000, ενώ στην
αναμονή βρίσκονται άλλες 120.000 αιτήσεις
για επικουρική σύνταξη. Οι εκκρεμότητες εμφανίζουν διαρκή και αμείωτη αύξηση από τον
Ιανουάριο του 2019 έως και τον Ιούλιο του 2020,
ενώ αυξητικά κινούνται και οι νέες αιτήσεις. Για
το 2020 εκτιμάται ότι το πλήθος των νέων αιτήσεων κύριας σύνταξης ανέρχεται περίπου στις
160.000 συνολικά.

Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα διαδικασία
αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου, όταν ο υπουργός Εργασίας θα
πρέπει να εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο
τον νέο κατώτατο μισθό. Βάσει του νόμου, το
ύψος του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
πρέπει να καθορίζεται «λαμβάνοντας υπόψη
την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και
τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της
ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του
ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και
μισθών». Επιπλέον, ο υπουργός Εργασίας δεν
δεσμεύεται από το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αλλά το λαμβάνει υπόψη του για να προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο το νέο ύψος του
μισθού.

Το άλλο μεγάλο μέτωπο που θα κληθεί να διαχειριστεί ο κ. Χατζηδάκης είναι το εργασιακό
και οι αλλαγές στο ωράριο απασχόλησης των
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τον
συνδικαλιστικό νόμο. Θέματα που αναμένεται
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Νέα ψηφιακή
αίτηση για το
βοήθημα ανεργίας
αυτοαπασχολουμένων

Τι ισχύει για
τις απολύσεις
– Αναστολές
συμβάσεων,
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,
Επιστρεπτέα
προκαταβολή
Αργυρώ Μαυρούλη

Ενεργοποιήθηκε νέα υπηρεσία υποβολής αίτησης για το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Διαφορετικές «ταχύτητες» απολύσεων ισχύουν για επιχειρήσεις- εργοδότες ανάλογα με
το αν έχουν κλείσει με κρατική εντολή, ή είναι
πληττόμενοι, ή έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή έχουν λάβει Επιστρεπτέα προκαταβολή.

Οι άνεργοι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν
πλέον να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για το
μηνιαίο βοήθημα ανεργίας, ύψους 399,25€ για
3 έως 9 μήνες ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.
Δικαιούχοι είναι οι αυτοτελώς και ανεξαρτήτως
απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ,
οι οποίοι βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016
είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον τ.Ο.Α.Ε.Ε.,
στον τ.Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. ή στον τ.Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέα Ασφάλισης Νομικών) και ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Όπως επισημαίνει,ο δικηγόρος Γιάννης Καρούζος, οι επιχειρήσεις- εργοδότες των οποίων αναστέλλεται η δραστηριότητα με εντολή
δημόσιας αρχής, για όσο χρονικό διάστημα οι
συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε
αναστολή (έως 28-02-2021 με τα έως σήμερα
δεδομένα), υποχρεούνται να μην προβούν σε
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με
τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasiakai-asphalise/anergia/boethema -anergiasautotelos-kai-anexartetos-apaskholoumenon

Σε περίπτωση απόλυσης αυτή είναι άκυρη. Δεν
απαγορεύεται ωστόσο, να μειώσουν με απολύσεις τον αριθμό των εργαζομένων από την
πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων. Εφόσον, δεν επιλέξουν το σύστημα των
αναστολών έστω και έναν από τους εργαζόμενους τους για το μήνα Φεβρουάριο.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Βοήθημα
ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

«Η διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα σε
πληττόμενους και κλειστούς με κρατική εντολή, ως προς τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, μετά την λήξη του μέτρου της αναστολής
συμβάσεων, δημιουργεί δεσμεύσεις και εργαζόμενους δυο ταχυτήτων. Θα πρέπει η ρήτρα
διατήρησης να επεκταθεί και στους κλειστούς
με κρατική εντολή για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας», αναφέρει ο κ. Καρούζος.

Ο ΟΑΕΔ έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
για ανέργους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις και
εργοδότες, μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσων
και ασφαλών συναλλαγών και καθιστώντας μη
αναγκαία την προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Πλέον, οι περισσότερες και πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του
ΟΑΕΔ είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικές.

Πληττόμενοι – επιχειρηματίες
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εντός του μηνός Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού τυχόν προσλήψεων
που έγιναν εντός του χρονικού διαστήματος
χρήσης του μέτρου.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που πλήττονται για τον μήνα Φεβρουάριο για
όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή (έως 28/02/21
με τα έως σήμερα δεδομένα), υποχρεούνται να
μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση
πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Επιστρεπτέα προκαταβολή
Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Η επιχείρηση
υποχρεούταν να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020
το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η
Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά
την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ήταν υψηλότερο από
αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούταν να διατηρήσει από την
1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου
2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά
την 1η Μαρτίου 2020.
Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Η επιχείρηση
υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2021 το
επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η
Νοεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά
την 1η Νοεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από
αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την
1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021
το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η
Μαρτίου 2020.

Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται μετά το
πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας,
να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε
αναστολή σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα,
λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που
οι επιχειρήσεις έκαναν χρήση του μέτρου της
αναστολής.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το
μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά
το διάστημα αυτό.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες
οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των
οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά
τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Ως ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας νοείται
ο αριθμός των εργαζομένων που έχει η επιχείρηση κατά τη λήξη του μέτρου των αναστολών
των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της

Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
Σύμφωνα με τον κ. Καρούζο, ζητούμενο παραμένει αν ο έλεγχος θα γίνει φωτογραφικά την
31/3/2021 για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4
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και 30/6/2021 για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 σε σύγκριση με το 1/9/2020 και 1/11/2021
αντίστοιχα ή αν θα πρέπει σε όλο το διάστημα
που μεσολαβεί να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός
εργαζομένων ως προϋπόθεση επιστροφής του
50% της προκαταβολής. «Αν ισχύσει η φωτογραφική σύγκριση τότε δίνεται η δυνατότητα
στις επιχειρήσεις να προβούν σε απολύσεις το
ενδιάμεσο διάστημα και επαναπρόσληψη την
ημέρα της σύγκρισης», επισημαίνει.

απαγόρευσης απολύσεων των εργαζομένων
που συμμετείχαν στο μηχανισμό για επαρκές
χρονικό διάστημα μετά την λήξη ένταξης.
Τονίζουμε ότι όσο αναγκαία είναι η διαχείριση
και η ενίσχυση της αγοράς εργασίας κατά την
περίοδο της καραντίνας άλλο τόσο θα πρέπει
να είναι και την «περίοδο χαλάρωσης» των μέτρων και ανοίγματος της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η ανεργία θα εκτοξευθεί και οι
συνέπειες θα είναι μη βιώσιμες», επισημαίνει ο
κ. Καρούζος.

Πρόγραμμα ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ- Αναγκαία η
παράταση του
Σκοπός του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η
παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας πλήρους απασχόλησης. Δεδομένου
του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων- εργοδοτών που έχουν εναχθεί στο μέτρο κρίνεται
θετικό ότι δόθηκε παράταση έως 28/2/2021.
«Κρίνουμε ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η λήξη των
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας δεν συνεπάγεται άλλωστε και την λήξη της επίδρασή
της στην οικονομία», τονίζει ο κ. Καρούζος.

■

Πρόγραμμα 100.000
νέων επιδοτούμενων
θέσεων εργασίαςΠώς υπολογίζονται
οι εισφορές για τους
εργοδότες

Η διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών για τις επιχειρήσεις -εργοδότες
που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα των
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
καθορίζεται με σχετική ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ.

Δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις συνεχούς
ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως ΚΑΔ με
προϋπόθεση να παρουσιάζουν μείωση κατά
20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα
με τον μήνα ένταξής τους στον μηχανισμό και
το είδος των φορολογικών βιβλίων.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο ανοικτό πρόγραμμα
των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του επιδοτούνται για κάθε νέα θέση που
δημιουργείται και εντάσσεται στο ανωτέρω
πρόγραμμα, με το σύνολο των ασφαλιστικών
εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς
και με τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας,
για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους
οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, βάσει της δραστηριότητας που ασκεί το
προσλαμβανόμενο στην επιδοτούμενη θέση
εργασίας πρόσωπο.

«Λαμβάνοντας υπόψιν το άνοιγμα της αγοράς
που συνεπάγεται αύξηση του κύκλου εργασιών
και την σταδιακή επαναλειτουργία των τομέων
παραγωγής άρα και πωλήσεων, η μείωση κατά
20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών αποκλείει πλήθος εταιρειών από την ένταξη τους
στον μηχανισμό για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021. Κρίνεται έτσι απαραίτητη
η αναπροσαρμογή του ποσοστού μείωσης του
κύκλου εργασιών καθώς οι συνέπειες για την
αγορά εργασίας κρίνονται άκρως επικίνδυνες.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, το οποίο αρχίζει από

Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί το ενδεχόμενο
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τικής υποχρεωτικής ασφάλισης και στα ΝΠΙΔ
εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου
6 του ν. 3029/2002, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν τις αναλυτικές καταστάσεις
εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, για
κάθε μισθολογική περίοδο, με χρήση ειδικών
τύπων αποδοχών. Εκτός από τις αποδοχές των
εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου/ ή
ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται
τα ποσά της επιδότησης των εργοδοτικών και
εργατικών εισφορών, τα οποία ανέρχονται σε
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) αυτών. Οι
ειδικοί τύποι αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων
καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
κάθε φορέα.

την ημερομηνία πρόσληψης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έκτου ημερολογιακού
μήνα από αυτόν της πρόσληψης. Οι ανωτέρω
ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των
μηνιαίων αποδοχών του προσλαμβανόμενου
στην επιδοτούμενη θέση εργασίας, όπως αυτές
ορίζονται στις οικείες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και τις καταστατικές
διατάξεις των φορέων.

Για τον e-ΕΦΚΑ κατά την έκδοση της ταυτότητας
πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των
απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των ΑΠΔ και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία
στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)
για κάθε μισθολογική περίοδο, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών. Εκτός από τις αποδοχές
των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου)
που αντιστοιχούν στα εκάστοτε ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης καταχωρούνται τα
ποσά της επιδότησης των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) αυτών. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης
των σχετικών πεδίων των ΑΠΔ καθορίζονται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση - εργοδότης
δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο
πρόγραμμα, καθώς και της διατήρησης κατά
μέσο όρο του ίδιου αριθμού εργαζομένων για
το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7β και
8 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), το
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που
έχουν επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος βαρύνουν και καταβάλλονται από την επιχείρηση
- εργοδότη, και τα σχετικά ποσά επιβαρύνονται
με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν
απαιτητές.

Για τις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών στον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελμα50
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■

Όλα τα μέτρα για
τους εργαζόμενους
που φέρνει το νέο
lockdown

Η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον τριών ημερών, την οποία ακολουθεί
στη συνέχεια η χορήγηση μίας ημέρας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται
κυκλικά για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη
λήξη του έκτακτου και προσωρινού μέτρου.
Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού δύναται να
γίνει είτε από τον έναν γονέα εξ ολοκλήρου είτε
και από τους δύο, εφόσον μοιραστούν μεταξύ
τους διαστήματα αυτής, ενώ δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα χρήση της και από τους δύο.

Αργυρώ Μαυρούλη
Στην επαναφορά των μέτρων που τέθηκαν για
πρώτη φορά σε εφαρμογή τον προηγούμενο
Μάρτιο προχωράει η κυβέρνηση μετά το κλείσιμο των σχολείων και του λιανεμπορίου στην
Αττική. Για τους εργαζόμενους ενεργοποιείται
εκ νέου η άδεια ειδικού από αύριο Πέμπτη 11
Φεβρουαρίου και έως το τέλος του μήνα, καθώς
κλείνουν για 2,5 εβδομάδες παιδικοί σταθμοί,
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια.

Δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού είναι οι
φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς (εργαζόμενοι)
παιδιών, εφόσον τα παιδιά:

Παράλληλα, οι εργοδότες θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων που θα τεθούν από την Πέμπτη
σε αναστολή λόγω του καθολικού lock down.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο
Εργασίας, η προαναγγελία των δηλώσεων θα
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται. Η τηλεργασία
θα παραμείνει υποχρεωτική για το 50% των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα, παρά το γεγονός ότι στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκε και η αύξηση του ποσοστού
στο 70%.

•

είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,

•

φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό
και Γυμνάσιο),

Πλέον μπορεί να γίνει χρήση της άδειας αναψυχής του 2021 και γι’ αυτό δεν υπάρχει το
πρόβλημα του Νοεμβρίου, όταν οι εργαζόμενοι γονείς που είχαν εξαντλήσει τις ημέρες της
κανονικής τους άδειας κλήθηκαν να δηλώσουν
οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούνταν, όπως
παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, άδεια
λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών
κλπ.

Πέρα από την αναστολή των συμβάσεων εργασίας για κλειστές επιχειρήσεις και πληττόμενες, σε εφαρμογή παραμένει και το πρόγραμμα
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το οποίο θα παραμείνει ενεργό
όσο διαρκεί η πανδημία του κορονοϊού. Τις
ανακοινώσεις για τα μέτρα του υπουργείου
Εργασίας θα κάνει η Γενική Γραμματέας Άννα
Στρατινάκη.

Άδεια ειδικού σκοπού
Άδεια ειδικού σκοπού μπορούν να πάρουν οι
εργαζόμενοι γονείς λόγω της αναστολής λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων από την
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Εάν και οι δυο γονείς είναι υπάλληλοι ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα λαμβάνει την ειδική
άδεια είτε ο ένας αποκλειστικά είτε την μοιράζονται σε διαφορετικά διαστήματα, υποβάλλο51
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Εργασιακά
σεως. Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει
με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται
από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από
την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας έχει παραταθεί παρατείνεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021.

ντας υπεύθυνες δηλώσεις στον εργοδότη. Εάν
ο ένας είναι μισθωτός και ο άλλος ελεύθερος
επαγγελματίας, τότε την άδεια δικαιούται μόνο
ο μισθωτός. Αν εργάζεται μόνο ο ένας γονέας,
τότε δεν δικαιούται την άδεια, παρά μόνο αν
ο άλλος νοσηλεύεται ή νοσεί από κορονοϊό ή
είναι άτομο με αναπηρία. Η άδεια μπορεί να
χορηγηθεί και τμηματικά, ενώ δεν την δικαιού-

Έτσι όλες οι επιχειρήσεις της χώρας οφείλουν
να προαναγγείλουν στο σύστημα «Εργάνη» την
τηλεργασία πριν την έναρξή της με το Έντυπο
4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Έντυπο
ειδικού σκοπού» για την δήλωση της εξ αποστάσεως εργασίας. Όλες οι επιχειρήσεις που
εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας υποχρεούνται έως 28/2/2021 να εφαρμόζουν το
σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί
με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 50% επί του
συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.
Όσοι δεν εφαρμόσουν το μέτρο κινδυνεύουν
με πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Οι εργοδότες μπορούν να εναλλάσσουν τους
μισθωτούς σε υποχρεωτική τηλεργασία, π.χ.
ανά εβδομάδα, ανά 15ήμερο κ.ο.κ. Σε αυτή την
περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Έντυπο ειδικού
σκοπού», ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της
επιχείρησης.

νται οι εργαζόμενοι γονείς σε επιχειρήσεις που
μένουν κλειστές με κρατική εντολή.
Οι εργαζόμενοι που αιτούνται την άδεια προσκομίζουν στους εργοδότες τους σχετικές
υπεύθυνες δηλώσεις, εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος. Η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί
να χορηγηθεί και τμηματικά, εφόσον εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εργαζομένου.

Το σύστημα της υποχρεωτικής τηλεργασίας
εφαρμόζεται υποχρεωτικά μόνο στις περιπτώσεις όπου η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από
τους εργαζόμενους εξ αποστάσεως σε ποσοστό
50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με το
σύστημα αυτό. Το μέτρο της τηλεργασίας αναμένεται να παραταθεί και τον Μάρτιο με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα.

Η εξ αποστάσεως εργασία και η χορήγηση της
άδειας ειδικού σκοπού μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά με τρόπο ώστε και τα δύο
μέρη, εργαζόμενοι γονείς και εργοδότες, να
μπορούν να αντεπεξέλθουν στην κατάσταση
έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί για
την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού.

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα παρατεθεί έως το τέλος Μαρτίου, προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά
οι εργαζόμενοι, να διασφαλιστούν οι ασφαλιστικές τους εισφορές και να διασφαλιστούν οι

Τηλεργασία
Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου ισχύει ήδη η εφαρμογή της τηλεργασίας για το 50% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν εξ αποστά52
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ΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου στοιχεία των
εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και
το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ωστόσο φέτος λόγω του ότι
παρατάθηκε η χορήγηση της ετήσιας άδειας
2020 μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 παρατείνεται
και η ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου.

θέσεις εργασίας τους. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργό και θα παρατείνεται όσο διαρκεί
η πανδημία του κορονοϊού. Οι βασικές ρήτρες
του προγράμματος δεν αλλάζουν, δηλαδή ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να μειώνει έως και
50% το ωράριο εργασίας των μισθωτών του και
το κράτος έρχεται να αναπληρώσει το 60% του
μισθού που χάνεται. Οι ασφαλιστικές εισφορές
(εργοδοτικές και εργατικές) καλύπτονται στο
100%, ενώ ως κριτήριο ένταξης παραμένει η
μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 20%.

■

Συνεπώς κάθε εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί, με το έντυπο Ε11 ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στοιχεία των εργαζομένων που
έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και
έχουν καταχωρισθεί στο Βιβλίο Αδειών.

Παρατείνεται
μέχρι 31 Ιουλίου
η υποβολή του
εντύπου Ε11 για την
ετήσια άδεια των
εργαζομένων

Σημειώνεται ότι την παράταση υποβολής του
εντύπου Ε11 που αφορά την ετήσια άδεια και το
επίδομα αδείας μέχρι τις 31 Ιουλίου έχει ζητήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) με επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας Κωστή
Χατζηδάκη. Όπως αναφέρεται στην επιστολή
με το έντυπο Ε11 υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, εντός του μηνός Ιανουαρίου (δηλαδή εντός του επόμενου μήνα από
την λήξη του προηγούμενου έτους), στοιχεία
των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια
και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρηθεί στο
Βιβλίο Αδειών.

Αργυρώ Μαυρούλη
Έως τις 31 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλλουν
οι επιχειρήσεις- εργοδότες το Ε11 στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την γνωστοποίηση στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας των
εργαζομένων τους για το έτος 2020.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταση κρίθηκε αναγκαία και αναμένεται να ανακοινωθεί
επίσημα τις προσεχείς μέρες από την ηγεσία
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι
εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της νόμιμης άδειας του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021.
Το έντυπο ωστόσο έπρεπε να υποβληθεί έως 28
Φεβρουαρίου, γι’ αυτό και θα τροποποιηθεί η
καταληκτική ημερομηνία έως και την 31η Ιουλίου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι ο εργοδότης υποχρεούται
κάθε χρόνο να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑ-

Λόγω των έκτακτων εργασιακών συνθηκών
που δημιουργήθηκαν το 2020 από την πανδημία του κορωνοϊού, νομοθετήθηκε με τον Ν.
4756/2020 άρθρο 69, παράγραφος 1: «Επιχει-
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Εργασιακά
σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους
2020.

ρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και
συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως
ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2020, δύνανται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας,
να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των
δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής
άδειας του έτους 2020, έως και την 30ή Ιουνίου
2021».

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έλαβαν την ετήσια κανονική άδεια μέχρι
τέλος του έτους 2020, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, λόγω του έκτακτου μέτρου της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, είτε
για όλο το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο
2020 ή κατά διαστήματα, μπορούν να λάβουν
τις δικαιούμενες ημέρες της ετήσιας κανονικής
άδειας 2020 μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

■

Νέο πλαίσιο για το
επίδομα ανεργίας
επεξεργάζεται
ο Κ. Χατζηδάκης
Αργυρώ Μαυρούλη

Αλλαγές στο τρόπο χορήγησής και το ύψος του
επιδόματος ανεργίας προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι «θα
μπορούσε να γίνει πιο επωφελές για τους άνεργους». Οι αρμόδιοι στο υπουργείο Εργασίας σε
συνεργασία με την διοίκηση του ΟΑΕΔ θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα στην αξιολόγηση των δεδομένων, προκειμένου οι άνεργοι
να μην λαμβάνουν απλά ένα επίδομα για έως
12 μήνες, αλλά να τους δίνεται κίνητρο επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρεται αυτό καθιστά φύσει αδύνατη την υποβολή του εντύπου Ε11 νωρίτερα και
επιτακτική τη μεταφορά της ανωτέρω δήλωσης στις 31/07/2021 (ήτοι εντός του επόμενου
μήνα από την προθεσμία λήψης του συνόλου ή
του υπολοίπου της κανονικής αδείας του έτους
2020).

Ετήσια άδεια
Όσοι εργαζόμενοι έχουν υπόλοιπα αδείας του
2020 μπορούν να πάρουν τις ημέρες αδείας
που υπολείπονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021,
εφόσον έχει ανασταλεί κάποια στιγμή η σύμβαση εργασίας τους στο πλαίσιο των μέτρων για
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι τροποποιήσεις στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας θα συνδυαστούν με τις αλλαγές
που προωθούνται στα προγράμματα κατάρτισης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, οι
αλλαγές στο ύψος του επιδόματος ανεργίας θα
πρέπει να σχεδιαστούν λαμβάνοντας υπόψη
την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού και
το ενδεχόμενο αύξησης των ανέργων το επόμενο διάστημα, αλλά και τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας.

Η δυνατότητα παρέχεται για εργαζόμενους,
των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε
αναστολή από το Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά
διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, το

Εκτεταμένη αναφορά για το ύψος και την διάρ54
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κεια χορήγησης του επιδόματος ανεργίας έγινε
στην έκθεση Πισσαρίδη. Συγκεκριμένα στην έκθεση προτείνονταν να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ
και κατά βάση να χορηγείται επί ένα 6μηνο με
την προϋπόθεση της συμμετοχής του ανέργου
σε προγράμματα κατάρτισης.

λαμβάνουν 12 μήνες επιδότηση. Το ποσό της
επιδότησης είναι σταθερό για όλους, στα 400
ευρώ και εξαρτάται από τον κατώτατο μισθό.
Το επίδομα, ωστόσο, λαμβάνει μια μικρή μόνο
μειοψηφία κάτω του 20% των εγγεγραμμένων
ανέργων στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Τι προτείνει η Επιτροπή Πισσαρίδη

■

Πρόταση για την αναθεώρηση και τον επανασχεδιασμό του επιδόματος ανεργίας έχει κάνει
και η Επιτροπή Πισσαρίδη στην τελική έκθεσή
της για την ελληνική οικονομία. Όπως αναφέρουν τα μέλη της Επιτροπής, με την προϋπόθεση ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
θα ενισχυθούν και επομένως όσοι χάνουν τη
δουλειά τους θα υποστηρίζονται άμεσα στην
αναζήτηση εργασίας, προτείνεται να μεταβληθεί ο τρόπος προσδιορισμού του επιδόματος
ανεργίας, ώστε να μην είναι σταθερό και συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό αλλά με τις
προηγούμενες αμοιβές του ανέργου. Η πρόταση Πισσαρίδη προβλέπει :
•

επίδομα ανεργίας στο 55% του μέσου μηνιαίου μισθού του ανέργου στα προηγούμενα
3 έτη με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ.

•

Η διάρκεια του αυξημένου επιδόματος να
είναι στους 6 μήνες, αντί για 12 μήνες που
είναι σήμερα και να πληρώνεται υπό την
προϋπόθεση ότι ο άνεργος αναζητά ενεργά
εργασία ή συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης.

•

Σαφάρι ελέγχων
από το ΣΕΠΕ- Στο
στόχαστρο «μαϊμού»
τηλεργασία
και αναστολές
συμβάσεων
Αργυρώ Μαυρούλη

Μπαράζ αυστηρών ελέγχων στις επιχειρήσεις
του λεκανοπεδίου Αττικής ξεκινάει η κυβέρνηση από σήμερα Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου,
προκειμένου να τηρηθεί πλήρως η εργατική
νομοθεσία και να εφαρμοστούν τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας του κορονοϊού.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης έχει δώσει σαφή εντολή στους αρμόδιους στο Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας και τον Γενικό Επιθεωρητή Χαράλαμπο Βούρτση για αυστηροποίηση των ελέγχων
και πραγματοποίηση του μέγιστου δυνατού
αριθμού, ειδικά κατά την διάρκεια του τρίτου
κύματος της πανδημίας, προκειμένου να διαπιστωθεί όχι μόνο η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και η διασφάλιση της υγείας των
εργαζομένων. «Ο ρόλος του ΣΕΠΕ είναι κρίσιμος
όχι μόνο για την προστασία των εργαζομένων,
αλλά και για τη σωστή λειτουργία της αγοράς
και του ανταγωνισμού», έχει επισημάνει κατ’
επανάληψη ο κ. Χατζηδάκης. Όπως επισημαίνουν στο οικονομικό επιτελείο από την τήρηση
ή όχι των μέτρων εξαρτάται η εξέλιξη της πανδημίας και η επαναφορά της οικονομίας στην
κανονικότητα.

Αν ο άνεργος μετά τους 6 μήνες δεν έχει
βρει δουλειά, θα λαμβάνει για διάστημα
έως 6 μήνες ή έως ότου βρει δουλειά, αν
αυτό συμβεί νωρίτερα, το επίδομα ανεργίας στο επίπεδο που είναι σήμερα, δηλαδή
στο 55% του κατώτατου μισθού.

Τι ισχύει σήμερα για το επίδομα ανεργίας
Σήμερα το επίδομα ανεργίας χορηγείται μετά
την απόλυση για 5 – 12 μήνες, ανάλογα με τις
ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει
οι δικαιούχοι. Όσοι έχουν από 250 ημέρες εργασίας και πάνω το 14μηνο πριν την απόλυση (αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, από το Μάρ-
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Εργασιακά
εξής τρία βασικά κριτήρια:
1. Κλάδοι που ήδη καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα

τιο του 2020 (οπότε ενεργοποιήθηκε το πρώτο
lock down) και μέχρι το τέλος του 2020 διενεργήθηκαν 45.783 έλεγχοι και καταγράφηκαν
5.596 παραβάσεις που οδήγησαν στην επιβολή προστίμων ύψους 14,58 εκατ. ευρώ. Από τις
συνολικές παραβάσεις 4.111 αφορούσαν την
τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας και 1.218
την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

2. Επιχειρήσεις με υψηλό συγχρωτισμό εργαζομένων και κατ’ επέκταση υψηλό κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού
3. Επιχειρήσεις με ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο
εργασίας λόγω της υγειονομικής πανδημίας.
Οι επιχειρήσεις- εργοδότες θα πρέπει να προδηλώσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το εργασιακό καθεστώς που θα βρίσκονται
οι απασχολούμενοι τους έως τέλος Φεβρουαρίου. Οι έλεγχοι της τήρησης των μέτρων στους
χώρους εργασίας θα πραγματοποιούνται στη
βάση της προδήλωσης που γίνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία, σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων ή
εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου προσωπικού. Οποιαδήποτε μεταβολή του τρόπου
απασχόλησης του προσωπικού θα πρέπει να
γνωστοποιείται στο σύστημα μια μέρα νωρίτερα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Όσον αφορά τον Ιανουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν διενεργηθεί περίπου 4.000
έλεγχοι. Στο σύστημα έχουν οριστικοποιηθεί
μέχρι σήμερα 3.741 έλεγχοι εκ των οποίων
1.949 αφορούν την εργατική νομοθεσία, 1.534
την υγεία και 258 και τα δυο. Τον Ιανουάριο επιβλήθηκαν 302 πρόστιμα, δηλαδή μια στις δέκα
επιχειρήσεις δεν τηρεί τη νομοθεσία.

Ο προγραμματισμός των ελέγχων καταστρώνεται με γνώμονα αφενός τα δεδομένα της πανδημίας και αφετέρου το ιστορικό της παραβατικότητας των κλάδων της αγοράς. Στο πλαίσιο
αυτό θα δοθεί έμφαση σε κλάδους όπως ταχυμεταφορές, αποθήκευση, υγεία, delivery, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χονδρικό εμπόριο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοσοκομεία
(κυρίως σε υπεργολάβους- συνεργεία καθαρισμού, φύλαξης, επισκευές) κ.α.

Που θα χτυπήσουν οι «ράμπο» του ΣΕΠΕ

Κατά την διάρκεια των ελέγχων, τα μεικτά κλιμάκια θα επικεντρωθούν ανάλογα με το προσωπικό που βρίσκεται στο χώρο εργασίας: στην
τήρηση των αναστολών συμβάσεων, της τηλεργασίας, του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και
του ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων
που έχουν ενταχθεί, στην αδήλωτη απασχόληση, αλλά και στην καταβολή δεδουλευμένων
αποδοχών (μισθός, υπόλοιπες μισθολογικές
παροχές, επιδόματα εορτών).

Οι έλεγχοι κατά την διάρκεια του νέου αυστηρού lock down θα πραγματοποιούνται από δυο
ομάδες. Η πρώτη ομάδα αφορά τους ελεγκτές
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και τους
ελέγχους που ήδη έχουν δρομολογηθεί και η
δεύτερη ομάδα θα αποτελείται από μεικτά κλιμάκια του ΣΕΠΕ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με εκπροσώπους του ΣΕΠΕ, οι
έλεγχοι που θα διενεργηθούν θα είναι στοχευμένοι ανάλογα με την προαναγγελία των επιχειρήσεων- εργοδοτών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ακόμη θα πραγματοποιείται έλεγχος καταβολής από τον εργοδότη σε εργαζόμενους, που
χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα
δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής , της

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με βάση τα
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πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και
συντήρησης του οχήματος (ισούται τουλάχιστον με 15% του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου
μισθού ή της αντίστοιχης αναλογίας στη μερική απασχόληση).

σθίου (για τους εργατοτεχνίτες). Τα ποσά είναι
650€ και 29,04€ αντιστοίχως.
Ως προς τις τριετίες έχει εκδοθεί η εγκύκλιος
με την οποία καθορίζονται τα ποσά των μισθών
και ημερομισθίων για όσους δεν έχουν τριετίες (μέχρι 14.2.2012) και για όσους έχουν μέχρι
τότε τριετίες. Δεν προβλέπεται από τον νόμο
και συνεπώς δεν οφείλεται επίδομα γάμου.

Όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια πρόστιμα θα επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις
που οι ελεγκτές διαπιστώσουν παραβάσεις
στην τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων,
στη χρήση μάσκας, αντισηπτικών, αλλά και μη
χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας.

Τόσο οι τριετίες (όσο και το επίδομα γάμου που
δεν οφείλεται) αποτελούν μισθολογικούς
όρους και ουδεμία σχέση έχουν με την Εθνική
Γενική ΣΣΕ της 28-3-2018.

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε την ενίσχυση του
ΣΕΠΕ με 121 επιθεωρητές, καθώς έχουν εγκριθεί
54 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και 67 μετακινήσεις
μέσω του μηχανισμού της κινητικότητας, αλλά
και την αναβάθμιση της υποδομής πληροφορικής των επιθεωρητών το επόμενο διάστημα. Οι
έλεγχοι θα γίνονται με tablet, τα οποία θα είναι
online συνδεδεμένα με το πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ για την εξακρίβωση σε πραγματικό χρόνο των στοιχείων του ελεγχόμενου
και την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή
των ελέγχων.

Tο περιεχόμενο της σύμβασης έχει ως
εξής:
Τα μέρη που υπογράφουν την παρούσα Εθνική
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και συγκεκριμένα:
Αφενός:
α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών
β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

■

Υπεγράφη η νέα
Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας για το 2020

γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και αφετέρου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), όλοι δια των
νομίμων εκπροσώπων τους, συμφωνούν τα
εξής:
ΑΡΘΡΟ 1

Υπεγράφη στις 30 Δεκεμβρίου 2019, η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με
ισχύ από 1/1/2020 έως και τις 31/12/2020. Όπως
είναι γνωστό η ΕΓΣΣΕ δεσμεύει όλους τους εργαζομένους μόνον ως προς τους μη μισθολογικούς όρους (δηλαδή τους θεσμικούς). Η ΕΓΣΣΕ δεν περιέχει μισθολογικούς όρους.

Το σύνολο των κανονιστικών και ενοχικών
όρων της ΕΓΣΣΕ 2018 (Π.Κ. 6/29-3- 2018) διατηρούνται σε ισχύ ως έχουν σήμερα μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2020. Το διάστημα αυτό νοείται
ως χρόνος κανονικής (συμβατικής) ισχύος της
ΕΓΣΣΕ 2018.
ΑΡΘΡΟ 2

Ως προς τους μισθολογικούς όρους ισχύουν
αποκλειστικά τα κατώτατα όρια, τα οποία
καθορίζονται διοικητικώς κατά Ν. 4172/13,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4254/14. Από 1ης
Φεβρουαρίου 2019 ισχύει η ΥΑ 4241/19 με την
οποία καθορίζεται κατώτατο όριο μισθού (για
τους υπαλλήλους) και κατώτατο όριο ημερομι-

Επαναβεβαιώνεται η συμφωνία των μερών για
περαιτέρω προώθηση των κοινών δράσεων και
υλοποίηση των έργων για τη δημιουργία από
τα συμβαλλόμενα μέρη Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, προκειμένου να αποτελεί ένα
πρόσθετο αξιόπιστο δίχτυ ασφαλείας για την
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Εργασιακά
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2020 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
2020.

υποστήριξη των εργαζομένων που αναμένεται
να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη πρόσθετου εισοδήματος κατά την συνταξιοδότηση.

■

Μικρή συμμετοχή
στο πρόγραμμα των
100.000 θέσεων
με μόλις 18.585
προσλήψεις
Αργυρώ Μαυρούλη

Μόλις 18.585 προσλήψεις έχουν γίνει μέσω του
προγράμματος επιδότησης 100% των ασφαλιστικών εισφορών για την δημιουργία 100.000
νέων θέσεων εργασίας, που ξεκίνησε να τρέχει
την 1η Οκτωβρίου.

ΑΡΘΡΟ 3
Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι,
εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης ΕΓΣΣΕ με οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε
περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με
νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο των
μισθολογικών όρων των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ,
τότε θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις
για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της
ΕΓΣΣΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία, έως τις 15 Ιανουαρίου, το
ενδιαφέρον των εργοδοτών παραμένει χαμηλό
λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας και
του «παγώματος» της αγοράς γι’ αυτό και δεν
προχώρησαν σε προσλήψεις παρά το γεγονός
ότι θα επιδοτούνταν για έξι μήνες για το σύνολο του μη μισθολογικού κόστους που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν υποβληθεί συνολικά 25.896 αιτήσεις ένταξης στο
πρόγραμμα εκ των οποίων οι 7.311 έχουν απορριφθεί. Από τις 18.585 εγκεκριμένες αιτήσεις η
πρόσληψη έχει ολοκληρωθεί για τους 10.069
εργαζόμενους, ενώ οι 8.516 αιτήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΑΡΘΡΟ 4
Συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι θεσμικοί όροι
εργασίας, που θεσπίστηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες διαιτητικές αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους,
αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν
να ισχύουν για όσο χρόνο ισχύει η παρούσα
ΕΓΣΣΕ.

Από τους 18.585 εργαζόμενους, οι 3.083 είναι
μακροχρόνια άνεργοι. Υπενθυμίζεται ότι κάθε
πρόσληψη μακροχρόνια ανέργου επιδοτείται
επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μισθού,
πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους.

ΑΡΘΡΟ 5
Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές
αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές
αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα,
πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων που έχουν
ενταχθεί στο πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας αμείβεται με τον

ΑΡΘΡΟ 6
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κατώτατο μισθό. Συγκεκριμένα ο μισθός 5.161
εργαζομένων κυμαίνεται από 600-650 ευρώ.
Αναλυτικότερα:
•

589 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό έως 300
ευρώ

•

1.374 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 300400 ευρώ

•

1.362 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 400600 ευρώ

•

5.161 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 600650 ευρώ

•

2.124 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 700750 ευρώ

•

2.493 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 750800 ευρώ

•

1.920 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 800900 ευρώ

•

1.198 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 9001.000 ευρώ

•

1.551 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 1.0002.000 ευρώ

•

197 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 2.0003.000 ευρώ

•

42 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 3.0004.000 ευρώ

•

43 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό πάνω
από 4.000 ευρώ.

•

2.240 στο χονδρικό εμπόριο

•

1.249 στην εκπαίδευση

•

1.096 στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

•

954 προσλήψεις στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

•

796 προσλήψεις στη βιομηχανία τροφίμων.

α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την
αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον
έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους,
β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.
Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται
υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας
αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου
ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που έχουν τεθεί σε αναστολή.
Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.
Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος
επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.

Σε ότι αφορά τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ έχουν γίνει
3.081 προσλήψεις στο λιανικό εμπόριο

826 προσλήψεις στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

Για την ένταξη στο πρόγραμμα οι εργαζόμενοι
δεν πρέπει:

Στην Περιφέρεια της Αττικής έχει κατατεθεί η
πλειοψηφία των αιτήσεων που αφορά 10.184
εργαζόμενους, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 3.021 εργαζόμενους και στη συνέχεια η
με 1.150 αιτήσεις πρόσληψης εργαζομένων.

•

•

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά
μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο
λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο
για το απολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη
του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – ερ-
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Η έρευνα αφορά την καταγραφή, μέτρηση και
συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος σε
σχέση με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης εργασίας και την τηλεργασία.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη το χρονικό διάστημα 8-12 Ιανουαρίου,
απώλεια εισοδήματος πάνω από 31%, δηλώνει
το 22% των ερωτηθέντων ενώ το 14% δηλώνει
απώλεια εισοδήματος από 21 – 30%.

γοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση
νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.
Μετά το πέρας των έξι μηνών ο εργαζόμενος
μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση -εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν.
Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση –
εργοδότη.

Επίσης, το 13% δηλώνει απώλεια από 11-20%
και το 7% των ερωτηθέντων απαντά ότι έχει
«χάσει» έως και 10% του μισθού που λάμβανε
πριν από την υγειονομική κρίση. Παράλληλα,
σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους (δηλαδή το
58%) σύμφωνα με την έρευνα της ALCO δηλώνουν απαισιόδοξοι για την εξέλιξη της αμοιβής
τους για το επόμενο εξάμηνο.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και
οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή ενώ μπορούν να παράσχουν
την εργασία τους και με το σύστημα της εξ αποστάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το
επιτρέπει. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού σε σχέση με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 ισχύουν και για τους ωφελούμενους εργαζόμενους του προγράμματος.

■

Την ίδια ώρα, 4 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν
εργαστεί με τηλεργασία στην διάρκεια της
πανδημίας. Αξιολογούν αρνητικά την ταχεία
ανάπτυξη της τηλεργασίας σε σχέση με την
επαγγελματική εξέλιξή τους, την εξέλιξη της
αμοιβής τους, τις ώρες εργασίας τους, τα εργασιακά δικαιώματά τους, την προσωπική ζωή
τους και την ψυχική ισορροπία τους.
Συγκεκριμένα, το 65% αξιολογεί ως αρνητικές
τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με τις
ώρες εργασίας τους, ενώ το 54% αξιολογεί ως
αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε
σχέση με τα εργασιακά δικαιώματά τους αλλά
και με την ψυχική ισορροπία τους. Το 40% αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με την εξέλιξη της αμοιβής
τους, ενώ ίδιο ποσοστό καταγράφεται και για
τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με
την επαγγελματική εξέλιξή τους.

Έρευνα της ALCO
για λογαριασμό της
ΓΣΕΕ - Σχεδόν 6 στους
10 εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα
δηλώνουν μείωση
εισοδήματος

Εξάλλου, το 56% των ερωτηθέντων εκφράζει
την απαισιοδοξία του για την πορεία της χώρας τους επόμενους μήνες. Μάλιστα το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 4% σε σχέση με
ανάλογη έρευνα που διεξήχθη τον περασμένο
Οκτώβριο.

Αργυρώ Μαυρούλη
Δραματική μείωση στο εισόδημά του έχει υποστεί το 56% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα με έρευνα
της εταιρείας ALCO, που έδωσαν στη δημοσιότητα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Εργασίας.

Σχεδόν 6 στους 10 (ποσοστό 58%) δηλώνουν
απαισιόδοξοι σε σχέση με την εξέλιξη των αμοιβών τους για το επόμενο 6μηνο, ενώ 4 στους 10
(ποσοστό 39%) εκφράζουν την ανησυχία τους
για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους.
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη
Βουλή τον Μάρτιο και το έχει αποκαλύψει το
«Mononews». Ειδικότερα προβλέπεται μεταξύ
άλλων η άδεια τοκετού στον πατέρα, πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια, προστασία απολύσεων
δύο μήνες για κάθε παιδί και ευέλικτο ωράριο
εργασίας.

Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες
των εκπροσώπων των εργαζομένων η έρευνα
αυτή και μάλιστα στην «αυγή» του 2021 αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο την ένταση του
κλίματος της οικονομικής και εργασιακής ανασφάλειας και επισφάλειας καθώς και τον αυξανόμενο προβληματισμό των εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα για τις αλλαγές που φέρνει η
περίοδος της πανδημίας σε σχέση με τις αμοιβές και τα εργασιακά δικαιώματά τους.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα υπογράμμισε ότι
«Θα θεσμοθετηθεί η διεύρυνση του δικαιώματος των εργαζομένων γονέων και φροντιστών
για ευέλικτες συνθήκες απασχόλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προς εξυπηρέτηση των αναγκών φροντίδας της οικογένειάς
τους, καθώς και η προστασία και των δύο γονέων από την απόλυση όταν κάνουν χρήση των
αδειών και διευκολύνσεων για την ανατροφή
των τέκνων τους».

Παράλληλα, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
Ελλάδος απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση
να προχωρήσει σε ενέργειες ουσιαστικής στήριξης της εργασίας και των πληττόμενων εργαζομένων. Επίσης, καλεί το αρμόδιο Υπουργείο
να αποκαταστήσει και να ενισχύσει το θεσμό
των ανεξάρτητων συλλογικών διαπραγματεύσεων αλλά και να αναπτύξει ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης της τηλεργασίας, καθώς
εκτιμά ότι όσο δεν λαμβάνονται τα αναγκαία
και σωστά μέτρα τόσο τα προβλήματα για τους
εργαζόμενους θα διογκώνονται.

Αναλυτικότερα προβλέπεται:
•

Άδεια τοκετού στον πατέρα 14 εργάσιμες.
Η άδεια αυτή θα κατανέμεται κατά 2 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία
τοκετού και οι υπόλοιπες 12 θα πρέπει να
λαμβάνονται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός 30
ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Σε
περίπτωση που πρόκειται για εργαζόμενο
με μερική απασχόληση, η άδεια θα χορηγείται αναλογικώς προς τον χρόνο εργασίας σε σχέση με τον συγκρίσιμο εργαζόμενο
πλήρους απασχόλησης.

•

Πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια έως ότου το
παιδί γίνει 8 ετών για όλους τους πατέρες
και όσες μητέρες δεν λαμβάνουν ήδη την
6μηνη παροχή προστασίας μητρότητας.
Από τους 6 μήνες, οι 2 πρώτοι πληρώνονται
από τον ΟΑΕΔ με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.

•

Άδεια φροντίδας ανήμπορου γονέα, παιδιού, αδελφού, συζύγου ή συντρόφου: 5 εργάσιμες ετησίως.

•

Άδεια ανώτερης βίας (για παρόμοιο λόγο): 2
εργάσιμες ετησίως.

•

Διευκολύνσεις στους γονείς και φροντιστές
με ανάγκη που τις ζητούν (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο κλπ).

Χαρακτηρίζει δε, επιτακτική την ανάγκη για
πλήρη επαναφορά και ενεργοποίηση των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων καθώς
και τη δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων να
διαμορφώνουν τον κατώτατο μισθό.

■

Γονικές άδειες,
προστασία
απόλυσης και
ευελιξία στην
εργασία για τους
πατέρες – Τι θα
προβλέπει το
νομοσχέδιο
Αργυρώ Μαυρούλη

Μία σειρά γονικών αδειών για τους εργαζόμενους πατέρες προβλέπονται στο νέο εργασιακό
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•

Ειδικές ρυθμίσεις για γονείς διδύμων, τριδύμων κλπ και για μονογονεϊκές οικογένειες.

•

Προστασία των νέων πατέρων κατά της
απόλυσης, επί 2 μήνες από τον τοκετό για
το 1ο παιδί, 4 για το 2ο και 6 για κάθε επόμενο.

•

Διεύρυνση του δικαιώματος των εργαζομένων γονέων και φροντιστών για ευέλικτες
συνθήκες απασχόλησης για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα προς εξυπηρέτηση των
αναγκών φροντίδας της οικογένειάς τους.

Επίσης καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις όσον
αφορά τις άδειες για οικογενειακούς λόγους
(άδεια πατρότητας, γονική άδεια και άδεια
φροντίδας) και τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Παράλληλα παρέχει κίνητρα στους άνδρες
ώστε να αναλάβουν ίσο μερίδιο ευθυνών φροντίδας μέσω της θέσπισης αμειβόμενης άδειας
πατρότητας και γονικής άδειας. Η έλλειψη της
δυνατότητας αυτής συνέβαλλε στα χαμηλά ποσοστά λήψης άδειας από τους πατέρες.

Εξάμηνη άδεια
Οι εργαζόμενες μητέρες σήμερα δικαιούνται
ειδική άδεια προστασίας μητρότητας χρονικής
διάρκειας έξι μηνών. Η άδεια αυτή χορηγείται
στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού-λοχείας), της ισόχρονης
προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα
ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη
χορήγησή της.
Εάν η εργαζόμενη μητέρα δεν κάνει χρήση της
προβλεπόμενης ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, δικαιούται αμέσως μετά τη
λήξη της άδειας λοχείας την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, στη συνέχεια δε και το
μειωμένο ωράριο, όπως αυτό ισχύει. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 124/2018
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό
Εργασίας, ο χρόνος της εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας δεν συμψηφίζεται στο διάστημα των 30 μηνών που διαρκεί
η άδεια φροντίδας παιδιού («μειωμένο ωράριο»), το οποίο παρατείνεται αντίστοιχα. Έτσι,
η εργαζόμενη μητέρα, μετά τη λήξη της ειδικής
εξάμηνης άδειας, δικαιούται να λάβει ολόκληρο το μειωμένο ωράριο, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται για τον τρόπο χορήγησής του, στις
οικείες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Άδεια πατρότητας
Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική κοινοτική
οδηγία θα πρέπει η χώρα μας να εντάξει άδεια
πατρότητας μέχρι την 1η Ιουλίου του 2021. Έτσι
στο εργασιακό σχέδιο νόμου θα προβλέπεται
άδεια για τους πατέρες μόλις γεννιέται το παιδί 14 ημερών αντί για δύο που δίνεται σήμερα.
Σκοπός της οδηγίας που πρέπει να εφαρμόσει
η χώρα μας είναι να εξασφαλίσει την ισότητα
των φύλων όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), διευκολύνοντας την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους
εργαζόμενους οι οποίοι είναι γονείς ή φροντιστές.

Το δικαίωμα της λήψεως ειδικής εξάμηνης
άδειας προστασίας μητρότητας ασκείται με
αίτηση που υποβάλει η ίδια η δικαιούχος ή δι’
αντιπροσώπου στην αρμόδια υπηρεσία του
ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών.
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Πρόεδροι Τμημάτων

Πρόεδρος: ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ: ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ

A΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
B΄ AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ΄ AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ: ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΟΎΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ EΠΟΠΤΗΣ: ΤΖΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΙΑΜEΤΗΣ BΑΣIΛΕΙΟΣ
ΥΠΕΥΘ. Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ανελκυστήρες

Αγχίαλου 22 Σεπόλια

2105135128

agralift@otenet.gr

ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Αργυροχρυσοχόος

Πραξιτέλους 1, Αθήνα

2103254039

vergadosnikos@gmail.com

ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ανελκυστήρες

Κεδρηνού 5

2106442556

vlasopoulos@povesa.gr

ΓΙΑΓΤΖΗΣ ΓΕΩΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Βαφείο νημάτων

Ελευθερίου Βενιζέλου 148 Ν. Ιωνία

2102798067

gych58@gmail.com

ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής

Αγ. Νικολάου 123, Ίλιον-13123

2105021427

jglykos@hotmail.gr

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Ηλεκτρολόγος

Σίνα 40 Κολωνάκι

2103612256

gounaris.steve@gmail.com

ΔΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Συνεργείο αυτοκινήτων

Δημοσθένους Ρούσου 13-15

2106915307

synergeiodallas@hotmail.gr

ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ηλεκτρολόγος

Γενναίου Κολοκοτρωνη 12 Αγ. Δημήτριος

2109959907

afoidamigoy@gmail.com

ΔΕΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνεργείο αυτοκινήτων

Δόριζα 5 Αθήνα

2106740607

dedes@ath.forthnet.gr

ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Καλτσοποιία

Ιωάν.Ψυχάρη 3, Μεταμόρφωση

2102817520

doukasbros@gmail.com

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ταπητοκαθαριστήριο

Ανοιξης 12 Κορωπί

2106021011

stamatis@evgenikos.gr

ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Λιθογραφείο εκτυπώσεις

Μυκάλης 43-45 Κεραμεικός

2103425786

zara84@otenet.gr

ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Αρτοποιείο

ΔΗΜ. ΔΕΔΕ 21, ΑΧΑΡΝΕΣ

2102465697

kaplanis@outlook.com

ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μηχανουργικές εργασίες – Μηχανουργικά – Ξυλουργικά προϊόντα 26 χιλ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας 190.14

2295023000

info@karamaneas.gr

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

Βιοτέχνης

Ναυσικάς 14 Π Φάληρο

2109424653

konstantinos.karamichalis@athinea.gr

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Έπιπλα γραφείου

Ροδάνθης 5, Θέση Λουτρό, Αχαρνές

2102444521

epiplakapaoe@hotmail.com

ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ

Ηλεκτρολόγος

Αριστοτέλους 160Β

2108671555

manoskafkalas@hotmail.com

ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Ηλεκτρολόγος

Γεωργίου Πίνη 60

2299025564

kibezis@gmail.com

ΚΟΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Ανελκυστήρες

Νικολάου Ζερβού 47 Καλλιθέα

2109425478

tomkok@gmail.com

ΚΟΎΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κομμωτήριο

Αγ. Μελετίου 85 Αθήνα

2108626720

panoskourtis74@gmail.com

ΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Υαλοπίνακες

Λ. Πεντέλης 9 Μελίσια

2108031490

info@lousis.gr

ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αρτοποιείο

Αδριανουπόλεως 22, Ν.Σμύρνη

2109346278

j.manos@hotmail.com

ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

Αρτοποιείο

Αχαρνών 135 Αθήνα

2103615691

charilaosmanos1@yahoo.gr

ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Αρτοποιείο

Φαιδριάδων 60 Κυψέλη

2108617815

markaki_ntina@hotmail.com

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Ρεκτιφιέ

Βεροιας 26-28 Περιστέρι

2105910500

georgebirmpas@gmail.com

ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ

Ηλεκτρολόγος

Γ. Παπανδρέου 26 Χαιδάρι

2105321515

mpitsios@gmail.com

ΝΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κάλτσες

Ηρακλείου 352

2102826787

nnouvel@yahoo.com

ΠΑΝΓΚΑΝΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καλούπια

Ερατούς 11 Δάφνη

2109730834

info@kaloupotexniki.gr

ΠΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

Ταπετσαρίες Επίπλων

Δημητρακοπούλου Ν. 91-93

2109242838

tompantzos@gmail.com

ΠΑΠΑΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φανοποιια -Βαφές

Αλαμάνας 35 Ν. Ιωνία

2102794842

aftokinisi@windowslive.com

ΠΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ

Ηλεκτρολόγος

Σισμανογλείου 4 Βριλήσια

218045535

patsis.ch@gmail.com

ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ηλεκτρ. Αυτοκινήτων

Λ. Δημοκρτατίας 212 Αχαρναί

2102381515

george_pavlou@yahoo.com

ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Τέντες

I. Φωκά 109 Γαλάτσι

2102130619

info@tentespisinas.gr

ΠΟΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φανοποιια -Βαφές

Νικοπόλεως 7 Δάφνη

2109767936

sekapotiris@yahoo.gr

ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Γραφικές τέχνες

Ιωλκού 5, Νέα Ιωνία

2102798505

ravanisp@acsmi.gr

ΡΕΙΖΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ταπητοκαθαριστήριο

Β Αντωνιάδου 13 Βύρωνας

2107654000

menelaos.reizidis@gmail.com

ΡΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πλεκτά Ενδύματα

Φιλαδελφείας 207-209 Αχαρναί 136 71

2102317000

info@rinas.gr

ΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΣΗΦ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αργυροχρυσοχόος

Λέκκα 26 Αθήνα

2103228272

pavlosrousanidis@gmail.com

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αρτοποιείο

Μαντζουράκη 2 Αμπ/ποι

2106926286

info@saxinidis.gr

ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υαλοπίνακες

Δαμοκλέους 10, Περιστέρι

2105766408

manolis@sifakisglass.gr

ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Κατασκευή Κλιματιστικών

Οδός 2η & 16η ΒΙΟ.ΠΑ Α. Λιοσίων

2109402100

gsigalas@zss.gr

ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΡΙΝΟΥ

Ηλεκτρολόγος

Δημητρίου Τσουρή 9 Σπάτα

2106666428

info@electrodomi.gr

ΤΖΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ

Ταπητοκαθαριστήριο

Χαλκίδος 65 Λυκόβρυση

2102810613

tzivas@otenet.gr

ΤΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Φρένα αυτοκινήτων

Τριδήμα 19 Αθήνα

2105140884

tsiadisfrena@hotmail.com

ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Βότανα

Έβρου 100, Αμπελόκηποι

2107786444

info@finoherbs.gr

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ανελκυστήρες

Φιλ. Εταιρείας 1 Ζεφύρι

2102383137

sot.tsoukalas@gmail.com

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονωτικά

Στ. Γονατά & Θεσπιέων 7 Περιστέρι

2105747474

info@fragoulakis.gr

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονωτικά

Στ. Γονατά & Θεσπιέων 7 Περιστέρι

2105747474

info@fragoulakis.gr

ΦΩΤΕΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΛΟΥΚΑ

Χημικά

Λ. Καραμανλή 213 Αχαρνές 13677

2102460609

info@dalcochem.gr

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανελκυστήρες

Δελληγιάννη 72 Μεταμόρφωση

2102856570

info@hasiotis.gr

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

Φανοποιια -Βαφές

Ανθέων 5 Περιστέρι

2105019051

hatzis@acsmi.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
•

■

Ανταποδοτικές
Υπηρεσίες Β.Ε.Α προς
τα Μέλη

Στα ταμειακά ενήμερα μέλη του Β.Ε.Α., προσφέρεται μια μεγάλη ποικιλία ανταποδοτικών υπηρεσιών, από την χρήση των οποίων
υπερκαλύπτεται το κόστος της ετήσιας
συνδρομής τους προς στο Επιμελητήριο.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•

«Επιχειρηματικός Μέντορας» - Δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,
διάγνωση της κατάστασης της επιχείρησης
- των εμπορικών ευκαιριών που υπάρχουν,
αξιοποίηση του επιχειρηματικού δικτύου
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.

•

Δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και παρεμβάσεων, σε θέματα
νομικού, ασφαλιστικού και αδειοδοτικού
περιεχομένου, από καταξιωμένους ειδικούς
επιστήμονες συνεργάτες του Β.Ε.Α.

Στις υπηρεσίες αυτές, περιλαμβάνονται και οι
κάτωθι:

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (βασικά οφέλη):
•

Επιτόκιο χρηματοδότησης από 7,90% έως
8,25% (με μηδενικό περιθώριο και για καλή
πιστοληπτική ικανότητα, αρνητικό κατά
0,5% πλέον εισφοράς του ν. 128/75).

•

Δωρεάν πληρωμές υποχρεώσεων: ΙΚΑ, ΦΠΑ,
ΟΑΕΕ, δωρεάν μπλοκ επιταγών, δωρεάν
εξυπηρέτηση μισθοδοσίας, δωρεάν εξυπηρέτηση πληρωμών υπέρ τρίτων, υπηρεσίες
ηλεκτρονικής τραπεζικής, έκδοση χρεωστικών καρτών, κ.λπ.

•

Προετοιμασία φακέλου έναντι χαμηλού
τιμήματος για την κάλυψη επενδυτικού
σχεδίου απαιτούμενου από το ΕΤΕΑΝ.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•

Σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας.

Εβδομαδιαία αποστολή ενημερωτικού
ειδησεογραφικού δελτίου (newsletter) με
τις κύριες ειδήσεις οικονομικο-πολιτικού
περιεχομένου και στοχευμένη ενημέρωση
σε περιβαλλοντικά, νομικά, βιοτεχνικά
θέματα, μέσω e-mail.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
•

Το Β.Ε.Α προωθώντας το νέο ,σύγχρονο διεθνώς καταξιωμένο θεσμό της Διαμεσολάβησης επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων
– διαφορών ιδιωτών, από το 2012, έχει:

•

συστήσει από κοινού με τον Δικηγορικό
Σύλλογο Αθήνας, την Αστική Μη Κερδοσκοπική «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», το πρώτο στην Αθήνα
Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών.

•

δημιουργήσει εσωτερική υποδομή για διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων στην έδρα του,
παρέχει πληροφόρηση και στοιχεία για το
θεσμό και τα οφέλη του (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Β.Ε.Α).

•

γίνει εταίρος – συνιδρυτής με δημόσιους
και κοινωνικούς φορείς της χώρας, στην
Αστική Εταιρεία «ΟΠΕΜΕΔ», για την προώθηση και προβολή του θεσμού της Διαμεσολάβησης, στην Ελλάδα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
•

Κάλυψη μέρους του κόστους συμμετοχής
σε εκθέσεις εξωτερικού.

•

Δωρεάν συμμετοχή σε εκδηλώσεις επιχειρηματικής συνεργασίας.

•

Δωρεάν αναζήτηση διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας και σχετικής πληροφόρησης μέσω του δικτύου EUROPEAN
ENTERPRISE NETWORK, (ΕΕΝ), στο οποίο το
Β.Ε.Α. είναι μέλος.

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΙΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:
•

Πιστοποίηση προέλευσης προϊόντων (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ) – πιστοποίηση οικοτεχνικών ή χειροτεχνικών προϊόντων.

•

Ενίσχυση επιχειρήσεων με εργαλεία προώθησης – πιστοποίησης προϊόντων, πλάνα
Marketing και προβολής.

•

Εμπορικό σήμα επιχειρήσεων (trade mark),
κλαδικές αναλύσεις, σχεδιασμός εμπορικών
ιστοσελίδων (web design).

Μη διστάσετε:
•

Να επισκεφθείτε τα γραφεία μας
Ακαδημίας 18. 				
Ώρες λειτουργίας για το κοινό:
8:00-14.30 (Τετάρτη απόγευμα έως 16:00),

•

Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.acsmi.gr

•

Να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή		
ηλεκτρονικά μαζί μας,			
Τηλ. 210-3680700 				
Email: info@acsmi.gr

Enterprise Europe Network Hellas
Το Δίκτυο για την υποστήριξη των Ελληνικών ΜΜΕ

Το Enterprise Europe Network Hellas
είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς
συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά
ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά
επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς
στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Στην Ελλάδα λειτουργεί ένα Εθνικό Δίκτυο
αποτελούμενο από τους ακόλουθους
φορείς-εταίρους:

Το έργο του δικτύου υλοποιείται από μια κοινοπραξία
Οργανισμών, κατανεμημένων σε όλην την επικράτεια,
οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα Καινοτομίας,
Μεταφοράς τεχνολογίας και Διεθνούς συνεργασίας.
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
1.

Πληροφόρηση, ανατροφοδότηση και υπηρεσίες
διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας

2.

Υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας

3.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο
για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη 		
(7ο Κοινοτικό Πλαίσιο).

•

Αν αναζητάτε επιχειρήσεις του εξωτερικού 		
για συνεργασία

•

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για διεθνείς εκθέσεις,
εμπορικές αποστολές και εκδηλώσεις επιχειρηματικής
συνεργασίας

•

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Αθήνα

•

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ /Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας

•

Αν ενδιαφέρεστε για κοινοτική νομοθεσία, διεθνείς
δημόσιους διαγωνισμούς, πρότυπα , πατέντες κ.ά

•

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας &
Κεντρικής Ελλάδας

•

Αν ενδιαφέρεστε για προκηρύξεις 			
προγραμμάτων της Ε.Ε.

•

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)

•

Επιμελητήριο Αρκαδίας

•

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

•

Επιμελητήριο Καβάλας

•

ΣΕΒ

•

ΣΒΒΕ - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος

•

Επιμελητήριο Ηρακλείου

•

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. - Εταιρεία Βιομηχανικής
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης
και Ποιότητας Α.Ε.

•

ΑΝΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας,
τηλ.: 210 3680878
email: sfiraki@acsmi.gr

