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Γράμμα σύνταξης 

Συντονισμένη αντίδραση κατά του NUTRI-Score
Η συντονισμένη αντίδραση των Ενώσεων Εταιρειών Τροφίμων, του Βι-
οτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης κατά του συστήματος παραπλανητικής αξιολόγησης – NUTRI–
Score – που προωθείται από την Ευρωπαϊκή ένωση για την επισήμανση 
των Τροφίμων, αποτελεί αναμφίβολα, ένα αισιόδοξο μήνυμα για τις μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις και τους παραγωγούς τροφίμων.

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος αξιολόγησης υποβαθμίζει πολλά εξαιρετι-
κά προϊόντα της Μεσογειακής Διατροφής, αδικεί τα φυσικής προέλευσης 
μονοσυστατικά προϊόντα (ελιά/ελαιόλαδο), τα οποία μη επιδεχόμενα 
επεξεργασίας στη σύστασή τους δεν λαμβάνουν υψηλότερη σήμανση. 
Αντίθετα πριμοδοτεί τα επεξεργασμένα, πολυσυστατικά τρόφιμα, με “συ-
νταγές” ευκολότερα παραμετροποιήσιμες, με αποτέλεσμα την εσφαλμένη 
ενημέρωση για το διατροφικό προφίλ προϊόντων που έχουν προωθηθεί 
εντός και εκτός ΕΕ, ως βασικά συστατικά της Μεσογειακής Διατροφής».

Η εξαίρεση κατηγοριών προϊόντων, όπως ΠΟΠ, παραδοσιακά κ.α., δεν 
είναι λύση, καθώς σε δεύτερη φάση και εφόσον θα έχει εδραιωθεί το 
Nutri-Score οι καταναλωτές θα τα αποφεύγουν. Το προτεινόμενο από συ-
γκεκριμένες χώρες και φορείς σύστημα, κατηγοριοποιεί τα τρόφιμα σε 5 
κατηγορίες, με μία απλουστευτική, αλγοριθμική μέθοδο, μη λαμβάνοντας 
υπόψη την ποσοτική συμμετοχή του κάθε τρόφιμου στην ημερήσια πρό-
σληψη συνολικά, αλλά ούτε και στην συχνότητα κατανάλωσης σε εβδο-
μαδιαία ή μηνιαία βάση. Με τον τρόπο αυτό, τρόφιμα τα οποία παραδο-
σιακά καταναλώνονται σε αραιά χρονικά διαστήματα ή και καθημερινά 
σε μικρές ποσότητες, μπορεί να ενοχοποιούνται με χαμηλότερο score, 
ενώ άλλα, καθημερινής κατανάλωσης και μετά από υπερεπεξεργασία, να 
επισημαίνονται ως υγιεινότερα.

Με αυτά τα δεδομένα το Βιοτεχνικό Επιμελιτήριο Αθήνας οργάνωσε άμε-
σα ευρεία διαδικτυακή συνάντηση όπου και αποφασίστηκε η από κοινού 
χάραξη συντονισμένων παρεμβάσεων τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό 
επίπεδο με τεκμηριωμένες επιστημονικά θέσεις σχετικά με τις αρνητικές 
επιπτώσεις εφαρμογής του NUTRI- Score στην προαγωγή ορθών διατρο-
φικών προτύπων αλλά και στην συντριπτική πλειοψηφία των μεταποιη-
τικών επιχειρήσεων και των παραγωγών τροφίμων.

Παράλληλα η διοίκηση του ΒΕΑ μαζί με εκπροσώπους των κλάδων αρ-
τοποιίας – ζαχαροπλαστικής είχε επί του θέματος συνάντηση με τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπ. Λιβανό όπου και επεσήμαναν ότι 
η συζητούμενη έκδοση του νέου συστήματος παραπλανά τον ευρωπαίο 
καταναλωτή με τη μονοδιάστατη φιλοσοφία του, αδικεί κατάφορα τα προ-
ϊόντα Μεσογειακής διατροφής που αποδεδειγμένα συμβάλουν στη δημό-
σια υγεία και προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό στους αγροδιατροφικούς 
τομείς και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων παραγω-
γών – βιοτεχνών. Οι εκπρόσωποι των κλάδων τόνισαν ότι συμφωνούν με 
την εφαρμογή ενός ενιαίου, υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης των 
τροφίμων, που όμως θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και επιδη-
μιολογικές μελέτες. Στη συνάντηση, ο Υπουργός κ. Λιβανός, διαβεβαίωσε, 
ότι η θέση της Ελλάδας για το νέο σύστημα, δεν έχει αλλάξει και εξακο-
λουθούν να υπάρχουν αντιρρήσεις. Μάλιστα επισημάνθηκε ότι πρέπει να 
ανοίξει τώρα, μια συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα, για την εναρ-
μόνιση των τροφίμων, με τα νέα διατροφικά δεδομένα και την ευαισθη-
τοποίηση όλων των παραγωγικών μονάδων. Ο Υπουργός, χαιρέτισε τη 
θετική συνεργασία του Φορέα με την ηγεσία του, για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που προκύπτουν, από την πιθανή εφαρμογή του Nutri 
Score και αποδέχθηκε το αίτημα του ΒΕΑ προτείνοντας την συγκρότηση 
μιας δεύτερης παραγωγικής επιτροπής, με συμμετοχή των παραγωγικών 
φορέων των ενδιαφερόμενων κλάδων, που θα εργαστεί για το θέμα, πα-
ράλληλα με την ήδη συσταθείσα επιστημονική επιτροπή του Υπουργείου. 
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 ● Πόσο ελκυστική 
εμφανίζεται αυτήν  
την εποχή η Ελλάδα 
για επενδύσεις
Του Παύλου Ραβάνη 
Προέδρου του ΒΕΑ

Η τελευταία πανευρωπαϊκή έρευνα της Attractiveness 
Survey Europe 2020, για την ελκυστικότητα της Ευρώπης 
ως επενδυτικού προορισμού, δίνει ένα θετικό μήνυμα 
για την Ελλάδα, εντάσσοντας την μεταξύ των ελκυστικό-
τερων χωρών για επενδύσεις, το 2021. Πρέπει ωστόσο, 
σαν επιχειρηματική κοινότητα να συμβάλουμε αποφα-
σιστικά ώστε το μήνυμα αυτό να μετουσιωθεί σε πράξη.

Η παρατεταμένη ως και σήμερα υγειονομική – και συνα-
κόλουθα οικονομική – κρίση, απέδειξε, ότι οι συνθήκες 
μεταβάλλονται απότομα και ραγδαία με αποτέλεσμα 
η ανασφάλεια που προκαλείται στην αγορά, να προ-
καλεί αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες. Το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο της Αθήνας, έχει ήδη καταθέσει ένα ολο-
κληρωμένο πλαίσιο – πρόταση στην Κυβέρνηση, επιση-
μαίνοντας τους άξονες πάνω στους οποίους κρίνουμε 
ότι πρέπει να κινηθεί η Χώρα. Οι επιχειρήσεις, που λει-
τουργούν ή θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα, πρωτίστως 
χρειάζονται: Ομαλό και σταθερό φορολογικό καθεστώς, 
ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, δραστική μεί-
ωση γραφειοκρατίας με ψηφιοποίηση υπηρεσιών, κα-
ταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. 

Ως Επιμελητήριο επισημαίνουμε σταθερά, τα εξής: Η ενί-
σχυση της παραγωγής είναι βασική προϋπόθεση της πο-
λυπόθητης ανάπτυξης. Ένας από τους κύριους άξονες, 
για τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο, είναι η 
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο βιοτεχνι-
κός – παραγωγικός χώρος, απαιτεί μεγάλα κονδύλια, για 
κάλυψη του κόστους προσωπικού και για προμήθεια ά  
υλών, τα οποία όλα, διακινούνται μέσω των τραπεζικών 
ιδρυμάτων. Η δυναμική των επιχειρήσεων, εξασθενεί 
από την έλλειψη ρευστότητας, με αποτέλεσμα τη χρεω-
κοπία πολλών βιοτεχνικών και τεχνικών κλάδων. Λύση, 
επωφελής για την οικονομία, θα ήταν η αξιοποίηση του 
διαθέσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού, με παραμετρο-
ποίηση ή και μετασκευή του. 

Κρίσιμη είναι και η ενίσχυση της εθνικής παραγωγικής 
βάσης, μέσω της διασύνδεσης του τουρισμού με την 
τοπική / εθνική παραγωγή. Η βιοτεχνία / μεταποίηση 
όπως και οι τεχνικοί κλάδοι της χώρας, υποστηρίζουν / 
επηρεάζουν καθολικά τον πρωτογενή τομέα.

Είναι αναγκαία η εναρμόνιση του Πτωχευτικού Δικαί-
ου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Απαιτείται ένα 

πλαίσιο, που να προσφέρει γρήγορες και αποτελεσμα-
τικές διαδικασίες εξυγίανσης, που να διασώζουν επι-
χειρηματική αξία και θέσεις εργασίας και να επιτρέπει 
στην περίπτωση έντιμης επιχειρηματικής αποτυχίας 
μια γρήγορη επανένταξη στην παραγωγική οικονομία 
περιουσιακών στοιχείων και φυσικών προσώπων. Απο-
τελεί λύση η ταξινόμηση των υγιών επιχειρήσεων και 
όσων έχουν προοπτική ανάπτυξης. Οι «Βαριά Άρρω-
στες», πτωχευμένες ή υπό πτώχευση επιχειρήσεις, δεν 
μπορούν να απορροφήσουν προγράμματα χρηματοδο-
τήσεων. Χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον, 
πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις για μία δεύτερη ευκαι-
ρία. Στην ενίσχυση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας 
συμβάλει και το Σήμα Ελληνικού Προϊόντος.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, υποστηρίζοντας 
το Σήμα Ελληνικού Προϊόντος, ανέλαβε μία μεγάλη 
πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τα άλλα Βιοτεχνικά 
Επιμελητήρια και τους σχετικούς επαγγελματικούς Συν-
δέσμους, που αδυνατούν οργανωτικά και οικονομικά να 
υποστηρίξουν μόνοι τους μία αντίστοιχη προσπάθεια, 
για την προετοιμασία απόκτησης του Σήματος σε πολύ 
σημαντικούς κλάδους για την ελληνική βιοτεχνία.

Ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό από την 
ελληνική επιχειρηματικότητα 

Είναι διαπιστωμένη η έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού 
προσωπικού με πολύ μεγάλο κίνδυνο, να χαθεί η συσ-
σωρευμένη τεχνική γνώση και εμπειρία. Οι Μικρομεσαί-
οι, έχουν ανάγκη από: υπαλλήλους με ευρύ φάσμα ικα-
νοτήτων που να καλύπτουν και το πεδίο του τεχνικού, 
αγοραστή πρώτων υλών κ.α. αλλά και εξειδικευμένους 
τεχνίτες (συνήθως ως εξωτερικούς συνεργάτες). Απαιτεί-
ται επαγγελματικός και βιωματικός προσανατολισμός 
στους νέους από τα πρώτα χρόνια της φοίτησης τους 
στο σχολείο, μέσω της δημιουργίας τεχνικών σχολών 
κατάρτισης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τύπου ΕΠΑΛ.
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

 ■ Το Β.Ε.Α. στον 
Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης - «Το νέο 
ευρωπαϊκό σύστημα 
Nutriscore απειλεί 
την βιωσιμότητα 
παραγωγικών κλάδων 
διατροφής – Να 
αυξηθεί η ενημέρωση 
των καταναλωτών»

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης κο Σπ. Λιβανό, είχε σήμερα, η Διοίκηση του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, μαζί με εκ-
προσώπους των κλάδων αρτοποιίας – ζαχαρο-
πλαστικής, με θέμα: «το νέο ευρωπαϊκό σύστημα 
Nutri–score, που προωθείται από την Ε.Ε. και αφο-
ρά, την εμπρόσθια επισήμανση των τροφίμων».

Το Β.Ε.Α. και οι παραγωγικοί κλάδοι αρτοποι-
ίας – ζαχαροπλαστικής και ζαχαρωδών ειδών, 
θεωρούν ότι η συζητούμενη έκδοση του νέου 
συστήματος,

• πρώτα απ’ όλα παραπλανά τον ευρωπαίο 

καταναλωτή με τη μονοδιάστατη φιλοσοφία 
του

• αδικεί κατάφορα τα προϊόντα Μεσογειακής 
διατροφής που αποδεδειγμένα συμβάλουν 
στη δημόσια υγεία,

• προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό στους αγρο-
διατροφικούς τομείς και θέτει σε κίνδυνο τη 
βιωσιμότητα των μικρομεσαίων παραγω-
γών – βιοτεχνών. 

Η απλουστευτική μέθοδος κατηγοριοποίησης 
των τροφίμων σε 5 κατηγορίες από το προτει-
νόμενο Nutriscore, δεν λαμβάνει υπόψη την πο-
σότητα και συχνότητα της κατανάλωσης. Έτσι, 
τρόφιμα τα οποία παραδοσιακά καταναλώνο-
νται σε αραιά χρονικά διαστήματα, όπως το πα-
στέλι, το λουκούμι, κουραμπιέδες, μελομακά-
ρονα, κ.λπ., «ενοχοποιούνται» με χαμηλότερο 
score, ενώ άλλα, καθημερινής κατανάλωσης και 
μετά από υπερεπεξεργασία, επισημαίνονται ως 
υγιεινότερα. Χαρακτηριστικά, το ελαιόλαδο, κα-
τατάσσεται στην ίδια κατηγορία, με «cola light», 
ή το ketchup (κατηγορία C).

Οι εκπρόσωποι των κλάδων, κατέθεσαν αρχικά, 
τη θέση τους: να εξαιρεθούν τα προϊόντα ΠΟΠ/
ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, όπως και του ελαιολάδου, από την 
εφαρμογή του νέου συστήματος και τόνισαν ότι 
συμφωνούν με την εφαρμογή ενός ενιαίου, υπο-
χρεωτικού συστήματος επισήμανσης των τρο-
φίμων, που όμως θα βασίζεται σε επιστημονικά 
δεδομένα και επιδημιολογικές μελέτες.
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Ανταποδοτικές  
Υπηρεσίες Β.Ε.Α  
προς τα Μέλη
Περισσότερες πληροφορίες
στη σελίδα 72

Στη συνάντηση, ο Υπουργός κ. Λιβανός, διαβε-
βαίωσε, ότι η θέση της Ελλάδας για το νέο σύ-
στημα, δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζουμε ως Χώρα, 
να έχουμε αντιρρήσεις. Αυτό που επισημάνθηκε 
δε, από πλευράς Υπουργείου, είναι ότι πρέπει να 
ανοίξει τώρα, μια συζήτηση στην επιστημονική 
κοινότητα, για την εναρμόνιση των τροφίμων, 
με τα νέα διατροφικά δεδομένα και την ευαισθη-
τοποίηση όλων των παραγωγικών μονάδων.

Από πλευράς των αρτοποιών – ζαχαροπλαστών 
– παραγωγών ζαχαρωδών ειδών και του Γεν. 
Γραμματέα Β.Ε.Α. κου Ι. Μάνου, τονίστηκε ότι 
οι παραγωγοί τροφίμων, γλυκισμάτων και πα-
ραδοσιακών ειδών, θέλουν και θα επιδιώξουν, 
την ευρύτατη ενημέρωση του καταναλωτικού 
κοινού. Η ενημέρωση του καταναλωτή, όπως γί-
νεται με την επιδιωκόμενη υιοθέτηση του Nutri 
Score στις ευρωπαϊκές χώρες, είναι μονόπλευ-
ρη. «Ζητάμε να ενεργοποιηθούν όλοι, οργανώ-
σεις και καταναλωτές, σε εθνικό και σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, σε μια καμπάνια ενημέρωσης».

Ο Υπουργός, χαιρέτισε και ευδοκίμησε ταυτό-
χρονα, τη θέση του Υπουργείου στο θέμα και 
επιβεβαίωσε τη θετική συνεργασία του Φορέα 
με την ηγεσία του, για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκύπτουν, από την πιθα-
νή εφαρμογή του Nutri Score.

Τέλος, ο κ. Λιβανός, αποδέχθηκε το αίτημα του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και πρό-
τεινε την συγκρότηση μιας δεύτερηςπαραγωγι-
κής επιτροπής, με συμμετοχή των παραγωγικών 
φορέων των ενδιαφερόμενων κλάδων, που θα 
εργαστεί για το θέμα, παράλληλα με την ήδη 
συσταθείσα επιστημονική επιτροπή του Υπουρ-
γείου. 

Στην συνάντηση, συμμετείχαν: από πλευράς 
Διοίκησης Β.Ε.Α., ο Γεν. Γραμματέας κ. Ι. Μάνος, 
που προέρχεται από τον κλάδο των αρτοποιών, 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλά-
δος, κ. Μιχ. Μούσιος, ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών 
Ελλάδος κ. Ι. Γλύκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Βι-
ομηχανιών – Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος 
κ. Ι. Λαγός, ο Σύμβουλος θεμάτων Αγοράς του 
Β.Ε.Α. κ. Στ. Κομνηνός και η πρώην πρόεδρος 
ΕΦΕΤ κα Χρ. Παπανικολάου. Στην συνάντηση, 
παραβρέθηκε ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Αντ. Ζα-
μπέλης και συνεργάτες του Υπουργού.

 ■ «Συντονισμένη 
αντίδραση του 
κλάδου τροφίμων 
στην υποβάθμιση 
της μεσογειακής 
διατροφής» - 
Ευρωπαϊκές 
παρεμβάσεις για 
να υιοθετηθεί ένα 
καλύτερο σύστημα 
από το NUTRI-Score

Την κοινή δράση τους για την υιοθέτηση συστή-
ματος πραγματικής ενημέρωσης της διατροφικής 
ποιότητας των καταναλωτών και την μη εφαρμο-
γή του συστήματος παραπλανητικής αξιολόγη-
σης – NUTRI–Score – αποφάσισαν δεκάδες σύν-
δεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων τροφίμων, με 
συντονιστή το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Σε διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποίη-
σε το Επιμελητήριο χθες, αποφασίστηκε η από 
κοινού χάραξη συντονισμένων παρεμβάσεων 
τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο με 
τεκμηριωμένες επιστημονικά θέσεις σχετικά με 
τις αρνητικές επιπτώσεις εφαρμογής του NUTRI- 
Score στην προαγωγή ορθών διατροφικών προ-
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

τύπων αλλά και στην συντριπτική πλειοψηφία 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των παρα-
γωγών τροφίμων.

Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Β.Ε.Α 
Ιωάννης Μάνος, «Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος 
αξιολόγησης υποβαθμίζει πολλά εξαιρετικά 
προϊόντα της Μεσογειακής Διατροφής, αδικεί 
τα φυσικής προέλευσης μονοσυστατικά προϊό-
ντα (ελιά/ελαιόλαδο), τα οποία μη επιδεχόμενα 
επεξεργασίας στη σύστασή τους δεν λαμβάνουν 
υψηλότερη σήμανση. Αντίθετα πριμοδοτεί τα 
επεξεργασμένα, πολυσυστατικά τρόφιμα, με 
“συνταγές” ευκολότερα παραμετροποιήσιμες, 
με αποτέλεσμα την εσφαλμένη ενημέρωση για 
το διατροφικό προφίλ προϊόντων που έχουν 
προωθηθεί εντός και εκτός ΕΕ, ως βασικά συ-
στατικά της Μεσογειακής Διατροφής».

Ο κ. Μάνος διευκρίνισε ότι «η εξαίρεση κατηγο-
ριών προϊόντων, όπως ΠΟΠ, παραδοσιακά κ.α., 
δεν είναι λύση, καθώς σε δεύτερη φάση και εφό-
σον θα έχει εδραιωθεί το Nutri-Score οι κατανα-
λωτές θα τα αποφεύγουν. Το προτεινόμενο από 
συγκεκριμένες χώρες και φορείς σύστημα, κατη-
γοριοποιεί τα τρόφιμα σε 5 κατηγορίες, με μία 
απλουστευτική, αλγοριθμική μέθοδο, μη λαμ-
βάνοντας υπόψη την ποσοτική συμμετοχή του 
κάθε τρόφιμου στην ημερήσια πρόσληψη συ-
νολικά, αλλά ούτε και στην συχνότητα κατανά-
λωσης σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Με τον 
τρόπο αυτό, τρόφιμα τα οποία παραδοσιακά κα-
ταναλώνονται σε αραιά χρονικά διαστήματα ή 
και καθημερινά σε μικρές ποσότητες, μπορεί να 
ενοχοποιούνται με χαμηλότερο score, ενώ άλλα, 
καθημερινής κατανάλωσης και μετά από υπερε-
πεξεργασία, να επισημαίνονται ως υγιεινότερα» 
καταλήγει ο Γενικός Γραμματέας του ΒΕΑ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλά-
δος Μιχάλης Μούσιος επισήμανε ότι το Nutri-
Score υποβαθμίζει τα παραδοσιακά προϊόντα και 
ενοχοποιεί την μεσογειακή διατροφή, κατατάσ-
σοντας για παράδειγμα το ελαιόλαδο, στην κατη-
γορία Γ, μαζί με την ketchup. Μάλιστα ο κ. Μού-
σιος τόνισε ότι στόχος των πολυεθνικών είναι να 
αφαιρεθεί ο τζίρος των 7-8 δισ. Ευρώ, από πα-
ραδοσιακά καταστήματα, μέσω της υιοθέτησης 

ενός στημένου αλγόριθμου. Είναι απαραίτητο, 
όπως είπε, να επιδιωχθεί η μέγιστη συναίνεση 
και των καταναλωτικών οργανώσεων, προκειμέ-
νου είτε να μην υιοθετηθεί το νέο σύστημα. 

Την δυσκολία του εγχειρήματος ακύρωσης του 
συστήματος Nutri– Score, μετά την αποδοχή του 
από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, 
τόνισε η κα Χριστίνα Παπανικολάου Ιατρός Βι-
οπαθολόγος, πρ. Γενική Γραμματέας Δημόσιας 
Υγείας, Καταναλωτή και πρ. Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, 
επισημαίνοντας ότι πρέπει συντονισμένα να υι-
οθετηθεί μια ενιαία γραμμή επιστημονικά τεκ-
μηριωμένη και επιδιωχθούν συμμαχίες σε εθνι-
κό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο χημικός τροφίμων και αναπληρωτής καθηγη-
τής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατρο-
φής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Τζώρτζης 
Μπόσκου, αφού παρουσίασε αναλυτικά όλα τα 
γνωστά συστήματα διατροφικής αξιολόγησης, 
επισήμανε, ότι το προωθούμενο σύστημα, υπο-
λογίζει τη διατροφική αξία, στα 100 γραμμάρια 
και όχι ανά μερίδα ή ποσοστό ημερήσιας κάλυ-
ψης αναγκών, ενώ δεν λαμβάνει υπόψη ότι ορι-
σμένα τρόφιμα χρησιμοποιούνται ως συστατικά 
για την παρασκευή άλλων τροφίμων. Ο κ. Μπό-
σκου υπογράμμισε ότι «Με την υιοθέτηση σχημά-
των και χρωμάτων οδηγούμαστε σε διατροφικό 
ρατσισμό, κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης 
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, επισήμανε ότι έχουν 
ήδη εκπονηθεί επιστημονικές μελέτες και έχουν 
σταλεί στο υπουργείο Ανάπτυξης και Γεωργίας 
σχετικά με το ελαιόλαδο και την κατάταξη του 
στο σύστημα επισήμανσης τροφίμων Nutri-
Score. Ο Σύνδεσμος ζητάει την ένταξη του ελαι-
ολάδου, στην κατηγορία Α και είναι υπέρ της συ-
ντονισμένης αντίδρασης, για την μη εφαρμογή 
της συγκεκριμένης κλίμακας . Προτείνει επίσης, 
την διεξαγωγή έρευνας, για τον εντοπισμό των 
πραγματικών αναγκών, των καταναλωτών.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης 
Μανώλης Καρπαδάκης, ανέφερε ότι οι φορείς 
που έχουν προϊόντα φυσικής προέλευσης ή μο-
νοσυστατικά θα πρέπει να ενημερωθούν για το 
σύστημα Nutri-Score και να συνταχθούν με τις 
ενέργειες τροποποίησης ή μη εφαρμογής του 
προκειμένου να προστατεύσουν την ιδιαιτε-
ρότητά τους. Ο κ. Καρπαδάκης τόνισε ότι μόνο 
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μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση θα αποδε-
χθεί η ΕΕ να υπάρξουν εξαιρέσεις από το σύστη-
μα, καθώς οι περισσότερες χώρες το εφαρμό-
ζουν ήδη στα περισσότερα προϊόντα τους.

Ο πρόεδρος από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιο-
μηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) 
Χρήστος Αποστολόπουλος, τάχθηκε κατά της 
εφαρμογής χρωμάτων στα προϊόντα και υπέρ 
της σωστής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 
καταναλωτών. Στο νέο σύστημα κατηγοριοποίη-
σης δεν έχουν ληφθεί υπόψη σημαντικοί παρά-
γοντες, όπως η ευχαρίστηση, η απορρόφηση των 
συστατικών, η σωματική δραστηριότητα του κα-
ταναλωτή κ.α., οι οποίοι επηρεάζουν την ποσό-
τητα της κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφών.

Τον κίνδυνο κατηγοριοποίησης στο «κόκκινο» 
χιλιάδων προϊόντων με αποτέλεσμα την απο-
φυγή τους από τους καταναλωτές έθεσε επί 
τάπητος ο Πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανιών 
– Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος Ιωάννης Λα-
γός, αναφέροντας ότι επιχειρήσεις και εξαγω-
γείς ελληνικών προϊόντων κάνουν χρήση ήδη 
του Nutri-Score, ενώ δεν έχει θεσμοθετηθεί. Ο 
κ. Λαγός τόνισε ότι είναι απαραίτητο να εκπρο-
σωπηθούν παραγωγικοί φορείς στην αρμόδια 
επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Γε-
ωργίας. 

Την ανάγκη υιοθέτησης εθνικής στρατηγικής 
και συντονισμένων δράσεων των παραγωγικών 
φορέων τόνισε ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Δι-
επαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού Γεώργιος 
Πίττας, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που 
εφαρμοστεί το νέο σύστημα θα πρέπει να μπει 
στη σωστή βάση προκειμένου να μην θίγονται 
τα ελληνικά προϊόντα, όπως το μέλι, και ότι εί-
ναι απαραίτητο να ενημερωθούν οι καταναλω-
τές για το ακατάλληλο σύστημα διαβάθμισης 
του Nutri- Score. Μάλιστα τάχθηκε υπέρ της 
υιοθέτησης άλλης κλίμακας αξιολόγησης των 
προϊόντων.

Υπέρ της ενιαίας συντονισμένης και όχι απο-
σπασματικής προσπάθειας, τάχθηκε ο Κωνστα-
ντίνος Κωνσταντινίδης, Μέλος Δ.Ε. ΣΕΒΕ-Συνδέ-
σμου Εξαγωγέων & CEO PELOPAC Α.Ε, τονίζοντας 
ότι δεν θα πρέπει οποιαδήποτε ενέργεια να πε-
ριοριστεί στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ ή σε μεμονω-
μένες εξαιρέσεις προϊόντων».

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Β.Ε.Α. κ. Στ. 
Κομνηνός, επισήμανε, ότι υπέρτατος σκοπός, 
είναι η ορθή διατροφή των πολιτών, που θα 
στηρίζεται σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης και 
όχι μονομερούς ενημέρωσης. Σε αυτήν την κα-
τεύθυνση, παραγωγοί, διατροφολόγοι και κατα-
ναλωτικές οργανώσεις, οφείλουν να συνεργα-
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

στούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την 
δημιουργία μιας νέας διατροφικής στρατηγικής.

 ■ Έρευνα στα Μέλη του 
Β.Ε.Α «Επιχειρηματικό 
κλίμα στην 
πανδημία». 
Απαισιοδοξία στις 
μικρές επιχειρήσεις 
– ικανοποίηση στις 
μεγαλύτερες

 

Διττό μήνυμα αναφορικά με το μέγεθος των επι-
πτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στην 
πραγματική οικονομία, προέκυψε από τις απα-
ντήσεις των μικρομεσαίων βιοτεχνών, σε ηλε-
κτρονική έρευνα που πραγματοποίησε για το 
πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, το Βιοτεχνικό Επι-
μελητήριο της Αθήνας, με τίτλο «Επιχειρηματι-
κό κλίμα στην πανδημία».

Από την μία, οι μικρότερου μεγέθους επιχειρή-
σεις απάντησαν ότι βλέπουν το μέλλον τους με 
απαισιοδοξία και αβεβαιότητα και από την άλλη 
οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις, έκριναν 
τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της οικονομίας 
επαρκή για να ανταπεξέλθουν στην εξαιρετικά 
δύσκολη συγκυρία. 

Σύμφωνα με τα κυριότερα ευρήματα της έρευ-
νας:

• Το 66% του δείγματος αξιολογεί ως ανεπαρ-
κή και μάλλον ανεπαρκή τα μέτρα για την 
ενίσχυση της οικονομίας που υιοθέτησε η 
κυβέρνηση κατά την διάρκεια της πανδημί-
ας. Αρνητικοί απέναντι στα προωθούμενα 
μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, ήταν ιδιοκτή-
τες ατομικών επιχειρήσεων, ΙΚΕ και ΕΠΕ με 
προσωπικό έως 20 άτομα, οι οποίοι εξέφρα-

σαν την αβεβαιότητά τους για το μέλλον, με 
σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις.

Στον αντίποδα, το 33% των ερωτηθέντων -ιδι-
οκτήτες μεγαλύτερων επιχειρήσεων Ομόρρυθ-
μών και Ανώνυμων Επιχειρήσεων με προσωπικό 
πάνω από 21 άτομα – εμφανίζονται ικανοποιη-
μένοι από την πορεία της εταιρείας τους μέσα 
στην πανδημία και την στήριξη που έλαβαν.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις για το 57% των 
επιχειρήσεων είναι: η επιστρεπτέα προκαταβο-
λή για την τόνωση της ρευστότητάς τους (22%), 
η μείωση του ενοικίου (18%), αλλά και η ενίσχυ-
ση για ελευθέρους επαγγελματίες και αυτοαπα-
σχολούμενους (17%).

• Tο 54% των ερωτηθέντων φοβούνται, ότι 
εάν συνεχιστεί η υπάρχουσα κατάσταση 
στην οικονομία, δεν θα καταφέρει να τα φέ-
ρει εις πέρας, βάζοντας λουκέτο στην επι-
χείρησή τους.

Απογοητευτική είναι η κατάσταση ρευστότητας 
των επιχειρήσεων, καθώς το 63% δήλωσε ότι η 
μείωση του τζίρου του, ξεπερνά το 30% το τε-
λευταίο 12μηνο, ενώ μόλις 10% των επιχειρημα-
τιών κατέγραψε μικρή αύξηση. Συγκεκριμένα, 
το 19% των ερωτηθέντων που θεωρεί ότι είναι 
πολύ πιθανό να κλείσει, αφορά μικρομεσαίους 
επιχειρηματίες έως 30 ετών, με κυρίως ατομι-
κές επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν μείωση τζίρου 
μεγαλύτερη του 50% και δεν μπόρεσαν να εξα-
σφαλίσουν ρευστότητα ούτε μέσω τραπεζικού 
δανεισμού.

Την ίδια στιγμή, το 18% των συμμετεχόντων, κυ-
ρίως ανώνυμων εταιριών καταγράφει σταθερό 
τζίρο κατά την διάρκεια της πανδημίας και απο-
κλείει το ενδεχόμενο λουκέτου. 

• Η συντριπτική πλειοψηφία 74% δεν θα μπο-
ρέσει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 
της απέναντι στο δημόσιο στο μέλλον, με το 
39% των επιχειρηματιών να μην γνωρίζει αν 
θα είναι ικανό να ανταποκριθεί στις φορο-
λογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και 
το 35% να το θεωρεί δεδομένο.

• Σημαντικό πρόβλημα για το 68% των επιχει-
ρήσεων, είναι οι καθυστερήσεις στις πλη-
ρωμές από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. 
Αυτό, έχει ως συνέπεια οι επιχειρηματίες με 
τη σειρά τους να καθυστερούν τις δικές τους 
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πληρωμές (32%) ή ακόμη και να περιορίσουν 
την παραγωγή τους (26%).

• Παραπάνω από τα τρία τέταρτα των επιχει-
ρηματιών, δεν λαμβάνουν δανεισμό ή χρη-
ματοδότηση – είτε γιατί δεν το έχουν ζητή-
σει (54%) ή τους το έχουν αρνηθεί (24%). Ως 
βασικά εμπόδια πρόσβασης σε νέα χρημα-
τοδοτικά προϊόντα, είναι τα ανεπαρκή ίδια 
κεφάλαια και η έλλειψη εγγυήσεων. Μόνο 
ένας στους τρεις θεωρεί ότι δεν συναντά 
κάποιο εμπόδιο στη συνεργασία με την τρά-
πεζα.

*Η ηλεκτρονική έρευνα πραγματοποιήθηκε για 
λογαριασμό του Β.Ε.Α. από την εταιρεία «v–
NETRINO Ι.K.E», έλαβαν μέρος 255 επιχειρήσεις- 
μέλη του Επιμελητηρίου και αφορά το πρώτο 
τρίμηνο του 2021.

Το 36% των ερωτηθέντων, έχουν επιχείρηση με 
περισσότερα από 30 έτη λειτουργίας, το 61% 
των συμμετεχόντων έχουν ατομική επιχείρηση 
και το 18% Ο.Ε, ενώ το 74% των ερωτηθέντων, 
είναι ηλικίας άνω 45 ετών. Το 81% των συμμετε-
χόντων απασχολούν έως 4 εργαζόμενους στην 
επιχείρηση τους.

 ■ Συνάντηση της 
Διοίκησης του Β.Ε.Α 
με τον Υπουργό 
Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Ά. 
Γεωργιάδη για το 
Ελληνικό Σχέδιο του 
Ταμείου Ανάκαμψης

Μια ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση 
με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο 
Άδ. Γεωργιάδη, είχαν σήμερα, ο Πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Παύλος 
Ραβάνης και ο Οικονομικός Επόπτης Άγγελος 
Τζίβας, με κύριο θέμα, τις θέσεις του Β.Ε.Α. για 

το Ελληνικό Σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η διοίκηση του Β.Ε.Α παρουσίασε στον κ. Γεωρ-
γιάδη τις προτάσεις του Επιμελητηρίου, με πιο 
σημαντικές:

• το μόνιμο μηχανισμό υποστήριξης της επι-
χειρηματικότητας με ρόλο στα Επιμελητή-
ρια 

• τη μόχλευση της παραγωγικής δραστηριό-
τητας και την διασύνδεσή της με τους εμπο-
ρικούς κλάδους

• την ενεργοποίηση των μοχλών εξωστρέφει-
ας με κλαδικές παρεμβάσεις, 

• την χρηματοδότηση της κατάρτισης σε τε-
χνικά επαγγέλματα

• την ενίσχυση της ελληνικής προστιθέμενης 
αξίας, με προώθηση του Σήματος Ελληνικού 
Προϊόντος

• την επιδότηση και υποστήριξη των μικρο-
μεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων ιδίως 
αυτών, με καινοτόμο και εξαγωγικό προσα-
νατολισμό.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν επί-
σης, ζητήματα που απασχολούν άμεσα τα Μέλη 
του Επιμελητηρίου, αλλά και γενικότερα θέματα 
που αντιμετωπίζει η Μικρομεσαία Επιχειρημα-
τικότητα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων άκου-
σε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προβλήματα των 
βιοτεχνών όπως τέθηκαν από τον πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου και τις προτάσεις για την ουσια-
στική επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του Β.Ε.Α. δή-
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

λωσε: «Το σχέδιο ανάκαμψης είναι η μεγάλη 
πρόκληση της Χώρας για την μετάβαση σε νέο 
παραγωγικό μοντέλο και πρέπει να αξιοποιηθεί. 
Οι μεταποιητικές – παραγωγικές επιχειρήσεις 
πρέπει να έχουν πρωτεύοντα ρόλο, όπως αντι-
στοιχεί στην συμβολή τους στο ΑΕΠ», τόνισε ο 
κ. Ραβάνης.

 ■ Συνεχίζεται η 
συνεργασία ΟΑΕΔ 
– Β.Ε.Α. για την 
κατάρτιση στα 
τεχνικά επαγγέλματα

Νέα ευρεία τηλεδιάσκεψη, η δεύτερη κατά σειρά 
για το ίδιο θέμα, πραγματοποιήθηκε χθες μετα-
ξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας 
και του ΟΑΕΔ με αφορμή τον τελικό σχεδιασμό 
για τις Σχολές Μαθητείας, κατόπιν κοινής πρω-
τοβουλίας με τον διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο 
Πρωτοψάλτη.

Κατά την διάρκεια της νέας συνάντησης τέθη-
καν επί τάπητος συγκεκριμένες προτάσεις του 
ΒΕΑ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωμα-
τείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) 
που αφορούν: 

1ον Στην ανάγκη κατάρτισης των μελών της Π.Ο.
Σ.Ε.Η μέσω της δημιουργίας Τμημάτων Ηλεκτρο-
λόγων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 
στις Σχολές Μαθητείας 

2ον Στην υλοποίηση εξειδικευμένων Προγραμ-
μάτων Κατάρτισης Εργοδοτών, Εργοληπτών 
Ηλεκτρολόγων. 

Τις κοινές προτάσεις Β.Ε.Α. και Π.Ο.Σ.Ε.Η., συ-
ζήτησαν κατά την διάρκεια της χθεσινής συνά-
ντησης, εκ μέρους του Β.Ε.Α, ο Ά  Αντιπρόεδρος 
Κώστας Δαμίγος, με την Γενική Διευθύντρια 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του ΟΑΕΔ κα Αθ. Θεοδωρίδου. Εκ μέρους της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργολη-
πτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.), συμμετείχε ο 
πρόεδρος κ. Θ. Αγγουράκης, ο Γεν. Γραμματέας κ. 
Χ. Κωνσταντόπουλος και ο ειδικός γραμματέας 
κ. Π. Τσοκανής. Επίσης, συμμετείχαν και αρμό-
δια υπηρεσιακά στελέχη του ΟΑΕΔ. 

Η Διευθύντρια του ΟΑΕΔ, κα Θεοδωρίδου, επι-
σήμανε αφενός μεν την θετική συγκυρία της 
συνάντησης, καθώς οριστικοποιείται η διαμόρ-
φωση του προγράμματος των Σχολών που θα 
λειτουργήσουν, αφετέρου δε, την πρόθεση του 
Οργανισμού να βοηθήσει προς την κατεύθυνση 
τόνωσης των τεχνικών κλάδων.

Θετική ανταπόκριση υπήρξε στα δυο αιτήματα 
των επαγγελματιών, με την προϋπόθεση ότι θα 
καλυφθεί στη συνέχεια και η ανάγκη της πρα-
κτικής άσκησης από τις επιχειρήσεις – μέλη του 
Επιμελητηρίου. Ιδιαιτέρως σημαντική, είναι η 
αποδοχή του αιτήματος του κλάδου, για τη δια-
τήρηση του Τμήματος της Σχολής στο Καλαμάκι.

Για την αποτελεσματικότητα αυτής της προσπά-
θειας, ο ΟΑΕΔ προγραμματίζει δράσεις ενημέ-
ρωσης των μαθητών, για τα τεχνικά επαγγέλμα-
τα, τόσο μέσω του προγράμματος Erasmus, όσο 
και μέσω διαφήμισης. Επίσης, προτάθηκε η δη-
μιουργία πειραματικών σχολών για την επόμε-
νη χρονιά για εξειδικευμένες ειδικότητες, όπως 
η ηλεκτροκίνηση, μέσω της δημιουργίας κοινών 
ομάδων εργασίας, με τη συμμετοχή και του αρ-
μόδιου κλάδου. Στην δράση αυτή, συμφωνήθη-
κε και η συμβολή τόσο του Επιμελητηρίου, όσο 
και της Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Από την πλευρά του, ο Ά  Αντιπρόεδρος του 
Β.Ε.Α. Κ. Δαμίγος τόνισε, την διάθεση του Επι-
μελητηρίου να συνδράμει στην ενίσχυση των 
τεχνικών κλάδων μέσω της δημιουργίας νέων 
προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. 

Οι συνέργειες του ΒΕΑ και του ΟΑΕΔ θα συνε-
χιστούν και για άλλους τεχνικούς κλάδους, 
προκειμένου να καταρτιστούν νέοι επαγγελ-
ματίες μέλη του Επιμελητήριο για την κάλυψη 
των απαιτούμενων θέσεων εργασίας στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. Οι άρτια εκπαιδευμένοι 
και καταρτισμένοι επαγγελματίες συμβάλλουν 
τόσο στην ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσε-
ων, όσο και της οικονομίας γενικότερα.
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 ■ Ανάγκη άμεσων 
μέτρων στήριξης 
στους πυρόπληκτους 
με γενναίες 
αποφάσεις

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας πα-
ρακολουθεί με αγωνία και θλίψη, την τραγική 
εξέλιξη των πυρκαγιών στις τελευταίες ημέρες, 
που πληγώνουν τη χώρα, για μια ακόμη φορά 
και ανοίγουν νέα μέτωπα οικονομικών και κοι-
νωνικών προβλημάτων.

Δυστυχώς το πλήγμα στο περιβάλλον και τις πε-
ριουσίες πολιτών και επαγγελματιών είναι πολύ 
μεγάλο. Οι πυρόπληκτοι, οικογένειες και επι-
χειρήσεις, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις της 
Κυβέρνησης, δέσμη επειγόντων μέτρων στήρι-
ξης και αποκατάστασης των ζημιών, με προεξέ-
χοντα εκείνα της προστασίας της ανθρώπινης 
διαβίωσης και της κάλυψης βιοτικών αναγκών.

Επειδή το κτύπημα των πυρκαγιών έρχεται σε 
μια χρονική στιγμή που η πανδημία μας βρίσκει 
ως Χώρα και κοινωνία με νέες ανασφάλειες και 
τα αδιέξοδα για την μικρομεσαία επιχειρημα-
τικότητα είναι και πάλι μπροστά, ο κρατικός 
μηχανισμός πρέπει να δράσει με ταχύτητα και 
ένταση στην αντιμετώπιση των νέων δεδομέ-
νων.

Ως Επιμελητήριο των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, προτείνουμε στα συναρμόδια Υπουργεία, 
μια σειρά πρώτων μέτρων στήριξης των πληγέ-
ντων νοικοκυριών και επιχειρηματιών, όπως:

• Την άμεση χορήγηση εφάπαξ επιδόματος 
μετά την σύντομη και χωρίς γραφειοκρατικά 
εμπόδια καταγραφή ζημιών,

• Την χορήγηση επιδόματος ανεργίας, στο 
προσωπικό των επιχειρήσεων που θα ανα-
γκαστούν σε διακοπή λειτουργίας,

• Την άμεση φορολογική και ασφαλιστική 
αντιμετώπιση των πληγέντων, με παράταση 
εξόφλησης όλων των εκκρεμών και ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων, μέχρι την ομαλοποί-
ηση της λειτουργίας τους και πρόβλεψη για 

ελαφρύνσεις αμέσως μετά,

• Την παράταση τραπεζικών υποχρεώσεων 
και αναστολή κάθε μέτρου εκτέλεσης σε βά-
ρος τους, από πιστωτικά ιδρύματα και δικα-
στικές διαδικασίες πλειστηριασμών,

•  Την κάλυψη των άμεσων ενεργειακών και 
τηλεπικοινωνιακών αναγκών τους μέσα από 
ευέλικτο πλαίσιο συμφωνίας του αρμόδιου 
Υπουργείου με τους παρόχους.

Χωρίς τη διάθεση κριτικής και υποδείξεων – που 
αυτές τις ώρες είναι ανώφελες – αλλά μόνο με 
απόλυτη ενσυναίσθηση και αίσθημα ευθύνης, 
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, είναι 
κοντά στις αρμόδιες Αρχές για κάθε συνεργασία 
και παράλληλα, θα ενεργοποιήσει και τις δικές 
του εσωτερικές διαδικασίες για να στηρίξει με 
τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει, τις επιχει-
ρήσεις – Μέλη του που δοκιμάζονται και βιώ-
νουν αυτή τη νέα κρίση.

 ■ Δήλωση προέδρου 
Π. Ραβάνη για τα 
μέτρα πυρόπληκτων 
- «Θετικά αλλά όχι 
αρκετά, τα μέτρα 
της κυβέρνησης για 
τις πυρόπληκτες 
επιχειρήσεις»

«Με ελπίδα, επιφυλάξεις και ερωτηματικά, αντι-
μετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα 
μέτρα ανακούφισης των πληγέντων από τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές, που εξήγγειλε ο Πρω-
θυπουργός Κ. Μητσοτάκης. Πολλά από αυτά 
είχαν ήδη ζητηθεί από το Βιοτεχνικό Επιμελη-
τήριο Αθήνας και τον πρόεδρό του Παύλο Ραβά-
νη μετά τις πρώτες επαφές που είχε με επιχειρή-
σεις- μέλη. 

Σε θετική κατεύθυνση, κινείται η εξαγγελία για 
άμεση εφαρμογή και χωρίς γραφειοκρατικά 
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

εμπόδια της διαδικασίας για την ενεργοποίηση 
της νέας πλατφόρμας, από το Υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, το οποίο μέχρι σήμερα έχει 
αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στην 
υλοποίηση ηλεκτρονικών καινοτομιών. 

Ωστόσο, ο γρήγορος και αποτελεσματικός συ-
ντονισμός πολλών κρατικών φορέων: Υπουρ-
γείων, Δήμων, παραγωγικών φορέων, αποτελεί 
δύσκολο στοίχημα και η αρνητική εμπειρία χρό-
νων, σε παρόμοιες καταστροφικές συνθήκες, 
μας καθιστά ιδιαίτερα επιφυλακτικούς. 

Η εντονότερη ανησυχία μας, εδράζεται στην τα-
χύτητα εκτίμησης των ζημιών και στη δυνατότη-
τα λειτουργίας της επιχείρησης, με τα ελάχιστα 
ποσά αρωγής των 2.000 – 4.000 ευρώ, για όσες 
δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι παραγωγι-
κές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, έχουν ακόμη 
πολύ νωπές τις συνέπειες της παρατεταμένης 
κρίσης της πανδημίας, με ζημιές στο τζίρο τους, 
που είναι βέβαιο ότι – αν επιβιώσουν – δεν θα 
μπορούν να συνεχίσουν την εύρυθμη λειτουρ-
γία τους. Χρειάζονται επομένως, επιπλέον μέ-
τρα, προσαρμοσμένα στις επιχειρήσεις αυτές 
που επιβαρύνθηκαν από τις πυρκαγιές.

Η σημερινή δε, ανακοίνωση της Ελληνικής 
΄Ένωσης Τραπεζών, για αναστολή αποπληρω-
μής των δανείων και των μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης, για έξι μήνες στους πληγέντες, χαρα-
κτηρίζεται από τους επιχειρηματίες, «σταγόνα 
στον ωκεανό».

Με αυτό το μέτρο λοιπόν, η επιχείρηση πρέ-
πει μέσα σε έξι μήνες: να έχει ελεγχθεί από το 
Υπουργείο σχετικά με την πλήρη καταγραφή των 
ζημιών, να έχει προχωρήσει σε αντικατάσταση 
ή επισκευή του εξοπλισμού της, να έχει κλείσει 
νέες συμφωνίες με πελάτες και προμηθευτές και 
να έχει ρυθμίσει θέματα προσωπικού, με ανα-
στολή ή μη, ώστε να επαναλειτουργήσει και να 
είναι και ικανή, να αποπληρώνει και πάλι, δό-
σεις δανείου, ή να αντιμετωπίσει πιθανώς και 
μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, άμεσα. Η επα-
ναλειτουργία των πληγέντων σε έξι μήνες είναι 
ανέφικτη.

Για άλλη μια φορά, το Επιμελητήριο τονίζει 

ότι υπάρχει άμεση ανάγκη παρέμβασης από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, για την λήψη επιπλέον, 
στοχευμένων μέτρων, προσαρμοσμένων στις 
έκτακτες συνθήκες, που καλούνται για άλλη μια 
φορά, να αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίοι», κα-
ταλήγει ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α.

 ■ Κάλεσμα 
Επιμελητηρίου 
Εύβοιας και ΚΕΕΕ για 
δράσεις στήριξης 
των τοπικών 
επιχειρήσεων 
στις πυρόπληκτες 
περιοχές 

Χαλκίδα, 27.08.2021

Δυνατό παρών έδωσε η Επιμελητηριακή Κοινό-
τητα, δια του προέδρου της κ. Ιωάννη Χατζη-
θεοδοσίου, στη διευρυμένη συνεδρίαση της 
Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), που πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 και 
ώρα 18:00, στο Επιμελητήριο Ευβοίας. Θέμα 
της συνάντησης αποτέλεσε η εξέταση των δε-
δομένων και κυρίως των προβλημάτων που 
προέκυψαν στην οικονομία, στην κοινωνία και 
στο περιβάλλον στη Βόρεια Εύβοια από τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές. Επιπλέον η κατάθεση 
προτάσεων για την επίλυση τους, κυρίως δε σε 
επίπεδο τοπικής επιχειρηματικότητας. 

Η συνάντηση άνοιξε με το καλωσόρισμα του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου Ευβοίας, κ. Ιω-
άννη Γεροντίτη ο οποίος εξήρε την ουσιαστική 
αρωγή της ΚΕΕΕ, στο πρόσωπο του Προέδρου 
και των μελών της ΚΕΕΕ, προς τους πυροπαθείς 
της Βόρειας Εύβοιας. Συγκεκριμένα ο κ. Ιωάννης 
Γεροντίτης ανέφερε: «Είναι συγκινητική η αντα-
πόκριση και η κινητοποίηση του Επιμελητηρια-
κού κόσμου στο κάλεσμα για βοήθεια των πυρο-
παθών της Βόρειας Εύβοιας είτε σε είδη πρώτης 
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ανάγκης, είτε σε χρηματικό ποσό. Φορτηγά κα-
ταφτάνουν καθημερινά από όλη την Ελλάδα με 
είδη πρώτης ανάγκης που συγκέντρωσαν, είτε 
απλά μέλη των Επιμελητήριων, είτε μέλη της Δι-
οίκησης των Επιμελητηρίων ανά την Ελλάδα. Ο 
Επιμελητηριακός κόσμος της Εύβοιας εισέπρα-
ξε αυτό το κύμα αλληλεγγύης και πραγματικά 
αισθάνομαι ευγνώμων. Δεν χρειάζεται να ανα-
φερθούμε στην αλληλεγγύη των Ευβοέων είτε 
απλών πολιτών είτε των επιχειρήσεων - μελών 
του Επιμελητηρίου. Καθημερινά στην επιχείρη-
ση του κ. Δημήτρη Κωνσταντίνου που ευγενικά 
παραχώρησε τις εγκαταστάσεις της κατέφθαναν 
και συνεχίζουν να καταφθάνουν προϊόντα για 
την Βόρεια Εύβοια. Αποδείχτηκε περίτρανα ότι 
σε αυτή την δύσκολη στιγμή ανταποκρίθηκε ο 
κόσμος αλληλέγγυα, άμεσα και στοχευμένα. Σε 
αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε 
να είμαστε, όλοι μαζί συντονισμένοι και ενωμέ-
νοι για να διεκδικήσουμε και να επιτύχουμε την 
άμεση και επιτυχή ανοικοδόμηση της Βόρειας 
Εύβοιας, μέσα από την από κοινού συνδιαμόρ-
φωση προτάσεων μέσα από στρατηγικό συντο-
νισμό των ενεργειών μας. Κοιτάμε την επόμενη 
μέρα. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο». Ακολού-
θως ο κ. Γεροντίτης αναφέρθηκε εν συντομία σε 
ενέργειες και σε πρωτοβουλίες που υλοποίησε 
και συνεχίζει να υλοποιεί το Επιμελητήριο Ευ-
βοίας, με σκοπό την στήριξη των πυρόπληκτων 
κατοίκων και επιχειρηματιών της πληγείσας πε-
ριοχής της Εύβοιας. Επίσης στις προτάσεις που 
κατέθεσε ο Φορέας στον Πρωθυπουργό για την 
άμεση ανακούφιση των επιχειρήσεων και την 
διαφύλαξη των προοπτικών λειτουργείας τους. 

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε 
την ανάγκη συλλογικής και συντονισμένης προ-
σπάθειας για την μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση 
των επιχειρήσεων και παράλληλα ανάκαμψη 
και ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Επε-
σήμανε, ότι μετά τη μακροχρόνια περίοδο όπου 
οι επιχειρήσεις της περιοχής αντιμετωπίζουν τα 
χρέη της πανδημίας – που είναι μεγαλύτερα από 
τα χρέη των μνημονίων – είναι αναγκασμένες να 
αντιμετωπίσουν ακόμη μια μεγάλη φυσική και 
οικονομική καταστροφή. Τόνισε ότι σε αυτό το 
δυσμενές περιβάλλον πραγματοποιείται η εκ-
δήλωση, η οποία αποτελεί την αρχή μια στενής 
συνεργασίας της Κεντρικής Ένωσης με το Επι-

μελητήριο Εύβοιας, εστιασμένης σε διαρκείς 
παρεμβάσεις προς την Πολιτεία με σκοπό, την 
επίλυση των προβλημάτων που επέφεραν οι 
καταστροφικές πυρκαγιές. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ 
επεσήμανε τη δέσμευση του πρωθυπουργού για 
υλοποίηση έργων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
για την ανασυγκρότηση της περιοχής, όπως έχει 
ζητήσει και το Επιμελητήριο Εύβοιας. Κατέθεσε 

προτάσεις άμεσης ανακούφισης των επιχειρη-
ματιών, τις οποίες θα στηρίξει δυναμικά η ΚΕΕΕ, 
ανάμεσα στις οποίες και την διαγραφή των χρε-
ών των πληγέντων επιχειρήσεων τα οποία δη-
μιουργήθηκαν και συσσωρεύτηκαν κατά την δι-
άρκεια της πανδημίας. Τέλος στάθηκε ιδιαίτερα 
στην άμεση αναγκαιότητα για την δημιουργία 
αντιπλημμυρικών έργων στη Βόρεια Εύβοια. Δε-
σμεύτηκε δε, για την στήριξη της ΚΕΕΕ, με ποσό 
40.000 ευρώ, στην προσπάθεια του Επιμελητη-
ρίου Εύβοιας για την συγκέντρωση χρηματικού 
ποσού υπέρ των πυρόπληκτων. Κλείνοντας την 
παρέμβασή του ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ τόνισε ότι 
η Πολιτεία οφείλει και πρέπει να δεχθεί τη συμ-
μετοχή του Επιμελητηρίου Εύβοιας στην Επι-
τροπή Μπένου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας κ. Γε-
ώργιος Καββαθάς ανέφερε ότι οι έως σήμερα 
ανακοινώσεις της Πολιτείας δεν επαρκούν και 
δεν αγγίζουν την κοινωνία, ζητώντας παράταση 
των ανακοινωθέντων μέτρων σε διάρκεια 5 ετών 
καθώς και θέσπιση επιπλέον μέτρων. Επεσήμα-
νε την έγκαιρη παρέμβαση της Συνομοσπονδίας 
προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για 
την λήψη άμεσων μέτρων αποκατάστασης των 
ζημιών των επιχειρήσεων, τις ασφαλιστικές 
και φορολογικές ελαφρύνσεις, την κάλυψη δα-
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νειακών υποχρεώσεων & χρηματοδότηση την 
εφαρμογή μέτρων κοινωνικής προστασίας και 
συνοχής. Απαίτησε ως μοναδική λύση τη δια-
γραφή χρεών και επιτέλους τη συνεργασία των 
Τραπεζών με την επιχειρηματικότητα, χαρακτη-
ρίζοντας την έως σήμερα νοοτροπία και πρακτι-
κή του Τραπεζικού συστήματος ως μεγάλη πλη-
γή στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τόνισε την 
αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης του τραπεζικού 
συστήματος με σκοπό την ουσιαστική εξυπη-
ρέτηση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρή-
σεων που είναι η απόλυτη πλειοψηφία και την 
ανάγκη υλοποίησης δημόσιων επενδύσεων σε 
έργα υποδομών. Εξέφρασε την ετοιμότητα της 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και του Ι.Μ.Ε. για την υποστήριξη το-
πικών πρωτοβουλιών δημιουργίας συστάδων 
(clusters) επιχειρήσεων στις πληγείσες περιο-
χές, έτσι ώστε όχι μόνο ενιαία και συντονισμένα 
να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των κατα-
στροφών αλλά και τις προκλήσεις της σύγχρο-
νης εποχής. Μεταξύ άλλων στάθηκε ιδιαίτερα 
στην αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού, 
κατεύθυνση την οποία έρχεται να υπηρετήσει 
η συνεργασία του Επιμελητηρίου Εύβοιας με 
το Ινστιτούτο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για την αξιοποίηση και αναβί-
ωση της πάλαι ποτέ κραταιάς Τεχνικής Σχολής 
του Δημοκρίτου.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης 
Σπανός έκανε μια σύντομη αποτίμηση του με-
γέθους των καταστροφικών συνεπειών από τις 
πυρκαγιές για τη Βόρεια Εύβοια και κατά συνέ-
πεια για τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες, 
αλλά και τους εργαζομένους και εν συνέχεια μια 
συνολική παρουσίαση των μέχρι σήμερα ενερ-
γειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τόνισε 
ότι αυτό που έχει σημασία πλέον γίνεται στό-
χος. Η πρότυπη ανασυγκρότηση του τόπου και η 
στήριξη επιχειρήσεων και πολιτών. Μια ανασυ-
γκρότηση που για την Περιφέρεια θα αποτελέ-
σει στοίχημα και για αυτόν προσωπικό όραμα. 
Με κινητήριο μοχλό τη δύναμη που αντλεί από 
την δύναμη που επέδειξαν οι πολίτες. Συμπλή-
ρωσε δε, ότι οι προτάσεις του Επιμελητηρίου 
Εύβοιας κυρίως αναφορικά με την επιχειρημα-
τικότητα, θα αποτελέσουν τη βάση των προτά-

σεων της Περιφέρειας προς τον Πρωθυπουργό.

Έλαβαν επίσης χώρα, τοποθετήσεις από :

Τον Γ.Γ της ΚΕΕΕ κ. Παναγιώτη Αγνιάδη, που στά-
θηκε στην αδιαφορία του Τραπεζικού συστήμα-
τος για την στήριξη του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος χαρακτηρίζοντας το απάνθρωπο και 
δεσμεύτηκε για την συνεχή και δυναμική υπο-
στήριξη της ΚΕΕΕ στην προσπάθεια που κατα-
βάλει το Επιμελητήριο Εύβοιας για την στήριξη 
των πυρόπληκτων.

Τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Παύλο Ραβάνη που 
τόνισε την ανάγκη άμεσης και ταχύτατης κατα-
βολής των αποζημιώσεων.

Τον Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ 
Εύβοιας κ. Γιώργο Κελαΐδίτη που χαρακτήρισε 
την Εύβοια ως επί σειρά ετών παραμελημένο 
από την Πολιτεία τόπο και ζήτησε τον σχεδια-
σμό για την ανάπτυξη της, σε συνδυασμό με την 
άμεση εφαρμογή μιας μετρήσιμης, ολοκληρω-
μένης και πολυεπίπεδης ανασυγκρότησης της 
Βορείου Εύβοιας. 

Τον κ. Θανάση Ζεμπίλη, Βουλευτή Ευβοίας που 
τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης της Εύβοιας με με-
γάλα έργα ενταγμένα στην νησιωτική πολιτική 
της χώρας και πρωτίστως ως απαραίτητο προ-
απαιτούμενο κάθε ανάπτυξης την δημιουργία 
σύγχρονου οδικού δικτύου, κομμάτι του οποίου 
θα αποτελεί η παράκαμψη Χαλκίδας - Αρτάκης - 
Ψαχνών, η δημοπράτηση της οποίας, όπως γνώ-
ρισε, θα γίνει μέσα στο τρέχον έτος. Ταυτόχρονα 
κατέθεσε ότι ωρίμασε πλέον και θα ξεκινήσει η 
διαδικασία ταχείας σύνδεσης υψηλής γέφυρας 
και Νέας Λαμψάκου.

Τον κ. Σπύρο Πνευματικό, Βουλευτή Ευβοίας 
που υπογράμμισε την ανάγκη άμεσων αποζη-
μιώσεων, της παράτασης σε βάθος χρόνου των 
μέτρων αναστολής των υποχρεώσεων των πλη-
γέντων επιχειρήσεων και της διαφύλαξης των 
θέσεων εργασίας, αναφέροντας επίσης ότι το 
μοντέλο ανάκαμψης θα πρέπει να είναι ολοκλη-
ρωμένο, αειφόρο και ολιστικό, αρχής γενομένης 
από την δημιουργία οδικού δικτύου έως την 
εγκαθίδρυση πρότυπης παραγωγικής διαδικα-
σίας).

Τον κ. Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη, Βουλευτή Ευ-
βοίας που έθιξε την αδυναμία του υπάρχοντος 
θεσμικού πλαισίου που αφορά τις αποζημιώ-
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σεις, χαρακτηρίζοντας ως αδυναμίες του την 
απουσία εκτίμησης των ιδιαιτεροτήτων επιχει-
ρήσεων και περιοχών, την κωλυσιεργία κατα-
βολής αποζημιώσεων και την πλήρη απονομή 
δικαίου. Ο εν λόγω έθιξε επίσης την ανάγκη 
άμεσης δημιουργίας αντιπλημμυρικών έργων, 
υπογραμμίζοντας ότι χωρίς υποδομές και οδι-
κό δίκτυο σύγχρονο και επαρκές, δεν μπορεί να 
συντελεστεί και να εδραιωθεί καμιά ποιοτική 
ανάπτυξη. Τέλος επεσήμανε την ύπαρξη υπερ-
πλεονάσματος κονδυλίων της Εργατικής Εστίας 
(που πλέον έχουν μεταφερθεί στον ΟΑΕΔ) τα 
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την στεγα-
στική συνδρομή στους πυρόπληκτους.

Την κα Έλενα Βάκα Δήμαρχο Χαλκιδέων που χα-
ρακτήρισε πολύπαθη από φυσικές καταστροφές 
την Εύβοια για σειρά ετών. Και ανέφερε ότι οι 
επιπτώσεις των πυρκαγιών επεκτείνονται σε 
όλη την Εύβοια, κατά συνέπεια η ανασυγκρότη-
ση θα πρέπει να εφαρμοστεί για το σύνολο του 
νησιού, υιοθετώντας αειφόρες και σύγχρονες 
πρακτικές και κυρίως μέσα από έναν χωρικό πο-
λεοδομικό σχεδιασμό.

Τον κ. Γιώργο Τσαπουρνιώτη Δήμαρχο Μαντου-
δίου – Λίμνης – Αγίας Άννας που ανέλυσε και 
παρουσίασε την τραγική κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει η περιοχή σε κάθε επίπεδο, υπο-
γραμμίζοντας ως ουτοπία την όποια ανάκαμψη 
και ανάπτυξη της Βόρειας Εύβοιας χωρίς την 
υλοποίηση της παράκαμψης Χαλκίδας Ψαχνών 
και την σύνδεσή της με τη δημιουργία επαρκούς 
και σύγχρονου οδικού δικτύου. Ανάφερε επίσης 
το αδιέξοδο που βρίσκονται οι τουριστικές επι-
χειρήσεις της περιοχής με συγκεκριμένα παρα-
δείγματα και ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων για 
την επιβίωσή τους.

Τον κ. Γιάννη Βουτσινά Οικονομικό Επόπτη της 
ΚΕΕΕ που όρισε ως επιπλέον απαραίτητες πρω-
τοβουλίες την ψυχολογική υποστήριξη των 
πληγέντων και χαρακτήρισε ως σημαντική την 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την κατάρτιση 
των εργαζομένων της Βορείου Εύβοιας σε νέα 
αντικείμενα εργασιών.

Τον κ. Κώστα Λάππα Πρόεδρο του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου που εστίασε στην αδικημένη τα τε-
λευταία χρόνια από την Πολιτεία, Εύβοια και 
αναφέρθηκε σε ένα συνολικό σχέδιο ανάκαμ-
ψης και ανασυγκρότησης της, μέσω αναθεώρη-

σης των προγραμμάτων στήριξης, για την δημι-
ουργία έργων υποδομών πολλαπλασιαστικού 
οφέλους, όπως λιμάνια, οδικό δίκτυο, γέφυρες. 
Απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση αυτών έθεσε 
την εφαρμογή χωροταξικού σχεδιασμού, δεδο-
μένου ότι σήμερα τα όποια δεδομένα στο νησί 
έχουν πλέον αλλάξει. 

Τον κ. Ηλία Μπουρμά Αντιπεριφερειάρχη Τουρι-
σμού που επεσήμανε την ανάγκη ανασυγκρότη-
σης του τουριστικού προϊόντος και των υπηρε-
σιών των πληγέντων περιοχών, γνωρίζοντας ότι 
μέσω του ΕΟΤ θα διατεθούν 1,5 εκατ. Ευρώ για 
τη προβολή της Εύβοιας. 

Την κ. Χριστίνα Φυγέα, υπεύθυνη γυναικείας 
επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αθη-
νών, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη συνερ-
γασίας των δύο Επιμελητηρίων και ειδικότερα 
στη συνεργασία των σχετικών επιτροπών και 
αρμοδίων για την υλική και ηθική υποστήριξη 
των γυναικών πληγέντων επιχειρηματιών. Επί-
σης στην ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού 
των δύο φορέων για την υλοποίηση μελλοντι-
κών προγραμμάτων ανάπτυξης της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας. 

Από πλευράς Επιμελητηριακής Κοινότητας 
συμμετείχαν μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης 
(zoom) ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Ιωάννης 
Μασούτης καθώς και ο Ε’ Αντιπρόεδρος της 
ΚΕΕΕ κ. Βασίλειος Γιαγιάκος, ο Πρόεδρος και τα 
μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμ-
βουλίου Στερεάς Ελλάδας κ. Χρήστος Τσάμπρας 
Πρόεδρος και κ. Αυγερινός Βασίλειος, καθώς και 
ο Προέδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Επι-
μελητηρίου Εύβοιας κ. Νταβαρίας Αντώνιος. 
Επίσης ο Πρόεδρος του ΟΛΝΕ κ. Σπυρίδων Γερο-
ντίτης. 

Πέραν των ομιλούντων παραβρέθηκαν ο κ. 
Νίκος Γρέντζελος, Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΕΑ, ο 
κ. Ηλίας Μάνδρος, Γ’ Αντιπρόεδρος του ΕΕΑ, ο 
Δήμαρχος Μεσσαπίων - Διρφύων Γεώργιος Ψα-
θάς, ο ειδικός συνεργάτης της ΓΣΒΕΕ κ. Σταμά-
τιος Βαρδαρός, ο Πρόεδρος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου κ. Κοτρογιάννης Ιωάννης, η κα 
Βούλα Αγιοστρατίτη, Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Νομού 
Ευβοίας, ο κ. Θαλάσσης Ηλίας, Πρόεδρος Ομο-
σπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ευβοίας, ο κ. Θεοδόσης  Γεωργουλόπου-
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λος, Πρόεδρος του Σωματείου Αλληλοβοήθειας 
Μελών του Επιμελητηρίου Ευβοίας, καθώς και 
τα Μέλη της Διοίκησης Επιμελητηρίου Ευβοίας, 
Νικόλαος Μώρος Αντιπρόεδρος, Σπυρίδων Κου-
τσαύτης Οικον. Επόπτης, Ιωάννης Μαραγκός 
Γενικός Γραμματέας, Βασίλειος Βαρελάς Υπεύ-
θυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, 
Χρήστος Παύλου Υπεύθυνος Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων, Παρασκευή Μπου-
ραντά Υπεύθυνη Τουρισμού, Δέσποινα Καρα-
μπέτσου, εκπρόσωπος στον ΕΟΑΕΝ. 

Επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι επαγγελμα-
τικών σωματείων. Ο κ. Ευθυμίου Βασίλειος, Πρό-
εδρος Σωματείου Καταστηματαρχών Εστιάσεων 
– Αναψυχής και Ψυχαγωγίας ́ ΄Ξένιος Ζευς́ ,́ ο κ. 
Μουτουσίδης Στέφανος Πρόεδρος ΕΦΕΕΕ και ο 
κ. Αίσωπος Νικόλαος Πρόεδρος Εμπορικού Συλ-
λόγου Χαλκίδας. 

 ■ Διαδικτυακή 
Ημερίδα της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας 
σε συνεργασία 
με το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Αθήνας 
με θέμα: «Δημόσιος 
τομέας: αρωγός ή 
τροχοπέδη για τις 
μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις;»

  

Έρευνα ΒΕΑ- ΕΑΔ: Οι επιχειρήσεις ζητούν 
μείωση της διαφθοράς με απλούστευση δι-
αδικασιών αδειοδότησης και χρηματοδότη-
σης

Στη διαδικτυακή Ημερίδα που διοργάνωσε η 
Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) σε συνεργασία 
με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) 
στελέχη και επαγγελματίες του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να ενημερω-
θούν για τη σχέση των μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων με τον δημόσιο τομέα, τις διαδικασί-
ες αδειοδότησης και λειτουργίας, τα διαθέσιμα 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και 
τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ιδιαί-
τερα στη μετά Covid εποχή.

Την εκδήλωση χαιρέτησε Ο Υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης 
σημειώνοντας ότι « Στην Ελλάδα ο δημόσιος 
τομέας αποτελεί ένα κυρίαρχο κομμάτι της οι-
κονομίας μας. Όσο και να θέλει ο ιδιωτικός 
τομέας να αναπτυχθεί και οι μικρές, μεσαίες 
αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις να κάνουν 
τη δουλειά τους, θα έρθουν κάποια στιγμή σε 
επαφή με τον δημόσιο τομέα ή θα χρειαστούν 
τη βοήθεια του δημόσιου τομέα. Το εάν αυτός 
θα είναι λιγότερο ή περισσότερο φιλικός προς 
αυτές, θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στην πορεία 
τους, στην ανταγωνιστικότητα τους, στην τε-
λική τους αποτελεσματικότητα. Από την πρώτη 
ημέρα που έγινα Υπουργός Ανάπτυξης, μετά την 
απόφαση του πρωθυπουργού να μου αναθέσει 
αυτή τη μεγάλη ευθύνη, πρώτιστος στόχος μου 
ήταν να μετατραπεί η Ελλάδα στην πιο φιλική 
για τις επενδύσεις χώρα στην Ευρώπη, δηλαδή 
αυτό σημαίνει ότι ο δημόσιος τομέας, το κράτος 
να είναι όχι τροχοπέδη αλλά αρωγός στην προ-
σπάθειά τους να αναπτυχθούν, να έχουν αποτε-
λέσματα, να δημιουργούν θέσεις εργασίας». Ο 
Υπουργός Ανάπτυξης δεσμεύτηκε, σε ότι αφορά 
στο Υπουργείο και τις δικές του αρμοδιότητες, 
να προσπαθήσει να εκπληρώσει τις προσδοκίες 
καθώς και να βελτιωθεί η νομοθεσία, ώστε η ζωή 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να γίνει 
πιο ευχάριστη και εύκολη τουλάχιστον ως προς 
τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Συνέχισε 
λέγοντας ότι «η πάταξη της γραφειοκρατίας και 
η απλοποίηση των διαδικασιών συμβάλει ιδι-
αίτερα και στη διαφάνεια γιατί όπου υπάρχουν 
πολύπλοκες διαδικασίες και υπάρχει μεγάλη 
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ανάγκη του κράτους δημιουργείται και το περι-
βάλλον για τη διαφθορά. Όσο πιο απλές είναι οι 
διαδικασίες και ξεκάθαροι οι ρόλοι τόσο μικρό-
τερο έδαφος υπάρχει για τη διαφθορά. Κατά συ-
νέπεια, όλοι μαζί θα μπορέσουμε να φτιάξουμε 
την Ελλάδα που ονειρευόμαστε και να δώσουμε 
την ευκαιρία στις μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις να αναπτυχθούν χωρίς να αντιμετωπίζουν 
τα συνήθη προβλήματα που είχαμε όλα αυτά τα 
χρόνια». 

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγ-
γελος Μπίνης μίλησε για τη σημασία της ισορρο-
πίας μεταξύ ενός αποτελεσματικού συστήματος 
ελέγχου και εποπτείας και της μείωσης διοικη-
τικών βαρών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά 
ότι «η φιλοδοξία της ΕΑΔ και του συνόλου των 
ελεγκτικών μηχανισμών είναι οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις να βλέπουν τους ελεγκτικούς φο-
ρείς ως ένα καταφύγιο ή έναν σύμβουλο, στον 
οποίο μπορούν να απευθύνονται όταν αντιμε-
τωπίζουν κάποια δυσκολία ή αδιαφανή πρακτι-
κή στη διεπαφή τους με τους δημόσιους φορείς, 
ώστε να αντιμετωπίζονται φαινόμενα χαμηλής 
αποτελεσματικότητας, κακοδιοίκησης και αδι-
αφάνειας, για να διασφαλίζεται η ισονομία και 
η ορθή εφαρμογή των θεσμικών απαιτήσεων». 
Σημείωσε δε ότι «στην ΕΑΔ έχουμε ένα ασφαλές 
κανάλι υποβολής καταγγελιών και αναφορών, 

το οποίο αναβαθμίζεται συνεχώς, έτσι ώστε 
οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν με 
ασφάλεια να αναφέρουν παρόμοια περιστατι-
κά, χωρίς να φοβούνται ότι θα στοχοποιηθούν. 
Ο στόχος μας είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύ-
νης των πολιτών και της επιχειρηματικής κοινό-
τητας στους θεσμούς και τη δημόσια διοίκηση, 
καθώς και η υποστήριξη της υγιούς επιχειρημα-
τικότητας ιδιαίτερα στην μετά-covid εποχή».

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Αθήνας κ. Παύλος Ραβάνης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, επισήμανε την ανάγκη το δημόσιο 
να απλοποιεί και διαχειρίζεται, με δίκαιο τρό-
πο, τις αδειοδοτικές και ελεγκτικές διαδικασίες 
για τη σύσταση και την ανάπτυξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο κ. Ραβάνης 
αναγνώρισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. 
Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι το Επιμελητήριο 
θα συμβάλει στην εκστρατεία ενημέρωσης των 
μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών για την κα-
λύτερη τήρηση των νόμων και την λειτουργίας 
τους σε ένα περιβάλλον που θα διέπεται από 
κανόνες και αρχές διαφάνειας μέσω ενός πλαι-
σίου αυτοδέσμευσης ενάντια στη διαφθορά. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΓΣΕ-
ΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς ο οποίος σημείωσε 
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χαρακτηριστικά ότι «Η συντεταγμένη υποστή-
ριξη της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω 
κατάλληλων πολιτικών, αποτελεί βασική προ-
ϋπόθεση όχι μόνο για τις προκλήσεις που θα 
κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στη μετά –COVID εποχή, αλλά και 
για την ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της ελλη-
νικής οικονομίας».

 O Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Παρακολούθησης του Κανονιστικού Πλαισί-
ου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων κ. Διονύσης Τσαγκρής, 
σημείωσε ότι«Η απλοποίηση της αδειοδότησης 
των επιχειρήσεων και η διασφάλιση του δημο-
σίου συμφέροντος μέσω ενός αποτελεσματικού 
πλαισίου εποπτείας και ψηφιοποίησης των δια-
δικασιών, διαμορφώνει μια νέα σχέση κράτους 
– επιχειρήσεων με βάση διαφανείς κανόνες που 
προωθούν τη συμμόρφωση και απαλλάσσει, ιδί-
ως τις μικρές επιχειρήσεις, από περιττά γραφει-
οκρατικά βάρη. Η μεταρρύθμιση για την απλο-
ποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα θα βελ-
τιώσει την ανταγωνιστικότητα και το πλαίσιο 
λειτουργίας των ΜμΕ».

 O κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής 
του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγι-
κής και Συναλλαγών για την ΕΥ Ελλάδος, ανέ-
λυσε την κρισιμότητα της μεγέθυνσης και του 
μετασχηματισμού των ελληνικών μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας στη μετά – COVID πραγμα-
τικότητα. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ 
και το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», ανοίγουν 
ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις ΜμΕ, καθώς 
προβλέπουν δράσεις για τη χρηματοδότηση 
της μεγέθυνσής τους, της καινοτομίας και της 
εξωστρέφειάς τους. Τόνισε, παράλληλα ότι, από 
την πλευρά της , η ελληνική μικρομεσαία επι-
χειρηματικότητα θα πρέπει να υιοθετήσει μια 
νέα κουλτούρα ανάπτυξης και να επιδιώξει την 
μεγέθυνσή της μέσω συνεργασιών, συμπράξεων 
και συγχωνεύσεων, και ενός νέου επιχειρηματι-

κού μοντέλου που θα απαντά στις απαιτήσεις 
της νέας πραγματικότητας, του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού, της πράσινης μετάβασης, της κοι-
νωνικής ευθύνης και της διαφάνειας.

O κ. Γιώργος Γιαγτζής, Εκπρόσωπος ΜμΕ και Μέ-
λος Δ.Σ Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ση-
μείωσε πως για τη στήριξη και ενίσχυση της μι-
κρομεσαίας επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας, το κράτος οφείλει να 
συνδράμει ώστε να λυθούν προβλήματα σχετι-
κά με την χρηματοδότηση, τον κατακερματισμό 
της επιχειρηματικότητας, την έλλειψη τεχνικού 
προσωπικού, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας 
εξαιτίας της πολυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε 
έρευνα που διεξήγαγε το ΒΕΑ σε συνεργασία με 
την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), επεξεργά-
στηκε η εταιρία «v–NETRINO» και έλαβε μέρος 
αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων μελών 
του Επιμελητηρίου. Ταυτόχρονα, υπήρχε αλλη-
λεπίδραση με το κοινό που παρακολούθησε την 
ημερίδα, τ’ οποίο συμμετείχε σε ψηφιακή ψηφο-
φορία. 

Σύμφωνα με την έρευνα:

• Η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν έχουν πρό-
σβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε αντί-
θεση με τις μεγαλύτερες κεφαλαιουχικές 
εταιρείες, ενώ κοινή αντίληψη είναι ότι για 
τις διαδικασίες συμμετοχής απαιτείται πε-
ραιτέρω απλούστευση.

• Περίπου το 30%, έμμεσα ή άμεσα, δηλώνουν 
ότι έχουν πέσει θύματα απαίτησης αθέμιτου 
ωφελήματος από κάποιον δημόσιο υπάλλη-
λο τα τελευταία τρία χρόνια.

• Το 50% των επιχειρήσεων θα προσέφευγαν 
σε περίπτωση που αντιμετώπιζαν φαινό-
μενα διαφθοράς στην Εθνική Αρχή Διαφά-
νειας ή στον εισαγγελέα, ενώ οι υπόλοιποι 
δεν εμπιστεύονται κάποιο δημόσιο φορέα ή 
γνωρίζουν που έπρεπε να απευθυνθούν. 

• Μόνο το 4% των επιχειρηματιών θεωρεί ότι 
η πολιτεία διαβουλεύεται επαρκώς για απο-
φάσεις που τους αφορούν.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος 
Υποφάντης.
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Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρα-
κολουθήσετε ολόκληρη την συζήτηση https://
www.youtube.com/watch?v=0Ux3O_DiqVQ 

 ■ Τοποθέτηση 
Πρόεδρου Β.Ε.Α. 
Παύλου Ραβάνη 
για την στρατηγική 
εμβολιασμού 

Αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ, εκφρά-
ζοντας την προσωπική μου άποψη, για το θέμα 
του διχασμού της κοινωνίας μας, που αντιμετω-
πίζουμε το τελευταίο διάστημα, επιλέγοντας να 
μην να παραμείνω απαθής σε όσα μας συμβαί-
νουν.

Οδεύουμε, όπως όλα δείχνουν, σταθερά προς 
τον δεύτερο χρόνο που η πανδημία έχει κυρι-
αρχήσει στη ζωή και την καθημερινότητά μας, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε προσωπικό, συναι-
σθηματικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο.

Δυστυχώς, είμαι ένας από αυτούς που, εξαιτίας 
αυτού του ύπουλου εχθρού, έχασα έναν δικό 
μου άνθρωπο, έναν καλό φίλο και άξιο συνερ-
γάτη, τον Ανδριανό Μιχάλαρο (Πρόεδρο ΒΕΠ). 
Είμαι, όμως, και από εκείνους που πίστεψαν την 
Επιστήμη και τα θαύματα που έχει καταφέρει κι 
εμβολιάστηκα από το αρχικό κιόλας στάδιο της 
φάσης των εμβολιασμών, όπως και η οικογένειά 
μου.

O εμβολιασμός είναι αναγκαίος. Η Επιστήμη 
έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα ένα όπλο 
ενάντια στην πανδημία που η χρησιμότητά του 
επιβεβαιώνεται. Ο εμβολιασμός, ακόμα κι αν 
δεν εκμηδενίζει τον κίνδυνο του θανάτου και 
της βαριάς νόσησης από τον κορωνοϊό, τον ελα-
χιστοποιεί. Το επιβεβαιώνουν οι επιστημονικές 
έρευνες, το καταγράφουν τα ιατρικά στοιχεία. 
Και εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην επι-
στήμη.

Ωστόσο, απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, 
υπάρχει μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας, 

η οποία αμφισβητεί και διστάζει.

Δεν θα κρίνω ούτε θ’ αναλύσω τους λόγους και 
τις αιτίες. Θα ήθελα, όμως, να εκφράσω την 
σθεναρή μου αντίρρηση στις πρακτικές ψυχο-
λογικού πολέμου, απολυταρχισμού, διχασμού, 
κοινωνικού αυτοματισμού, στοχοποίησης και 
απομόνωσης που, όπως όλα δείχνουν, η κυβέρ-
νηση ετοιμάζεται από το φθινόπωρο να εντεί-
νει. Πολίτες που για διάφορους λόγους είναι 
διστακτικοί προς τον εμβολιασμό, καταδικάζο-
νται συλλήβδην σε καθολική απομόνωση, παρό-
τι τηρούν αυστηρά τα μέτρα αυτοπροστασίας. 
Η κυβέρνηση δείχνει να μην ενδιαφέρεται εάν 
έχει να κάνει με ευσυνείδητους πολίτες που 
προσέχουν, παρόλο που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Δεν αντιλαμβανόμαστε πως ανάμεσα σε αυ-
τούς που τιμωρούνται, είναι και πάρα πολλοί 
άνεργοι, χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, 
οι οποίοι εκβιάζονται ωμά από το κράτος με τη 
εξαγγελία τέτοιου είδους μέτρων. Από το ίδιο 
κράτος, τ’ οποίο θα έπρεπε να έχει χαρακτήρα 
και ρόλο ενωτικό και προστατευτικό. Και το 
μόνο που πετυχαίνει η Κυβέρνηση είναι να τους 
κάνει ακόμα πιο διστακτικούς, διότι η κοινή λο-
γική λέει πως με τον εκβιασμό, καταφέρνεις να 
κάνεις τον διστακτικό, απολύτως αρνητικό.

Λυπάμαι μα τίποτα από αυτά δεν μοιάζει ούτε 
φιλικό προς τους πολίτες που αποτελούν το ίδιο 
το κράτος, ούτε δημοκρατικό όπως επιτάσσουν 
οι αρχές της χώρας που γέννησε τη Δημοκρατία, 
το Δημοκρατικό Πολίτευμα και τις αρετές, ούτε 
επιστημονικά τεκμηριωμένο.

Αντιθέτως, διακυβεύεται η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μας και 
η ουσία των ατομικών μας δικαιωμάτων. Διακυ-
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

βεύονται κατοχυρωμένες συνταγματικά ατομι-
κές μας ελευθερίες.. οι κοινωνικές μας ελευθερί-
ες.. τα κοινωνικά μας δικαιώματα..

Αλίμονο εάν πάψει να ισχύει η ελευθερία και 
το δικαίωμα του ανθρώπου που αποφασίζει για 
τον εαυτό του και για το σώμα του, που θέτει 
ερωτήματα, που διασταυρώνει, που έχει επιθυ-
μίες, ίσως αντιρρήσεις και αμφιβολίες και που 
δικαιούται ειλικρινείς απαντήσεις.

Θα το λέω πάντοτε: Ο εμβολιασμός είναι ανα-
γκαίος και προτρέπω τους πάντες να κάνουν το 
εμβόλιο ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη ανο-
σία της αγέλης κι επιτέλους να προχωρήσουμε 
ξανά μπροστά και να δημιουργήσουμε.. Η Επι-
στήμη μας προσέφερε το επίτευγμα του εμβολί-
ου ως ασπίδα σε μια φρικαλεότητα.

Όμως, είναι εντελώς διαφορετικό θέμα ο εμβο-
λιασμός αυτός καθαυτός, από τον ΤΡΟΠΟ που 
αυτός επιχειρείται να επιβληθεί.

Η αναγκαιότητα του μαζικού εμβολιασμού δεν 
υποδηλώνεται με εκβιασμούς, ούτε με ηθικές, 
ψυχολογικές και οικονομικές πιέσεις ούτε με δή-
θεν «προνόμια» και «ανταλλάγματα». Ο εμβολι-
ασμός του λαού είναι επίτευγμα που η οποια-
δήποτε Κυβέρνηση θα το καταφέρει μόνο μέσα 
από την πειθώ, την εξαντλητική ενημέρωση για 
την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, την πλα-
τιά επιστημονική συζήτηση, την καταγραφή της 
αλήθειας, την αποθέωση της διαφάνειας.

Στην ευθύνη του κράτους είναι, η ουσιαστική 
ενημέρωση του λαού, η λήψη όλων των αναγκαί-
ων μέτρων προστασίας και η ενίσχυση του δη-
μόσιου συστήματος υγείας. Με τον τρόπο αυτό, 
θα εμπεδωθεί και η ατομική ευθύνη. Όλα τ’ άλλα 
απλά καλλιεργούν διχαστικές λογικές στο λαό, 
με καταστροφικές προοπτικές μελλοντικά.

 ■ Συνάντηση Προέδρου 
και Αντιπροέδρου της 
Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων με τον 
κ. Σταύρο Μπένο

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας Γ. Χατζηθεοδοσίου, με 
τον Αντιπρόεδρο ΚΕΕ και πρόεδρο Β.Ε.Α. Π. Ρα-
βάνη, συναντήθηκαν σήμερα, με τον κ. Σταύρο 
Μπένο, επικεφαλής της επιτροπής για την ανα-
συγκρότηση της Εύβοιας, όπως έχει ανακοινώ-
σει ο Πρωθυπουργός. Θέμα της συνάντησης, ο 
τρόπος και τα μέσα συνεργασίας με την Κεντρι-
κή Ένωση Επιμελητηρίων, για την στήριξη των 
πυρόπληκτων επιχειρήσεων. 

#acsmi #vea #eea #keee
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 ■ e-commerce - Τέλος η 
απαλλαγή ΦΠΑ - Πιο 
ακριβά από σήμερα 
τα δέματα από το 
εξωτερικό

Νέοι κανόνες για τον ΦΠΑ στις διαδικτυακές 
αγορές ισχύουν από σήμερα, 1η Ιουλίου, στο 
πλαίσιο των προσπαθειών για την εξασφάλιση 
πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις 
επιχειρήσεις, για την απλούστευση του διασυ-
νοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και για την 
καθιέρωση μεγαλύτερης διαφάνειας για τους 
αγοραστές στην ΕΕ όσον αφορά την τιμολόγη-
ση και τις επιλογές των καταναλωτών.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταβάλλει το διεθνές 
εμπορικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης 
της διασυνοριακής ροής αγαθών. Παρότι, από 
τη μία πλευρά, το ηλεκτρονικό εμπόριο διευ-
κολύνει την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγο-
ρές, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
από την άλλη πλευρά οι τελωνειακές αρχές σε 
ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες 
με την πρόκληση της εξεύρεσης ισορροπίας με-
ταξύ επιτήρησης και διευκόλυνσης για την κά-
λυψη όλων των σχετικών φορολογικών και μη 
φορολογικών κινδύνων.

Οδηγίες από την ΑΑΔΕ

Με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τις 
τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και τις δια-
δικασίες απόδοσης του φόρου προστιθεμένης 
αξίας που εφαρμόζονται σήμερα κατά την ει-
σαγωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ 
αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce):

• Καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγω-
γές αγαθών αξίας έως του ποσού των 22 
ευρώ ώστε όλες οι εισαγωγές αγαθών να 
υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας.

• Καθιερώνονται δύο νέα, προαιρετικής 
εφαρμογής, καθεστώτα απόδοσης του φό-
ρου προστιθεμένης αξίας, κατά την εισα-
γωγή αγαθών αξίας έως του ποσού των 150 
ευρώ: 

 − ειδικό καθεστώς εισαγωγής (import one 
stop shop–IOSS), όπου υπόχρεος στο 
φόρο είναι ο πωλητής των αγαθών και 
oφόρος αποδίδεται στην μονοαπευθυ-
ντική θυρίδα (one-stopshop) και

 − ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και πλη-
ρωμή του ΦΠΑ (special arrangements), 

όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο παρα-
λήπτης του δέματος και ο φόρος αποδί-
δεται για λογαριασμό των παραληπτών 
στις τελωνειακές αρχές από το πρόσω-
πο που προσκομίζει τα αγαθά στο τελω-
νείο (κατά κανόνα εταιρείες διεθνούς 
ταχυμεταφοράς και ο φορέας παροχής 
ταχυδρομικών υπηρεσιών – ΕΛΤΑ)

• Ανεξαρτήτως των ως άνω ειδικών καθεστώ-
των απόδοσης του φόρου προστιθεμένης 
αξίας που θα επιλεγεί τηρούνται υποχρε-
ωτικά τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής 
και οι ιδιώτες-καταναλωτές επιβαρύνονται 
με το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα 
μας – κανονικό ή μειωμένο- αναλόγως του 
είδους του αγαθού που αποτελεί αντικείμε-
νο της διαδικτυακής αγοράς και εισαγωγής,

• Θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής διασά-
φησης θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη 
κυκλοφορία για κάθε αποστολή (δέμα),

• Θεσπίζεται ένα νέο υπερ-απλουστευμέ-
νο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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(διασάφηση Η7) σε επίπεδο Ε.Ε το οποίο 
υλοποιήθηκε ως νέο τελωνειακό παρα-
στατικό εισαγωγής (διασάφηση εισαγωγής 
e-commerce) στο Υποσύστημα Εισαγωγών 
του ICISnet,

• Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής του 
νέου τελωνειακού παραστατικού εισαγω-
γής e-commerce και πριν την άφιξη των 
εμπορευμάτων για την επίσπευση της δια-
δικασίας εκτελωνισμού,

• Εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και κοινές δι-
αδικασίες για εταιρείες ταχυμεταφοράς και 
ΦΠΚΥ (τα ΕΛΤΑ Α.Ε βάσει νόμου),

• Καταργείται η διαλογή των ταχυδρομικών 
αντικειμένων παρουσία τελωνειακού υπαλ-
λήλου. Είναι εύλογο ότι οι διατάξεις της αρ. 
πρωτ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ 
Β 4́092/20-122016) ΚΥΑ «Τελωνειακές δια-
δικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές 
μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπη-
ρεσίας» που έρχονται σε αντίθεση με τις 
νέες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού 
Κώδικα για την εφαρμογή της νομοθετικής 

δέσμης μέτρων ΦΠΑ (είδος υποβαλλόμε-
νων παραστατικών, όρια απαλλαγών, δια-
λογή παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου) 
παύουν να ισχύουν.

• Εξαιρούνται της προσκόμισης στο τελω-
νείο και υποβολής διασάφησης τα κατω-

τέρω αντικείμενα τα οποία παραδίδονται 
άμεσα στους παραλήπτες:

 − κάρτες και επιστολές που περιέχουν 
αποκλειστικά προσωπικά μηνύματα,

 − επιστολές για τυφλούς,
 − έντυπα που δεν υπόκεινται σε εισα-

γωγικούς δασμούς και ΦΠΑ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 
1186/2009 και του Ν.1684/87, π.χ. διαφη-
μιστικά έντυπα, κατάλογοι, τιμοκατάλο-
γοι, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.

Αγαθά για τα οποία υποβάλλεται διασάφηση 
θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιου-
λίου 2021 και έπειτα, ανεξάρτητα από τον χρό-
νο άφιξης στην ΕΕ, θα υπόκεινται σε ΦΠΑ κατά 
την εισαγωγή τους.

Ο προμηθευτής ή η ηλεκτρονική διεπαφή (ως 
«οιονεί» προμηθευτής) δεν μπορούν να χρησι-
μοποιούν το ειδικό καθεστώς εισαγωγής IOSS 
για να δηλώσουν εξ αποστάσεως πωλήσεις 
αγαθών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν 
από την 1η Ιουλίου 2021.

Ομοίως, η υπερ-απλουστευμένη διασάφηση ει-
σαγωγής Η7 (τύπου D προάφιξης ή συνήθης τύ-
που Α) δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά 
την 1η Ιουλίου 2021 ανεξάρτητα από την ημε-
ρομηνία άφιξης των εμπορευμάτων.

 ■ Έρχεται νέο 
“Εξοικονομώ” 
με επιδοτήσεις 
ενεργειακής 
αναβάθμισης έως 75%

Τέλη Σεπτεμβρίου με μέσα Οκτωβρίου θα αρ-
χίσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο νέο 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που αποσκοπεί στην 
ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με 
έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και τις 
περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες 
καιρικές συνθήκες. Οι αιτήσεις θα αξιολογού-
νται με μοριοδότηση ενεργειακών, οικονομι-
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κών και κοινωνικών κριτηρίων, το ποσοστό 
ενίσχυσης θα φθάνει έως 75% και ο συνολικός 
προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1 
δισ. ευρώ από τα οποία τα 632 εκατ. προέρχο-
νται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αυτά ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας ο οποίος, 
μαζί με τη γενική γραμματέα του υπουργείου 
Αλεξάνδρα Σδούκου και τον πρόεδρο του ΤΕΕ 
Γιώργο Στασινό παρουσίασαν τους βασικούς 
άξονες του νέου προγράμματος, σημειώνοντας 
ότι στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερο απο-
τέλεσμα (αναβάθμιση περισσότερων κατοικιών 
και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας) με μι-
κρότερο κόστος προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι για την ενεργειακή αποδοτικότητα 
που προβλέπει ο ενεργειακός προγραμματι-
σμός.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του 
προγράμματος έχουν ως εξής:

Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων 
ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως 
εξής:

• Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και 
οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75 
%.

 − Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 
10.000-20.000 οικογενειακό , ποσοστό 
70 %.

 − Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 
20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, πο-
σοστό 55 %

 − Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 
30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, πο-
σοστό 45 %.

 − Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 
40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, πο-
σοστό 40 %.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιο-
κτήτες (όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα) για 
την κύρια κατοικία τους ή για νοικιασμένο σπί-
τι που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Στη 
δεύτερη περίπτωση η επιδότηση είναι 40 % 
ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των 
επενδύσεων είναι 0,9 ευρώ ανά κιλοβατώρα 

εξοικονομούμενης ενέργειας ανά τετραγωνικό 
και 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοι-
κίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο) και με 
ανώτατο πλαφόν σε κάθε περίπτωση τα 28.000 
ευρώ.

Δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός 
ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ενεργειακά ευά-
λωτα νοικοκυριά μέσω του οποίου -μεταξύ άλ-
λων- θα παρέχονται εγγυήσεις στις τράπεζες 
προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που 
θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις 
επενδύσεις.

Προτεραιότητα ένταξης θα δίνεται σε ΑΜΕΑ, 
μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέρ-
γους, πολύτεκνους, νοικοκυριά με χαμηλά ει-
σοδήματα, κτίρια που κατατάσσονται σε χαμη-
λότερη ενεργειακή κλάση που βρίσκονται σε 
περιοχές με υψηλότερες ανάγκες θέρμανσης 
και παλαιότερες κατασκευές.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα 
αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας είναι:

• Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%).

• Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινή-
του (5%).

• Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).

• Η παλαιότητα κατασκευής (3%).

• Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (15%).

• Το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων (5%).
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• Μονογονεϊκή οικογένεια (5%). 

• Μακροχρόνια άνεργος (5%). 

• ΑΜΕΑ (5%). 

Καταργείται η ένταξη με σειρά προτεραιότητας 
που ίσχυε στο προηγούμενο πρόγραμμα. Οι 
εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διά-
στημα 12 μηνών από την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής (στόχος είναι η έκδοση των αποφά-
σεων ως το τέλος του χρόνου). Εκτός από τις 
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα επι-
δοτείται η έκδοση των ενεργειακών πιστοποι-
ητικών, της ηλεκτρονικής ταυτότητας (που θα 
είναι υποχρεωτική), οι αμοιβές των μηχανικών 
και οι απαιτούμενες άδειες. Η πλατφόρμα υπο-
βολής και αξιολόγησης των αιτήσεων θα λει-
τουργεί στο ΤΕΕ και θα μείνει ανοιχτή για ένα 
μήνα προκειμένου να υπάρχει χρόνος προετοι-
μασίας. 

 ■ Δουλεύουμε 179 
ημέρες τον χρόνο για 
φόρους και εισφορές

Το μισό χρόνο δουλεύουμε προκειμένου να 
πληρώνουμε φόρους και ασφαλιστικές ει-
σφορές, όπως προκύπτει από τη μελέτη του 
Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών – Μάρκος 
Δραγούμης, που διεξάγεται για 7η συνεχόμενη 

χρονιά.

Στη γλώσσα των αριθμών, τις 179 από τις 365 
ημέρες του τρέχοντος χρόνου εργαστήκαμε 
προκειμένου να πληρώσουμε φόρους και ει-
σφορές, με την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 
να έρχεται στις 29 Ιουνίου (σσ η Ημέρα Φορο-
λογικής Ελευθερίας είναι η πρώτη ημέρα κατά 
την οποία το εισόδημα του φορολογούμενου, 
από κάθε πηγή, τού ανήκει εξ ολοκλήρου). Εάν, 
εξάλλου, συνυπολογιστεί το έλλειμμα, τότε η 
Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας μετατοπίζεται 
στην 10η Αυγούστου, με 221 ημέρες εργασίας.

Αναλυτικά, για το τρέχον έτος, «η συνολική 
επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων από φό-
ρους και ασφαλιστικές εισφορές το 2021 ανέρ-
χεται σε 71,9 δισ. και είναι σχεδόν διπλάσια 
από τα 44,4 δισ. που καταβάλλουν τα νοικοκυ-
ριά για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών 
για διατροφή, ένδυση, στέγαση, οικιακά αγαθά, 
μεταφορές και επικοινωνίες».

 Ειδικότερα, «το 2021 θα χρειαστεί να 
δουλέψουμε 75 ημέρες για την πληρωμή έμμε-
σων φόρων, 60 ημέρες για την πληρωμή ασφα-
λιστικών εισφορών, 43 ημέρες για την πληρωμή 
άμεσων φόρων και μία ημέρα για την πληρωμή 
των φόρων κεφαλαίου», σημειώνει στη μελέ-
τη ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος, συντονιστής 
Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ.

Συγκριτικά με την περσινή χρονιά, «το 2020 
εργαστήκαμε για το κράτος 175 ημέρες, ενώ αν 
συνυπολογιστεί το έλλειμμα της Γενικής Κυ-
βέρνησης, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθε-
ρίας το 2020 ήρθε 42 ημέρες αργότερα, δηλαδή 
την 6η Αυγούστου», διαβάζουμε στην εν λόγω 
μελέτη.

Ενώ αν πάμε πιο πίσω, «την εικοσαετία από το 
1999 έως το 2018 προστέθηκαν 47 παραπάνω 
ημέρες εργασίας για το κράτος. Συγκεκριμένα 
το 1999 εργαστήκαμε 139 ημέρες, το 2012 174 
ημέρες, ενώ το 2018 φτάσαμε τις 186 ημέρες 
εργασίας για να πληρωθούν οι φόροι και οι ει-
σφορές».
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 ■ Παράνομη η 
πληρωμή των 
rapid test από τους 
εργαζόμενους
Του δικηγόρου- εργατολόγου 
Γιάννη Καρούζου 

Ερωτηματικά και νέα δεδομένα στην αγορά ερ-
γασίας δημιουργεί η απόφαση της κυβέρνησης 
να θεσμοθετήσει νέα μέτρα κατά των ανεμβολί-
αστων εργαζόμενων σε ιδιωτικό και δημόσιο το-
μέα, ειδικά όσον αφορά την πληρωμή των rapid 
test από τους ίδιους.

Όπως αναφέρει στο «Mononews»ο δικηγόρος- 
εργατολόγος Γιάννης Καρούζος δεν μπορεί να 
θεωρηθεί δικαιοπολιτικά ορθό να αναλαμβάνει 
το κόστος διενέργειας των διαγνωστικών εξε-
τάσεων οι εργαζόμενοι, είτε είναι εμβολιασμέ-
νοι είτε όχι, μιας και, αφενός ο εργοδότης είναι 
εκείνος που επωφελείται από την εργασία τους. 
Μάλιστα, η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής πα-
ραβιάζει το άρθρου 43 παρ. 10 Ν. 3850/2010 του 
Κώδικα για την υγεία και την ασφάλεια όπου 
ορίζεται ότι «τα μέτρα για την ασφάλεια, την 
υγεία και την υγιεινή κατά την εργασία σε καμία 

περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική 
επιβάρυνση των εργαζομένων». Την ίδια στιγμή, 
ανοίγει ο δρόμος για καταγγελίας συμβάσεων 
εργασίας ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα 
σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που εμποδίζεται 
η εύρυθμη λειτουργία τους. Σύμφωνα με τον κ. 
Καρούζο, σε κάθε περίπτωση η νομιμότητα της 
ενδεχόμενης άσκησης του δικαιώματος της κα-
ταγγελίας είναι αρμοδιότητα των δικαστηρίων.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο- εργατολόγο, «Οι 
ανακοινώσεις για την διενέργεια των rapid tests 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε νομοσχέδιο, 
το οποίο να κατατεθεί στη Βουλή, έπειτα να 
ψηφιστεί και ακολούθως να δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ώστε να έχουν την 
ισχύ νόμου. Είναι προφανές ότι οι αποφάσεις 
επιδρούν άμεσα στις εργασιακές σχέσεις, καθώς 
αυτές, όταν αποκτήσουν ισχύ νόμου, δημιουρ-
γούν ex lege υποχρέωση σε εργαζομένους τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Επί της παρούσης επικεντρώνεται η προσοχή 
στο χώρο του ιδιωτικού τομέα και εξετάζεται 
από νομική άποψη τόσο το περιεχόμενο της 
υποχρέωσης διενέργειας εργαστηριακού rapid 
test αντιγόνου κάθε εβδομάδα όσο και οι έννο-
μες συνέπειες στην περίπτωση αθέτησής της.

Από τη μια πλευρά προβληματίζει έντονα ότι 
οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι, όχι μόνο υπο-
χρεώνονται μία ή δύο φορές, ανά περίπτωση, 
κάθε εβδομάδα να υποβάλλονται σε εργαστηρι-
ακό τεστ σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, αλλά 
οφείλουν να αναλαμβάνουν και το οικονομικό 
κόστος αυτών. Δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιο-
πολιτικά ορθό να αναλαμβάνει το κόστος διε-
νέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων οι εργα-
ζόμενοι, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε όχι, μιας 
και, αφενός ο εργοδότης είναι εκείνος που επω-
φελείται από την εργασία τους και αφετέρου το 
περιεχόμενο της υποχρέωσης αυτής αντίκειται 
ευθέως στη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 10 Ν. 
3850/2010 του Κώδικα για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με την 
οποία ρητά προβλέπεται ότι «τα μέτρα για την 
ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή κατά την 
εργασία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται 
την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων».

Από την άλλη πλευρά, η μη ανταπόκριση του 
ανεμβολίαστου εργαζομένου στην παραπάνω 
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υποχρέωση έχει επιπτώσεις σε συμβατικό επί-
πεδο, αν αναλογιστεί κανείς ότι η εργοδοτική 
πλευρά μπορεί να προβεί σε μείωση μισθού για 
την ημέρα ή τις ημέρες εργασίας, στις οποίες ο 
ανεμβολίαστος εργαζόμενος δεν ανταποκρίνε-
ται στην υποβολή του προαναφερόμενου δια-
γνωστικού ελέγχου.

Δεν αποκλείεται, βέβαια, και η περίπτωση που 
ο εργοδότης, διαβλέποντας τη μη δυνατότητα 
απασχόλησης του ανεμβολίαστου εργαζομέ-
νου σε άλλη θέση εργασίας και τη δημιουργία 
εξ’ αυτού του γεγονότος σοβαρής δυσλειτουρ-
γίας στην επιχείρηση, να προβεί στην άσκηση 
του δικαιώματος καταγγελίας είτε τακτικής, αν 
αφορά σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, 
είτε έκτακτης, αν αφορά σε σύμβαση εργασί-
ας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο. Σε 
κάθε περίπτωση η νομιμότητα της ενδεχόμενης 
άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας είναι 
αρμοδιότητα των δικαστηρίων».

Όπως επισημαίνει ο κ. Καρούζος, «Αξιολογώ-
ντας το περιεχόμενο των ανακοινώσεων του κ. 
Υπουργού Υγείας δε μας βρίσκει σύμφωνους η 
υποχρέωση των ανεμβολίαστων εργαζομένων 
του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα να υπο-
βάλλονται τόσο συχνά σε διαγνωστικές εξετά-
σεις για COVID-19 και μάλιστα να αναλαμβάνουν 
οι ίδιοι το κόστος αυτών. Θεωρούμε ότι ειδικά 
οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει 
πρωτίστως να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
για την προσαρμογή της λειτουργίας των επι-
χειρήσεών τους στη σοβαρή υγειονομική κρίση. 
Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση θα πρέπει να 
δημιουργεί δικά της υγειονομικά πρωτόκολλα 
λειτουργίας, τα οποία να συμβαδίζουν με την 
κείμενη νομοθεσία.

Για την επίτευξη αυτού του εγχειρήματος καίρια 
είναι η συμβολή και του γιατρού εργασίας για τις 
επιχειρήσεις που απασχολούν ετησίως άνω των 
50 εργαζομένων αλλά και η σύμπνοια ανάμεσα 
στον εργοδότη και στα επιχειρησιακά σωματεία 
των εργαζομένων. Θα πρέπει να καλλιεργείται 
πνεύμα συλλογικής ρύθμισης των θεμάτων που 
απασχολούν τη λειτουργία της επιχείρησης.

Αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης του 

ευαίσθητου θέματος των ανεμβολίαστων εργα-
ζομένων η παρότρυνση για εμβολιασμό οφείλει 
να είναι κύριο μέλημα της εργοδοτικής πλευ-
ράς. Αυτό μπορεί να συμβεί με την πλήρη ενη-
μέρωση των ανεμβολίαστων εργαζομένων και 
τη διασκέδαση των ενδεχόμενων επιφυλάξεών 
τους για τον εμβολιασμό κατά του COVID-19.

Εν κατακλείδι, αν η Πολιτεία θεωρήσει σκόπιμη 
την παρέμβασή της στο εργασιακό γίγνεσθαι, 
αυτή θα πρέπει να γίνει, όχι με αποσπασματικό 
τρόπο, αλλά με συστηματικό τρόπο αναμορφώ-
νοντας τον Κώδικα για την υγεία και την ασφά-
λεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010)».

 ■ Απαντήσεις σε 5+1 
ερωτήματα για 
τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό - Πότε 
χάνει τον μισθό του 
ο εργαζόμενος που 
αρνείται να επιδείξει 
πιστοποιητικό
Του δικηγόρου- εργατολόγου 
Γιάννη Καρούζου 

Υποχρεωτική γίνεται πλέον για το σύνολο των 
εργαζόμενων του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα η επίδειξη του πιστοποιητικού (ή βεβαίω-
σης) εμβολιασμού ή του αντίστοιχου εγγράφου 
νόσησης προς προϊστάμενους και εργοδότες.

Στην χθεσινή τροπολογία για τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό αποκλειστικά του προσωπικού σε 
δομές Υγείας και μονάδες φροντίδας, περιλαμ-
βάνεται διάταξη και για τους υπόλοιπους εργα-
ζόμενους η οποία αποσκοπείστην διαμόρφωση 
ασφαλούς υγειονομικής εικόνας στους χώρους 
δουλειάς.

Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση το συ-
γκεκριμένο μέτρο κρίθηκε αναγκαίο προκειμέ-
νου «οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων 
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ή οι εργοδότες να διαμορφώνουν ασφαλή εικό-
να ως προς την ενδεχόμενη διακινδύνευση της 
δημόσιας υγείας που σημειώνεται στο επαγγελ-
ματικό περιβάλλον».

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί πως η επίμα-
χη ρύθμιση αποσκοπεί αποκλειστικά στην απο-
τύπωση του λεγόμενου τείχους ανοσίας γι’ αυτό 
και δεν ζητείται επίδειξη αρνητικού διαγνωστι-
κού τεστ. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται το 
παραμικρό για την περίπτωση άρνησης επίδει-
ξης του πιστοποιητικού.

Ο δικηγόρος- εργατολόγος Γιάννης Καρούζος 
μέσω του mononews.gr απαντάει σε έξι ερω-
τήματα σχετικά με το ποια είναι τα δικαιώματα 
εργοδότη και εργαζόμενου μετά την εφαρμογή 
της τροπολογίας, αλλά και πότε κινδυνεύει ένας 
εργαζόμενος να χάσει τον μισθό του.

1) Έχω υποχρέωση να ενημερώσω τον εργοδότη 
μου αν έχω εμβολιαστεί; Ποιες οι συνέπειες αν 
αρνηθώ;

Σύμφωνα με την τροπολογία όλοι οι εργαζόμε-
νοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα έχουν υπο-
χρέωση να ενημερώσουν αν έχουν εμβολιαστεί 
ή έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, επιδει-
κνύοντας σχετικά πιστοποιητικά. Η μη συμμόρ-
φωση του εργαζόμενοι στη σχετική υποχρέωση 
δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να τοποθετή-
σει τον εργαζόμενο σε καθήκοντα που δεν τον 
εκθέτουν σε κίνδυνο νόσησης, όπως υπηρεσία 
back office, τηλεργασία, ακόμη και υποδεέστερα 
καθήκοντα. Σε καμία περίπτωση ο εργοδότης, 
δεν μπορεί κατ’ αρχήν να επιβάλλει ως κύρω-
ση στον εργαζόμενο την απόλυση, αφού δεν 
προβλέπεται νομοθετικά. Στην αδικαιολόγητη 
επιμονή του εργαζόμενου να αρνείται την ενη-
μέρωση και αφού ο εργοδότης εξαντλήσει τα 
παραπάνω, μπορεί να τον αποστερήσει από την 
καταβολή μισθού, αφού η υποχρέωση ενημέρω-
σης για τον εργαζόμενο, αποτελεί κύρια υποχρέ-
ωση της σύμβασης εργασίας του.

2) Αναζητώ εργασία. Μπορεί να μου ζητηθεί ο 
εμβολιασμός ως προαπαιτούμενο πρόσληψης;

Ο εργοδότης, ύστερα κυρίως από τις διευκο-
λύνσεις που του παρέχονται να χαρακτηρίσει 
την επιχείρησή του ως «covid free» επιχείρηση, 
αλλά και επειδή αυτός έχει την υποχρέωση επι-
βολής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην 

επιχείρησή του, μπορεί να επιλέξει προς πρό-
σληψη εργαζόμενο που έχει εμβολιαστεί, αντί 
άλλου που παραμένει ανεμβολίαστος.

3) Εργάζομαι υπό το καθεστώς της τηλεργασίας 
σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Θα υποχρεω-
θώ σε εμβολιασμό;

Όσο παραμένετε σε καθεστώς τηλεργασίας, δη-
λαδή εξ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών, χω-
ρίς τη φυσική σας παρουσία στην εγκατάσταση 
του εργοδότη, δεν μπορείτε να υποχρεωθείτε 
σε εμβολιασμό. Ούτε θα τεθείτε σε αναστολή 
λόγω του μη εμβολιασμού σας. Το ορθό είναι να 
υποχρεωθείτε σε εμβολιασμό όταν παύσει το 
σύστημα τηλεργασίας και επανέλθετε με τη φυ-
σική σας παρουσία στην επιχείρηση.

4) Αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα υγείας που 
ο οικογενειακός μου γιατρός με συμβούλεψε να 
μην εμβολιαστώ και απασχολούμαι σε γηροκο-
μείο. Τι ισχύει;

Η διαπίστωση λόγων υγείας που εμποδίζουν 
τον εμβολιασμό σας, θα πρέπει να πιστοποιού-
νται από ειδική υγειονομική επιτροπή που θα 
συστηθεί σε επίπεδο περιφέρειας και να εμπί-
πτει στη λίστα των εξαιρέσεων που θα ανακοι-
νωθούν από την αρμόδια Εθνική Επιτροπή.

5) Εργάζομαι σε γηροκομείο και νοσηλευτικό 
ίδρυμα και αρνούμαι να εμβολιαστώ. Μπορεί ο 
εργοδότης μου να με απασχολήσει σε διαφορε-
τικά καθήκοντα από αυτά που ασκούσα ώστε να 
συνεχίσω να λαμβάνω τον μισθό μου;

Όχι, στην περίπτωσή σας ο εργοδότης υποχρε-
ούται να μην αποδεχθεί τις υπηρεσίες σας και 
να σας αποστερήσει του μισθού σας μέχρις ότου 
εμβολιαστείτε, εννοώντας την πάροδο 14 ημε-
ρών από τη διενέργεια της δεύτερης δόσης ή της 
πρώτης σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου.

6) Εργάζομαι σε δημόσιο νοσοκομείο και διστά-
ζω να εμβολιαστώ. Μπορώ να ζητήσω μετάταξη 
σε άλλη υπηρεσία;

Η άρνησή σας να εμβολιαστείτε επιφέρει την 
αναστολή των καθηκόντων, που παρέχεται στο 
νοσοκομείο, δηλαδή εμπίπτετε σε μία ανενεργή 
περίοδο της υπαλληλικής σας εξέλιξης, στη δι-
άρκεια της οποίας αναστέλλονται όλα τα υπη-
ρεσιακά σας δικαιώματα, ακόμα και μετάταξης, 
κρίσης, προαγωγής και εν γένει εξέλιξή σας.
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 ■ Επίσκεψη του ΣΚΩΘ 
στον υφυπουργό 
Εσωτερικών, 
αρμόδιο για θέματα 
Μακεδονίας Θράκης, 
Σταύρο Καλαφάτη

Κλιμάκιο του Δ.Σ. του Συλλόγου Κοσμηματο-
πωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης επισκέ-
φτηκε τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για 
θέματα Μακεδονίας Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη, 
προκειμένου να τον ενημερώσει για ζητήματα 

του κλάδου της κοσμηματοποιίας και θέματα 
λειτουργίας της αγοράς της Θεσσαλονίκης. 

Ο υφυπουργός άκουσε με ενδιαφέρον τις θέσεις 
του ΣΚΩΘ απέναντι στα ζητήματα που του έθε-
σαν ο πρόεδρος και οι εκπρόσωποι του Συλλό-
γου, ενώ εξέφρασε τη διάθεση να αναλάβει σχε-
τικές πρωτοβουλίες για την επίλυσή τους. 

O πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ και του ΣΚΩΘ, Πέτρος 
Καλπακίδης έθεσε υπόψιν του κ. Καλαφάτη θέ-
ματα, που χρήζουν άμεσης λύσης, όπως ο φόρος 
πολυτελείας, το παρεμπόριο, η ασφάλεια, ενώ 
πρότεινε μεταξύ άλλων την ενσωμάτωση του 
ελληνικού κοσμήματος στις καμπάνιες προβο-
λής της πόλης και της χώρας.

 ■ Έρευνα ΙΕΛΚΑ - 1 
στους 2 καταναλωτές 
θα διατηρήσει τις 
συνήθειες υγιεινής 
και ασφάλειας και 
μετά το 2021

Το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Κα-
ταναλωτικών Αγαθών) πραγματοποίησε έρευνα 
καταναλωτών, με δείγμα 950 ατόμων την πε-
ρίοδο 7 έως 10 Ιουλίου 2021 με θέμα τις κατα-
ναλωτικές συνήθειες των καταναλωτών λόγω 
της εμφάνισης του ιού CODID-19 στην Ελλάδα. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν την επίδραση της 
πανδημίας στην καταναλωτική συμπεριφορά, 
καθώς και ότι σημαντικά ποσοστά του πληθυ-
σμού θα εξακολουθούν να επηρεάζονται στην 
συμπεριφορά τους λόγω της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού.

Καταρχάς καταγράφεται σαφώς μία σημαντι-
κή επίδραση της πανδημίας και συγκεκριμένα 
των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας και της 
παραμονής στο σπίτι στην διατροφή των κατα-
ναλωτών και στο σωματικό τους βάρος. Όπως 
φαίνεται στο σχήμα 1, το 38% των καταναλω-
τών δηλώνουν ότι την χρονιά που πέρασε αυ-
ξήθηκε το σωματικό τους βάρος, ενώ μόλις ένα 
15% ότι μειώθηκε. Παράλληλα, 24% δηλώνει 
ότι την χρονιά που πέρασε χειροτέρεψε η δι-
ατροφή τους, ενώ ένα 14% ότι βελτιώθηκε. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι για τις διατροφικές 
συνήθειες της πανδημίας, το «ισοζύγιο θετικών 
και αρνητικών» επιδράσεων, τείνει προς αρ-
νητικό πρόσημο. Παρότι κατά τη διάρκεια των 
lockdown συνήθειες όπως η μαγειρική στο σπίτι 
επέδρασσαν θετικά στο κομμάτι της διατροφής, 
άλλοι παράγοντες όπως η αύξηση των παραγγε-
λιών έτοιμου φαγητού και η έλλειψη σωματικής 
άσκησης αντιστάθμισαν τα όποια οφέλη. Επο-
μένως πέρα την επιστροφή στην κανονικότητα 
σε σχέση με τις αγοραστικές συνήθειες, πλέον 
βλέπουμε και την αρχή μίας μακράς διάρκειας 
διαδικασίας επιστροφής στην κανονικότητα και 
για τις διατροφικές συνήθειες.
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Σχήμα 1: Επίδραση πανδημίας στην διατροφή και στο σωματικό βάρος

Σχήμα 2: Διατήρηση συνηθειών λόγω COVID-19
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Βέβαια η επιστροφή στην κανονικότητα σε σχέ-
ση με τις αγοραστικές συνήθειες είναι δεδομέ-
νο ότι θα διαρκέσει αρκετά μεγάλο χρονικό δι-
άστημα. Όπως καταγράφεται στο σχήμα 2, μία 
σειρά από συνηθειών που υιοθετήθηκαν λόγω 
της εμφάνισης της κρίσης του COVID-19 αναμέ-

νεται να διατηρηθούν από μεγάλες ομάδες των 
καταναλωτών ακόμα και το 2022 (ή και να μην 
σταματήσουν ποτέ).

• Μόλις το 12% έχει σταματήσει να φοράει 
μάσκα στα καταστήματα, το 19% θα σταμα-
τήσει άμεσα και το 29% μέσα στο 2021. Το 
υπόλοιπο 61% φαίνεται ότι θα συνεχίσει να 
φοράει μάσκα και μετά το 2021.

• Αξιοσημείωτο είναι ότι 1 στους 3 θα διατη-
ρήσουν την τάση της αποφυγής εξόδου από 
το σπίτι ακόμα και το επόμενο έτος, ενδει-
κτικό της αίσθησης κινδύνου που υπάρχει 
ακόμα και σήμερα.

• Μεγάλή διείσδυση στην καθημερινότητα 
καταγράφεται για τα αντισηπτικά με το 24% 
του κοινού να δηλώνει ότι δεν θα σταματή-
σει ποτέ να κουβαλάει μαζί του αντισηπτι-
κά.

 ■ Πότε ξεκινά η 
ενίσχυση 25.000 
επιχειρήσεων με 
μείωση τζίρου άνω 
του 30%

Εντός του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το πρό-
γραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που συμ-
μετείχαν στους τρεις πρώτους κύκλους της επι-
στρεπτέας προκαταβολής και αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ρευστότητας. Πρόκειται για 25.000 
επιχειρήσεις οι οποίες είχαν μείωση τζίρου κατά 
30% το 2020.

Ρευστότητα έως 35% της συνολικής ενίσχυσης

Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να απο-
κτήσουν ρευστότητα, που μπορεί να φθάσει στο 
35% της συνολικής ενίσχυσης που έλαβαν από 
τους τρεις πρώτους κύκλους των επιστρεπτέων 
προκαταβολών.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα επιλέ-
ξουν να ενισχυθούν μέσω αυτής της διαδικα-
σίας θα απολέσουν το δικαίωμα της έκπτωσης 
κατά 50% για την επιστροφή των ποσών που 
έλαβαν από την επιστρεπτέα προκαταβολή, 
όπως ανακοίνωσε τον περασμένο Απρίλιο το 
υπουργείο Οικονομικών. Όσοι αποφασίσουν να 
αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα καλούνται 
να αποπληρώσουν το 100% της ενίσχυσης των 
επιστρεπτέων 1, 2 και 3 σε 60 μήνες, από τον Ια-
νουάριο του 2022.

Πρόκειται κυρίως για μικρά εμπορικά καταστή-
ματα, επιχειρήσεις εστίασης και κάποιες άλλες 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως γυμνα-
στήρια. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν πρό-
σβαση στον τραπεζικό δανεισμό και στερούνται 
κεφαλαίων για την επανεκκίνησή τους και την 
πληρωμή των υποχρεώσεών τους σε φορολο-
γικά και ασφαλιστικά ταμεία. Το ποσό που θα 
λάβουν όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στο πρό-
γραμμα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για 
την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφο-
ρών μέχρι τα τέλη του 2021.

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμέ-
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νεται έως τo τέλος Σεπτεμβρίου να αναρτήσει 
στο Taxisnet αναλυτικά τα ποσά που έχει λάβει 
κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας, καθώς και 
το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει 
στο κράτος προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν 
πλήρη εικόνα και να αποφασίσουν πώς θα απο-
πληρώσουν την οφειλή. Σε αυτά θα αναγράφε-
ται τόσο το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που 
τους χορηγήθηκε, όσο και εκείνο που πρέπει να 
επιστρέψουν εντόκως.

Δύο δυνατότητες αποπληρωμής

Το ύψος του συνολικού ποσού που πρέπει να 
γυρίσει στο Δημόσιο ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ 
και οι πληττόμενοι από την πανδημία, οι οποίοι 
έκαναν χρήση του μέτρου, έχουν δύο δυνατότη-
τες αποπληρωμής:

• Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που 
οφείλουν σε 60 δόσεις, ξεκινώντας από τον 
Ιανουάριο του 2022.

• Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που 
έχουν λάβει με επιπλέον «κούρεμα» ύψους 
15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι κύκλοι της επιστρεπτέας 
προκαταβολής ήταν 7. Στις επιστρεπτέες 4, 5, 6 
και 7 το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, 
υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργα-
ζομένων έως την 31η Ιουλίου 2021.

 ■ Επιδοτήσεις 5,3 
δισ. ευρώ για 
μικρομεσαίους από 
Ταμείο Ανάκαμψης 
και νέο ΕΣΠΑ

Επιδοτήσεις 1,5 δισ. ευρώ από το Εθνικό Σχέ-
διο Ανάκαμψης και 3,8 δισ. από το πρόγραμμα 
Aνταγωνιστικότητα - Eπιχειρηματικότητα - Kαι-
νοτομία του νέου ΕΣΠΑ, ήτοι συνολικά 5,3 δισ. 
ευρώ, θα αποτελέσουν βασικά χρηματοδοτικά 
εργαλεία για την ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα.

Βασικό μέλημα του οικονομικού επιτελείου εί-

ναι να ενεργοποιήσει έως το τέλος του έτους το 
συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του 
ΕΣΠΑ αξίας 3,8 δισ. ευρώ (σύμφωνα με το τελικό 
σχέδιο που κατατέθηκε στην ΕΕ), για να μπορέ-
σουν να «τρέξουν» επιδοτήσεις προς τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις.

«Kεντρικός στόχος είναι να στηριχθούν οι επι-
χειρήσεις και οι θέσεις απασχόλησης και να μην 
υπάρξουν λουκέτα κατά την επιστροφή στην κα-
νονικότητα», αναφέρει παράγοντας του οικονο-
μικού επιτελείου. Στο ΕΣΠΑ, υπό την αίρεση ότι 
τα προγράμματα θα έχουν εγκριθεί το επόμενο 
διάστημα, θα γίνουν και οι πρώτες προσκλήσεις 
έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα προβλέπονται επιδοτήσεις 1,5 δισ. 
ευρώ που μπορεί να κινητοποιήσουν έως και 3,5 
δισ. ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων μέσα από τα Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμ-
ψης.

Οι επιδοτήσεις είναι ανεξάρτητες από τα δάνεια 
ύψους 13 δισ. ευρώ που προγραμματίζεται να 
δοθούν στις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν 
ολοκληρωμένα business plan και ενισχύουν 
κατά κύριο λόγο τους μικρομεσαίους που δεν 
έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Οι επιδοτήσεις αφορούν

• Ενέργειες βελτίωσης της ενεργειακής απο-
δοτικότητας της λειτουργίας των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων με στόχο εξοικονόμηση 
κατ’ ελάχιστον 30%. Περιλαμβάνονται ενερ-
γειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή 
αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συ-
στήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαί-
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σιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάστα-
ση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, 
ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ. Το έργο 
ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ θα βοηθήσει 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
και θα δημιουργήσει τόνωση δραστηριότη-
τας και θέσεων εργασίας για τους πάροχους 
των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες.

• Δημιουργία σταθμών φόρτισης για ηλεκτρο-
κίνητα οχήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα 
(αεροδρόμια, εθνικές οδοί, σταθμοί εξυ-
πηρέτησης οχημάτων, πρατήρια καυσίμων 
κ.λπ.). Επιδοτείται η αντικατάσταση των πα-
λαιών ρυπογόνων ταξί με ηλεκτρικά. Ύψος 
του έργου 100 εκατομμυρίων ευρώ

• Παρεμβάσεις για τον Ορεινό Τουρισμό, τον 
Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας (αξιοποίηση Ια-
ματικών πηγών), τον Αγροτουρισμό και την 
Γαστρονομία, την αναβάθμιση των τουρι-
στικών λιμανιών, τον Καταδυτικό τουρισμό, 
την προσβασιμότητα στις παραλίες. Στόχοι 
η βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού 
προϊόντος, η βελτίωση της απόδοσης των 
υφιστάμενων τουριστικών επενδύσεων και 
η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Θα 
διατεθούν σε επιδοτήσεις περίπου 100εκα-
τομμυρια ευρώ

• Παραγωγή των υδατοκαλλιεργειών και δια-
φοροποίηση της παραγωγής. Οι ενισχύσεις 
αφορούν μεταξύ άλλων τις καινοτόμες λύ-
σεις εξοπλισμού, την έρευνα, την μεταφορά 

τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση του αν-
θρώπινου δυναμικού. Επίσης, προβλέπεται 
η δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για 
απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών 
γλυκού νερού. Στόχος η αύξηση της παραγω-
γικότητας, η μείωση του κόστους παραγω-
γής, η αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων 
του κλάδου και των θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται.

• Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού 
τομέα. Περιλαμβάνεται: (α) Η υποστήριξη 
των εξαγωγικών δραστηριοτήτων (πλατφόρ-
μα που διευκολύνει την έκδοση πιστοποι-
ητικών αναγκαίων για εξαγωγές, σύστημα 
Business Intelligence για εισαγωγές και εξα-
γωγές, πύλη για την προώθηση ελληνικών 
αγροτικών προϊόντων), (β) Η αγορά και ανά-
πτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού χρήσιμου 
για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα 
(Xband Meteorological Radar, Telemetry & 
Remote-Control Stations, Unmanned Aerial 
Vehicle Systems, υψηλής ανάλυσης δορυφο-
ρικές εικόνες και υποδομές για την ανάλυσή 
τους κ.λπ.) και (γ) Η ανάπτυξη ολοκληρωμέ-
νων πληροφοριακών συστημάτων (για τη 
νέα ΚΑΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προ-
ϊόντων, Management Information System 
για θέματα άρδευσης κ.λπ.).Οι επιδοτήσεις 
ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

• Δράσεις εξοικονόμησης νερού για επιχει-
ρήσεις, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Πε-
ριλαμβάνονται και εγκαταστάσεις αφαλά-
τωσης με συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ). Πρόγραμμα «εξοικονόμησης 
ύδατος» για την καλύτερη διαχείριση του 
πόσιμου νερού.

• Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν τη 
λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότη-
τα τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογί-
ες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από 
απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση 
εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, 
κυβερνοασφάλειας κ.λπ. με κριτήρια δια-
σποράς της ενίσχυσης και έμφαση στην κά-
λυψη και των μικρότερων επιχειρήσεων. Το 
ύψος του προγράμματος φτάνει τα 375 εκα-
τομμύρια ευρώ.
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 ■ Ακυρώνονται 
πρόστιμα για 
συγκεντρωτικές 
καταστάσεις 
τιμολογίων

Η εφορία «σβήνει» πρόστιμα που δέχθηκαν 
χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες για 
συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων, τις 
γνωστές και ως ΜΥΦ. Πρόκειται για πρόστιμα 
εκπροθέσμου υποβολής δηλώσεων από το 2015 
και μετά παρότι το υπουργείο Οικονομικών δι-
έρρεε πως θα έδινε παράταση. Άφησε όμως τε-
λικά ακάλυπτους τους φορολογούμενους με 
συνέπεια να τους επιβληθούν μαζικά πρόστιμα, 
τα οποια τώρα όμως θα σβηστούν «οίκοθεν» και 
αναδρομικά.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τα ημερολο-
γιακά έτη 2015, 2016 και 2017, θεωρείται ως μία 
δήλωση, η υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών κα-
ταστάσεων φορολογικών στοιχείων, που αφο-
ρούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως 
του πλήθους αυτών. Για τα ημερολογιακά έτη 
2015 και επόμενα, θεωρείται ως μία δήλωση η 
υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών κατα-
στάσεων που αφορούν το ίδιο ημερολογιακό 
έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους των υποβλη-
θεισών καταστάσεων, καθώς και του πλήθους 
των τροποποιούμενων στοιχείων σε κάθε μια 
από τις καταστάσεις αυτές.

Ποια πρόστιμα ακυρώνονται

Παράλληλα πρόστιμα που έχουν εκδοθεί από 
1-1-2020 και έως τη δημοσίευση της συγκεκριμέ-
νης απόφασης και αφορούν στην υποβολή των 
αρχικών ή τροποποιητικών καταστάσεων φο-
ρολογικών στοιχείων για τα ημερολογιακά έτη 
2015 και επόμενα, ακυρώνονται από τον Προϊ-
στάμενο της Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε την προαναφε-
ρόμενη πράξη ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή 
αναστολής λειτουργίας της εν λόγω Δ.Ο.Υ., από 

τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας υποδοχής.

Κατ́  εφαρμογή των διατάξεων, o Προϊστάμενος 
της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου που εξέδωσε 
την προαναφερόμενη πράξη επιβολής προστί-
μου ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής 
λειτουργίας της Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση, ο Προ-
ϊστάμενος της υπηρεσίας υποδοχής, ακυρώνει 
την εν λόγω πράξη, οίκοθεν ή έπειτα από σχετι-
κή αίτηση του φορολογούμενου σε περίπτωση 
που τα ως άνω πρόστιμα έχουν επιβληθεί κα-
τόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ορθής τήρησης 
βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, εκδίδοντας σχε-
τική απόφαση, ανεξαρτήτως υποβολής ή μη από 
τον φορολογούμενο ενδικοφανούς προσφυγής 
ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 
ή προσφυγής του στα Διοικητικά Δικαστήρια 
κατόπιν απόρριψης της ως άνω ενδικοφανούς 
προσφυγής του και αποστέλλει σχετική ενημέ-
ρωση στη θυρίδα του στην προσωποποιημένη 
πληροφόρηση περί της ακύρωσης του προστί-
μου. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, αφού συμψηφι-
σθούν με βεβαιωμένες οφειλές, επιστρέφονται.

Σημειώνεται ότι με τροπολογία που κατέθεσε το 
υπουργείο Οικονομικών τον περασμένο Δεκέμ-
βριο, έλυσε ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα που έχει 
προκύψει για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, οι οποίοι καλούνταν να 
πληρώσουν πρόστιμα για το έτος 2014, παρά 
τη σιωπηρή προθεσμία που είχε δώσει τότε το 
υπουργείο. Μάλιστα ήταν η πρώτη χρονιά που 
οι επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν στην υποβολή 
συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προ-
μηθευτών σε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της ΑΑΔΕ.

 ■ Επιδότηση 
παγίων δαπανών: 
Αυτόματη διαγραφή 
φορολογικών 
οφειλών σε 2 βήματα

Σε δύο βήματα θα γίνεται ο συμψηφισμός φο-
ρολογικών οφειλών για τις 31.000 επιχειρήσεις 
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που έχουν κριθεί δικαιούχοι του προγράμμα-
τος επιδότησης παγίων δαπανών συμφωνα με 
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Βήμα 1: Για τις επιχειρήσεις που έχουν υπο-
βάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport», προσδιορίζοντας το 
ποσό που επιθυμεί να διατεθεί για την εξόφληση 
φορολογικών οφειλών, από την επόμενη ημέρα 
της υποβολής της αιτήσεων, ελέγχεται καθημε-
ρινά από την ΑΑΔΕ, με αυτοματοποιημένο τρό-
πο, εάν οι δικαιούχες επιχειρήσεις εμφανίζουν 
στο TAXIS οφειλές φόρων (φόρος εισοδήματος, 
ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι) που έχουν βεβαι-
ωθεί ή θα βεβαιωθούν στο β΄ εξάμηνο του 2021.

Βήμα 2: Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει 
τέτοιες οφειλές, οι οφειλές αυτές εξοφλούνται 
αυτόματα με το ποσό επιδότησης παγίων δα-
πανών που δικαιούται η επιχείρηση, μέχρι την 
εξάντληση του ποσού αυτού.

Η πλατφόρμα «myBusinessSupport» παρέ-
χει διαρκή ενημέρωση στις επιχειρήσεις που 
έχουν ενταχθεί στην επιδότηση παγίων δαπα-
νών για τα εξής:

• το αρχικό ποσό που η επιχείρηση επέλεξε 
να διαθέσει για την εξόφληση των φορολο-
γικών οφειλών

• τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί με το 
ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών (εί-
δος φόρου, χρόνος εξόφλησης)

• το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό προς εξόφλη-
ση φορολογικών οφειλών της επιχείρησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Με βάση τα παραπάνω, έστω ότι μια επιχείρη-
ση δικαιούται συνολικό ποσό επιδότησης πα-
γίων δαπανών 10.000 € και με την αίτησή της 
επιλέγει να διατεθεί για την εξόφληση παγίων 
δαπανών το 40%, ήτοι 4.000€.

Από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύπτει 
ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ 
μηνός Ιουλίου, από την οποία προκύπτει φόρος 
προς καταβολή 2.500€. Το σύστημα προχωρά 
στην εξόφληση του φόρου αυτού, μειώνοντας 
ισόποσα το διαθέσιμο ποσό για επόμενων εξό-

φληση φορολογικών οφειλών σε 4.000 – 2.500 
= 1.500€.

Στην εφαρμογή της επιδότησης παγίων δαπα-
νών της πλατφόρμας «myBusinessSupport», η 
επιχείρηση μπορεί να λάβει ενημέρωση για τα 
παραπάνω και να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή 
ποιο είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο της επιδότη-
σης που θα αξιοποιηθεί αυτόματα για την εξό-
φληση φόρων.

Επειδή μεταξύ της υποβολής δηλώσεων και 
της εμφάνισης των οφειλών από τις δηλώσεις 
στην προσωποποιημένη πληροφόρησης στο 
«myTAXISnet» μεσολαβούν ορισμένες ώρες, η 
ΑΑΔΕ συνιστά στις επιχειρήσεις να υποβάλουν 
τις δηλώσεις για τους φόρους που μπορούν να 
εξοφληθούν από την επιδότηση παγίων δα-
πανών το αργότερο δύο ημέρες πριν την προ-
θεσμία καταβολής του φόρου, ώστε μέχρι την 
εκπνοή της προθεσμίας αυτής να διενεργηθεί 
η έκπτωση του φόρου και να δουν εγκαίρως το 
τυχόν υπόλοιπο προς εξόφληση.

 ■ Επιστρεπτέες 
προκαταβολές- 
Δεύτερη ευκαιρία 
για επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες

Μία ακόμη ευκαιρία να διεκδικήσουν φθηνά 
κρατικά δάνεια μέσα από τις επιστρεπτέες 
προκαταβολές 3 και 4 έχουν εκ των υστέρων 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες. H Ανεξάρτη-
τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έθεσε σε λειτουρ-
γία την πλατφόρμα υποβολής ενστάσεων και 
οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις σχετικές δια-
τάξεις, μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανε-
ξέτασης μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από 
την επόμενη ημέρα παραλαβής ενημερωτικού 
e-mail από την ανεξάρτητη Αρχή.

E-mail από την ΑΑΔΕ

Τα σχετικά ενημερωτικά e-mail θα σταλούν σε 
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όλες τις επιχειρήσεις εντός των επόμενων ημε-
ρών από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας 
των αιτημάτων επανεξέτασης. 

Στο αίτημα επανεξέτασης που θα υποβάλουν 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώσουν το 
σύστημα για ποιον κύκλο επιστρεπτέας υπέβα-
λαν αίτηση και απορρίφθηκε, αλλά και τις αιτί-
ες που αποκλείστηκαν από την κρατική χρημα-
τοδότηση. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να στείλουν συνημμέ-
να όλα τα δικαιολογητικά που δικαιολογούν 
την ένστασή τους, ενώ οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 
θα επανεξετάσουν τα αιτήματα στη βάση των 
νέων δεδομένων.

Στον τρίτο κύκλο επιστρεπτέας, 10.522 επι-
χειρήσεις ενισχύθηκαν με 1,51 δισ. ευρώ, ενώ 
στον τέταρτο κύκλο ενισχύθηκαν 447.041 επι-
χειρήσεις με ποσό ύψους 2,175 δισ. ευρώ.

Μετά το πέρας της υποβολής των δηλώσεων 
από τα νομικά πρόσωπα η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει 
στο Taxisnet τα ποσά που έχουν δοθεί στους 
δικαιούχους από τους 7 κύκλους Επιστρεπτέ-
ας Προκαταβολής και αυτά που πρέπει να επι-
στραφούν στο κράτος.

Οι επιλογές που έχον οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι έχουν τις εξής επιλογές: 

• Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που 
οφείλει σε 60 δόσεις, ξεκινώντας από τον 
Ιανουάριο του 2022.

• Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που 
έχουν λάβει με επιπλέον «κούρεμα» ύψους 
15% επί του επιστρεπτέου τμήματος

• Να επιλέξουν όσοι είχαν μείωση εσόδων 
τουλάχιστον 30% το 2020 αντί του κουρέ-
ματος της οφειλής των τριών πρώτων φά-
σεων, το οποίο φτάνει στο 50% να λάβουν 
«επιταγή» η οποία θα έχει αξία, ίση με το 
35% των ποσών που έλαβε αθροιστικά κατά 
τις τρεις πρώτες φάσεις με την οποία θα 
μπορούν αποπληρωθούν φετινές φορολο-
γικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος, 
ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση θα 
πρέπει να εξοφληθεί το 100% της Επιστρε-
πτέας σε 60 δόσεις από 31/1/2022.

 ■ Πώς θα ρυθμιστούν 
κορονοχρέη 8,5 δισ. 
ευρώ νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων – 
Οδηγός επιβίωσης

Χρέη 8,5 δισ. ευρώ που δημιουργήθηκαν καθ’ 
όλη την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, από 
τον Μάρτιο του 2020 έως και σήμερα, καλού-
νται να ρυθμίσουν όσοι βρέθηκαν στη δίνη του 
κυκλώνα, νοικοκυριά ή επιχειρήσεις. Μόνο τα 
χρέη προς την εφορία που δημιούργησαν περί-
που 820.000 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες και φυσικά πρόσωπα ανέρχονται σε 2,26 
δισ. ευρώ.

Περίπου 900.000 ευρώ είναι τα χρέη προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία κ.α., ενώ θα πρέπει να επι-
στραφεί ποσό ύψους 5,3 δισ. ευρώ που έλαβαν 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες μέσω των 7 κύ-
κλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Οκτώ απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα για το 
πως πώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν 
δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την πανδημία μπο-
ρούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από τον 
πρώτο κιόλας μήνα του 2022, για να μη βρεθούν 
απέναντι σε ένα νέο βουνό οφειλών και δόσεων.

1. Ποιες οφειλές εντάσσονται στη νέα ρύθ-
μιση των 36 ή 72 δόσεων;

Όλες οι αρρύθμιστες οφειλές για τις οποίες 
έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και πα-
ράταση εφάπαξ καταβολής έως τις 31/12/2021, 
λόγω κορονοϊού, καθώς και όλες οι βεβαιωθεί-
σες εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 
2021 φορολογικές οφειλές που κατέστησαν λη-
ξιπρόθεσμες και παρέμειναν αρρύθμιστες μέχρι 
σήμερα, θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρό-
γραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Ακό-
μα μπορούν να ρυθμιστούν φόρος εισοδήματος 
και ΕΝΦΙΑ έτους 2020 που έμειναν απλήρωτοι, 
αλλά και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές που 
δεν έχουν πληρωθεί από τον Μάρτιο του 2020 
μέχρι σήμερα.

2. Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση της νέας 
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ρύθμισης;

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

• Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες 
που έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενοι βά-
σει ΚΑΔ από το υπουργείο Οικονομικών (θα 
χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ 
Απριλίου 2020). 

• Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργα-
σίας έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή και 
έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή 
είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συν-Εργα-
σία».

• Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειω-
μένο μίσθωμα βάσει δήλωσης Covid.

• Ανεργοι εγγεγραμμένοι για το διάστημα της 
υγειονομικής κρίσης στον ΟΑΕΔ.

3. Προβλέπεται κούρεμα οφειλής;

Δεν προβλέπεται κανένα κούρεμα οφειλής. Οι 
οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν 
τα χρέη τους σε 36 άτοκες ή 72 δόσεις με επιτό-
κιο 2,5%.

4. Πότε θα αρχίσουν να «τρέχουν» οι δόσεις;

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η πρώ-
τη δόση για όσους αποφασίσουν να ενταχθούν 
στη νέα ρύθμιση θα καταβληθεί έως τις 31 Ια-
νουαρίου 2022.

5. Σε πόσες δόσεις μπορώ να επιστρέψω το 
κρατικό δάνειο που έλαβα μέσω των επι-
στρεπτέων προκαταβολών;

Σύμφωνα με όσα έχουν εξαγγελθεί, η αποπλη-
ρωμή του οφειλόμενου ποσού θα πραγματοποι-
ηθεί σε 60 δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί 
στο τέλος Ιανουαρίου 2022.

6. Προβλέπεται κούρεμα του ποσού που 
πρέπει να επιστραφεί;

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι για τους 3 
πρώτους κύκλους των επιστρεπτέων προκα-
ταβολών παρέχεται η δυνατότητα «κουρέμα-
τος» του ποσού κατά 30% για όσες επιχειρήσεις 
έχουν μείωση τζίρου από 15% έως 30% και κατά 
50% για όσες έχουν μείωση τζίρου άνω του 30%. 

Για τους υπόλοιπους κύκλους 4, 5, 6 και 7 προ-
βλέπεται κούρεμα κατά 50% του ποσού που 
πρέπει να επιστραφεί στο Δημόσιο.

7. Υπάρχει δυνατότητα εφάπαξ καταβολής 
του ποσού;

Οσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες αποφασί-
σουν να αποπληρώσουν το ποσό σε μία δόση 
στα τέλη του έτους, θα έχουν επιπλέον έκπτω-
ση 15%.

8. Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν 
πιστωτικό κουπόνι;

Για τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προβλή-
ματα ρευστότητας παρέχεται η δυνατότητα οι 
δικαιούχοι να λάβουν ένα πιστωτικό κουπόνι 
για συμψηφισμό με κάθε μορφής νέα φορολογι-
κή ή ασφαλιστική υποχρέωση, αξίας ίσης με το 
35% των ενισχύσεων που έχουν λάβει από τους 
τρεις πρώτους κύκλους επιστρεπτέας προκατα-
βολής.

 ■ Οι προϋποθέσεις 
επανένταξης στην 
πάγια ρύθμιση των  
24 ή 48 δόσεων

Τις προϋποθέσεις αλλά και τα εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει 
να συντρέχουν ώστε να γίνει αποδεκτή από τη 
φορολογική διοίκηση η αίτηση οφειλετών για 
επανένταξη στην πάγια ρύθμιση των 24 και 48 
δόσεων, αποσαφηνίζει με εγκύκλιό της η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του υφυπουρ-
γού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου 
από χθες δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία για τους 
πληττόμενους της πανδημίας που ήταν την 1η 
Νοεμβρίου 2019 ενταγμένοι στην παλιά πάγια 
ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, αλλά μετά την ημε-
ρομηνία αυτή τέθηκαν εκτός της ρύθμισης, είτε 
επειδή δεν κατέβαλαν δύο ή περισσότερες συ-
νεχόμενες δόσεις είτε επειδή άφησαν απλήρω-
τα ή αρρύθμιστα άλλα νεότερα χρέη τους.
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Αντίθετα, οι μη πληττόμενοι οφειλέτες είναι 
υποχρεωμένοι να περιμένουν μέχρι την 1η 
Οκτωβρίου 2021 για να ενταχθούν στη νέα πά-
για ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά και πε-
ριουσιακά κριτήρια που καθορίζονται. Όποιος 
οφειλέτης εκτός από την παλαιά ρύθμιση έχασε 
και άλλη κατά την τελευταία διετία, μένει εκτός 
της δεύτερης ευκαιρίας.

Τα κριτήρια

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, τα κριτήρια 
που πρέπει να πληροί ένας οφειλέτης είναι τα 
ακόλουθα:

• Η ιδιότητα με την οποία ο οφειλέτης υπάγε-
ται στη ρύθμιση καθορίζεται κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης. Αν ασκεί επιχείρηση 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, υπά-
γεται στις ρυθμίσεις για τα φυσικά πρόσω-
πα - επιτηδευματίες. Αν είναι υποκείμενος 
σε ΦΠΑ με υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, αντι-
μετωπίζεται αναλόγως. Αν δεν ασκεί επιχεί-
ρηση αντιμετωπίζεται ως φυσικό πρόσωπο 
- μη επιτηδευματίας. Για την ένταξη του φο-
ρολογούμενου-φυσικού προσώπου μη επι-
τηδευματία στην απόφαση προκειμένου να 
προσδιοριστεί το συνολικό καθαρό εισόδη-
μα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού 
έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγω-
γής στην πάγια ρύθμιση, για το οποίο έχει 
παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέ-
πει να έχει εκδοθεί η σχετική πράξη προσδι-
ορισμού του φόρου.

• Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της 
οποίας τα δεδομένα θα λαμβάνονται υπό-
ψη είναι αυτή για την οποία έχει παρέλθει η 
προθεσμία υποβολής της δήλωσης κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησης του φορολο-
γούμενου.

• Εάν σε φυσικό πρόσωπο υπάρχει μόνο μία 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή καμία, 
τότε δεν πληρείται η προϋπόθεση της μεί-
ωσης του 10% ή της μείωσης του 5%. Αντί-
στοιχα, για τους υπόχρεους σε υποβολή 
δήλωσης ΦΠΑ, αν δεν υπάρχουν δηλώσεις 

προηγούμενου έτους για σύγκριση (π.χ. επι-
χείρηση υπαγόμενη σε ΦΠΑ το έτος 2021 και 
μη υπαγόμενη σε ΦΠΑ το έτος 2020, φυσικό 
πρόσωπο με έναρξη εργασιών το 2020, που 
είχε ενταχθεί σε ρύθμιση, η οποία ήταν ενερ-
γή την 01/11/2019 και απωλέσθη μεταγενέ-
στερα, οφειλή από φόρο κληρονομιάς) ή κα-
θόλου δηλώσεις ΦΠΑ (π.χ. λόγω πρόσφατης 
έναρξης εργασιών ενός φυσικού προσώπου) 
θα θεωρείται ότι δεν πληρείται η προϋπόθε-
ση της μείωσης του 10% ή του 5%.

• Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευμα-
τίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 
μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ 
που έχουν μικρότερα ακαθάριστα έσοδα 
κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 
2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 ή 
για υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με 
μικρότερο κύκλο εργασιών ΦΠΑ κατά τουλά-
χιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση 
με το φορολογικό έτος 2019 θα ισχύουν τα 
ακόλουθα: Εάν επιχείρηση δεν ήταν υπαγό-
μενη σε ΦΠΑ το 2019, ήταν όμως υπαγόμενη 
το έτος 2020, οπότε δεν τίθεται θέμα σύγκρι-
σης των κωδικών 312 για τα έτη αυτά αφού 
δεν υπάρχουν δηλώσεις για το 2019 (μείωση 
τουλάχιστο 5%), το επόμενο κριτήριο που 
θα ελέγχεται είναι το εισοδηματικό κριτή-
ριο περί μείωσης των ακαθαρίστων εσόδων 
κατά τουλάχιστο 10% από το μέσο όρο των 
ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από 
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 
τριών ή δύο ή ενός από τα προηγούμενα φο-
ρολογικά έτη κατά περίπτωση και όχι αυτό 
της μείωσης κατά 5% των ακαθαρίστων εσό-
δων που ισχύει για τους μη υπόχρεους σε 
υποβολή δήλωσης ΦΠΑ.

• Εάν οι υποβληθείσες δηλώσεις δεν αφορούν 
ίσες χρονικά διαχειριστικές περιόδους, για 
τη σύγκριση των δηλωθέντων ποσών και 
τον υπολογισμό της μείωσης, θα πρέπει να 
γίνεται αναγωγή των ποσών, ώστε η σύγκρι-
ση να γίνεται αναλογικά.

• Για τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες 
ως καθαρό εισόδημα ορίζεται το δηλωθέν 
εισόδημα, τα αυτοτελώς φορολογούμενα 
και τα απαλλασσόμενα εισοδήματα, όπως 
προκύπτουν από το έντυπο Ε1 της δήλωσης 
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φορολογίας εισοδήματος.

• Για τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματί-
ες προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση 
ελέγχεται η υποχρέωση υποβολής δηλώ-
σεων ΦΕ με βάση τα στοιχεία που είναι δι-
αθέσιμα στα αρχεία της ΑΑΔΕ (αν υπάρχουν 
στοιχεία εισοδημάτων ή τεκμηρίων) και 
στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν 
έχει υποβληθεί κάποια δήλωση, ενώ υπήρχε 
σχετική υποχρέωση, το αίτημα του φορολο-
γούμενου για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν θα 
γίνεται δεκτό (σχ. παρ. Α. του άρθρ.1).

• Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δεν γίνε-
ται δεκτή όταν ο φορολογούμενος ο οποίος 
κατά τον χρόνο υποβολής της ασκεί επιχεί-
ρηση, ενώ σε προηγούμενη περίοδο (τρί-
μηνο ή φορολογικό έτος) δεν ασκούσε, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμα 
αντίστοιχα στοιχεία για σύγκριση, όπως, 
για παράδειγμα, φυσικό πρόσωπο που έχει 
κάνει έναρξη το 2020 και έχει υποβάλλει 
ως επιτηδευματίας τη δήλωση ΦΕ του 2020, 
όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για το 2020, ενώ το 
φορ. 2019, 2018, 2017 κ.λπ. έχει υποβάλει 
δηλώσεις εισοδήματος ως φυσικό πρόσωπο 
μη επιτηδευματίας.

• Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δεν γίνεται 
δεκτή, αν η αξία της ακίνητης περιουσίας του 
οφειλέτη (φυσικό πρόσωπο, επιτηδευματίας 
ή μη, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) 
υπερβαίνει τα 280.000 ευρώ, όπως αυτή 
προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του 
συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και η οποία προ-
κύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη 
προσδιορισμού του φόρου του οικείου φο-
ρολογικού έτους, και εφόσον αυτή δεν έχει 
εκδοθεί, του αμέσως προηγούμενου.

• Για την εφαρμογή του περιουσιακού κριτη-
ρίου οι οφειλέτες που αιτούνται την υπα-
γωγή τους στην εν λόγω ρύθμιση, οφείλουν 
να αναγράψουν επί της αίτησής τους ότι 
δεν απέκτησαν μεταφορικά μέσα εντός της 
τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση ή 
ότι τα μεταφορικά μέσα που αποκτήθηκαν 
εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική 

χρήση έχουν συνολική αξία αγοράς που δεν 
υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

• Εάν ο οφειλέτης έχει απολέσει άνω της μίας 
ρύθμισης, για τη σύγκριση με το 40% του 
τιμήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 
υπόλοιπο προς καταβολή του συνόλου των 
απολεσθεισών ρυθμίσεων.

 ■ Τα βήματα για 
επανένταξη στις 100 
και 120 δόσεις – Τι 
πρέπει να προσέξετε

Νέα ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις 
των 100 και 120 δόσεων, τις οποίες απώλεσαν 
τους προηγούμενους μήνες έχουν χιλιάδες 
πληττόμενοι από την υγειονομική κρίση οφει-
λέτες του δημοσίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 
κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 76 του 
ν. 4821/2021 σχετικά με τη δυνατότητα επανέ-
νταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε περίπτωση 
απώλειας της ρύθμισης για το χρονικό διάστη-
μα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.

Η επανένταξη πραγματοποιείται μετά από αίτη-
ση του οφειλέτη και εφόσον καταβληθεί η δόση 
Αυγούστου μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα 
του Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση και του 
Σεπτεμβρίου .

H αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδι-
κτυακή εφαρμογή myBusinessSupport της ΑΑΔΕ 
(aade.gr/mybusinesssupport). Στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή της ΑΑΔΕ εμφανίζονται οι ρυθμίσεις 
οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρού-
νται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης της ΑΑΔΕ, χάθηκαν κατά την περίοδο 
Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021.

Από αυτές, ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει εκεί-
νη για την οποία επιθυμεί να υποβάλει αίτηση 
επανένταξης.

Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας 
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ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δό-
σεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της ανα-
βιώσεως.

Οι αιτούντες την επανένταξη δηλώνουν στην 
αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δή-
λωσης του αρ. 8 ν. 1599/1986, ότι:

• είναι πληγέντες από την πανδημία, ήτοι ότι 
έχει χορηγηθεί παράταση και αναστολή εί-
σπραξης για τις οφειλές τους στο πλαίσιο 
αντιμετωπίσεως των επιπτώσεων του κορο-
νοϊού COVID19, και

• απώλεσαν ρύθμιση του ν. 4321/2015 ή/και 
του ν. 4611/2019 εντός του χρονικού διαστή-
ματος Μαρτίου 2020 έως και Ιουλίου 2021, 
και

• έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολο-
γίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέ-
μενης αξίας, όπως προβλέπεται από τις κεί-
μενες διατάξεις.

Απώλεια ρυθμίσεων

Η απώλεια των ρυθμίσεων των 100 και των 120 
δόσεων οφείλεται στο αυστηρό καθεστώς που 
τις περιβάλει, καθώς οι όροι είναι ασφυκτικοί.

Στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ισχύει η γενική 
αρχή, σύμφωνα με την οποία, οι οφειλέτες θα 
πρέπει να αποπληρώνουν, εκτός από τις μηνι-
αίες δόσεις των συγκεκριμένων ρυθμίσεων και 
όλες τις υπόλοιπες τρέχουσες οφειλές τους ή να 
τις εντάσσουν σε κάποια άλλη ρύθμιση.

Ειδικότερα, όσοι επανενταχθούν σε αυτές, θα 
πρέπει να πληρώνουν τακτικά όχι μόνο τις δό-
σεις που αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις των 100 ή 
των 120 δόσεων, αλλά προηγουμένως, να έχουν 
ρυθμίσει όλα τα αρρύθμιστα χρέη τους και μετά 
να αποπληρώνουν εμπρόθεσμα όλα τις νέες φο-
ρολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν.

Η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται:

• Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις συ-
νεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή 
καθυστερήσει την καταβολή των τριών τε-
λευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα.

• Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλε-
πόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 

και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ 
όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών 
του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών 
μηνών το αργότερο από την παρέλευση της 
προθεσμίας υποβολής τους.

• Αν έχει ενταχθεί στη ρύθμιση του ν.4321/2015 
με εσφαλμένες βεβαιώσεις.

• Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νό-
μιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την 
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση νόμου 
4321/2015, εντός της νόμιμης προθεσμίας 
καταβολής τους.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:

• Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο συνε-
χόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή 
καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευ-
ταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοι-
χο χρονικό διάστημα για ρύθμιση με τον 
ν.4611/2019

• Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλε-
πόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ 
όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών 
του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών 
μηνών το αργότερο από την παρέλευση της 
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προθεσμίας υποβολής τους.

• Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο 
τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημε-
ρομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου 
4611/2019 εντός διμήνου από τη λήξη προ-
θεσμίας καταβολής τους.

 ■ Μη έκδοση 
αποδείξεων - 
Πρόστιμα έως και 
5.000 ευρώ, αντί για 
“λουκέτο” – Ποιες 
επαγγελματικές 
ομάδες αφορά

Πρόστιμα που φθάνουν έως και 5.000 ευρώ σε 
περίπτωση που εντοπιστούν από τον φοροελε-
γκτικό μηχανισμό να μην εκδίδουν αποδείξεις 
θα επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε μια σειρά από επαγγελματι-
κές ομάδες όπως συμβολαιογράφους, άμισθους 
υποθηκοφύλακες, φαρμακεία σε δήμους με πλη-
θυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, γραφεία τελετών 
και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών 
λεωφορείων.

Με απόφαση που υπογράφουν ο υφυπουργός 
Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο 
διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δίνονται 
οδηγίες για την επιβολή των ειδικών χρηματι-
κών προστίμων, αντί για “λουκέτο”, στις παρα-
πάνω κατηγορίες επαγγελμάτων στην περίπτω-
ση που εντοπίζεται φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με 
την απόφαση, το πρόστιμο ξεκινάει από 1.000 
έως 2.500 ευρώ εφόσον κατά τη διάρκεια επιτό-
πιων φορολογικών ελέγχων διαπιστώνεται ότι 
δεν έχουν εκδοθεί ή έχουν εκδοθεί ανακριβώς 
πάνω από 10 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών 
ή άλλα παραστατικά πώλησης ή εφόσον η συνο-
λική αξία συναλλαγών που αποκρύπτεται εξαι-

τίας της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης 
των παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Αν 
κατά τη διάρκεια νέου ελέγχου στους ίδιους επι-
χειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες δια-
πιστώνεται υποτροπή, τα πρόστιμα θα αυξάνο-
νται στα επίπεδα των 2.500 έως 5.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση, πρό-
στιμα αντί για «λουκέτα» σε περίπτωση μη έκ-
δοση ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων, αντι-
μετωπίζουν:

• Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτή-
των και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και 
οδοντιατρικές υπηρεσίες.

• Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρι-
κά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν 
τέτοιες υπηρεσίες.

• Κλινικές ή θεραπευτήρια.

• Οίκοι ευγηρίας.

• Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν 
νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινω-
νικής μέριμνας.

• Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, 
εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδι-
κοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί.

• Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια 
– διαμερίσματα – κατοικίες.

• Κάμπινγκ.

• Δικηγόροι και εταιρείες δικηγόρων.

• Λογιστές – φοροτεχνικοί

• Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μο-
τοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και 
αεροσκαφών.

• Γραφεία τελετών.

• Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών 
λεωφορείων.

• Άμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογρά-
φοι και συμβολαιογραφικές εταιρείες.

• Φαρμακεία που εδρεύουν σε Δήμους ή σε 
κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κα-
τοίκους.
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 ■ Ακίνητα: Πώς 
δηλώνονται τα 
ενοίκια του 2020 στο 
E2 - Διευκολύνσεις 
από ΑΑΔΕ

Διευκολύνσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων και 
κυρίως αυτούς που έχουν υποστεί περιοδικές 
μειώσεις ενοικίων λόγω της Covid - 19 δίνει η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, παρέχο-
ντας τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μόνο το 
συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος, 
χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του μηνιαί-
ου μισθώματος.

Όπως διευκρινίζει με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ, ειδι-
κά για το 2020 δύναται να συμπληρώνεται μόνο 
το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος 
από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν πα-
ραχώρηση και ιδιοχρησιμοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας ανά ακίνητο και ανά μισθωτή/χρή-
στη, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση στη 
στήλη 11 του μηνιαίου μισθώματος/υπομισθώ-
ματος ή τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην 
ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση 
της ακίνητης περιουσίας.

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν όλες τις περιπτώ-
σεις που αποκτάται εισόδημα από ακίνητη περι-
ουσία και υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης 
της «Αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα 
ακίνητης περιουσίας». Όπως διευκρινίζεται, 
δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δη-
λώσεων για τις ήδη υποβληθείσες.

Σημειώνεται ότι η ΠΟΜΙΔΑ είχε υποβάλει το 
σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ προκειμένου να δι-
ευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και να μη 
χρειάζεται να αναγράφουν τα ποσά σε διαδοχι-
κές εγγραφές ανά ομάδες μηνών των διαφόρων 
περιόδων ολοκλήρων ή μειωμένων μισθωμά-
των (συνήθως 4 διαφορετικές εγγραφές, σε 4 
σειρές ανά κατηγορία μειώσεων).

Ποια ποσά και πώς δηλώνονται στο Ε2

Στο Ε2 πρέπει να δηλωθούν και να φορολογη-

θούν αποκλειστικά μόνον τα ποσά ενοικίων που 
εισπράχθηκαν πράγματι από τους ενοικιαστές 
καθ’ όλο το παρελθόν έτος 2020. Τα ποσά αυτά 
θα φορολογηθούν αυτοτελώς με την ειδική κλί-
ματα φορολογίας εισοδημάτων από ακίνητα.

Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων απέκτησαν το 2020 
εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινή-
των (μέσω Airbnb κ.λπ.) πρέπει να δηλώσουν τα 
ποσά των εισοδημάτων αυτών συγκεντρωτικά 
ανά ακίνητο στη στήλη 16 του εντύπου Ε2 με 
τον κωδικό 60.

Όσοι απέκτησαν εισοδήματα από βραχυχρό-
νια υπεκμίσθωση ακινήτων (μέσω Airbnb κ.λπ.) 
οφείλουν να δηλώσουν τα εισοδήματα αυτά συ-
γκεντρωτικά ανά ακίνητο, επιλέγοντας τον κω-
δικό 61 στη στήλη 16 του Ε2. 

Το έντυπο Ε2 δεν πρέπει να συμπληρώνεται 
σε περίπτωση:

• Καταβολής αποζημίωσης για την πρόωρη 
λύση της μίσθωσης από τον μισθωτή καθώς 
και της άυλης αξίας στις περιπτώσεις μικτών 
συμβάσεων, ήτοι συμβάσεων όπου πέραν 
του δικαιώματος μίσθωσης περιλαμβάνεται 
και το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης 
του ακινήτου. 

• Ιδιοκατοίκησης κύριας ή δευτερεύουσας κα-
τοικίας (εξοχικής ή μη εξοχικής) ή χρήσης 
για τις ανάγκες του φορολογούμενου χώ-
ρου στάθμευσης-αποθήκης με διαφορετική 
διεύθυνση από αυτή της κύριας κατοικίας ή 
δευτερεύουσας. 

Σημειώνεται ότι και φέτος τα εισοδήματα από 
ακίνητα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώ-
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το ευρώ, με κλίμακα στην οποία ισχύουν συντε-
λεστές φόρου:

• 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 
12.000 ευρώ

• 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 
12.001 έως τα 35.000 ευρώ

• 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω 
από τα 35.000 ευρώ. 

Ποια ποσά δεν δηλώνονται ή δεν 
φορολογούνται 

• Δεν δηλώνονται τα ποσά των αποζημιώσε-
ων που καταβλήθηκαν από το Δημόσιο, είτε 
συμψηφιστικά στην αρχή, είτε με κατάθεση 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιο-
κτητών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο 2020, γιατί είναι εκ του νόμου αφορο-
λόγητα και ακατάσχετα.

• Δεν δηλώνονται τα ποσά κατά τα οποία μει-
ώθηκαν νόμιμα τα μισθώματα και χάθηκαν 
οριστικά για τους ιδιοκτήτες.

• Δεν δηλώνονται προς φορολόγηση, αλλά 
μόνον προς αναβολή της, σε ειδικό κωδικό, 
τα ποσά που παρέμειναν ανείσπρακτα μέχρι 
και το χρόνο υποβολής της εφετινής φορο-
λογικής δήλωσης. 

 ■ Ποινές για 
φορολογικές 
παραβάσεις

Συγκεκριμένες, οδηγίες για τις ποινές (αναστο-
λή λειτουργίας και πρόστιμα) που επιβάλλονται 
σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις όπως η μη 
έκδοση αποδείξεων ή η έκδοση παραποιημένων 
στοιχείων δίνει, με απόφασή του, στους ελε-
γκτές της ΑΑΔΕ ο Διοικητής της, Γιώργος Πιτσι-
λής.

Αναλυτικότερα, κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών 

διατάξεων νόμου, οι οδηγίες του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ που αφορούν και στην περίπτωση άσκη-
σης βίας σε βάρος των ελεγκτών από τους ελεγ-
χόμενους ή την παρεμπόδιση του ελέγχου, προ-
βλέπουν τα ακόλουθα:

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής 
εγκατάστασης σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή 
ανακριβούς έκδοσης παραστατικών.

Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης 
στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και διαπι-
στώθηκαν παραβάσεις που επισύρουν αναστο-
λή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστα-
σης, αναστέλλεται:

α. Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η 
μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσότερων 
από 10 παραστατικών πώλησης ή αν η καθαρή 
αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που εκδόθη-
καν χωρίς παραστατικά υπερβαίνει τα 500 ευρώ,

β. Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου 
ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστώ-
νεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελμα-
τική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή 
η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παρα-
στατικών.

γ. Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 
δύο φορολογικών ετών διαπιστώνεται από τον 
ίδιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση 
τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, σε 
οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του 
υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας τους.

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής 
εγκατάστασης σε περίπτωση παρεμπόδισης 
της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου.

• Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διε-
νέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού 
ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής 
κατά των ελεγκτών, με απόφαση του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε. αναστέλλεται μέχρι έναν 
μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής 
εγκατάστασης του ελεγχόμενου.

• Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την 
αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής 
εγκατάστασης κοινοποιείται με αποδεικτι-
κό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία 
Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της 
Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας 
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βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής 
εγκατάστασης.

Επιβολή του ειδικού προστίμου και της ανα-
στολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκα-
τάστασης.

Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα 
ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέ-
σουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής του ελε-
γκτή, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. επι-
βάλλονται σωρευτικά:

• ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 
ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω 
πράξεων και

• αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής 
εγκατάστασης του υπαίτιου από 2 έως 6 μή-
νες και από 6 μήνες έως και 3 έτη σε περί-
πτωση υποτροπής.

Αναστολή λειτουργίας και πρόστιμα σε επι-
χειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής 
εγκατάστασης σε περίπτωση παραβίασης 
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση 
ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των 
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών κατά 
τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικού ελέγ-
χου με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ανα-
στέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης:

α) Από 2 έως 12 μήνες όταν ο υπαίτιος της παρά-
βασης είναι ο κάτοχος χρήστης του φορολογι-
κού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

β) Από από 3 έως είκοσι 24 μήνες όταν ο υπαίτι-
ος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει 
λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμι-
κού (hardware) από τα αρμόδια όργανα

Επιβολή προστίμων αντί για αναστολή λει-
τουργίας

Σε ειδικές κατηγορίες υπόχρεων, όπως για παρά-
δειγμα φροντιστήρια, ξενοδοχεία, γραφεία τε-
λετών ή φαρμακεία αντί για λουκέτο η φορολο-
γική νομοθεσία ορίζει την επιβολή προστίμων. 
Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως 1.500 
ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν 
απλογραφικό σύστημα και από 2.000 έως 2.500 
ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν δι-

πλογραφικό λογιστικό σύστημα. Σε περίπτωση 
υποτροπής τα παραπάνω πρόστιμα αυξάνονται 
αντίστοιχα από 2.501 ευρώ έως 3.500 ευρώ και 
από 3.501 έως 5.000 ευρώ ( διπλογραφικά).

 ■ Σήμα κινδύνου για 
την ανάκαμψη από 
το κύμα ακρίβειας 
και τον εισαγόμενο 
πληθωρισμό

Προβληματισμός για τον εισαγόμενο πληθω-
ρισμό, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, επικρατεί 
στο οικονομικό επιτελείο, στη σκιά της ανησυ-
χίας για την εξάπλωση των μεταλλάξεων του 
κορονοϊού. Μια γενικευμένη ακρίβεια μπορεί 
να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην αναθέρμαν-
ση της κατανάλωσης, η οποία αποτελεί βασικό 
ζητούμενο για να πάρει μπροστά η ελληνική οι-
κονομία στη μετά Covid-19 εποχή.

Ανατιμήσεις στα τρόφιμα, αύξηση της τιμής 
των καυσίμων

Ο κίνδυνος του κύματος «εισαγόμενης ακρί-
βειας» έχει κάνει ήδη αισθητή την εμφάνισή 
του, με ανατιμήσεις σε δεκάδες προϊόντα ευρεί-
ας κατανάλωσης όπως είναι τα τρόφιμα. 

Ταυτόχρονα οι τιμές των καυσίμων το τελευταίο 
εξάμηνο έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50%, 
ενώ σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα αυξήσεων οι 
επιχειρήσεις στο σύνολό τους, εξαγωγικές και 
εισαγωγικές, έχουν να αντιμετωπίσουν και την 
αλματώδη άνοδο του κόστους του ναυτιλιακού 
ναύλου, το οποίο από την Ασία στην Ευρώπη 
έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 525%, 
καθώς η μεταφορά ενός κοντέινερ κοστίζει πλέ-
ον πάνω από 10.000 δολάρια όταν πριν περίπου 
ένα χρόνο η τιμή του ήταν αισθητά κάτω από 
2.000 δολάρια.

Ηδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρούν τις εκτιμήσεις 
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για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ωστόσο 
εξακολουθούν να πιστεύουν και να επιμένουν 
ότι οι ανατιμητικές τάσεις -που σπρώχνουν τον 
πληθωρισμό- είναι συγκυριακές και προσωρι-
νές.

Την ίδια εκτίμηση έχουν και κυβερνητικά στελέ-
χη, που θεωρούν ότι η πίεση είναι προσωρινή. 
Το ερώτημα όμως που έχει αρχίσει να αναδύεται 
είναι το πόσο θα διαρκέσει αυτό το «προσωρι-
νό» και εάν αν πραγματικά είναι έτσι. 

Νέες αυξήσεις μέχρι τέλος Ιουλίου

Το μπαράζ αυξήσεων στις τιμές βασικών αγα-
θών, που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του χρό-
νου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι το τέλος 
Ιουλίου αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές πολ-
λών προϊόντων, όπως, μεταξύ άλλων:

• στα τυριά σε ποσοστά από 4% έως 23%,

• στις σαλάτες κατά 11% έως 16%,

• στα όσπρια από 3% έως 10%,

• στα βιολογικά δημητριακά 6% με 8%,

• στο αλάτι 6%,

• στους φρέσκους χυμούς 5%,

• στο τσάι 4,5%,

• στα βούτυρα 4%,

• στα μπισκότα και στις φρυγανιές 3%,

• στα χαρτικά 3% με 6%,

• στις οδοντόκρεμες και στα σαμπουάν 3%,

• στον χαλβά και στο ταχίνι 1,5% με 7% και σε 
πολλά ακόμη είδη πρώτης ανάγκης.

Ήδη κάποιες από τις ανατιμήσεις έχουν περά-
σει στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων, 
ενώ οι περισσότερες θα έχουν γίνει αντιληπτές 
από τους καταναλωτές το επόμενο διάστημα. 
Σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για ένα ακό-
μη χτύπημα στους οικογενειακούς προϋπολο-
γισμούς, το οποίο έχει προκαλέσει τις έντονες 
αντιδράσεις των καταναλωτών.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο δίμηνο έχουν ση-
μειωθεί αυξήσεις στα χαρτικά 3,5%, στο ελαιό-

λαδο 15-20%, στον καφέ 2,80%, στα σπορέλαια 
14%, στη φυτίνη 14%, στα μπισκότα 3,3%-5%, 
στις σακούλες απορριμμάτων 5%, στα φίλτρα 
καφέ 4,5%, στο αλουμινόχαρτο 4,5%, στο σα-
πούνι 3%, στα αυγά 5%, στα μωρομάντιλα 6,5%, 
στα απορρυπαντικά πλυντηρίου 2,5%, στο ρύζι 
11%-25%, στα κατεψυγμένα ψάρια 5%-8%, στα 
τυριά 3%, και σε πολλά ακόμη προϊόντα.

Αποτρεπτικές οι εισαγωγές πρώτων υλών

Οι πληθωριστικές αυτές τάσεις που καταγράφο-
νται, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, 
καθιστούν αποτρεπτικές τις εισαγωγές πρώτων 
υλών αλλά και τελικών προϊόντων στη χώρα 
μας, καθώς μεγάλος αριθμός των ελληνικών 
επιχειρήσεων δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε 
τέτοια κόστη, ενώ οι τάσεις αυτές, ανόδου των 
τιμών είναι δύσκολο να απορροφηθούν από τις 
ίδιες τις επιχειρήσεις.

Οι πληθωριστικές πιέσεις πάντως δεν εξαιρούν 
κανένα, ακόμη και εύρωστες οικονομίες, όπως η 
γερμανική. Είναι ενδεικτικό ότι ο πληθωρισμός 
στη Γερμανία παρουσίασε ρεκόρ δεκαετίας τον 
περασμένο Μάιο σκαρφαλώνοντας στο 2,5%

 ■ Ταμειακές μηχανές: 
Αντίστροφη μέτρηση 
για τη σύνδεσή τους 
με το Taxis

Ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου η υποχρεωτι-
κή διαβίβαση των παραστατικών εσόδων των 
επιχειρήσεων στην πλατφόρμα myDATA και η 
διασύνδεση ταμειακών μηχανών με την Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. H απόσυρση και 
η αντικατάσταση όλων των ταμειακών μηχα-
νών παλαιού τύπου με νέας τεχνολογίας που θα 
συνδέονται online με το Taxis θα πραγματοποιη-
θεί σταδιακά σε τρεις φάσεις και ανάλογα με το 
εάν οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί ή όχι από την 
πανδημία καθώς και το ύψος του τζίρου τους.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου η διασύνδε-
ση 500.000 ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρο-
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νικά συστήματα της ΑΑΔΕ που αποτελεί μια από 
τις βασικές μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Σχεδί-
ου Ανάκαμψης στο φορολογικό πεδίο.

Τα πρόστιμα

Οι επιχειρήσεις που δεν θα αντικαταστήσουν 
τις ταμειακές μηχανές με νέου τύπου θα βρε-
θούν αντιμέτωπες με τα πρόστιμα που προ-
βλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4174/2013. 
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται πρόστιμα που 
φτάνουν στο 15% των εσόδων της επιχείρησης 
για κάθε έτος, όπου διαπιστώνεται παράβαση, 
με ελάχιστο ποσό ανά έτος τα 10.000 ευρώ για 
απλογραφικά και 30.000 ευρώ για διπλογραφι-
κά βιβλία. Μάλιστα, εάν δεν έχει υποβληθεί φο-
ρολογική δήλωση τα τρία τελευταία χρόνια, το 
πρόστιμο είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 και 50.000 
ευρώ, αντίστοιχα, για τα απλογραφικά και τα δι-
πλογραφικά βιβλία.

Με την καθολική ένταξη στην πλατφόρμα 
myDATA και τη διασύνδεση των φορολογικών 
μηχανισμών οι επιχειρήσεις θα απαλλαγούν 
οριστικά από την υποχρέωση υποβολής συγκε-
ντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευ-
τών, ενώ οι φορολογικές αρχές θα έχουν πλήρη 
εικόνα για τις δραστηριότητες των επιχειρήσε-
ων και έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν περιπτώ-
σεις απόκρυψης εισοδημάτων και φοροαποφυ-
γής (μη απόδοση φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.ά.).

Οι προθεσμίες

Η υποχρέωση διασύνδεσης και οι αντίστοιχες 
προθεσμίες αναβάθμισης-απόσυρσης για τις 
επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ διαμορφώνο-
νται ως εξής:

1. Από 1η Σεπτεμβρίου 2021 διασυνδέουν 
τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχει-
ρήσεις που:

• βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδη-
μία και

• το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 ευρώ.

2. Από 1η Οκτωβρίου 2021 διασυνδέουν τους 
φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις 
που:

• βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδη-

μία και

• το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 ευρώ.

3. Από 1η Νοεμβρίου 2021 διασυνδέουν τους 
φορολογικούς μηχανισμούς τους οι υπόλοι-
πες επιχειρήσεις.

Mε βάση το χρονοδιάγραμμα:

1. Από 1η Οκτωβρίου 2021 διαβιβάζουν υποχρε-
ωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδί-
δουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσω-
πα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω 
των 50.000 ευρώ

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσω-
πα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω 
των 100.000 ευρώ

2. Από 1η Νοεμβρίου 2021 διαβιβάζουν υποχρε-
ωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπό-
λοιπες επιχειρήσεις.

Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα 
εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομη-
νία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει 
να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA 
το αργότερο έως την 31/03/2022. Ειδικά για το 
2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα 
παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς 
χαρακτηρισμούς εξόδων.

Οι υποχρεώσεις

Σταδιακά μέχρι τον Νοέμβριο του 2021 οι επι-
χειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλε-
κτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) υποχρεούνται:

• να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχα-
νισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις 
με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίη-
σης του φορολογικού μηχανισμού και της 
απόδειξης,

• να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις 
συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 
1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα 
myDATA,

• να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολο-
γικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυ-
νατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την 
εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο.
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 Οικονομικά

 ■ e-μεταβιβάσεις 
ακινήτων: Χωρίς 
δικαιολογητικά 
έως και τα τέλη 
Σεπτεμβρίου

Χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών μπορούν 
να πραγματοποιούνται οι δηλώσεις μεταβίβα-
σης ακινήτων έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Ει-
δικότερα, η απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι 
«οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι 
οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής myProperty σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Α.1031/2021 απόφαση, δύνανται να 
υποβάλλονται χωρίς τη συνυποβολή των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέ-
χρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Τα δικαιολο-
γητικά, στην περίπτωση αυτή, αποστέλλονται 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία που ορί-
ζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/11-6-2020 από-
φαση του διοικητή της ΑΑΔΕ “Καθορισμός της 
διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας 
κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων διορι-
σμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των 
φορολογιών κεφαλαίου” (Β’ 2423), εφόσον ζητη-
θούν στο στάδιο του ελέγχου».

Επίσης αναφέρει ότι οι «δηλώσεις φόρου μετα-
βίβασης οι οποίες τροποποιούν αρχικές δηλώ-
σεις που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής 
myProperty καθώς και δηλώσεις για πλασματι-
κή μεταβίβαση κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 
του α.ν. 1521/1950 υποβάλλονται στην αρμόδια 
για την ηλεκτρονική δήλωση ΔΟΥ».

Τέλος τα... 20 δικαιολογητικά!

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι την έναρξη των 
ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων απαιτούνταν του-
λάχιστον 20 δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί 
η μεταβίβαση ενός ακινήτου, αφού το συμβό-
λαιο θα πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική 
ενημερότητα, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, πιστοποιη-

τικό ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας - 
δωρεάς, πιστοποιητικό για μη οφειλή προς ΟΤΑ, 
βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ. Οι 
δηλώσεις μεταβίβασης συμπληρώνονται ηλε-
κτρονικά από τον συμβολαιογράφο και οι φορο-
λογούμενοι επιβεβαιώνουν την ορθότητα των 
στοιχείων της δήλωσης μέσω των ηλεκτρονικών 
εφαρμογών και υποβάλλουν τη δήλωση.

Τα στοιχεία των δηλώσεων καταχωρούνται ηλε-
κτρονικά απευθείας στη βάση δεδομένων της 
ΑΑΔΕ και δεν απαιτείται η καταχώρισή τους από 
τις ΔΟΥ κατά την κατάθεση της δήλωσης.

Ο φόρος θα υπολογίζεται κατά τον χρόνο υπο-
βολής της δήλωσης, με βάση τα δεδομένα αυ-
τής. Τα δικαιολογητικά που οδηγούν σε μείωση 
ή απαλλαγή φόρου θα αποστέλλονται στη ΔΟΥ 
σε μεταγενέστερο χρόνο από τον συμβολαιο-
γράφο, προς επαλήθευση και έλεγχο.

Διευκολύνονται οι έλεγχοι 

Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων για τις 
μεταβιβάσεις ακινήτων θα διευκολύνει, επίσης, 
τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις των φορο-
λογικών αρχών για τον εντοπισμό περιπτώσεων 
φορολογουμένων οι οποίοι:

• Δεν έχουν δηλώσει ακίνητα ή έχουν δηλώσει 
ανακριβώς τα στοιχεία προσδιορισμού της 
φορολογητέας αξίας των ακινήτων τους.

• Εχουν αποφύγει να εμφανίσουν στις δηλώ-
σεις φορολογίας εισοδήματος την αγορά ακι-
νήτων προκειμένου να αποφύγουν τον προσ-
διορισμό του φορολογητέου εισοδήματός 
τους με βάση τα τεκμήρια απόκτησης περιου-
σιακών στοιχείων και εν τέλει να αποκρύψουν 
εισοδήματα ή παρανόμως κτηθέντα χρηματι-
κά ποσά, μέσω απαλλαγής από την υποχρέ-
ωση δικαιολόγησης των τεκμηρίων, αλλά και 
να αποφύγουν την υποχρέωση καταβολής 
σημαντικού ύψους φόρων εισοδήματος λόγω 
φορολόγησης με βάση τα τεκμήρια.

• Εχουν αναγράψει ανακριβώς τα στοιχεία 
κατοικιών που αγόρασαν στις δηλώσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος για να μειώσουν τα 
ποσά των τεκμηρίων απόκτησης περιουσι-
ακών στοιχείων και των τεκμηρίων διαβίω-
σης και να γλιτώσουν από την καταβολή με-
γάλων ποσών φόρου βάσει τεκμηρίων.
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 Ασφαλιστικά

 ■ Ποιοι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και 
πώς μπορούν να 
συνταξιοδοτηθούν 
– Αναλυτικά 
παραδείγματα
Αργυρώ Μαυρούλη

Τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα 
με εξαγορά ή μη πλασματικών χρόνων έχουν 
χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες (έμποροι βι-
οτέχνες, αυτοκινητιστές, ασφαλισμένοι) ασφα-
λισμένοι στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ).

Ο δικηγόρος, ειδικός σε θέματα ασφάλισης, 
Διονύσης Ρίζος αναφέρει ότι για τη συγκεκρι-
μένη κατηγορία επαγγελματιών μπορεί να συ-
νταξιοδοτηθεί άμεσα διατηρώντας μάλιστα τη 
δραστηριότητά της, καθώς ο νόμος προβλέπει 
πλέον ότι μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτη-
μα συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας παράλληλα 
70% της σύνταξης για όσο χρονικό διάστημα 
απασχολούνται.

Σύμφωνα με τον κ. Ρίζο, «Το χαμηλό όφελος για 
όσους παραμένουν στην ασφάλιση άνω των 40 
ετών κάνει αναγκαστική την επιλογή για αυτήν 
την κατηγορία ασφαλισμένων με μακρύ και στα-
θερό ασφαλιστικό βίο».

Τα «Βιοτεχνικά Θέματα» παραθέτουν αναλυτι-
κά παραδείγματα σε ποιες περιπτώσεις και υπό 
ποιες προϋποθέσεις μπορούν ασφαλισμένοι και 
ασφαλισμένες επαγγελματίες να συνταξιοδοτη-
θούν:

Γυναίκες ασφαλισμένες

• Για τις γυναίκες ασφαλισμένες ισχύει η γε-
νική διάταξη με την οποία μπορεί κάποια 
να συνταξιοδοτηθεί με τουλάχιστον 15 έτη 
ασφάλισης και στο 67ο έτος της ηλικίας της. 
Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί 

να λάβει πλήρη αναλογική σύνταξη για τα 
έτη ασφάλισης που έχει συμπληρώσει. Σε 
αυτή την κατηγορία ΔΕΝ μπορεί να γίνει εξα-
γορά πλασματικών ετών για τη συμπλήρωση 
15ετίας, άρα όλος ο χρόνος ασφάλισης πρέ-
πει να είναι πραγματικός. ΟΛΕΣ οι περιπτώ-
σεις ασφαλισμένων που συμπληρώνουν το 
67ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τουλάχι-
στον 15 έτη ασφάλισης συμφέρει να υποβά-
λουν άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα : Γυναίκα ασφαλισμένη με επιχεί-
ρηση στο όνομά της ξεκίνησε την ασφάλιση το 
2000 και συμπλήρωσε εντός του 2021 το 67ο 
έτος της ηλικίας της. Έχει επομένως σήμερα 21 
έτη και η συμφέρουσα επιλογή για την ίδια εί-
ναι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότη-
σης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι 
τη δραστηριότητά της.

• Γυναίκες ασφαλισμένες που συμπληρώνουν 
το 62ο έτος της ηλικίας τους και είτε συ-
μπληρώνουν 40 έτη πραγματικής ασφάλι-
σης ή μπορούν να συμπληρώσουν τη 40ετία 
με εξαγορά πλασματικών ετών. Οι συγκεκρι-
μένες ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιο-
δοτηθούν με αυτό τον τρόπο άμεσα και να 
λάβουν πλήρη σύνταξη.

Όσες μπορούν να φτάσουν τη 40ετία συμφέρει 
το γρηγορότερο δυνατόν να υποβάλουν αίτηση 
συνταξιοδότησης, καθώς η παραμονή στην αγο-
ρά εργασίας επιπλέον από το χρόνο αυτό δεν εί-
ναι συμφέρουσα. Είναι επωφελέστερη επιλογή 
η έναρξη συνταξιοδότησης, έστω και με συνέχι-
ση της δραστηριότητας.

Παράδειγμα : Γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην 
ΤΕΒΕ το 1983 συμπληρώνει εντός του 2021 38 
έτη ασφάλισης. Η συμφέρουσα επιλογή για την 
ίδια είναι να εξαγοράσει 3 πλασματικά έτη και 
έτσι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότη-
σης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι 
τη δραστηριότητά της.

Άνδρες ασφαλισμένοι

• Για τους άνδρες ασφαλισμένους υπάρχει και 
εδώ η γενική διάταξη με την οποία κάποιος 
μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τουλάχιστον 
15 έτη ασφάλισης και το 67ο έτος της ηλικί-
ας του. Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων 
μπορεί να λάβει πλήρη αναλογική σύνταξη 
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 Ασφαλιστικά

για τα έτη ασφάλισης που έχει συμπληρώ-
σει.

Στην περίπτωση των ανδρών μπορεί να γίνει 
εξαγορά του στρατού και μόνο για τη συμπλή-
ρωση 15ετίας. ΟΛΕΣ οι περιπτώσεις ασφαλισμέ-
νων που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας 
τους και έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης 
συμφέρει να υποβάλουν άμεσα αίτηση για συ-
νταξιοδότησης έστω με συνέχιση της δραστηρι-
ότητας.

Παράδειγμα : Άνδρας ασφαλισμένος στο πρώην 
ΤΣΑ το 1995 συμπληρώνει εντός του 2021 το 67ο 
έτος της ηλικίας του. Έχει επομένως σήμερα 26 
έτη και η συμφέρουσα επιλογή είναι άμεσα να 
υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ανεξάρτητά 
από το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά 
του.

• Οι άνδρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 
κυρίως με τη γενική διάταξη που αφορά 
όσους συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικί-
ας τους και είτε συμπληρώνουν 40 έτη πραγ-
ματικής ασφάλισης ή μπορούν να συμπλη-
ρώσουν τη 40ετία με εξαγορές πλασματικών 
ετών. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπο-
ρούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύ-
νταξη. Όσοι μπορούν να φτάσουν τη 40ετία 
συμφέρει άμεσα να υποβάλουν αίτηση συ-
νταξιοδότησης, καθώς η παραμονή επιπλέ-
ον από το χρόνο αυτό δεν είναι συμφέρουσα 
ενώ είναι επωφελέστερη επιλογή η έναρξη 

συνταξιοδότησης έστω και με συνέχιση της 
δραστηριότητας.

Παράδειγμα : Άνδρας ασφαλισμένος στο πρώ-
ην ΤΕΒΕ το 1985 συμπληρώνει εντός του 2021 
συνολικά 36 έτη ασφάλισης. Η συμφέρουσα 
επιλογή για τον ίδιο είναι να εξαγοράσει 4 πλα-
σματικά έτη και έτσι άμεσα να υποβάλει αίτημα 
συνταξιοδότησης ανεξάρτητά από το εάν θα συ-
νεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά του.

Άνδρες – γυναίκες νέοι ασφαλισμένοι

1. Για τους άνδρες και τις γυναίκες ασφαλισμέ-
νους μετά την 1-1-1993 υπάρχει η ειδική περί-
πτωση της χορήγησης μειωμένης σύνταξης. Με 
αυτήν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί κάποιος ή 
κάποια με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 
το 62ο έτος της ηλικίας του χωρίς να χρειάζε-
ται να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν 750 ημέρες 
ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν από την 
αίτηση της συνταξιοδότησης. Η εν λόγω κατη-
γορία ασφαλισμένων μπορεί να λάβει μειωμένη 
αναλογική σύνταξη για τα έτη ασφάλισης που 
έχει συμπληρώσει. Η μείωση σε αυτήν την περί-
πτωση αφορά την Εθνική Σύνταξη και φτάνει τα 
115,2 ευρώ. Η Ανταποδοτική Σύνταξη χορηγεί-
ται πλήρης. ΟΛΕΣ οι περιπτώσεις νέων ασφαλι-
σμένων μετά την 1/1/1993 που συμπληρώνουν 
το 62ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τουλάχι-
στον 20 έτη ασφάλισης συμφέρει να υποβάλουν 
άμεσα αίτηση για συνταξιοδότηση με συνέχιση 
της δραστηριότητας.

Πλασματικοί χρόνοι

Για τη συμπλήρωση της προϋπόθεσης των 40 
ετών ασφάλισης μπορεί να γίνει χρήση πλα-
σματικών ετών όπως προβλέπεται από το Ν. 
3996/2011. Συγκεκριμένα μπορεί να εξαγορα-
στεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας εφό-
σον δεν έχει καλυφθεί από ασφάλιση, ο χρόνος 
σπουδών, ο χρόνος των τέκνων, κενά ασφάλι-
σης αν υπάρχουν, αλλά και να χρησιμοποιηθεί 
δωρεάν ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας. Το 
κόστος για την εξαγορά για έναν έμπορο – επαγ-
γελματία ασφαλισμένο στην πρώτη κατηγορία 
είναι 155 ευρώ/ μήνας. Η εξόφληση μπορεί να 
γίνει με την παρακράτηση του ποσού από τη σύ-
νταξη.

Παρατήρηση :
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Η μόνη κατηγορία ασφαλισμένων που ΔΕΝ μπο-
ρεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και να 
λαμβάνει ταυτόχρονα το 70% της σύνταξης εί-
ναι οι επαγγελματίες οδηγοί που έχουν επαγ-
γελματικό δίπλωμα οδήγησης.

 ■ Πότε θα ολοκληρωθεί 
η εκκαθάριση 
εισφορών του 2021 
για τους παράλληλα 
απασχολούμενους
Αργυρώ Μαυρούλη

Για το 2022 παραπέμπεται η εκκαθάριση εισφο-
ρών για τους παράλληλα απασχολούμενους 
για τις ασφαλιστικές εισφορές της τρέχουσας 
χρονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλεκτρο-
νικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ) θα ξεκινήσει την εκκαθάριση εντός του 
φθινοπώρου, αλλά τα ειδοποιητήρια πληρωμής 
θα αναρτηθούν τους πρώτους μήνες του 2022. 
Στόχος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι να μην 
επιβαρυνθούν υπέρογκα οι ασφαλισμένοι, οι 
οποίοι θα καταβάλλουν την πρώτη δόση από 
τις έξι της εκκαθάρισης του 2020 στο τέλος του 
μήνα.

Ο νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση που ελεύ-
θερος επαγγελματίας απασχολείται ταυτόχρο-
να και ως μισθωτός, καταβάλλονται οι ασφαλι-
στικές εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή 
του απασχόληση βάσει των ασφαλιστέων του 
αποδοχών. Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες 
εισφορές είναι υψηλότερες των εισφορών που 
προκύπτουν από την επιλεγείσα ασφαλιστική 
κατηγορία, δεν θα υπάρξει νέο ειδοποιητήριο, 
καθώς καλύπτεται η υποχρέωση καταβολής ει-
σφορών από τον ελεύθερο επαγγελματία.

Μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης, οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι 
με μισθωτή απασχόληση είτε απαλλάσσονται 
τελείως από την υποχρέωση καταβολής εισφο-
ρών, είτε καλούνται να πληρώσουν σημαντικά 

χαμηλότερες εισφορές, καθώς μέρος της ασφα-
λιστικής τους κατηγορίες καλύπτεται από τις 
ήδη καταβληθείσες εισφορές μισθωτής απασχό-
λησης.

Αν οι καταβληθείσες από τη μισθωτή εργασία 
εισφορές υπολείπονται της επιλεγείσας κατη-
γορίας, ήτοι 252 ευρώ για τις περισσότερες πε-
ριπτώσεις, τότε ο ασφαλισμένος θα κληθεί να 
καλύψει τη διαφορά. Στην πράξη, τα χρεωστικά 
υπόλοιπα που τυχόν θα κληθούν οι ασφαλισμέ-
νοι να καταβάλουν είναι συνάρτηση της διαφο-
ράς μεταξύ της ασφαλιστικής κατηγορίας που 
επέλεξαν και των αποδοχών από μισθωτές υπη-
ρεσίες και για όσο διάστημα έχουν παράλληλη 
απασχόληση.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εκκαθάριση των 
ασφαλιστικών εισφορών για το 2020, 196.296 
ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστι-
κό και καλούνται να καταβάλουν 156 εκατ. ευρώ 
με μέσο όρο αποπληρωμής εισφορών 800 ευρώ 
σε 6 δόσεις. Σε 23.951 θα επιστραφούν 11,7 εκατ. 
ευρώ, ενώ 45.222 ασφαλισμένοι είχαν μηδενι-
κό εκκαθαριστικό. Συνολικά εκκαθαρίστηκαν οι 
αμοιβές 265.000 ασφαλισμένων σε καθεστώς 
παράλληλης απασχόλησης.

Όπως είναι γνωστό, με την εισαγωγή του νέου 
εισφοροδοτικού συστήματος από 01.01.2020, 
το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών Ελ. Επαγ-
γελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, 
προσδιορίζεται με βάση την επιλεχθείσα ασφα-
λιστική κατηγορία ή την υποχρεωτική κατηγο-
ρία κατάταξης, εφόσον δεν έχει επιλεγεί ασφα-
λιστική κατηγορία από τον ασφαλισμένο.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της μηνιαίας 
εισφοράς μη μισθωτού λαμβάνονται – ανά κατη-
γορία – υπόψη τα εξής:

• Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοα-
πασχολούμενους και Αγρότες με παράλλη-
λη Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφο-
ράς, ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή 
απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του 
ποσού της δεύτερης (2ης), ασφαλιστικής κα-
τηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής 
κατηγορίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη.

• Για τους Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, 
Αυτοαπασχολούμενους (έως 5 έτη ασφάλι-
σης) με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, 
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 Ασφαλιστικά

το ποσό εισφοράς ανά κλάδο ασφάλισης 
από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί 
να υπολείπεται του ποσού της πρώτης (1ης) 
ασφαλιστικής κατηγορίας ή της επιλεγείσας 
ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή εί-
ναι μεγαλύτερη.

• Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτο-
απασχολούμενους με παράλληλη Μισθωτή 
απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο 
Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ Παρο-
χών, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπο-
ρεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγεί-
σας ασφαλιστικής κατηγορίας.

• Για τους ασφαλισμένους που αμείβονται 
με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) μέ-
χρι και δύο εργοδότες (παρ. 9 άρθρ. 39 του 
ν.4387/2016 όπως ισχύει), το ποσό της εισφο-
ράς, ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή 
απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του 
ποσού της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατη-
γορίας.

Εφόσον, προκύψει διαφορά αυτή καταλογίζεται 
στον ασφαλισμένο για τον αντίστοιχο Κλάδο 
Ασφάλισης Μη Μισθωτού.

 ■ Πώς και πότε 
καταβάλλεται 
σύνταξη σε οφειλέτες 
ΕΦΚΑ
Αργυρώ Μαυρούλη

Τη διαδικασία καταβολής σύνταξης σε όσους 
έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ περιλαμβάνει 
απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφά-
λισης Πάνου Τσακλόγλου. Στην απόφαση υπάρ-
χουν τα βήματα και οι τρόποι εξόφλησης των 
οφειλών, όταν υπερβαίνουν το όριο οφειλών 
που έχει τεθεί ανάλογα με το ασφαλιστικό τα-
μείο, 20.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ για τους αγρό-
τες, ώστε να μπορεί ο ασφαλισμένος να λάβει 

τη σύνταξή του. Επίσης, τονίζεται ο χρόνος κατά 
τον οποίο πρέπει να εξοφληθεί το όποιο χρέος, 
ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην κατα-
βολή της σύνταξης.

Ο υποψήφιος συνταξιούχος πρέπει να γνωρίζει 
το ακριβές ποσό της όποιας οφειλής του. Αυτή 
η ενημέρωση θα παρέχεται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες κατά την ημερομηνία που θα υποβά-
λει τη σχετική αίτηση συνταξιοδότησης. Ουσι-
αστικά, η όποια εξόφληση του υπερβάλλοντος 
τμήματος του χρέους πρέπει να πραγματοποι-
είται εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της 
οφειλής. Από τον χρόνο εξόφλησης του μέρους 
αυτού του χρέους, εξαρτάται και η έναρξη κατα-
βολής της σύνταξης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη συγκεκριμέ-
νη Υπουργική Απόφαση:

• Προϋπόθεση καταβολής της σύνταξης είναι 
ο δικαιούχος να μην έχει χρέη προς τον e-Ε-
ΦΚΑ που να υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ. 
Εάν όμως πρόκειται για ασφαλισμένους του 
ΟΓΑ, το αντίστοιχο όριο είναι τα 6.000 ευρώ. 
Εάν υπάρχει οφειλή σε περισσότερους του 
ενός φορείς, τότε πάλι το όριο είναι τα 
20.000 ευρώ. Η οφειλή που προκύπτει από 
εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης προ-
στίθεται στο όριο των 20.000 ευρώ.

• Για περιπτώσεις όπου η οφειλή είναι μεγα-
λύτερη των ανωτέρω ορίων, τότε ο ασφαλι-
σμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει 
εφάπαξ το υπερβάλλον οφειλόμενο ποσό. 
Η εξόφληση πρέπει να πραγματοποιείται 
εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της 
οφειλής.

• Δεν ισχύει η παλαιότερη ρύθμιση περί πα-
ρακράτησης κάθε μήνα από τη σύνταξη πο-
σού ίσου με το 25% του ποσού της σύνταξης.

• Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συνταξιοδότησης προσδιορίζεται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και το ακριβές ποσό της 
οφειλής. Η σχετική διαδικασία αφορά όλους 
τους φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, 
άρα και τον ΟΓΑ. Επίσης, αφορά και όλες τις 
μορφές συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας, 
θανάτου).

• Αν ο ασφαλισμένος που έχει υποβάλει αί-
τηση συνταξιοδότησης εξοφλήσει το υπερ-
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βάλλον ποσό από το χρέος του εμπρόθεσμα, 
δηλαδή εντός διμήνου από τη γνωστοποίη-
σή του, τότε η σύνταξή του θα ξεκινήσει να 
καταβάλλεται την πρώτη μέρα από τον επό-
μενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδό-
τησης μήνα. Εάν όμως ο αιτών δεν εξοφλή-
σει εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση 
της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως 
έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζε-
ται η πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της 
εξόφλησης αυτού του ποσού.

• Ο συνταξιούχος διατηρεί το δικαίωμα της 
συνέχισης της απασχόλησης. Τυχόν οφει-
λές που προκύπτουν μετά την υποβολή της 
αίτησης συνταξιοδότησης δεν προσμετρώ-
νται στο όριο οφειλών που είχε για να βγει 
στη σύνταξη. Επίσης, ο χρόνος ασφάλισης 
που τυχόν δημιουργείται μετά την υποβολή 
της αίτησης συνταξιοδότησης προσμετρά-
ται στη σύνταξη μόνο για την περίπτωση 
προσαύξησης. Για κάτι τέτοιο, όμως, απαι-
τείται νεότερη αίτηση του ασφαλισμένου, 
μετά τη διακοπή της απασχόλησής του ενώ 
είναι συνταξιούχος.

• Τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, 
που δεν έχει εκδοθεί ακόμα θετική ή απορ-
ριπτική απόφαση ή δεν έχουν τεθεί στο αρ-
χείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον 
υποψήφιο συνταξιούχο ώστε να εξοφληθεί 
και εκεί το υπερβάλλον ποσό του χρέους. 
Πρόκειται για αιτήσεις για τις οποίες δεν 
έχει κοινοποιηθεί η οφειλή στον ασφαλι-
σμένο ή έχει κοινοποιηθεί η οφειλή, αλλά 
δεν έχει παρέλθει η δίμηνη προθεσμία εντός 
της οποίας μπορεί να εξοφληθεί.

• Σε περίπτωση που ο αιτών ως ασφαλισμένος 
είχε υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του, 
την οποία τηρεί μέχρι την υποβολή της αίτη-
σης συνταξιοδότησης, το ύψος των οφειλών 
του καθορίζεται βάσει του εναπομείναντος 
ανεξόφλητου ποσού της ρυθμισμένης οφει-
λής κατά την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, για τον 
υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού λαμ-
βάνεται υπόψη το υπόλοιπο της ρύθμισης, 
απαλλαγμένο από επιβαρύνσεις, τόκους 
και πρόστιμα πέραν του 15% αυτών. Όμως 
όταν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, 

ο ασφαλισμένος χάνει τη ρύθμιση οφειλών 
που είχε. Το ποσό που έχει απομείνει ως 
οφειλή εντάσσεται στη διαδικασία εξόφλη-
σης ως υποψηφίου συνταξιούχου. Άρα πάλι 
θα πρέπει εντός διμήνου από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης να εξοφλήσει το υπερ-
βάλλον ποσό χρέους, για να μπορέσει να λά-
βει τη σύνταξή του.

 ■ Τίτλοι κτήσης- Πώς 
θα αποδίδονται 
οι ασφαλιστικές 
εισφορές για τα 
Παραστατικά 
Παρεχόμενων 
Υπηρεσιών

Τις προϋποθέσεις καταβολής ασφαλιστικών ει-
σφορών στον e-ΕΦΚΑ για όσους αμείβονται με 
Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) 
περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου Ασφαλιστική 
Μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά που αφορά την 
επικουρική ασφάλιση.

Ειδικότερα για τα πρόσωπα που αμείβονται με 
Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) 
καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ 
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και 
υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και 
σε χρήμα).

Η εισφορά υπολογίζεται επί της καθαρής αξί-
ας του παραστατικού και διαμορφώνεται σε 
13,33% υπέρ κύριας ασφάλισης και σε 6,95% 
υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, εκ της οποίας 
6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παρο-
χές σε χρήμα.

Η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφά-
λισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της 
πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1 
του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) ανά Π.Π.Υ., 
ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονο-
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μικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 ανά Π.Π.Υ.

Οι εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο στο 
σύνολό τους. Υπόχρεος παρακράτησης και 
απόδοσης είναι ο εκδότης του παραστατικού. 
Οι εισφορές δηλώνονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω 
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μέχρι την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκ-
δοσης του παραστατικού μήνα, και καταβάλλο-
νται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
επόμενου της δήλωσης μήνα. Σε περιπτώσεις 
εκπρόθεσμης υποβολής ή καταβολής επιβάλλο-
νται σε βάρος του εκδότη του Π.Π.Υ. οι προβλε-
πόμενες από τη νομοθεσία επιβαρύνσεις.

Οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν για Π.Π.Υ. που εκδί-
δονται από 1ης.1.2020. Ειδικά για παραστατικά 
που εκδίδονται βάσει γραπτών συμβάσεων που 
είχαν καταρτιστεί πριν από την 1η.2.2019, το πα-
ρόν άρθρο έχει εφαρμογή από 1ης.9.2021.

Χρόνος ασφάλισης

Ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει ως το πηλίκο 
της συνολικά καταβαλλόμενης εισφοράς για 
κύρια ασφάλιση, δια της πρώτης ασφαλιστι-
κής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 
4387/2016. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει 
δεν μπορεί να ξεπερνά τον ένα (1) πλήρη μήνα 
ανά Π.Π.Υ. (κάθε ημέρα ασφάλισης ισοδυναμεί 
με 1/25 του μήνα), με ημερομηνία έναρξης της 
ως άνω ασφάλισης την πρώτη του μήνα που εκ-
δίδεται το Π.Π.Υ.. Ως συντάξιμες αποδοχές για 
τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της 
σύνταξης ορίζεται το ποσό της ασφαλιστικής 
εισφοράς που έχει καταβληθεί διά του συντελε-
στή 0,20.

Ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφά-
λισης μη μισθωτών (πρώην Οργανισμού Ασφά-
λισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ο.Α.Ε.Ε.) και 
αξιοποιείται βάσει των διατάξεων του πρώην 
Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελ-
ματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). Προς τον σκοπό αυτό, μικρό-
τερα του μήνα διαστήματα ασφάλισης (ημέρες 
ασφάλισης) εκλαμβάνονται ως υποδιαιρέσεις 

του πλήρους μήνα. Ο χρόνος ασφάλισης αντι-
μετωπίζεται ως χρόνος μη μισθωτού και για τις 
ανάγκες εφαρμογής της παράλληλης ασφάλι-
σης του ν. 4387/2016. Κατά τα λοιπά εφαρμογή 
έχουν οι διατάξεις του ν. 4387/2016.

Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγει-
ονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον 
e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, 
με βάση την οποία έχει δοθεί εξαίρεση από την 
καταβολή εισφορών υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, 
καταβάλλεται εισφορά υγείας στον φορέα που 
έχει επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του.

Η αμοιβή με Π.Π.Υ. δεν αναιρεί την υποχρέωση 
υπαγωγής στην ασφάλιση για την αιτία έκδοσης 
του Π.Π.Υ., με βάση τις γενικές, ειδικές και κατα-
στατικές διατάξεις περί υπαγωγής στην ασφάλι-
ση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, 
κλάδων, τομέων και λογαριασμών και δεν απαλ-
λάσσει τον εκδότη του Π.Π.Υ. και τον αμειβόμενο 
με Π.Π.Υ. από τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τα άρθρα 38 έως 40 του ν. 4387/2016.

Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής 
εισφορών εξαιρούνται τα πρόσωπα, υπέρ των 
οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ. για τα κάτωθι:

α) Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώ-
ματα επί έργων.

β) Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμε-
τάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

γ) Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσω-
πικών περιουσιακών στοιχείων που δεν συνι-
στούν εμπορική δραστηριότητα.

Για το διάστημα από 1ης.2.2019 έως 31.12.2019 
διενεργείται εκκαθάριση των εισφορών που 
έχουν καταβληθεί από Π.Π.Υ. κατόπιν διαίρεσης 
του συνολικού ετήσιου ποσού των εισφορών 
που έχει καταβληθεί μέσω Π.Π.Υ. για κύρια σύ-
νταξη δια του ποσού της πρώτης ασφαλιστι-
κής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 
4387/2016. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει 
από την εκκαθάριση δεν μπορεί να ξεπερνά τους 
έντεκα (11) πλήρεις μήνες ασφάλισης. Οι κατα-
βληθείσες εισφορές για κύρια ασφάλιση επιμε-
ρίζονται ισομερώς στους μήνες ασφάλισης που 
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δημιουργούνται.

Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης 
απασχόλησης, παρά μόνον ως προς το κατώτα-
το όριο εισφορών, όπως ίσχυε την 31η.12.2019.

 ■ Εργόσημο: Αλλάζει 
αναδρομικά ο τρόπος 
υπολογισμού του 
χρόνου ασφάλισης 
από 1.1.2020
Αργυρώ Μαυρούλη

Αναδρομικά αλλάζει από 1.1.2020, ο τρόπος υπο-
λογισμού της ασφαλιστικής κάλυψης από εργό-
σημο του π. ΟΓΑ, σύμφωνα με σχετική διάταξη 
στο σχέδιο νόμου Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση 
για τη νέα γενιά.

Αναλυτικότερα, ρυθμίζεται η διαδικασία εκκα-
θάρισης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω ερ-
γοσήμου με βάση το καθεστώς ασφαλιστικών 
εισφορών που ισχύει από 01.01.2020 (όταν τέθη-
κε σε εφαρμογή το νέο σύστημα ασφαλιστικών 
κατηγοριών του ν. 4670/2020).

Κατά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών ει-
σφορών μέσω εργοσήμου ελέγχεται εάν οι 
ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί 
μέσω εργοσήμου καλύπτουν τις ασφαλιστικές 
εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική 
κατηγορία, που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, 
με ελάχιστη την εισφορά της 1ης ασφαλιστικής 
κατηγορίας, για το σύνολο των κλάδων ασφάλι-
σης (κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη για 
παροχές σε είδος και σε χρήμα, Λογαριασμός 
Αγροτικής Εστίας), όπως αυτές προβλέπονται 
στα άρθρα 40 και 41 παρ. 5 του ν. 4387/2016, 
όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 36 και 37 
του ν. 4670/2020.

Σε περίπτωση ασφαλισμένου που υπάγεται για 
πρώτη φορά στην ασφάλιση του π. Ο.Γ.Α., επι-
λέγεται υποχρεωτικά η πρώτη ασφαλιστική κα-
τηγορία.

Πώς θα υπολογίζεται το εργόσημο

Έτσι από 1ης.1.2020 ο χρόνος ασφάλισης από 
εργόσημο του πρώην Οργανισμού Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) υπολογίζεται ως εξής:

α) Χρόνος ασφάλισης άνω των 150 ημερών 
ασφάλισης

Εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφάλι-
σης για ολόκληρο το έτος (ημέρες εργασίας άνω 
των 150), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφα-
λιστικές εισφορές καλύπτουν τις ασφαλιστικές 
εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 40 και 
την παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 
85), για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη 
(παροχές σε είδος και σε κατηγορία που έχει επι-
λέξει ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τα ειδικότε-
ρα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, αναγόμε-
νες σε δωδεκάμηνη βάση. Σε περίπτωση πρώτης 
υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., ο 
ασφαλισμένος κατατάσσεται αυτομάτως στην 
πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 40 
και της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 
δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που 
αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία 
στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, η 
σχετική διαφορά αναζητείται.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 
υπερκαλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές 
που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία 
στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, το 
υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται σύμφωνα με το 
άρθρο 104 του ν. 4387/2016.

β) Χρόνος ασφάλισης κάτω των 150 ημερών 
ασφάλισης

Εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφά-
λισης για μήνες ασφάλισης (ημέρες εργασίας 
κάτω των 150), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες 
ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν τις ασφαλι-
στικές εισφορές του άρθρου 40 και της παρ. 5 
του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, για κύρια σύ-
νταξη, υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε εί-
δος και σε χρήμα) και Λογαριασμό Αγροτικής 
Εστίας (Λ.Α.Ε.), που αντιστοιχούν στην ασφαλι-
στική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμέ-
νος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
ανωτέρω διατάξεις, για τους μήνες ασφάλισης 
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 Ασφαλιστικά

που έχουν προκύψει σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 
και 5 του παρόντος. Σε περίπτωση πρώτης υπα-
γωγής στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., ο ασφα-
λισμένος κατατάσσεται αυτομάτως στην πρώτη 
ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 40 και της 
παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 
δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που 
αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία 
στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, η 
σχετική διαφορά αναζητείται.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 
υπερκαλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές 
που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία 
στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, το 
υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται σύμφωνα με το 
άρθρο 104 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

γ) Εάν τα πρόσωπα ασκούν παράλληλα και άλλη 
δραστηριότητα, για την οποία, βάσει γενικών, 
ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει 
υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α., οι 
καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μέσω ερ-
γοσήμου αξιοποιούνται για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών του τρέχοντος έτους 
βάσει της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορί-
ας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 40 και την παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 
4387/2016.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 
με συνυπολογισμό εκείνων που έχουν καταβλη-
θεί μέσω εργοσήμου, δεν καλύπτουν τις ασφαλι-
στικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφα-
λιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο 
ασφαλισμένος, η σχετική διαφορά αναζητείται.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 
με συνυπολογισμό εκείνων που έχουν κατα-
βληθεί μέσω εργοσήμου, υπερκαλύπτουν τις 
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην 
ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσ-
σεται ο ασφαλισμένος, το υπερβάλλον ποσό 
επιστρέφεται σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 
4387/2016.

δ) Εάν τα πρόσωπα ασκούν παράλληλα και άλλη 
δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, για την 

οποία, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών 
διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέω-
ση ασφάλισης σε άλλον πρώην φορέα ασφάλι-
σης (πλην Ο.Γ.Α.) ή το Δημόσιο, έχει εφαρμογή 
το άρθρο 36 του ν. 4387/2016. Για την εφαρμογή 
των ανωτέρω ρυθμίσεων αρχικά καθορίζεται ο 
χρόνος ασφάλισης που προκύπτει βάσει εργο-
σήμου και στη συνέχεια εφαρμόζεται το άρθρο 
36 του ν. 4387/2016. Ο σχετικός χρόνος ασφάλι-
σης θεωρείται χρόνος από άσκηση μη μισθωτής 
δραστηριότητας.

ε) Σε περίπτωση που κατ’ εφαρμογή των ρυθ-
μίσεων της παρούσας παραγράφου προκύπτει 
υποχρέωση καταβολής εισφορών, αυτές βα-
ρύνουν τον ασφαλισμένο και εξοφλούνται σε 
πέντε (5) κατ’ ανώτατο όριο ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ. Σε 
περίπτωση που κατ’ της παρούσας παραγράφου 
προκύπτει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέ-
φεται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τα ειδικό-
τερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4387/2016.

 ■ Έρχονται οι 
πιστοποιημένοι 
δικηγόροι 
και λογιστές/
φοροτεχνικοί – Πόσο 
θα κοστίζει κάθε 
εργασία

Ανοίγει ο δρόμος για την άμεση συμμετοχή των 
πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών/φο-
ροτεχνικών στη διαδικασία έκδοσης των συ-
ντάξεων, μετά την υπογραφή από τον υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χα-
τζηδάκη, της υπουργικής απόφασης, που ρυθμί-
ζει όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία της 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα, ορίζονται αναλυτικά η ύλη και το 
πρόγραμμα επιμόρφωσης, η διαδικασία υποβο-
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λής αιτήσεων και εξετάσεων, ο τρόπος εγγραφής 
στο μητρώο των πιστοποιημένων επαγγελμα-
τιών, καθώς και οι κυρώσεις προς τους πιστο-
ποιημένους επαγγελματίες. Την ίδια στιγμή, το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
απέστειλε στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ την εισήγη-
ση για την κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για τις 
βεβαιώσεις και τα σχέδια απόφασης προσωρι-
νής ή οριστικής σύνταξης που εκδίδουν οι πι-
στοποιημένοι επαγγελματίες.

Ο σχετικός «τιμοκατάλογος» διαμορφώνεται ως 
εξής:

• Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ όταν 
η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοι-
νωνικής ασφάλισης (π.χ. τ. ΙΚΑ), 80 ευρώ όταν 
αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

• Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφο-
ρών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου 
επαγγελματία ή για αίτηση ρύθμισης οφει-
λόμενων εισφορών: 30 ευρώ.

• Βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώ-
ριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης: 30 
ευρώ.

• Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή 
οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 
60 ευρώ. Αν η σύνταξη απονέμεται με βάση 
τις διατάξεις της διαδοχικής ή παράλληλης 
ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 
15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης πλέον του ενός.

• Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: 60 ευρώ. Αν 
η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που 
διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης, η αποζημίωση ανέρ-
χεται σε 80 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σε πρώτη φάση, οι πιστοποι-
ημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να εκδίδουν 
τις εν λόγω βεβαιώσεις και σχέδια αποφάσεων 
μόνο για τους πρώην φορείς ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ. 
Τα χρήματα αυτά θα καταβάλλει ο ΕΦΚΑ για τα 
στάδια έκδοσης των συντάξεων, ο δικηγόρος 
και ο λογιστής μπορούν να ζητήσουν επιπλέον 
αμοιβή, την οποία θα καλύψει ο ασφαλισμένος.

Ο «οδικός χάρτης» για την πιστοποίηση και την 
εμπλοκή των ιδιωτών

Η επιμόρφωση των πιστοποιούμενων επαγ-

γελματιών θα παρέχεται από τον e-ΕΦΚΑ χω-
ρίς αντάλλαγμα, ενώ επιτρέπεται η παροχή 
εκπαίδευσης και από ιδιωτικούς φορείς. Η επι-
μόρφωση θα καλύπτει τη σχετική νομοθεσία 
(θεμελίωση σύνταξης, νομιμοποίηση χρόνου 
ασφάλισης και χρήση του στην απονομή σύντα-
ξης), τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης, τη 
διαπίστωση των οφειλών και τον υπολογισμό 
της σύνταξης Ως φορέας πιστοποίησης ορίζεται 
ο e-ΕΦΚΑ, που έχει και την ευθύνη διεξαγωγής 
των εξετάσεων, της έκδοσης των βαθμολογιών 

και τήρησης του σχετικού μητρώου.

Πριν από κάθε κύκλο πιστοποίησης, προσδιο-
ρίζεται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ 
ο ανώτατος αριθμός των επαγγελματιών που 
μπορούν να συμμετέχουν. Κάθε κύκλος ξεκινάει 
μετά από πρόσκληση του e-ΕΦΚΑ η οποία αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του φορέα, καθώς και 
στις ιστοσελίδες olomeleia.gr (της Ολομέλειας 
των Δικηγορικών Συλλόγων) και oe-e.gr (του Οι-
κονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν το αίτημά τους 
στην αντίστοιχη πλατφόρμα, ενώ τηρείται σει-
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 Ασφαλιστικά

ρά χρονικής προτεραιότητας. Μετά την ολοκλή-
ρωση της επιμόρφωσης –που θα διενεργείται 
κυρίως με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση- οι επαγ-
γελματίες θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξε-
τάσεις που θα διοργανώνει ο e-ΕΦΚΑ, που θα δι-
ενεργούνται εξ’ αποστάσεως και με το σύστημα 
των πολλαπλών επιλογών.

Η βαθμολόγηση θα γίνεται αυτοματοποιημένα 
και ο βαθμός θα εξάγεται αμέσως μετά τη λήξη 
της εξέτασης. Με διαπιστωτική πράξη του διοικη-
τή του e- ΕΦΚΑ που θα εκδίδεται 5 μέρες μετά τη 
διενέργεια κάθε εξέτασης, οι επιτυχόντες εγγρά-
φονται στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελ-
ματιών που θα τηρείται και θα εποπτεύεται από 
τον e-ΕΦΚΑ. Η ανάθεση στους πιστοποιημένους 
επαγγελματίες για τις βεβαιώσεις και τα σχέδια 
απόφασης συντάξεων που μπορούν να εκδίδουν 
σύμφωνα με τον ν. 4798/2021 (άρθρο 255) γίνεται 
με υπεύθυνη δήλωση που απευθύνεται στον e-Ε-
ΦΚΑ, ή με καταχώρηση σε ειδική πλατφόρμα στο 
πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.

Όταν υποβάλλεται η βεβαίωση ή το σχέδιο 
που έχει συντάξει ο πιστοποιημένος επαγγελ-
ματίας, σε αυτό περιλαμβάνεται και ο αριθμός 
πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στην παραλαβή 
της ανάθεσης από τον e-ΕΦΚΑ. Ο e-ΕΦΚΑ ελέγ-
χει την αντιστοιχία ανάμεσα στη βεβαίωση ή το 
σχέδιο που υποβλήθηκε και στο αντικείμενο της 
ανάθεσης και καταβάλλει την αντίστοιχη απο-
ζημίωση με ισόποση πίστωση του λογαριασμού 
που έχει δηλώσει ο επαγγελματίας.

 ■ Ολικό «λίφτινγκ» 
στον e-ΕΦΚΑ για την 
ταχύτερη έκδοση των 
συντάξεων
Αργυρώ Μαυρούλη

Στη λειτουργική ενοποίηση 388 οργανικών μο-
νάδων των πρώην ασφαλιστικών ταμείων σε 

158, με μοναδικό στόχο την αποτελεσματικότε-
ρη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, εργοδο-
τών, την ταχύτερη έκδοση των συντάξεων και 
την μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 10% 
ετησίως, προχωράει η διοίκηση του ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με στοιχεία στον ΕΦΚΑ εντάχθηκαν 
388 Περιφερειακές και Τοπικές οργανικές μονά-
δες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ (Τομείς 
Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, 
Νομικών και Υγειονομικών), του ΟΓΑ, του ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του ΝΑΤ με την ίδια ορ-
γανωτική δομή, αρμοδιότητες και προσωπικό.

Όπως αναφέρουν αρμόδιοι, αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα την δημιουργία ενός κατακερματισμένου 
συστήματος που ήταν αδύνατο να υπάρξει συ-
ντονισμός, να ελεγχθεί η παραγωγικότητα και 
τελικά να διεκπεραιωθούν υποθέσεις ασφαλι-
σμένων και συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό, με την ολο-
κλήρωση της υλοποίησης του Οργανογράμ-
ματος τους πρώτους μήνες του 2022, θα λει-
τουργούν πανελλαδικά, αντί των ανωτέρω 388 
μονάδων τ. ΦΚΑ, 12 Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ), 119 Τοπι-
κές Διευθύνσεις και 27 Αποκεντρωμένα Τμήματα 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι Τοπικές Διευθύνσεις 
της κάθε Περιφέρειας υπάγονται στην αντί-
στοιχη Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού 
και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) που έχει την έδρα της 
στην Περιφέρεια αυτή. Το λειτουργικό κόστος 
του e-ΕΦΚΑ το 2020 ήταν 20,5 εκατ. ευρώ και θα 
περιοριστεί αρχικά μετά τις συγχωνεύσεις κατά 
2 εκατ. ευρώ.

Σε εκκρεμότητα παραμένουν 81 τοπικές διευ-
θύνσεις και σύμφωνα με τον σχεδιασμό της 
διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, οι 10 θα τεθούν σε λει-
τουργία στις 10 Αυγούστου, άλλες 13 στις 30 
Αυγούστου και ακόμα 30 μέσα στον Σεπτέμβριο 
και τον Οκτώβριο. 

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συγχωνεύσεις και οι 
μετεγκαταστάσεις υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός 
προβλέπει την μετεγκατάσταση και την πλήρη 
αξιοποίηση των υπαρχόντων ιδιόκτητων κτιρί-
ων του e-ΕΦΚΑ και μόνο σε περιπτώσεις που δεν 
είναι αυτό εφικτό να προχωρούν σε μισθώσεις 
κτιρίων.
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Μετά την δημιουργία των νέων τοπικών διευ-
θύνσεων θα δημιουργηθούν σημεία εξυπηρέτη-
σης για όλους (ασφαλισμένους, συνταξιούχους, 
αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθω-
τούς κλπ).

Τα πλεονεκτήματα

«Η ολοκλήρωση του Οργανογράμματος του e-Ε-
ΦΚΑ μέσα στους επόμενους μήνες θα επιφέρει 
μια σειρά από πλεονεκτήματα τόσο για τον ίδιο 
τον Φορέα και τους υπαλλήλους του όσο και 
για τους πολίτες. Αποτελεί την βάση πάνω στην 
οποία στηρίζεται η ψηφιακή ενοποίηση του Φο-
ρέα.

Δημιουργούνται ισχυρές τοπικές Διευθύνσεις 
που είναι ικανές να καλύψουν σε ένα σημείο το 
σύνολο των αναγκών των επιχειρήσεων, των 
εργαζομένων και των συνταξιούχων. Διευκολύ-
νεται η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού και το συνολικό επίπεδο εξυπηρέτη-
σης του πολίτη αναβαθμίζεται», αναφέρει ο δι-
οικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής.

Παράλληλα, με την συγχώνευση και την έναρξη 
λειτουργίας των νέων τοπικών διευθύνσεων, ο 
ΕΦΚΑ προχωρά σταδιακά στην αναβάθμιση του 
υλικοτεχνικού του εξοπλισμού, αλλά και στην 
εφαρμογή ενιαίου ηλεκτρονικού δικτύου που 
θα υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία των ασφα-
λισμένων ανεξάρτητα από ποιο ταμείο προέρ-
χονται.

Σταδιακά στις τοπικές διευθύνσεις και στα απο-
κεντρωμένα τμήματα κοινωνικής ασφάλισης, 
μπορεί πλέον να απευθυνθεί το σύνολο των 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων όλων των 
πρώην ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και να 
μην απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλες πό-
λεις.

Έκδοση 8.000 συντάξεων τον μήνα

Με τις συγχωνεύσεις και τις μετεγκαταστάσεις 
θα υπάρξει σημαντική μείωση στο χρόνο ολο-
κλήρωσης των υποθέσεων, με κυριότερο την 
απονομή συντάξεων και εφάπαξ. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, θα δημιουργηθούν κατά τόπους 
ενιαία κέντρα απονομής συντάξεων, προκειμέ-
νου να καταργηθεί η αλληλογραφία και η μετα-

φορά αρχείων από το ένα ταμείο στο άλλο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συγκρότηση της 
«ομάδας κρούσης» στο νέο «πράσινο κτίριο» 
του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης στην οδό Κηφισίας, το οποίο θα με-

τονομαστεί σε Μητροπολιτικό Κέντρο Απονο-
μής Συντάξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες το 
κέντρο θα απονείμει τον Οκτώβριο έως 8.000 
συντάξεις το μήνα.

Ήδη στο κτίριο έχουν μεταφερθεί περισσότεροι 
από 100 υπάλληλοι από διαφορετικά ασφαλι-
στικά ταμεία, προκειμένου να ασχοληθούν με 
τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, κυρί-
ως ασφαλισμένων σε καθεστώτος διαδοχικής 
ασφάλισης.

Πρόκειται για μια δομή ταχείας απονομής συ-
ντάξεων, η οποία θα καλύψει αρχικά το μεγαλύ-
τερο μέρος των εκκρεμών συντάξεων πρώην ΙΚΑ 
και πρώην ΟΑΕΕ, καθώς και τη διαχείριση των 
νέων αιτήσεων διαδοχικής ασφάλισης πρώην 
ΙΚΑ-ΟΑΕΕ και πρώην ΟΑΕΕ-ΙΚΑ για το μεγαλύτε-
ρο τμήμα της Αττικής (καθώς εκεί βρίσκεται το 
40% του συνολικού όγκου των εκκρεμών συντά-
ξεων).

Αυτή την στιγμή, εκκρεμούν 132.605 αιτήσεις 
συνταξιοδότησης για κύρια ασφάλιση, ενώ με 
τις αιτήσεις για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ 
ξεπερνούν τις 300.000.

Στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι 
απονομής των συντάξεων με τη χρήση σύγχρο-
νων ψηφιακών τεχνολογιών. Ιδιαίτερα σε σχέση 
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με τις διαδοχικές συντάξεις, καθώς η αναμονή 
εκεί φτάνει πολύ συχνά τους πολλούς μήνες ή 
και τα χρόνια. Σταδιακά, εφόσον η διαδικασία 
κριθεί εκ του αποτελέσματος αποτελεσματική, 
διοίκηση και υπουργείο εκτιμούν ότι οι ρυθμοί 
αυτοί θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ταμεία, 
τύπους αιτήσεων συνταξιοδότησης και περιοχές 
της Ελλάδας, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη.

Ξεκίνησε και η μεταφορά φακέλων συνταξιοδό-
τησης ασφαλισμένων με καθεστώς διαδοχικής 
ασφάλισης. Η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο υπαλ-
λήλων δύο ή και περισσότερων πρώην ταμείων 
θα επιταχύνει τις διαδικασίες, καθώς μηδενί-
ζεται ο χρόνος αλληλογραφίας μεταξύ τους, ο 
οποίος σε κάποιες περιπτώσεις, ξεπερνούσε και 
τον ενάμιση χρόνο

Στο «πράσινο» κτίριο θα δημιουργηθεί επίσης 
ένα «επιχειρησιακό κέντρο» για την καθημερινή 
παρακολούθηση και συντονισμό της διαδικα-
σίας απονομής συντάξεων σε όλη την Ελλάδα. 
Βάσει του σχεδιασμού, η πρώτη σημαντική απο-
κλιμάκωση του στοκ των συντάξεων θα φανεί 
ήδη από τις αρχές φθινοπώρου.

 ■ Έκρηξη των 
νέων αιτήσεων 
συνταξιοδότησης – 
Ποιοι ασφαλισμένοι 
δεν θίγονται μετά την 
1η Ιανουαρίου του 
2022
Αργυρώ Μαυρούλη

Νέο κύμα μαζικών αιτήσεων συνταξιοδότησης 
πυροδότησε για δεύτερο συνεχή μήνα, η ανη-
συχία στις τάξεις των ασφαλισμένων, που βρί-
σκονται ένα βήμα πριν την έξοδο από την αγορά 
εργασίας, για ενδεχόμενη κατάργηση των ευνο-

ϊκών διατάξεων για πρόωρη συνταξιοδότηση 
μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022.

Παρά τις συνεχείς κυβερνητικές διαβεβαιώσεις 
ότι δεν θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας, οι ασφαλι-
σμένοι επιταχύνουν την κατάθεση των απαιτού-
μενων εγγράφων για την συνταξιοδότηση τους. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Άτ-
λας, οι νέες αιτήσεις ήταν σχεδόν διπλάσιες τον 
Μάρτιο και τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους σε 
σχέση με τους αντίστοιχους μήνες πέρυσι.

Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης 
ανήλθαν στις 13.058 τον Απρίλιο, διπλάσιες σε 
σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι (6.545), ενώ 
και τον Μάρτιο κατατέθηκαν 14.689 αιτήσεις συ-
νταξιοδότησης από 9.701 τον ίδιο μήνα το 2020.

Οι ασφαλισμένοι σπεύδουν να υποβάλλουν 
αίτηση συνταξιοδότησης πριν την έλευση του 
2022, υπό τον φόβο ότι θα καταργηθεί πλήρως 
η πρόωρη συνταξιοδότηση πριν την συμπλήρω-
ση 40 ετών ασφάλισης στα 62 έτη και στα 67 έτη 
ανεξάρτητα από τα έτη ασφάλισης.

Έως το τέλος του 2021, ολοκληρώνεται η μετα-
βατική περίοδος που θεσμοθετήθηκε το 2015, 
με την ψήφιση του σχετικού νόμου (ν.4336).

Τότε, δόθηκε επταετής «περίοδος προσαρμο-
γής» με σταδιακές αυξήσεις ορίων ηλικίας, ανά 
περίπτωση. Στόχος ήταν και τώρα θα γίνει πραγ-
ματικότητα, από τον Ιανουάριο του 2022, τα γε-
νικά όρια ηλικίας να «κλειδώσουν» στα 67 έτη 
με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης) το λιγότερο, 
ή στα 62 έτη, αλλά με 40 χρόνια προϋπηρεσίας 
(12.000 ημέρες ασφάλισης).

Όσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο 
χρόνο ασφάλισης και την ηλικία σύνταξης μέ-
χρι 31/12/2021, δεν θίγονται από τις αλλαγές 
της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από 
1/1/2022 και εφεξής.

Ειδικότερα φέτος ολοκληρώνεται η μεταβατική 
περίοδος σύγκλισης όλων των ειδικών ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης στον γενικό κανόνα 
της εξόδου στα 62 ή τα 67. Χιλιάδες ασφαλισμέ-
νοι, ωστόσο, διατηρούν ακόμη το δικαίωμα της 
πρόωρης εξόδου. Διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές 
που επέρχονται στα όρια ηλικίας συνταξιοδό-
τησης από το νέο έτος δεν αφορούν όλους τους 
ασφαλισμένους και μπορούν οι εργαζόμενοι να 
συνεχίσουν την εργασία τους με τις ισχύουσες 
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διατάξεις εφόσον :

1.έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρό-
νο ασφάλισης και την ηλικία σύνταξης μέχρι 
31/12/2021, δεν θίγονται από τις αλλαγές της 
ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από 
1/1/2022 και εφεξής.

2.Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώ-
σει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα αλλά συ-
μπληρώνουν το μεταβατικό όριο των διατάξεων 
του μετά την 1.1.2022, η σύνταξή τους καταβάλ-
λεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο 
-μεταβατικό- όριο ηλικίας.

Παράλληλα το δικαίωμα για αναγνωρίσεις πλα-
σματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί και 
ισχύει κανονικά και δεν καταργείται μετά την 
1/1/2021.

Ωστόσο φέτος οι κατηγορίες εργαζομένων που 
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα με τα ειδικά όρια ηλικίας είναι οι 
παρακάτω:

1. ΙΚΑ: Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που εί-
χαν κατοχυρώσει δικαίωμα ως το 2012 με συ-
μπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματι-
κών ετών τις 10.500 ημέρες ασφάλισης (35ετία) 
και που επεδίωκαν να αποχωρήσουν με 35ετία 
στο αντίστοιχο όριο ηλικίας η δυνατότητα εξό-
δου μέχρι τέλος του 2021 δίνεται αν έχει συ-
μπληρωθεί το αντίστοιχο όριο που ανάλογα με 
την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 και 6 μήνες.

2. Γονείς ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΕΚΟ: Οι γονείς ανηλίκων 
(άνδρες και γυναίκες) και οι τρίτεκνοι και άνω 
ασφαλισμένοι του Δημοσίου και οι μητέρες και 
οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των 
ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δι-
καίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να 
συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμελί-
ωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 θα πρέπει να έχουν 
συμπληρώσει τα εν λόγω όρια ηλικίας πριν από 
την 18η Αυγούστου του 2015 καθώς από το 2019 
και μετά το όριο ηλικίας για τις περιπτώσεις των 
γονέων αυξάνεται ιδιαίτερα και φτάνει πλέον 
άνω τα 61 πλησιάζοντας το γενικό όριο ηλικίας 
των 62 ετών.

Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν :

• Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλλη-
λοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώ-

σει το 2010 την απαραίτητη 25ετία και υπήρ-
χε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και είχαν 
μέχρι 18/8/2015 το 50ο έτος της ηλικίας.

• Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλλη-
λοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών 

που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραί-
τητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλι-
κότητα τέκνου και είχαν μέχρι 18/8/2015 το 
52ο έτος της ηλικίας.

• Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλλη-
λοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών 
που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραί-
τητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλι-
κότητα τέκνου και είχαν μέχρι 18/8/2015 το 
55ο έτος της ηλικίας.

• Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσι-
οι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλλη-
λοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει 
το 2011 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε 
παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και είχαν 
μέχρι 18/8/2015 το 52ο έτος της ηλικίας.

• Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημό-
σιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλ-
ληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπλη-
ρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία και 
υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και 
είχαν μέχρι 18/8/2015 το 55ο έτος της ηλι-
κίας.

3. Γονείς IKA και Ταμεία ΔΕΚΟ Τραπεζών (5.500 
ημέρες ασφάλισης και ανήλικο)

Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέ-
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κνων ανηλίκων του ΙΚΑ των Ταμείων των ΔΕΚΟ 
– Τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα 
συνταξιοδότησης έχοντας συμπληρώσει 5.500 
ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα ανηλικότητα 
θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικί-
ας κατοχύρωσης πριν από την 18η Αυγούστου 
του 2015 καθώς διαφορετικά το όριο ηλικίας για 
τις περιπτώσεις των γονέων είναι ιδιαίτερα αυ-
ξημένο.

Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν :

• Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 

συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανή-
λικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 50ο 
έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 55 
για πλήρη.

• Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2011 
συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανή-
λικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 52ο 
έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 57 
για πλήρη.

• Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2012 
συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανή-
λικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 55ο 
έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 60 
για πλήρη.

4. Δημόσιο 35ετία: Οι ασφαλισμένοι του Δημο-
σίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 
35ετία μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να 
έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 
του 2021 τόσο τα 35 έτη ασφάλισης αλλά και 
όριο ηλικίας που ανάλογα με την περίπτωση 

φτάνει μέχρι τα 61 και 6 μήνες.

5. Δημόσιο 37ετία: Για τους ασφαλισμένους του 
Δημοσίου εφόσον είχε συμπληρωθεί 25ετία έως 
την 31/12/2010 υπήρχε η δυνατότητα συνταξιο-
δότησης με την 37ετία χωρίς όριο ηλικίας πλην 
όμως πλέον θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί 
και το αντίστοιχο όριο που έχει τεθεί με το ν. 
4336/2015, δηλαδή το 61ο και 2 μήνες.

6. Πρόωρες συντάξεις στο Δημόσιο: Οι ασφαλι-
σμένοι άνδρες και γυναίκες του Δημοσίου που 
επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη 
σύνταξη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 25 
έτη ασφάλισης έως την 31/12/2012 και το όριο 
ηλικίας ως την 31/12/2021. ‘Ετσι:

• Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία το 
2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 
55 εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο 
ως την 31/12/2021.

• Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρω-
σαν 25ετία το 2011 μπορούν να συνταξιοδο-
τηθούν από τα 56 εάν έχουν συμπληρώσει 
το εν λόγω όριο ως την 31/12/2021.

• Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρω-
σαν 25ετία το 2012 μπορούν να συνταξιοδο-
τηθούν από τα 57 εάν έχουν συμπληρώσει 
το εν λόγω όριο ως την 31/12/2021.

7. OAEE:Για τους ασφαλισμένους επαγγελμα-
τίες με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) 
που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα ως το 2012 με 
συμπληρωμένα ακόμη και με εξαγορά πλασμα-
τικών ετών τα 35 έτη ασφάλισης και που επεδί-
ωκαν να αποχωρήσουν στο αντίστοιχο όριο ηλι-
κίας η δυνατότητα εξόδου μέχρι τέλος του 2021 
δίνεται αν έχει συμπληρωθεί κι εδώ το αντίστοι-
χο όριο που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει 
μέχρι τα 61 και 9 μήνες.

8. ΕΤΑΑ:Για τους ασφαλισμένους αυτοαπασχο-
λούμενους επιστήμονες με ασφάλιση στο ΕΤΑΑ 
(Ταμείο Νομικών, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ) που είχαν κα-
τοχυρώσει δικαίωμα ως το 2012 με συμπληρω-
μένα ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών 
τα 35 έτη ασφάλισης και που επεδίωκαν να απο-
χωρήσουν στο αντίστοιχο όριο ηλικίας η δυ-
νατότητα εξόδου μέχρι τέλος του 2021 δίνεται 
αν έχει συμπληρωθεί κι εδώ το αντίστοιχο όριο 
που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 
61 και 9 μήνες.
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 ■ Αύξηση του 
κατώτατου μισθού 
κατά 2% από 1ης 
Ιανουαρίου 2022 – 
Πίνακες

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την 
αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης 
Ιανουαρίου 2022, από τα 650 ευρώ που είναι σή-
μερα, στα 663 ευρώ το μήνα, ή 773,5 ευρώ αν 
συνυπολογισθεί το γεγονός ότι καταβάλλονται 
14 μισθοί το χρόνο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουρ-
γείο Εργασίας, η απόφαση ελήφθη ύστερα από 
την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στην οποία 
συμμετείχαν οι κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικοί 
και επιστημονικοί φορείς, η Τράπεζα της Ελλά-
δος κ.ά., με βάση τις προτάσεις που διατυπώ-
θηκαν, τις αντοχές της οικονομίας και των επι-
χειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων αλλά και τη 
διεθνή συγκυρία.

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα του Υπουρ-
γείου για το σκεπτικό της απόφασης, το ύψος 
του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα σήμερα, το 
ευρωπαϊκό περιβάλλον σε σχέση με τους κατώ-
τατους μισθούς, τις απόψεις που διατυπώθηκαν 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης και τη διαδικα-
σία καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Α. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 
1ης Ιανουαρίου 2022 είναι η χρυσή τομή που 
επελέγη προκειμένου να ενισχυθεί η αγοραστι-
κή δύναμη των εργαζομένων χωρίς να τεθεί σε 
κίνδυνο η βιωσιμότητα επιχειρήσεων που βρί-
σκονται σε οριακό σημείο. Η απόφαση ελήφθη 
με γνώμονα την εξέλιξη της οικονομίας κατά τη 
διετία 2019 – 2020 (δεδομένου ότι η προηγού-
μενη αύξηση του κατώτατου μισθού έγινε στις 
αρχές του 2019) και τις προβλέψεις διεθνών και 
εγχώριων οργανισμών και ινστιτούτων για την 
ανάπτυξη της οικονομίας το 2021 και το 2022. 

Ειδικότερα:

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (αλυσω-
τοί δείκτες όγκου με εποχική με ημερολογι-
ακή διόρθωση) το ΑΕΠ το 2018 ήταν 180,068 
δισ. ευρώ. ενώ το 2020 λόγω της κρίσης του 
κορωνοϊού διαμορφώθηκε σε 168,737 δισ. 
ευρώ. Δηλαδή ήταν μειωμένο κατά 6,29%, σε 
σχέση με το 2018 εξαιτίας κατά κύριο λόγο 
των επιπτώσεων της πανδημίας. Υπενθυμί-
ζεται ότι η ύφεση το 2020 ήταν 8,2%.

• Οι προβλέψεις διεθνών και εγχώριων φορέ-
ων συγκλίνουν σε ισχυρά ποσοστά ανάπτυ-
ξης τόσο το 2021 όσο και, κυρίως, το 2022 
(ενδεικτικά: Ευρωπαϊκή Επιτροπή +4,3% το 
2021, +6% το 2022, Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο: +3,3% το 2021, +5,4% το 2022, Τράπεζα 
της Ελλάδος: +4,2% το 2021, +5,3% το 2022).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα 
για την διετία 2019 – 2020 (σωρευτική ύφεση 
6,29%) και τις εκτιμήσεις για το 2021 (ανάπτυξη 
3,3% – 4,3%), η κυβέρνηση αποφάσισε την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης 
Ιανουαρίου του 2022, μια λελογισμένη αύξηση 
η οποία αντανακλά τις μέχρι τώρα επιδόσεις 
αλλά και τις προοπτικές της οικονομίας και δεν 
βάζει σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις και τις θέσεις 
εργασίας. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη το 
2022 (5,3% – 6%) οι οποίες είναι ακόμη πιο ευνο-
ϊκές, θα ληφθούν υπόψη προφανώς, μαζί με τα 
απολογιστικά στοιχεία που θα υπάρχουν τότε, 
κατά τη διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώ-
τατου μισθού που θα γίνει το 2022.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού σε επίπεδα 
που υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας 
και των επιχειρήσεων θα απέβαινε τελικά σε βά-
ρος των ίδιων των εργαζομένων καθώς θα οδη-
γούσε σε:

• Κίνδυνο για τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων 
που έχουν πληγεί από την πανδημία και 
λειτουργούν «στο όριο». Ο κίνδυνος αυτός 
είναι ιδιαίτερα αυξημένος καθώς οι κλάδοι 
που επηρεάστηκαν περισσότερο (εστίαση 
κλπ) έχουν ταυτόχρονα και υψηλό ποσοστό 
εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώ-
τατο μισθό.

• Κίνδυνο απολύσεων ή στροφής σε αδήλωτη 
/ υποδηλωμένη εργασία λόγω της δυσκολίας 
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απορρόφησης της αύξησης του εργασιακού 
κόστους εν μέσω ύφεσης.

• Περαιτέρω επιδείνωση της ανταγωνιστικό-
τητας της Ελληνικής οικονομίας καθώς στο 
έντονο πλήγμα που είχε ήδη υποστεί λόγω 
της οικονομικής κρίσης προστέθηκαν και οι 
αρνητικές συνέπειες της πανδημίας (μείω-
ση παραγωγικότητας κατά 6,9% και αύξηση 
μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 7,9% το 
2020).

Β. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σήμερα

Στην Ελλάδα ο νομοθετημένος από 1/2/2019 κα-
τώτατος μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους 
ανέρχεται στα 650 ευρώ και το ημερομίσθιο για 
εργατοτεχνίτες στα 29,04 ευρώ. Δεδομένου ότι 
στην Ελλάδα καταβάλλονται 14 μισθοί, αυτό 
αντιστοιχεί σε 758 ευρώ/μήνα. Με την εγκύκλιο 
7613/395-18-02-2019 του Υπουργείου Εργασίας 
ορίστηκε ότι τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται 
μέχρι και 30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας 
που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η προ 
του 2012. Συνεπώς ο κατώτατος μισθός μπορεί 
να είναι έως και 195 ευρώ υψηλότερος (βλ. πί-
νακα).

Αντίστοιχα από 1-1-2022 ο κατώτατος μισθός 
διαμορφώνεται στα 663 ευρώ το μήνα (ή 773,5 
ευρώ με αναγωγή των 14 μισθών) ενώ με τις τρι-
ετίες φθάνει έως και 198,9 ευρώ υψηλότερα. Το 
κατώτατο ημερομίσθιο από 1-1-2022 διαμορφώ-
νεται σε 29,62 ευρώ.

Οι ισχύοντες και οι νέοι μισθοί για άγαμους και 
έγγαμους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες με τις 
τριετίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνα-
κα.

 Κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο στην Ελλά-
δα – σημερινό καθεστώς και διαμόρφωση από 
1-1-2022

Ύψος κατώτατου μισθού και κατώτατου 
ημερομισθίου για διάφορες κατηγορίες 

εργαζόμενων.

Σήμερα 1-1-2022

Έτη 
προϋπηρεσίας:

Υπάλληλοι (€/μήνα)

0-3 650,00 663,00

3-6 715,00 729,30

6-9 780,00 795,60

9 και άνω 845,00 861,90

Κατώτατος μισθός με επίδομα γάμου  
(€/μήνα)

0-3 715,00 729,30

3-6 780,00 795,60

6-9 845,00 861,90

9 και άνω 910,00 928,20

Εργατοτεχνίτες (€/ημέρα)

0-3 29,04 29,62

3-6 30,49 31,10

6-9 31,94 32,58

9-12 33,40 34,07

12-15 34,85 35,55

15-18 36,30 37,03

18 και άνω 37,75 38,51

Κατώτατο ημερομίσθιο με επίδομα γάμου 
(€/ημέρα)

0-3 31,94 32,58

3-6 33,40 34,07

6-9 34,85 35,55

9-12 36,30 37,03

12-15 37,75 38,51

15-18 39,20 39,98

18 και άνω 40,66 41,47

 

Επισημαίνεται ότι από το Φεβρουάριο του 2019, 
η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού 
έχει αυξηθεί, αφενός εξαιτίας των αποπληθωρι-
στικών πιέσεων (-1,3% το 2020) αφετέρου λόγω 
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της μείωσης κατά 1,63% των ασφαλιστικών ει-
σφορών που καταβάλουν οι εργαζόμενοι (από 
15,75% σε 14,12%). Για ένα μισθωτό πλήρους 
απασχόλησης που λαμβάνει τον κατώτατο μι-
σθό των 650 ευρώ το συνολικό όφελος από τη 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται 
σε 10,6 ευρώ/μήνα ή 148,3 ευρώ/έτος (14 μισθοί).

Δηλαδή συνολικά, το πραγματικό ετήσιο δια-
θέσιμο των μισθωτών πλήρους απασχόλησης 
που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 
650 ευρώ έχει αυξηθεί κατά περίπου 250 ευρώ 
το χρόνο λόγω του αρνητικού πληθωρισμού 
και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών 
και θα αυξηθεί από 1-1-2022 επιπλέον κατά 182 
ευρώ με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Γ. Το ευρωπαϊκό περιβάλλον

Μεταξύ των 21 κρατών μελών της ΕΕ που έχουν 
νομοθετημένο κατώτατο μισθό, η Ελλάδα βρί-
σκεται στη μέση της κατάταξης όσον αφορά το 
ύψος του κατώτατου μισθού (11η με βάση τον 
ονομαστικό και 13η με βάση τα Ισοδύναμα Αγο-
ραστικής Δύναμης).

Διάγραμμα: Ύψος κατώτατου μισθού στην ΕΕ

Οι 18 από τις ανωτέρω χώρες προχώρησαν σε 
ονομαστική αύξηση το διάστημα Ιαν 2020-Μαρ. 
2021. Ωστόσο, η σύγκριση των ονομαστικών αυ-
ξήσεων αγνοεί σημαντικά νομισματικά και οικο-
νομικά μεγέθη (πληθωρισμός, συναλλαγματική 
ισοτιμία, μεταβολή ΑΕΠ, ιστορικό μεταβολών 
κατώτατου μισθού). Ειδικότερα:

• Μόνο σε 9 χώρες η αύξηση υπερέβη το 2%, 
αν λάβουμε υπόψιν τον πληθωρισμό και τη 
συναλλαγματική ισοτιμία (για τις χώρες που 
δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης). Σε 6 χώρες 
η πραγματική αύξηση ήταν μικρότερη της 
μίας ποσοστιαίας μονάδας και σε 1 ο πραγ-
ματικός κατώτατος μισθός μειώθηκε.

• Στην Ελλάδα η πραγματική αξία του κατώ-
τατου μισθού αυξήθηκε κατά 1,3% λόγω του 
αποπληθωρισμού, ενώ περαιτέρω αύξηση 
της αγοραστικής δύναμης επήλθε από τη 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των 
εργαζομένων κατά 1,63%.

• Η πλειονότητα των χωρών με σημαντική 
αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μικρές 

και «ανοικτές» οικονομίες που είχαν έντονη 
αναπτυξιακή δυναμική πριν την πανδημία 
και επλήγησαν πολύ λιγότερο από αυτήν. 
Επίσης στις δύο χώρες με την υψηλότερη 
ποσοστιαία αύξηση (Λετονία, Σλοβενία) 
εφαρμόστηκαν αποφάσεις που είχαν ληφθεί 
πολύ πριν την πανδημία. Η Σλοβενική κυ-
βέρνηση έσπευσε μάλιστα να δεσμευτεί ότι 
θα αποζημιώσει, εν μέρει, τις επιχειρήσεις 
για το αυξημένο εργασιακό κόστος.

• Η Ισπανία και η Εσθονία διατήρησαν αμετά-
βλητο τον ονομαστικό κατώτατο μισθό το 
2020, ενώ η πραγματική αύξηση (αφού λη-
φθεί υπόψη ο πληθωρισμός) ήταν μικρότε-
ρη από εκείνη της χώρας μας.

Δ. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης

Υπέρ του παγώματος του κατώτατου μισθού τά-
χθηκαν οι εργοδοτικοί φορείς, συμπεριλαμβα-
νομένων των μικρομεσαίων. Υπέρ του παγώμα-
τος επίσης ή της πολύ περιορισμένης αύξησης 
τάχθηκαν οι επιστημονικοί φορείς που συμμε-
τείχαν στη διαδικασία διαβούλευσης συμπερι-
λαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Η ΓΣΕΕ πρότεινε άμεση αύξηση στα 751 ευρώ 
μηνιαίως (15,5%) με την προοπτική περαιτέρω 
αύξησης στα 809 ευρώ. Στο τελικό πόρισμα της 
διαβούλευσης το ΚΕΠΕ και ορισμένα μέλη της 
επιτροπής των εμπειρογνωμόνων θεωρούν ότι 
είναι σκόπιμο «η όποια αναπροσαρμογή του 
κατώτατου μισθού να ανασταλεί έως ότου απο-
κατασταθεί η κανονικότητα στην οικονομία και 
αυτή καταγράψει συστηματικά θετικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης», ενώ ορισμένα άλλα μέλη της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων προτείνουν αύξη-
ση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό έως και 
4% (26 ευρώ) θεωρώντας ότι αυτό θα στείλει ένα 
θετικό σήμα για την επανεκκίνηση της οικονο-
μίας.

Οι προτάσεις των συμμετεχόντων στη διαβού-
λευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων και παρουσιάζονται κωδικοποιημένες στον 
παρακάτω πίνακα.
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Μεταβολή κατώτατου μισθού στις χώρες της ευρωζώνης (Ιαν. 2020- Μαρ. 2021)

Χώρα
ΚΜ ευρώ 
(3/2021)

Ονομαστική 
μεταβολή  

από 1/2020

Πληθωρισμός 
2020

Πραγματική 
μεταβολή  

από 1/2020

Μεταβολή 
ΑΕΠ 2020

Λετονία 500 16,3% 0,1% 16,2% -3,6%
Σλοβενία 1.024 8,9% -0,3% 9,2% -5,5%
Σλοβακία 623 7,4% 2,0% 5,4% -4,8%
Πορτογαλία 775 4,7% -0,1% 4,8% -7,6%
Λιθουανία 642 5,8% 1,1% 4,7% -0,9%
Ιρλανδία 1.723 4% -0,5% 4,5% 3,4%
Λουξεμβούργο 2.201 2,8% 0% 2,8% -1,3%
Βέλγιο 1.625 2% 0,4% 1,6% -6,3%
Γερμανία 1.614 1,9% 0,4% 1,5% -4,8%
Ελλάδα 758 0% -1,3% 1,3% -8,2%
Ολλανδία 1.684 1,9% 1,1% 0,8% -3,7%
Εσθονία 584 0,0% -0,6% 0,6% -2,9%
Γαλλία 1.554 1,% 0,5% 0,5% -7,9%
Ισπανία 1.108 0% -0,3% 0,3% -10,8%
Μάλτα 784 1,% 0,8% 0,2% -7,8%

Πηγή: Eurostat *Για την Ελλάδα υπολογίζεται με 12 καταβολές

Μεταβολή κατώτατου μισθού στις χώρες ΕΕ που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη (Ιαν. 2020 – 
Μαρ. 2021)

Χώρα
Μεταβολή από 
1/2020 (εθνικό 

νόμισμα)

Μεταβολή από 
1/2020 (ευρώ)

Ύψος ΚΜ 3/2021 
(ευρώ)

Μεταβολή ΑΕΠ 
2020

Βουλγαρία 6,6% 6,6% 332,34 -4,2%

Κροατία 4,6% 3,1% 562,77 -8,0%

Ουγγαρία 4% -4,1% 442,44 -5,0%

Πολωνία 7,7% 0,5% 614,08 -2,7%

Ρουμανία 3,1% 1,3% 458,07 -3,9%

Τσεχία 4,1% 0,8% 579,22 -5,6%

Πηγή: Eurostat
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Οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και των επιστημονικών φορέων  
για τον κατώτατο μισθό

ΓΣΕΒΕΕ

Σε αυτό το εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον προέχει η διάσωση των επιχειρήσεων και 
η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε μεταβολή που αυξά-
νει το κόστος λειτουργίας μπορεί να αποβεί καθοριστική τόσο για την βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων όσο και για την διατήρηση των θέσεων εργασίας

ΓΣΕΕ
Για το 2021, η πρότασή μας είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 751 ευρώ και 
στη συνέχεια να προσαρμοστεί στο 60% του διάμεσου μισθού βάσει των στοιχείων 
του ΟΟΣΑ, δηλαδή στα 809 ευρώ.

ΕΣΕΕ

Ενδεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού σήμερα θα είχε ως αποτέλεσμα να πλη-
γεί η βιωσιμότητα των ΜμΕ, οι οποίες είναι ο σημαντικότερος εργοδότης της χώ-
ρας, ενώ θα επέφερε ισχυρές αναταράξεις σε θέσεις εργασίας που αμείβονται με 
τον κατώτατο (νέοι εργαζόμενοι και ευέλικτες μορφές απασχόλησης) ή σε ήδη σκλη-
ρά δοκιμαζόμενους κλάδους.

ΣΒΕ 

Ο κατώτατος μισθός να παραμείνει και την επόμενη χρονιά στο ύψος των 650 ευρώ, 
αλλά να συνοδεύεται απαραίτητα από φορολογικές ελαφρύνσεις των χαμηλόμι-
σθων και να εξεταστούν πιθανά άλλα μέτρα τα οποία θα βελτιώνουν το εισόδημά 
τους.

ΣΕΒ
Τουλάχιστον για όσο διαρκούν οι άμεσες αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας, το 
2021 δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνουν αλλαγές στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, 
ειδικά μεγάλης κλίμακας.

ΣΕΤΕ
Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η παν-
δημία του Covid-19 δεν ενδείκνυται μια αύξηση του κατώτατου μισθού το 2021.

Επιστημονικοί φορείς

Τράπεζα  
της Ελλάδος

Δεν υπάρχει περιθώριο για μια αύξηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων 
το 2021

ΙΟΒΕ

Το τρέχον επίπεδο του κατώτατου μισθού δεν είναι ούτε ιδιαίτερα χαμηλό ούτε 
ιδιαίτερα υψηλό. Συνεπώς, τουλάχιστον για όσο διαρκούν οι άμεσες αρνητικές επι-
δράσεις της πανδημίας, το 2021 δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνουν αλλαγές στο επίπε-
δο του κατώτατου μισθού, ειδικά μεγάλης κλίμακας

ΕΙΕΑΔ

Επιλογή 1: Διατήρηση στα 650 ευρώ με συνοδευτικά μέτρα ενίσχυσης των χαμηλό-
μισθων (πχ αναψηλάφηση του ζητήματος των τριετιών, μικρή αύξηση του αφορο-
λόγητου)Επιλογή 2: Αύξηση κατά 1,53% που αντιστοιχεί το ήμισυ της αναμενόμε-
νης αύξησης της παραγωγικότητας για το 2022

ΚΕΠΕ

Ίσως να ήταν σκόπιμο η χώρα μας να απέχει από επιλογές που θα μπορούσαν να 
επιβαρύνουν αρκετές, ήδη οριακές, επιχειρήσεις και να έχουν δυσμενή αποτελέ-
σματα στην απασχόληση και στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.Οποιαδήποτε 
αλλαγή στο ύψος του κατώτατου μισθού προφανώς θα ενσωματώσει τις πρόσφα-
τες φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές μισθωτών και επιχειρήσεων.

Εφόσον αποκατασταθεί η ομαλότητα στην οικονομία και αυτή καταγράψει συστη-
ματικά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του κατώτα-
του μισθού. 
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 ■  Τι αλλάζει για την 
πραγματοποίηση 
απεργίας – 
Δημιουργούνται 
Μητρώα 
Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων

Διευκρινίσεις αναφορικά με το νέο καθεστώς 
που διέπει τις απεργίες στον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα, στις επιχειρήσεις δημόσιου χα-
ρακτήρα και κοινής ωφέλειας σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του νέου Νόμου 4808/2021 για την Προ-

στασία της Εργασίας παρέχει με εγκύκλιο που 
εκδόθηκε σήμερα το υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. Παράλληλα, με υπουρ-
γική απόφαση ενεργοποιούνται από 1.1.2022 τα 
Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζο-
μένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, που επίσης 
προβλέπει ο νόμος.

Ειδικότερα:

Α. Η εγκύκλιος αναφέρεται στις διατάξεις για 
την εξασφάλιση ελάχιστης εγγυημένης υπηρε-
σίας κατά τη διάρκεια απεργιών σε επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, στην απαγόρευση πραγματο-
ποίησης απεργιών που έχουν κηρυχθεί παρά-
νομες από τα δικαστήρια, στην αστική ευθύνη 
συνδικαλιστών που ασκούν βία σε όσους επι-
θυμούν να εργαστούν, καθώς και στις υποχρεώ-
σεις γνωστοποίησης της απεργίας και διεξαγω-
γής δημόσιου διαλόγου.

Προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

• Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσί-
ας

Η εφαρμογή της διάταξης για την εξασφάλιση 
ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας κατά τη διάρ-
κεια απεργιών σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλει-
ας, που θεσπίστηκε με το Νόμο 4808/2021 για 
την Προστασία της Εργασίας είναι άμεση. Όπως 
αναφέρεται στην εγκύκλιο: «Η υποχρέωση για 
διατήρηση προσωπικού ελάχιστης εγγυημένης 
υπηρεσίας ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 
4808/2021, καθώς δεν υπάρχει ειδική διάταξη 
που να ορίζει διαφορετικό χρονικό σημείο για 
την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης. Επο-
μένως, οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιες συνδικα-
λιστικές οργανώσεις οφείλουν να μεριμνήσουν 
για την άμεση κατάρτιση των ειδικών συμφωνι-
ών του άρθρου 21 του ν. 1264/1982, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 95 του ν. 4808/2021 ή 
να τις τροποποιήσουν αναλόγως».

Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο εισάγεται η έννοια 
του Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρε-
σίας που πρέπει να διατίθεται σε επιχειρήσεις 
δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, (πέραν 
του Προσωπικού Ασφαλείας), για την αντιμετώ-
πιση των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού 
συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Οι στοιχειώδεις ανάγκες ορίζονται ως τουλά-
χιστον το ένα τρίτο της συνήθως παρεχόμενης 
υπηρεσίας εκτός αν προσδιοριστεί σε χαμηλό-
τερο επίπεδο με κοινή απόφαση του Υπουργού 
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Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Η συνδι-
καλιστική οργάνωση που κήρυξε την απεργία 
οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στον ερ-
γοδότη, πριν από την έναρξη της απεργίας, τα 
ονόματα των εργαζομένων που θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους ως Προσωπικό Ασφαλείας και, 
αν απαιτείται, ως Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυη-
μένης Υπηρεσίας.

Η Ελάχιστη Εγγυημένη Υπηρεσία εφαρμόζεται 
στους εξής κλάδους:

α) Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοση-
λευτικά εν γένει ιδρύματα.

β) Διύλισης και διανομής ύδατος.

γ) Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος ή καύσιμου αερίου.

δ) Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαί-
ου.

ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την 
ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδά-
των και λυμάτων και αποκομιδής και εναποθέ-
σεως απορριμμάτων.

η) Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπο-
ρευμάτων στα λιμάνια.

θ) Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας 
και κάθε είδους υπηρεσιών ή τμημάτων υπηρε-
σιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση και 
πληρωμή των μισθών του προσωπικού του κατά 
το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Ά  143).

• Υποχρέωση προστασίας του δικαιώματος 
στην εργασία

Η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει 
απεργία υποχρεούται να προστατεύει το δικαί-
ωμα των εργαζομένων, οι οποίοι δεν συμμετέ-
χουν στην απεργία, ώστε να προσέρχονται και 
να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από 
την εργασία τους χωρίς εμπόδιο και ιδίως χω-
ρίς την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας. 
Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέ-
ωσης, η απεργία μπορεί να διακοπεί με απόφα-
ση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Για την κή-
ρυξη νέας απεργίας απαιτείται η τήρηση όλων 

των διατυπώσεων που προβλέπει η νομοθεσία. 
Υπαίτια παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης 
γεννά αστική ευθύνη της συνδικαλιστικής ορ-
γάνωσης και των υπαίτιων μελών του διοικητι-
κού της συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται η κήρυξη 
απεργίας κατά του ίδιου εργοδότη και την ίδια 
ημερομηνία από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια 
συνδικαλιστική οργάνωση εφόσον η απεργία 
που κήρυξε η πρωτοβάθμια οργάνωση έχει κρι-
θεί παράνομη.

• Υποχρέωση γνωστοποίησης απεργίας και 
στάσεων εργασίας

Παραμένει η υποχρέωση ειδοποίησης του εργο-
δότη για απεργίες και στάσεις εργασίας τουλά-
χιστον 24 ώρες πριν την πραγματοποίησή τους 
(4 ημέρες για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας). 
Με το νέο νόμο ορίζεται ότι η προειδοποίηση γί-
νεται πλέον μόνο εγγράφως και επιδίδεται στον 
εργοδότη με δικαστικό επιμελητή.

• Υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου

Η υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου 
ενώπιον του ΟΜΕΔ πριν την πραγματοποίηση 
απεργίας που ίσχυε ήδη σε φορείς, υπηρεσίες, 
οργανισμούς και επιχειρήσεις δημόσιου χαρα-
κτήρα ή κοινής ωφέλειας, επεκτείνεται στο Δη-
μόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ. Στους υπόλοιπους 
φορείς και επιχειρήσεις είναι προαιρετική.

Β. Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργα-
ζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών
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Με την Υπουργική Απόφαση δημιουργείται στο 
ΕΡΓΑΝΗ το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Ορ-
γανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και το 
Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.
ΜΗ.Ο.Ε.). Για όσες οργανώσεις δεν εγγραφούν, 
αναστέλλεται το δικαίωμα της συλλογικής δια-
πραγμάτευσης και της κατάρτισης συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας.

Τα δεδομένα που θα τηρούνται στο μητρώο εί-
ναι: Στοιχεία Επωνυμίας, Έδρας και Επικοινωνί-
ας, Στοιχεία Καταστατικού, Στοιχεία Εκλογικής 
Διαδικασίας και Οργάνων Διοίκησης (αριθμός 
μελών με δικαίωμα ψήφου, αριθμός μελών 
που ψήφισαν στις πιο πρόσφατες αρχαιρεσίες, 
σειρά εκλεγμένων μελών, σύνθεση οργάνων 
διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης), 
Οικονομικές Καταστάσεις και Μεγέθη, Πράξη Δι-
άλυσης, Στοιχεία Δικαστικών Αποφάσεων.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων μπορούν να έχουν πρόσβα-
ση στο περιεχόμενο του Μητρώου προκειμένου 
να εκπληρώσουν υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη νομοθεσία, όπως, για παράδειγμα, κατά 
τη διαδικασία διαπίστωσης ότι συλλογική ρύθ-

μιση εργασίας δεσμεύει ήδη εργοδότες, που 
απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των 
εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. 
Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται η νομοθεσία 
για την προστασία των προσωπικών δεδομέ-
νων.

 ■ Επίδομα ανεργίας 
μόνο μέσω 
προγραμμάτων 
κατάρτισης 
– Κατάθεση 
νομοσχεδίου το 
φθινόπωρο
Αργυρώ Μαυρούλη

Το φθινόπωρο αναμένεται να παρουσιαστεί από 
τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων Κωστή Χατζηδάκη νομοσχέδιο για τον εκσυγ-
χρονισμό του ΟΑΕΔ και την αναβάθμιση του συ-
στήματος κατάρτισης και επανακατάρτισης, με 
βασικές αρχές την ποιότητα, την αξιολόγηση και 
την πιστοποίηση τόσο των παρόχων της κατάρ-
τισης όσο και των καταρτιζομένων.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η αξιοποίηση πόρων 
άνω του 1 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να 
διατεθούν για την υλοποίηση προγραμμάτων 
κατάρτισης και επανακατάρτισης από το Τα-
μείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη 
το αμέσως επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθούν 
πόροι τόσο του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και 
του τρέχοντος και του νέου ΕΣΠΑ, ώστε να ανέ-
βει η επίδοση της Ελλάδας στο λεγόμενο skills 
matching, δηλαδή την αντιστοίχιση των δεξιο-
τήτων του εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το τέλος του 
2021 θα έχει διατεθεί τουλάχιστον το ένα τέ-
ταρτο, ήτοι 250 εκατομμύρια ευρώ από το 1 δισ. 
ευρώ σε προγράμματα με αντικείμενο την ανα-
βάθμιση δεξιοτήτων. Κεντρικό ρόλο στην «μό-
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χλευση» των κονδυλίων αυτών θα έχει ο ΟΑΕΔ, 
καθώς ο Οργανισμός αναλαμβάνει σημαντικό 
μέρος της ευθύνης για το μεγάλο στοίχημα της 
αναμόρφωσης του πλαισίου κατάρτισης.

Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός Εργασί-
ας έχει επισημάνει πολλάκις ότι επεξεργάζεται 
δύο θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις:

• Η πρώτη αφορά στον επανασχεδιασμό του 
συστήματος κατάρτισης ώστε να αντιμετω-
πιστούν οι χρόνιες εγγενείς παθογένειες 
που έχουμε διαπιστώσει.

• Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά στην ανα-
μόρφωση των παθητικών πολιτικών απα-
σχόλησης με στόχο την ενίσχυση του δικτύ-
ου κοινωνικής ασφάλειας και την προώθηση 
της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Στό-
χος της κυβέρνησης είναι η ταχύτερη επα-
νένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας 
με περισσότερες δεξιότητες και η διακοπή 
καταβολής ενός επιδόματος χωρίς αντίκρι-
σμα.

Επίδομα ανεργίας

Στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το 
φθινόπωρο, θα προβλέπεται η υιοθέτηση νέου 
συστήματος επιδότησης της ανεργίας μέσω εκ-
συγχρονισμένων προγραμμάτων κατάρτισης, 
σε πρώτη φάση πιλοτικά από το 2022, σύμφωνα 
με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται από το 
εθνικό σχέδιο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η καταβολή 
του επιδόματος ανεργίας σταδιακά θα συνδε-
θεί με τα νέα προγράμματα κατάρτισης και την 
ενεργή αναζήτηση εργασίας ως υποχρέωση του 
ανέργου ως κίνητρο για να επανενταχθεί εκ 
νέου στην αγορά εργασίας το ταχύτερο δυνατό, 
έχοντας αποκτήσει επιπλέον εφόδια. Στο πλαί-
σιο των αλλαγών που θα τρέξουν αναμένεται να 
υπάρξει σαφής όρος ότι ο άνεργος εφόσον αιτεί-
ται τη λήψη επιδόματος ανεργίας, θα πρέπει να 
είναι άμεσα διαθέσιμος για κατάρτιση.

Με αυτό τον τρόπο, οι άνεργοι δεν θα λαμβά-
νουν απλά ένα επίδομα για έως 12 μήνες και 
πλέον δεν θα εφησυχάζουν μέχρι την ολοκλή-
ρωση της καταβολής του, αλλά θα τους δίνεται 
κίνητρο επαναφοράς τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, εξετάζεται να δίδεται αυξημένο 
ποσό επιδόματος – ενδεχομένως πιο κοντά στο 
μισθό του ανέργου – το πρώτο χρονικό διάστη-
μα μετά την απόλυση, το οποίο μπορεί να μει-
ώνεται σταδιακά όσο περνούν οι μήνες, χωρίς 
όμως να πέφτει κάτω από το σημερινό όριο των 
400 ευρώ ανά μήνα. Αυτό ισχύει άλλωστε και 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Προγράμματα κατάρτισης 

Προγράμματα για την ενίσχυση ψηφιακών δε-
ξιοτήτων εργαζομένων και ανέργων, καθώς και 
προγράμματα με αντικείμενο την ανάπτυξη 
εξειδικευμένων «πράσινων» δεξιοτήτων περι-
λαμβάνονται μεταξύ άλλων στην πρόταση του 
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κωστή Χατζηδάκη που εντάχθηκε στο σχέδιο 
για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανά-
καμψης. Μέσω της νομοθετικής ρύθμισης που 
προωθείται θα εκσυγχρονιστεί ο τρόπος κατάρ-
τισης των εργαζομένων, προκειμένου η πιστο-
ποίηση να είναι υψηλού επιπέδου και με βάση 
διεθνή στάνταρ που θα ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τα νέα προγράμματα κατάρτισης θα επικε-
ντρωθούν στις εξής κατηγορίες:

• Βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Οι δράσεις θα 
στοχεύουν σε μακροχρόνια άνεργους και σε 
εκείνους που δεν έχουν βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες, είναι αποσυνδεδεμένοι από την 
εργασία, καθώς και υπαλλήλους του δημό-
σιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εκ-
παιδευτικών που ενδέχεται να στερούνται 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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  Εργασιακά
που μπορεί να λειτουργήσουν ως εμπόδιο 
στην πράσινη ανάπτυξη.

Ήδη ο ΟΑΕΔ συνεργάζεται για την υλοποίηση 
προγραμμάτων κατάρτισης με εταιρείες παγκό-
σμιους κολοσσούς στο συγκεκριμένο τομέα, 
όπως η Google, η Cisco και η Amazon.

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Η κυβέρνηση ρίχνει στη μάχη της «επόμενης 
μέρας» μέσα από σχέδιο ανάκαμψης υπερό-
πλο 1,5 δισ. ευρώ με προγράμματα κατάρτισης 
και επιδοτούμενης απασχόλησης. Στο κείμενο 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας περιγράφεται «ένα μεγάλο οριζόντιο 
πρόγραμμα κατάρτισης σε νέες δεξιότητες για 
το εργατικό δυναμικό της χώρας μέσα από ένα 
στοχευμένο σύστημα ανάλυσης των κενών στις 
δεξιότητες και των αναγκών κάθε ομάδας στό-
χου. Στην ίδια λογική κινούνται και οι παθητι-
κές πολιτικές απασχόλησης που στοχεύουν στο 
να εξορθολογίσουν και να υιοθετήσουν μια πιο 
σύγχρονη αντίληψη στην επιδοματική πολιτική 
για την απασχόληση, απομακρύνοντας όλα τα 
αντικίνητρα για την μετάβαση στην αγορά ερ-
γασίας και παράλληλα αντιμετωπίζοντας στο-
χευμένα τις ανάγκες των μακροχρόνια ανέργων

Το επίδομα ανεργίας σήμερα

Όπως εκτιμάται η νέα διαδικασία θα δημιουργή-
σει ένα ασφαλή δρόμο που θα δίνει πρόσβαση 
σε ποιοτικά προγράμματα κατάρτισης τα οποία 
θα μπορούν να μπορούν να αξιοποιούνται απο-
τελεσματικά από όσους χάνουν την δουλειά 
τους, ώστε να μπορούν να επανεντάσσονται 
γρήγορα στην αγορά εργασίας.

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 εργασί-
ας και πάνω το 14μηνο πριν την απόλυση (αφαι-
ρουμένων των 2 τελευταίων μηνών) 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.

θεμελιωδών ψηφιακών δεξιοτήτων.

• Ψηφιακές δεξιότητες μεσαίου επιπέδου 
στους τομείς πωλήσεων, μάρκετινγκ, δια-
χείρισης πελατολογίου κ.α. σε θέματα ανά-
λυσης δεδομένων, ψηφιακού μάρκετινγκ, 
προγραμματισμού, υποστήριξη δικτύων, 
ψηφιακού σχεδιασμού, κ.α. Οι δράσεις θα 
απευθύνονται σε εργαζόμενους στον ιδι-
ωτικό τομέα, ιδίως εκείνους που αντιμε-
τωπίζουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας και ερ-
γαζόμενους στις ΜΜΕ, καθώς και στους 
υπαλλήλους του δημόσιου τομέα σε θέσεις 
εργασίας που απαιτούν μεσαίες δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 
που χρησιμοποιούν εργαλεία ψηφιακής εκ-
παίδευσης στις τάξεις τους.

• «Πράσινες» δεξιότητες, που σχετίζονται 
με την μετάβαση στην πράσινη οικονομία. 
Αφορά προγράμματα κατάρτισης σε εξειδι-
κευμένες πράσινες δεξιότητες, όπως δεξιό-
τητες που υποστηρίζουν τη βιομηχανία χα-
μηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
την κλιματική εξάρτηση και τη διαχείριση 
φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
αντιμετώπιση των σημερινών και προβλεπό-
μενων ελλείψεων δεξιοτήτων STEM (Science, 
technology, engineering, and mathematics), 
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Διοικητική Eπιτροπή Πρόεδροι Τμημάτων

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

ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 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

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

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Το Β.Ε.Α προωθώντας το νέο ,σύγχρονο διε-
θνώς καταξιωμένο θεσμό της Διαμεσολάβη-
σης επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων 
– διαφορών ιδιωτών, από το 2012, έχει:

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

• δημιουργήσει εσωτερική υποδομή για διε-
ξαγωγή διαμεσολαβήσεων στην έδρα του, 
παρέχει πληροφόρηση και στοιχεία για το 
θεσμό και τα οφέλη του (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕ-
ΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Β.Ε.Α).

• γίνει εταίρος – συνιδρυτής με δημόσιους 
και κοινωνικούς φορείς της χώρας, στην 
Αστική Εταιρεία «ΟΠΕΜΕΔ», για την προώ-
θηση και προβολή του θεσμού της Διαμεσο-
λάβησης, στην Ελλάδα.

 ■ Ανταποδοτικές 
Υπηρεσίες Β.Ε.Α προς 
τα Μέλη

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

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 εξυπη-
ρέτηση πληρωμών υπέρ τρίτων, υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής τραπεζικής, έκδοση χρεωστι-
κών καρτών, κ.λπ.

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

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

• Σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας.



ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

• Κάλυψη μέρους του κόστους συμμετοχής 
σε εκθέσεις εξωτερικού. 

• Δωρεάν συμμετοχή σε εκδηλώσεις επιχειρη-
ματικής συνεργασίας.

• Δωρεάν αναζήτηση διεθνούς επιχειρημα-
τικής συνεργασίας και σχετικής πληρο-
φόρησης μέσω του δικτύου EUROPEAN 
ENTERPRISE NETWORK, (ΕΕΝ), στο οποίο το 
Β.Ε.Α. είναι μέλος.

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:

• Πιστοποίηση προέλευσης προϊόντων (ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ) – πιστοποίηση οικοτεχνι-
κών ή χειροτεχνικών προϊόντων.

• Ενίσχυση επιχειρήσεων με εργαλεία προ-
ώθησης – 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



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

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

• Αν ενδιαφέρεστε για προκηρύξεις    
προγραμμάτων της Ε.Ε.

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

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

• Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Αθήνα
• Δίκτυο ΠΡΑΞΗ /Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Κεντρικής Ελλάδας
• 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.

Το Enterprise Europe Network Hellas 
είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επι-
χειρηματικής υποστήριξης στην Ελλά-
δα αποτελούμενο από βιομηχανικούς 
συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά 
ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά 
επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς 
στο χώρο της καινοτομίας και των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Enterprise Europe Network Hellas
Τ ο  Δί κτ υο  γ ι α  τη ν  υποστή ριξη  τω ν  Ελλη ν ικώ ν  Μ Μ Ε
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