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Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη
ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο,
η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων παγκοσμίως δίνουν αγώνα δρόμου,
για να προλάβουν τις εξελίξεις. Πρέπει μεταξύ άλλων να επαναπροσδιορίσουν
σχεδόν εξ’ ολοκλήρου την στρατηγική τους και να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές τους, δίνοντας πρωτίστως έμφαση στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, επιταχύνοντας τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού.
Το ΒΕΑ, είχε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, διαβλέψει την ανάγκη προσαρμογής
στην ψηφιακή εποχή, και ψηφιοποίησε σημαντικό μέρος των υπηρεσιών του,
ενώ προγραμματίζει, εντός του 2022 δράσεις δωρεάν δημιουργίας e-shop για
επιχειρήσεις - μέλη του, δίνοντας έμφαση και στο κομμάτι της απαραίτητης
εκπαίδευσης για την χρήση τέτοιων ψηφιακών πλατφορμών αλλά και αναζήτηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, προκειμένου να αναβαθμίσουμε
ψηφιακά περισσότερες επιχειρήσεις, κάτι για το οποίο θα χρειαστούμε και τη
βοήθεια της Πολιτείας. Με τις ψηφιακές τεχνολογίες να ανατρέπουν υφιστάμενες οργανωτικές δομές και μοντέλα, να δημιουργούν νέα εργαλεία και διαδικασίες, νέα πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η προσαρμογή των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις σύγχρονες απαιτήσεις και το διεθνή
ανταγωνισμό, αποτελεί μονόδρομο και όρο επιβίωσής τους και η έγκαιρη και
ολοκληρωμένη στήριξη της Κυβέρνησης, θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τη διάσωση χιλιάδων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας.
Παρά τις προσπάθειες που γίνονται, θα έλεγα, ότι ως Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο. Οι ελληνικές Πολύ
μικρές Επιχειρήσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, εμφανίζουν σημαντική
υστέρηση στους εξής τομείς:

Δημοσιογραφική Επιμέλεια
Αργυρώ Μαυρούλη
Tηλ.: 6937352001
a.rm.a@hotmail.com

•

Έλλειμμα δυνατότητας επενδύσεων στη σύγχρονη τεχνολογία.

•

Έλλειμμα εμπειρίας και τεχνογνωσίας των επιχειρηματιών και των στελεχών των επιχειρήσεων αναφορικά με την υιοθέτηση και πλήρη ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στη στρατηγική και την καθημερινή
λειτουργία των νέων εφαρμογών.

Kαλλιτεχνική Eπιμέλεια
Σκαρμούτσος Γιώργος
mail@gioskar.com

•

Έλλειμμα άντλησης από την ελληνική αγορά, στελεχών που διαθέτουν
επαρκή εμπειρία και γνώση, σε θέματα υιοθέτησης της τεχνολογίας, με
έμφαση στον εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών και εν γένει επιχειρηματικών τους πρακτικών, για το σύνολο των επιχειρησιακών τους πόρων.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από πλευράς Β.Ε.Α προτείνουμε τις παρακάτω ενέργειες:
1. Ένταξη προγραμμάτων με αντικείμενο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό
για μεταποιητικές επιχειρήσεις στο ΕΣΠΑ.
2. Ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων και των κινήτρων για επενδύσεις ψηφιακής αναβάθμισης - με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και σε κλάδους στους οποίους η ελληνική οικονομία διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
3. Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και με επένδυση σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για
επιχειρηματίες και εργαζόμενους.
4. Απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης έργων με ψηφιακό αντικείμενο και
περιεχόμενο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
5. Δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου υποστήριξης για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, με την αξιοποίηση συνεργειών, μεταξύ των φορέων της
αγοράς.

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

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους (μέσω της πλήρους διαλειτουργικότητας των βασικών συστημάτων και της απλοποίησης των διαδικασιών
που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις) και των επιχειρήσεων, αποτελεί πλέον
εθνική προτεραιότητα, με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα. Η Ελλάδα, συνεχίζει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ε.Ε. αναφορικά με τις ψηφιακές επιδόσεις. Αυτό, κοστίζει ακριβά στη χώρα, σε όρους ΑΕΠ, ανάπτυξης,
επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Ως Β.Ε.Α προτείναμε συγκεκριμένες
δράσεις, απολύτως απαραίτητες και εφαρμόσιμες, μέσα από τα υπάρχοντα
και νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και στο πλαίσιο της Εθνικής
Ψηφιακής Στρατηγικής. Ζητήσαμε τη στήριξη της Πολιτείας, ώστε η μικρομεσαία επιχείρηση να συμμετέχει ισότιμα σε αυτή τη μετάβαση.
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Δυσβάστακτες
οι αυξήσεις στο
ρεύμα και το φυσικό
αέριο – Δεν αρκούν
οι εξαγγελθείσες
επιδοτήσεις
Του Παύλου Ραβάνη
Προέδρου του ΒΕΑ

Ο υπερδιπλασιασμός της επιδότησης του ρεύματος και η στήριξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των
μικρομεσαίων, ήταν αίτημα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και είναι θετικό ότι η κυβέρνηση προχώρησε στο πρώτο βήμα. Όμως δεν αρκεί.
Οι νέες ανατιμήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, μετά την αναβολή πιστοποίησης του αγωγού
φυσικού αερίου Nord Stream 2 από τη Γερμανία,
έρχεται να προσθέσει επιπλέον βάρη στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα οι
εξαγγελθείσες επιδοτήσεις να μην είναι αρκετές.

έρευνα του ΒΕΑ τρεις στους τέσσερις επιχειρηματίες δεν έχουν ακόμη αναζητήσει τρόπους για παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αναμφίβολα, η εκτίναξη του κόστους ενέργειας,
θα επηρεάσει σημαντικά τη ρευστότητα όλων των
επιχειρήσεων. Ήδη, η μια στις τέσσερις επιχειρήσεις, έχουν απλήρωτους λογαριασμούς. Είναι λογικό, ότι δεν θα μπορέσουν να απορροφήσουν την
αύξηση του ενεργειακού κόστους, με αποτέλεσμα,
είτε να αναγκαστούν να το μετακυλήσουν στους
καταναλωτές, είτε να οδηγηθούν σε μειωμένο κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και άρα σε κίνδυνο περισσότερων λουκέτων.

Η επιβάρυνση αναπόφευκτα θα μεταφερθεί στον
καταναλωτή, καθώς οι επιχειρήσεις δεν μπορούν
να την απορροφήσουν, όπως κατέγραψε άλλωστε
πρόσφατη έρευνα του ΒΕΑ. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι οι τιμές των προϊόντων /
υπηρεσιών τους θα αυξηθούν γύρω στο 10% εξαιτίας των ανατιμήσεων στην ενέργεια, ενώ ένα 15%
εκτιμούν ότι η αύξηση θα ξεπεράσει ακόμη και το
30%! Ήδη, η μια στις τέσσερις επιχειρήσεις, έχουν
απλήρωτους λογαριασμούς.

Δυστυχώς, θα δούμε επιχειρήσεις με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και ανταγωνιστικά ελληνικά προϊόντα, να σταματούν την παραγωγή, γιατί
θα εκτοξευτεί η τιμή πώλησής τους, λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Το ΒΕΑ έχει ζητήσει από το οικονομικό επιτελείο
άμεση μείωση του ΦΠΑ ειδικά για τα είδη πρώτης
ανάγκης, μη επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο προσαυξημένο ποσό που
θα προκύψει από τις ανατιμήσεις, υπαγωγή σε
ευνοϊκές ρυθμίσεις για την επιδότηση ρεύματος
ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πλήρη
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και
εξορθολογισμό του τέλους επιτηδεύματος, βάσει
του πραγματοποιούμενου κύκλου εργασιών.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, έχει προτείνει στην
Κυβέρνηση, σειρά μέτρων: Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20%, Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από
3 σε 5 μονάδες, Μείωση του ΕΝΦΙΑ και απαλλαγή
από τον συμπληρωματικό φόρο, Μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις στο 50%,
Πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, Καθιέρωση
δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ 11% και 22%, με
διατήρηση του υπερμειωμένου συντελεστή στο
6%, Ελαστικοποίηση του αυστηροποιημένου πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, Ευέλικτα
χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση,
την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την εξωστρέφεια, την
πρόσβαση στην καινοτομία.

Η κυβέρνηση θα πρέπει σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να καταρτίσει σχέδιο
και με χρηματοδοτικές ενισχύσεις να δώσει κίνητρα
στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην αγορά μηχανημάτων χαμηλότερης ενεργειακής κλάσης ή
στην παραγωγή ΑΠΕ για την κατασκευή των προϊόντων τους. Η Ενεργειακή κρίση βρίσκει την πραγματική οικονομία ανοχύρωτη, καθώς σύμφωνα με την
3

// ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

■

Επιστολή Β.Ε.Α σε
υπουργό Εργασίας κ.
Κ. Χατζηδάκη - Άρση
της υποχρέωσης
υποβολής υπεύθυνων
δηλώσεων και του
προστίμου των 2.000
ευρώ, ζητούν οι
επιχειρηματίες

είτε γιατί δεν οριστικοποιήθηκε, είτε για την μη
ορθότητα των δεδομένων στο πληροφοριακό
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ζητώντας από τον υπουργό
Εργασίας να παρέμβει, λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες κάτω τις οποίες καλούνται να επιβιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το Επιμελητήριο μάλιστα, συμπεριέλαβε στην
επιστολή του προς τον κ. Χατζηδάκη και την
επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών,
με τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, την οποία συνυπογράφει και το
Β.Ε.Α, τονίζοντας ότι τα δεδομένα που απαιτούνται κατά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, υπάρχουν ήδη στην πλατφόρμα ΗΔΙΚΑ,
καθ’ όσον αναρτώνται από τον φορέα/ επαγγελματία που εκτελεί τα rapid tests.

Την ανάγκη άμεσης τροποποίησης της υποχρέωσης των επιχειρήσεων- εργοδοτών για την
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, σχετικά με το
ανεμβολίαστο προσωπικό τους, ζητάει με επιστολή του ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας κ. Παύλος Ραβάνης, από τον
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη Δ1α/
Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 απόφαση, απαιτείται
από τους εργοδότες, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για το ανεμβολίαστο
προσωπικό τους, η μη υποβολή της οποίας επιφέρει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.
Το Β.Ε.Α ζητάει να αλλάξει αυτή η απαίτηση κι
οι επιχειρήσεις να προχωρούν στην υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων, μόνον όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια ή γενικά απουσιάζει
από την εργασία του, σε συνδυασμό με την μη
υλοποίηση του rapid test. Όσον αφορά στους
εργοδότες για τους οποίους υπάρχει δυσκολία
χρήσης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, η Πολιτεία πρέπει να

Η διοίκηση του Β.Ε.Α επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα, γίνεται αποδέκτης διαμαρτυρίας πολλών επιχειρήσεων- μελών του, που
κινδυνεύουν να επωμιστούν πρόστιμο ύψους
2.000 ευρώ κατά την υποβολή της υπεύθυνης
δήλωσης για το ανεμβολίαστο προσωπικό τους,
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τους δώσει την δυνατότητα να υποβάλλουν με
διαφορετικό τρόπο την Υπεύθυνη Δήλωση.

■

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, απαιτείται άμεσα η
αντίδραση της Κυβέρνησης με επιδότηση σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παράταση της δημοσιονομικής χαλάρωσης, μείωση του ΦΠΑ σε
συγκεκριμένα προϊόντα, φοροελαφρύνσεις και
φυσικά «πυροσβεστικά» μέτρα οικονομικής
ανακούφισης, ανάλογα με εκείνα ενδεχομένως που ελήφθησαν την εποχή της πανδημίας
– όπως ήταν π.χ. επιστρεπτέες προκαταβολές,
αποζημιώσεις για αναστολές, αποζημίωση παγίων δαπανών κ.λπ.

Κώστας Δαμίγος
Α’ Αντιπρόεδρος
Β.Ε.Α. - Η αύξηση του
ενεργειακού κόστους
στις ΜμΕ οδηγεί σε
κλείσιμο ΜμΕ

Οι Έλληνες βιοτέχνες, οι τεχνικοί κλάδοι κι οι
αυτοαπασχολούμενοι, δίνουν επί σειρά ετών
πλέον, μια άνιση μάχη επιβίωσης και βλέπουν
σαν «χαριστική βολή» στην συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας, τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι αυξήσεις του
ενεργειακού κόστους.
Αναμφίβολα, η εκτίναξη του κόστους ενέργειας,
θα επηρεάσει σημαντικά τη ρευστότητα όλων
των επιχειρήσεων. Ήδη, η μια στις τέσσερις επιχειρήσεις, έχουν απλήρωτους λογαριασμούς. Είναι λογικό, ότι δεν θα μπορέσουν να απορροφήσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους, με
αποτέλεσμα, είτε να αναγκαστούν να το μετακυλήσουν στους καταναλωτές, είτε να οδηγηθούν
σε μειωμένο κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων
και άρα σε κίνδυνο περισσότερων λουκέτων.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, έχει προτείνει
στην Κυβέρνηση, σειρά μέτρων:

Δυστυχώς, θα δούμε επιχειρήσεις με έντονη
εξαγωγική δραστηριότητα και ανταγωνιστικά
ελληνικά προϊόντα, να σταματούν την παραγωγή, γιατί θα εκτοξευτεί η τιμή πώλησής τους,
λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Β.Ε.Α,
σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν,
εκτιμούν ότι οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών τους θα αυξηθούν γύρω στο 10% εξαιτίας
των ανατιμήσεων στην ενέργεια, ενώ ένα 15%
εκτιμούν ότι η αύξηση θα ξεπεράσει ακόμη και
το 30%! Συνολικά, η ενέργεια αποτελεί κυρίαρχο
συντελεστή κόστους (άνω του 20%), για το ένα
τρίτο των βιοτεχνικών επιχειρήσεων.
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•

μείωση του συντελεστή φορολογίας των
επιχειρήσεων στο 20%,

•

περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 3 σε 5 μονάδες,

•

μείωση του ΕΝΦΙΑ και απαλλαγή από τον
συμπληρωματικό φόρο,

•

μείωση της προκαταβολής φόρου για τις
επιχειρήσεις στο 50%,

•

πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,

•

κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

•

καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ
11% και 22%, με διατήρηση του υπερμειωμένου συντελεστή στο 6%,

•

Ελαστικοποίηση

του

αυστηροποιημένου
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«Με το ξέφρενο ράλλυ των αυξήσεων των
υλικών και των πρώτων υλών, παρουσιάζεται το
φαινόμενο, οι προγραμματισμένες κατασκευές,
να βγαίνουν εκτός προϋπολογισμού, αλλά
και να υπάρχει μεγάλη δυσκολία έναρξης των
νέων. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, θα
έχει αναμφισβήτητα, σημαντικές επιπτώσεις,
στα τεχνικά επαγγέλματα και γενικότερα στην
οικονομία».

πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών,
•

■

Ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα
και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την εξωστρέφεια, την πρόσβαση στην
καινοτομία.

Το Β.Ε.Α. επισημαίνει, ότι είναι αδύνατον για
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, να
ανταποκριθούν στο νέο οικονομικό περιβάλλον
που έχει διαμορφωθεί, κυρίως λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στην
παγκόσμια αγορά. Το φαινόμενο αυτό, που
παρατηρείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν
φαίνεται να αποκλιμακώνεται, αλλά αντιθέτως
εντείνεται.

Εκτός
προϋπολογισμού οι
κατασκευές από το
«ράλλυ» αυξήσεων σε
πρώτες ύλες

Παρά το γεγονός, ότι έχει ζητηθεί από την
Πολιτεία ο ορισμός συντελεστών αναθεώρησης
για την κάλυψη των σημαντικών μεταβολών
και αυξήσεων, που έχουν επέλθει στις τιμές
των βασικών υλικών, δεν έχει γίνει καμία
άλλη ενέργεια, πέραν της αναγνώρισης του
προβλήματος.

Την αγωνία τους για το δυσοίωνο άμεσο μέλλον,
όπως φαίνεται να διαμορφώνεται, εκφράζουν οι
μικρομεσαίοι επαγγελματίες και βιοτέχνες των
τεχνικών κλάδων, μετά τη δημοσιοποίηση των
στοιχείων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
για την αύξηση 7,1% του Δείκτη Τιμών Υλικών
Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, τον μήνα
Νοέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη Νοεμβρίου 2020, καθώς και αύξηση 0,9% κατά το
μήνα Νοέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. https://www.statistics.
gr/…/stati…/-/publication/DKT60/-

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, κρούει
και πάλι, τον κώδωνα του κινδύνου για τη
βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επαγγελματιών
και βιοτεχνών, αλλά και για τον κίνδυνο
απώλειας εκατοντάδων θέσεων εργασίας.

■

Με δήλωσή του ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Β.Ε.Α.,
Κώστας Δαμίγος, τονίζει:

Ανταποδοτικές		
Υπηρεσίες Β.Ε.Α
προς τα Μέλη

Ενημερωτική ημερίδα
του Β.Ε.Α. για το
MyData Γ. Πιτσιλής:
«Εγγραφείτε μέχρι
τέλος του χρόνου στη
νέα υπηρεσία»

«Μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας my DATA
επιτυγχάνεται η απλοποίηση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων», επισήμανε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Περισσότερες πληροφορίες
στη σελίδα 80
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(ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια της
διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης, που
διοργάνωσε σήμερα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με θέμα «Ο τρόπος λειτουργίας
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας my DATA και
διαβίβαση των δεδομένων σε αυτήν». Στόχος
της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι η έγκυρη
και έγκαιρη προετοιμασία και ενημέρωση των
επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και
αυτοαπασχολούμενων, για την ένταξή τους στη
νέα πλατφόρμα μέχρι το τέλος του έτους.
«Το My DATA και η διασύνδεση των ταμειακών
μηχανών με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, είναι η πιο σημαντική και πιο επιδραστική ψηφιακή μεταρρύθμιση που είναι σε εξέλιξη αυτή τη
στιγμή και αφορά τη σχέση των επιχειρήσεων
με το δημόσιο», επισήμανε ο κ. Πιτσιλής, ενώ
το επόμενο βήμα, είναι η πλήρης ψηφιοποίηση
των φορολογικών δηλώσεων. «Το επόμενο βήμα
για τις επιχειρήσεις, είναι η οριστική απαλλαγή
από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών
προμηθευτών, η προσυμπλήρωση δηλώσεων
μέσα από τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων και η διευκόλυνση των επιστροφών», ανέφερε ο κ. Πιτσιλής ζητώντας από τους επιχειρηματίες να σπεύσουν να ενταχθούν προκειμένου
να αποφύγουν τις κυρώσεις έως το τέλος του
έτους.
Την παρουσίαση συντόνισε το εξειδικευμένο
στέλεχος της ΑΑΔΕ, κος Αντώνης Ντίνος, με τους
συνεργάτες του κ.κ. Μπούτο και Καραστάθη.
Συμμετείχε επίσης, ο Συνεργάτης – Φοροτεχνικός Σύμβουλος του Β.Ε.Α., κ. Πέτρος Βασιλόπουλος.
Την ενημερωτική εκδήλωση παρακολούθησε μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου και Μέλη της Διοίκησης.
Στον χαιρετισμό του, ο Α΄ Αντιπρόεδρος του
Β.Ε.Α. Κώστας Δαμίγος, επισήμανε, ότι «η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να γίνει ευκαιρία
για τη βελτίωση, την αυτοματοποίηση και την
επιτάχυνση μιας σειράς διαδικασιών, που σχετίζονται με την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ μπορεί να μειώσει την πιθανότητα
λαθών και παραλείψεων, αλλά και να βελτιώσει
τον εσωτερικό έλεγχο. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι
η μετάβαση στο νέο σύστημα, θα απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των επιχει7
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της «Πρωτοβουλίας για μια Διατροφική Εκπαίδευση», που συμμετέχουν 16 πλέον παραγωγικοί φορείς και σύνδεσμοι από όλη τη χώρα, με
επικεφαλής το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, καθώς
και όλες τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως
σήμερα.

ρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων».
Με δήλωσή του, ο Β΄ Αντιπρόεδρος Ευάγγελος
Ρήνας, τόνισε ότι «το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο,
που είναι το πρώτο Επιμελητήριο που έχει ψηφιοποιήσει πλήρως τις υπηρεσίες προς τα Μέλη
του, μεριμνά για να ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι και οι επαγγελματίες, ώστε να περάσουν με
ασφάλεια, στη νέα ψηφιακή εποχή».

Από την πλευρά της, η κα Purlak ανέπτυξε τις
πρωτοβουλίες και τις δράσεις που έχει αναπτύξει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων στην
Ιταλία και έδωσε στοιχεία για το ιταλικό μοντέλο διατροφικής αξιολόγησης το οποίο προσφέρει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση των καταναλωτών, με βάση την ημερήσια πρόσληψη.

Το Β.Ε.Α στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών, προς τα Μέλη του, θα συνεχίσει με δράσεις στοχευμένης ενημέρωσης και καθοδήγησης
στους κλάδους και επιχειρήσεις με θεματικές
ενότητες, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

■

Από το Β.Ε.Α. προτάθηκε, μάλιστα, η λήψη
πρωτοβουλιών και σχεδιασμού των επόμενων
κινήσεων μεταξύ της ελληνικής και ιταλικής
πλευράς, για την υιοθέτηση μιας ενιαίας και
ολοκληρωμένης στρατηγικής Διατροφικής Εκπαίδευσης για την Ευρώπη, που θα βελτιώνει
την υγεία των πολιτών και ταυτόχρονα θα βοηθά στην ορθή διαχείριση και προώθηση των
ευρωπαϊκών τροφίμων.

Συνέχιση δράσεων
Β.Ε.Α. για Nutriscore:
Διερεύνηση
συνεργασίας με
ιταλικό Σύνδεσμο
Βιομηχανιών
Τροφίμων

Η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, με βάση
τις επιστημονικές μελέτες και τεκμηρίωση για
το θέμα, έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και αναδείχθηκε η κοινή επιθυμία των δυο πλευρών, για
σωστή ενημέρωση και σεβασμό στην κρίση του
καταναλωτή, που θα τον οδηγήσει στην ορθή
επιλογή, με διατροφική στάθμιση.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, θα
επιδιώξει τις επόμενες ημέρες, με νέες συναντήσεις και επαφές, την προώθηση των θέσεων
της «Πρωτοβουλίας» και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
προκειμένου να υποστηρίξει όσο περισσότερο
μπορεί, τις μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις – Μέλη του.

Στην προσπάθεια για χάραξη κοινού μετώπου
με εθνικούς και ευρωπαϊκούς Φορείς, για την
υιοθέτηση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης
στρατηγικής Διατροφικής Εκπαίδευσης, που θα
βελτιώνει την υγεία των πολιτών, με γνώμονα
την αντικειμενική και πολύπλευρη πληροφόρηση για τα συστήματα διατροφικής αξιολόγησης,
προχωρά με εντατικό ρυθμό, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας.

■

Σε πρόσφατη συνάντηση που είχε η Διοίκηση
του Β.Ε.Α. με την Γραμματέα Α΄ – Διευθύντρια
του Οικονομικού και Εμπορικού Γραφείου της
Ιταλικής Πρεσβείας, κα Ghiti Purlak, ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Παύλος Ραβάνης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Κώστας Δαμίγος και ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Μάνος, παρουσίασαν τις θέσεις

«Ηλεκτροκίνηση: Οι
προκλήσεις για το
Σύγχρονο Συνεργείο»

Μεγάλη ανοικτή διαδικτυακή τεχνική ημερίδα,
διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της
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Αθήνας, με κεντρικό θέμα τα νέα δεδομένα που
φέρνει η Ηλεκτροκίνηση για τα συνεργεία αυτοκινήτων και μηχανοκίνητων οχημάτων και το
πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν ενόψει της
εισαγωγής της νέας τεχνολογίας, αλλά και το
ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που
εντοπίζονται για την ευρεία αποδοχή της από
το κοινό και τους επαγγελματίες.
Τη θεματολογία και παρουσίαση των ενοτήτων
της Ημερίδας, έκανε το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου (ΙΔΕΕΑ)
με το επιστημονικό του προσωπικό.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν,
από πλευράς Β.Ε.Α. ο Γ΄ Αντιπρόεδρος Γιώργος
Παύλου, προερχόμενος από τον κλάδο επισκευής αυτοκινήτων και από πλευράς Συνδικαλιστικών Φορέων, οι κ.κ .Νικολόπουλος Αθανάσιος
Πρόεδρος της ΕΟΒΕΑΜΜ, Μόφορης Γρηγόριος
Πρόεδρος του ΣΙΣΕΜΑ, και ο κ. Πότήρης Μιχάλης Πρόεδρος του ΣΕΑΒΑΠ και μέλος του Δ.Σ.
του ΒΕΑ.
Στις παρουσιάσεις των εισηγητών, αναπτύχθηκαν θέματα, όπως: η διεθνής και ελληνική αγορά επισκευής οχημάτων, οι τεχνολογικές προκλήσεις για το Συνεργείο του Μέλλοντος και
η Νομοθεσία Ηλεκτροκίνησης στην υπηρεσία
προστασίας του Περιβάλλοντος.
Στην τοποθέτησή του, ο κ. Παύλου τόνισε: «στο
Β.Ε.Α. θεωρούμε, ότι η νέα πρόκληση, πρέπει
να αξιοποιηθεί προς όφελός μας. Σήμερα είναι
ο σωστός χρόνος για ενημέρωση και προετοιμασία. Γιατί τώρα, «χτίζονται» τόσο η νομοθεσία, όσο και οι υποδομές για την κυκλοφορία
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Αυτό, πρέπει
να προβληματίσει , το σύγχρονο συνεργείο, τον
κλάδο και όλους μας σαν επαγγελματίες, για να
καταγραφούν όλες οι απαιτήσεις και ανάγκες
των επιχειρήσεων, καθώς και να προτείνουμε
στην Κυβέρνηση, τα μέτρα εκείνα που θα διευκολύνουν την λειτουργία των επιχειρήσεών μας
και θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα
και εν τέλει, την επιβίωσή μας».

της ηλεκτροκίνησης, ώστε να προετοιμαστούν
εγκαίρως οι κλάδοι και να μην βρεθούν οι μικρές επιχειρήσεις, προ δυσάρεστων εκπλήξεων
και αποκλεισμών, από αθέμιτο ανταγωνισμό και
εμπόδια στην ανταγωνιστικότητά τους.
Το Β.Ε.Α. μετά την πρώτη αυτή δράση για το
θέμα, δρομολογεί τεχνικά σεμινάρια επιμόρφωσης για τα Μέλη του, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών του, με επίκεντρο τις νέες
τεχνολογικές εξελίξεις και τις προκλήσεις των
κλάδων, υποστηρίζοντάς τους στην προσπάθεια επιβίωσης και ανάπτυξής τους.

Κοινή θέση και αίτημα, των εκπροσώπων των
κλάδων, όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις
τους, είναι η άμεση έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, που θα θέτει τα κριτήρια και
τους όρους για την πιστοποίηση των τεχνιτών

Στη σελίδα you tube του Επιμελητηρίου, όλη η
Τεχνική Ημερίδα.
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18,9%. Ανατιμήσεις, επίσης, καταγράφονται στο
σύνολο των προϊόντων που συνθέτουν το καλάθι της νοικοκυράς, με τον δείκτη Διατροφής να
αυξάνεται κατά 3%.

Ημερίδα Ε.Κ.Α.
- «Η ακρίβεια
ως παράγοντας
επιδείνωσης της
φτώχειας μετά την
πανδημική κρίση»

Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για
την προστασία των νοικοκυριών αλλά και των
ενεργοβόρων επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση είναι θετικά. Η αύξηση της επιδότησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και η
πεντάμηνη αναστολή της πληρωμής ρυθμιζόμενων χρεώσεων για τη βιομηχανία που τροφοδοτείται από τη μέση τάση καθώς και για τους
καταναλωτές φυσικού αερίου, θα συμβάλουν σε
έναν βαθμό στον περιορισμό των επιπτώσεων
της ακριβείας.

Τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης
από το 13% στο 6%, τη μη επιβολή του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στην αύξηση της τιμής της
ενέργειας για το διάστημα της κρίσης, την κατάργηση του ΕΦΚ στον καφέ, αλλά και φοροελαφρύνσεις πρότεινε εκ μέρους του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Αθήνας ο Α΄ αντιπρόεδρός του
Κώστας Δαμίγος ως αντιστάθμισμα στην υπέρογκη αύξηση της ενέργειας κατά την διάρκεια
διαδικτυακής ημερίδας του Εργατικού Κέντρου
Αθήνας με θέμα «Η ακρίβεια ως παράγοντας
επιδείνωσης της φτώχειας μετά την πανδημική
κρίση».

Οι εκπρόσωποι, ωστόσο, της επιμελητηριακής
κοινότητας έχουμε εδώ και καιρό τονίσει ότι
για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα
σημαντικά προβλήματα που προκαλεί το κύμα
ανατιμήσεων σε μεταφορικά, πρώτες ύλες και
ενέργεια, πλήττοντας το σύνολο της οικονομίας, απαιτείται μια ευρύτερη παρέμβαση.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας έχει προτείνει μια σειρά από συγκεκριμένα και ρεαλιστικά
μέτρα. Συγκεκριμένα, έχουμε ζητήσει τη μείωση
του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 13%
στο 6%, τη μη επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αύξηση της τιμής της ενέργειας για το διάστημα της κρίσης, την κατάργηση
του ΕΦΚ στον καφέ, αλλά και φοροελαφρύνσεις,
όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Δαμίγου έχει ως εξής:
«Η πανδημία εξακολουθεί να μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη και μαζί, τη χώρα μας. Στη σκιά
των ιατρικών επιπτώσεων ξεπροβάλλουν ήδη
και αναμένεται να αυξηθούν με το πέρασμα του
χρόνου, πλήθος άλλων συνεπειών, οικονομικών
και ψυχολογικών.

Η ακρίβεια θεριεύει καθημερινά. Αν δεν ληφθεί
άμεσα ένα ευρύ πλέγμα μέτρων προστασίας, θα
είναι δύσκολο να τιθασευτεί και οι απώλειες για
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που έχουν «γονατίσει» από την 10ετή κρίση και την πανδημία, θα
είναι μεγάλες.

Η ακρίβεια συνεχίζει να «καλπάζει» πιέζοντας
ασφυκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δυστυχώς, επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις μας για την
εκρηκτική πορεία του κύματος των ανατιμήσεων, το οποίο δεν φαίνεται να είναι προσωρινό.
Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
για τον Οκτώβριο σοκάρουν και δημιουργούν
έντονη ανησυχία για την εξέλιξη των τιμών τους
επόμενους μήνες.

Όταν τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η ελληνική οικονομία θα
βρίσκεται σε μια κατάσταση που θα έχει αρκετές
ομοιότητες με αυτή στην οποία βρέθηκε το 2010.
Παρότι αρκετές διαρθρωτικές μακροοικονομικές ανισορροπίες έχουν τώρα, σε σχέση με τότε,
αποκατασταθεί και η σημερινή κρίση δεν έχει
επηρεάσει αρνητικά όλους τους τομείς της οικονομίας, εντούτοις, στο 2021, το δημόσιο χρέ-

Σε ένα έτος, από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον
Οκτώβριο του 2021, οι τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν άλμα 132,3%, του πετρελαίου
θέρμανσης 45,9% και του ηλεκτρικού ρεύματος
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απονομή δικαιοσύνης, την εμπιστοσύνη στην
πολιτική εξουσία, τον βαθμό που οι ατομικοί οικονομικοί φορείς ενδιαφέρονται για τα εθνικά ή
συλλογικά μεγέθη κ.λπ. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους δείκτες αποτύπωναν φτωχές επιδόσεις ήδη πριν το 2008, αλλά η
κατάσταση επιδεινώθηκε ξεκάθαρα την περίοδο
2008-2016.

ος προβλέπεται να ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ,
το εξωτερικό χρέος της χώρας να είναι περίπου
150% του ΑΕΠ και η ανεργία να αγγίζει το 20%.
Παράλληλα, η οικονομική εξάρτηση από την ΕΕ
θα είναι πιο έντονη από ποτέ. Για παράδειγμα,
ακόμα και πριν την πανδημία και την αναμενόμενη εισροή πόρων από το νεοϊδρυθέν Ταμείο
Ανάκαμψης, το 70% του ελληνικού δημοσίου
χρέους παρακρατούνταν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ οι ποσοτικές πολιτικές της
ΕΚΤ εξακολουθούν να είναι απαραίτητες τόσο
για το τραπεζικό σύστημα όσο και για την κάλυψη των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας.
Η κατάσταση αυτή είναι δεδομένη. Το ερώτημα
είναι πώς θα τη διαχειριστούμε. Η εμπειρία από
την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας
μάς διδάσκει ότι η ανάκαμψη θα απαιτήσει ένα
διαφορετικό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής που, αφενός, οφείλει να είναι περισσότερο
αναπτυξιακό και, αφετέρου, πρέπει να αποσκοπεί στη στοχευμένη στήριξη ευπαθών ομάδων,
στην υιοθέτηση διαρθρωτικών αλλαγών για την
αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, στη βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, στην αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι δείκτες αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί,
αφού η ποιότητα των θεσμών και το υφιστάμενο κοινωνικό κεφάλαιο επηρεάζουν τα ατομικά κίνητρα για εργασία, επενδύσεις, μόρφωση,
αλλά και για κοινωνική προσφορά. Επίσης, τα
μηνύματα που στέλνουν αυτοί οι δείκτες επηρεάζουν σημαντικά τη στάση των ευρωπαϊκών
θεσμών και, άρα, τη διάθεσή τους για βοήθεια
στη χώρα μας.

Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και οι σχετικοί δείκτες κάνουν σαφές ότι η Ελλάδα υστερεί σε όλα αυτά, και μάλιστα στα περισσότερα
από αυτά κατατάσσεται στις πιο χαμηλές θέσεις
ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Όπως είναι γενικά
γνωστό από τη βιβλιογραφία της οικονομικής
ανάπτυξης, οι παράγοντες αυτοί είναι καθοριστικοί για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές μιας
οικονομίας.

Η πολιτική πόλωση που δημιουργήθηκε στην
αρχή της προηγούμενης κρίσης, απαξιώνοντας
τους κοινωνικούς και κρατικούς θεσμούς, τροφοδότησε εντάσεις, δημαγωγίες και αβεβαιότητα, οδηγώντας σε φαύλους κύκλους που έκαναν
την κρίση πρωτοφανή τόσο σε μέγεθος όσο και
σε διάρκεια. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι, αν είχαμε αποφύγει αυτές τις δυσμενείς εξελίξεις και
είχαμε προχωρήσει έγκαιρα ακόμα και σε ήπιες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η ελληνική οικονομία θα βίωνε μία ύφεση ποσοτικά κοντά σε
αυτήν άλλων χωρών με παρόμοια κρίση χρέους,
δηλαδή γύρω στο 10%, αντί του 25%. Θα είναι
τραγικό αν τα παθήματα της προηγούμενης κρίσης χρέους δεν μας γίνουν μαθήματα στη νέα
κρίση».

Μελέτες δείχνουν ότι, από την κατά 25% μείωση του ΑΕΠ από το 2009 έως το 2016, μόνο η
μισή οφειλόταν στη συγκεκριμένη δημοσιονομική πολιτική λιτότητας που εφαρμόστηκε. Η
υπόλοιπη μείωση οφειλόταν, σε μεγάλο βαθμό,
στην επιδείνωση της ποιότητας των θεσμών και
του κοινωνικού κεφαλαίου, εξέλιξη που απεικονίζεται σε δείκτες που μετρούν την προστασία
των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, την εφαρμογή
των νόμων, την αποδοτικότητα των πόρων που
διατίθενται για τον δημόσιο τομέα, την πολιτική σταθερότητα, την ποιότητα των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στις διάφορες αγορές, την
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Ετήσια Γεν. Συνέλευση του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, παρουσία του Προέδρου της κυπριακής Δημοκρατίας,
κ. Αναστασιάδη.

Ο Πρόεδρος του
ΒΕΑ με την ΚΕΕΕ στην
Κύπρο - «Ενίσχυση
της συνεργασίας των
επιχειρηματικών
κοινοτήτων των δυο
χωρών και προώθηση
δημιουργίας
Ελληνο-Κυπριακού
Επιμελητηρίου
(ΚΕΒΕ)»

Το πρόγραμμα της ελληνικής αντιπροσωπείας,
υπό τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, περιλάμβανε σημαντικές συναντήσεις,
με την ηγεσία του ΚΕΒΕ, παρουσία της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της
Κύπρου κ. Νατάσας Πηλείδου, του Υφυπουργού
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,
κ. Κυριάκου Κόκκινου και του Υφυπουργού Ναυτιλίας, κ. Βασίλη Δημητριάδη.
Ο πρόεδρος Π. Ραβάνης, συναντήθηκε κατ΄ ιδίαν με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β΄
στον οποίον μετέφερε τις θερμές ευχές και την
σταθερή θέση της ελληνικής επιμελητηριακής
κοινότητας, για συμπαράσταση και συνεργασία,
προς όφελος των οικονομιών και των δύο χωρών.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε
περιήγηση στη Δερύνεια, όπου αποτάθηκε φόρος τιμής στα θύματα του Αττίλα, στα Φυλακισμένα Μνήματα στην Λευκωσία, τιμώντας την
μνήμη πεσόντων της Αγγλικής κατοχής, ενώ
επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο
της ΕΛΔΥΚ. Έμφαση δόθηκε στο πρόβλημα της
ακατοίκητης Αμμοχώστου, με τις δυο πλευρές
(Ελλάδα-Κύπρο) να συμφωνούν ότι αρμόδια για
δράση, είναι η Ευρώπη για επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους.

Ο πρόεδρος Παύλος Ραβάνης, ως Πρόεδρος του
Β.Ε.Α. και Β΄ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, συμμετείχε στην

Οι συναντήσεις της επιμελητηριακής αντιπροσωπείας, επικεντρώθηκαν σε τομείς που υπάρχουν ευκαιρίες συνεργασίας, όπως: ο τουρισμός, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η πρωτογενής
παραγωγή, η υψηλή τεχνολογία κ.ά., αλλά και
στις δυνατότητες που προσφέρονται μέσω του
ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.
Οι δυο αντιπροσωπείες, συμφώνησαν να διοργανωθούν σύντομα, δύο επιχειρηματικά φόρουμ – ένα στην Αθήνα και ένα στη Λευκωσία- με
τη συμμετοχή ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων, ενώ συζητήθηκε η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δυο πλευρών, με την δημιουργία
διμερούς Ελληνο-Κυπριακού Επιμελητηρίου.
Επιπλέον, αποφασίστηκε να ξεκινήσει μια στοχευμένη συνεργασία, ώστε αφενός οι ελληνικές επιχειρήσεις να διεισδύσουν προς τη Μέση
12
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Ανατολή, μέσω της κυπριακής αγοράς, αφετέρου δε, οι κυπριακές επιχειρήσεις να επεκταθούν προς τα Βαλκάνια, μέσω συνεργασίας με
τις ελληνικές.

■

Πόσο επηρεάζονται
οι επιχειρήσεις από
την καθυστέρηση
απονομής της
Δικαιοσύνης

Ημερίδα με θέμα «Την καθυστέρηση απονομής
της Δικαιοσύνης και τις καταδίκες που έχει δεχθεί
η Ελλάδα από το δικαστήριο του Στρασβούργο,
λόγω των καθυστερήσεων στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων» πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας
από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» (Κ.Ε.Δ.).
Ο σκοπός της εταιρείας είναι επιστημονικός,
ερευνητικός, επιμορφωτικός, ενημερωτικός και
μη κερδοσκοπικός. Ειδικότερα, σκοπός της είναι
η έρευνα και μελέτη του φαινομένου της καθυστέρησης απονομής Δικαιοσύνης από τα εθνικά
δικαστήρια (πολιτικά, ποινικά και διοικητικά, διαιτητικά δικαστήρια), από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα (ΕΔΔΑ, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κ.λπ.), κ.ά.
Κατά την διάρκεια της ημερίδας χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του ΒΕΑ Κώστας Δαμίγος:
«Ως Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και εκ μέρους του Προέδρου Παύλου
Ραβάνη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την «Κίνηση
Επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης» γι’ αυτήν την πολύ
ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και τους εκλεκτούς
ομιλητές, τον νυν και τους πρώην υπουργούς
δικαιοσύνης, οι οποίοι με την εμπειρία τους και
την κατάρτισή τους, συμβάλλουν στην έναρξη
ενός εποικοδομητικού διαλόγου για την ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα.

δρούν άμεσα στο οικονομικό κλίμα και επηρεάζουν τον τρόπο που επενδύουν και ενεργούν
οι επιχειρήσεις, οι επιτηδευματίες αλλά και οι
πολίτες. Και αν βέβαια το κομμάτι της ποιότητας της απονομής της δικαιοσύνης βρίσκεται εν
πολλοίς σε ικανοποιητικό επίπεδο, η ταχύτητα
είναι ένας παράγοντας που μας προβληματίζει
εδώ και δεκαετίες, χωρίς, μέχρι σήμερα, να έχει

Είναι γεγονός, πως τόσο η ποιότητα, όσο και η
ταχύτητα της απονομής της Δικαιοσύνης, επι13
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

την πανδημία, έχει εντείνει τις ανησυχίες τους
αυτές, καθώς δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια βελτίωση του φαινομένου.

βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος για την
αντιμετώπισή του φαινομένου, παρά τις όποιες
προσπάθειες.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ως θεσμικός παράγων, επιθυμεί το διάλογο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την επιτάχυνση της απονομής της και
την χρήση των εναλλακτικών μορφών εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Μάλιστα ήδη
από το 2013, στηρίζει ενεργά τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και διαθέτει Κέντρο Διαμεσολάβησης, με σκοπό την ενημέρωση των μελών μας.
αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, για όλους τους
θεσμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και
τη χρήση των εγκαταστάσεών του για τη διενέργεια Διαμεσολαβήσεων. Ο απεγκλωβισμός των
πολιτών και των επιχειρήσεων από τα δικαστήρια και η επίλυση των διαφορών τους με συνεργατικό τρόπο και ασφάλεια δικαίου, θα μπορούσε, στις πρόσφορες περιπτώσεις, να απαλλάξει
τα δικαστήρια, από σημαντικό όγκο υποθέσεων.

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή επιτροπή δημοσίευσε
τον πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της Δικαιοσύνης για το 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία
των σχετικών πινάκων (που αφορούν δεδομένα μέχρι το 2019), η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις, αναφορικά με την ταχύτητα
διεκπεραίωσης των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.
Ενδεικτικά, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της
έρευνας, ο εκτιμώμενος χρόνος για την έκδοση
απόφασης σε πρώτο βαθμό, σε αστικές και εμπορικές διαφορές, ξεπερνά τις 600 ημέρες, στις δε
διοικητικές διαφορές, είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Πιστεύουμε, ότι ο κάθε ένας από εμάς και όλοι
μαζί, μπορούμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση των συνθηκών απονομής της δικαιοσύνης,
ώστε να εδραιωθεί σε όλους μας η πεποίθηση,
ότι η δικαστική εξουσία ως θεμελιώδης αρχή
του κράτους δικαίου, λειτουργεί ουσιαστικά και
αποτελεσματικά προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου.
Σας ευχαριστούμε θερμά».

■

H καθυστέρηση αυτή στην απονομή της δικαιοσύνης, είτε πρόκειται για πολιτικά, είτε πρόκειται για διοικητικά δικαστήρια, δημιουργεί δυσχέρειες και αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό
κόσμο, αλλά και στους απλούς πολίτες, οι οποίοι χρειάζονται να πατούν σε σταθερά θεμέλια,
για να κοιτούν προς την ανάπτυξη, την προσωπική ή την επαγγελματική.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, είναι δέκτης των ανησυχιών των βιοτεχνών και επιχειρηματιών, οι οποίοι συχνά είναι εγκλωβισμένοι
σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες είτε ως πιστωτές, είτε ως οφειλέτες. Η οικονομική κρίση
των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό και με

Η στήριξη των
μικρών επιχειρήσεων
στο επίκεντρο
συνάντησης της
Διοίκησης του Β.Ε.Α
με το νέο Πρόεδρο του
ΚΙΝ.ΑΛ.

Συνάντηση με το νέο Πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ. κο
Νίκο Ανδρουλάκη, είχε χθες το μεσημέρι, στα
14
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γραφεία της Βουλής, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης και
ο Α΄ Αντιπρόεδρος, Κώστας Δαμίγος.
Εκ μέρους του Β.Ε.Α., παρουσιάστηκε το κείμενο των επίσημων θέσεων του Επιμελητηρίου,
για την επανεκκίνηση της ελληνικής βιοτεχνίας
και της οικονομίας, καθώς και οι εξειδικευμένες
προτάσεις του, για την στήριξη των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων της Μεταποίησης.
Στην συζήτηση, κυριάρχησαν θέματα που αφορούν την επιβίωση των επιχειρήσεων σε αυτή
τη δύσκολη συγκυρία, εν μέσω ενεργειακής και
υγειονομικής κρίσης. Παρουσιάστηκε με απτά
παραδείγματα, η υπέρογκη αύξηση του κόστους
ενέργειας που «σκοτώνει» τις μικρές επιχειρήσεις με τον Πρόεδρο του Β.Ε.Α να επιμένει, ότι
είναι απαραίτητο να προωθηθεί η «ενεργειακή
δημοκρατία», με την χρήση και αξιοποίηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και από τις μικρές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ.
κος Ανδρουλάκης, είδε με μεγάλο ενδιαφέρον τα
προβλήματα των παραγωγικών επιχειρήσεων
και δεσμεύτηκε για μια τακτική και ουσιαστική
επικοινωνία, προκειμένου να αξιολογηθεί η οικονομική πορεία και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πάγιο αίτημα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Αθήνας, είναι η επιδότηση των μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση των βιοτεχνικών τους χώρων,
με στόχο τη μείωση της ζήτησης ενέργειας. Σε
αυτή την κατεύθυνση, θα συμβάλει και η περαιτέρω προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Όσον αφορά στους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε, ότι «Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αποκλείει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο
Ανάκαμψης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι
ίδιες, οι εργαζόμενοι και να μετακυλίεται ένα
μεγάλο μέρος του κόστους στους καταναλωτές,
σε μία εποχή που καλπάζει η ακρίβεια. Στόχος
των προτάσεών μας είναι να ενισχυθούν να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν μακροχρόνια βιώσιμες οι Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις που πρέπει να
γίνουν σε κλαδικό επίπεδο, ο πρόεδρος του
Β.Ε.Α. τόνισε, ότι πρέπει να εστιάσουμε εκεί
που η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση έχει,
ή μπορεί να έχει, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Μείζον ζήτημα ανταγωνισμού για τη χώρα, το
οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και πρέπει
να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι το
Dubbing χωρών, όπως η Τουρκία. Οι ελληνικές
επιχειρήσεις θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες
και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.

Μετά τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των
φορέων, πρότεινε ενδεικτικά:

Τέλος, εκ μέρους της Διοίκησης του Β.Ε.Α. επισημάνθηκε, ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποκλείονται από την χρηματοδότηση
μέσω των κονδυλίων που θα διατεθούν από το
Ταμείο Ανάκαμψης, ζητώντας την αναμόρφωση
του Σχεδίου, με δημιουργία υποδομών υποστήριξης, μία εκ των οποίων θα μπορούσε να είναι
και τα Επιμελητήρια.
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•

να υπάρχει ρύθμιση 120 δόσεων με επιπλέον κίνητρα για όσους ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους σε λιγότερες και

•

ένα ποσοστό των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, να πάει υποχρεωτικά στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με περιβαλλοντικά
κριτήρια, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και
κίνητρα για τις συνέργειες.
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Ειδήσεις & Σχόλια
ιδιοκατοικούμενα και 40% στις περιπτώσεις
ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

■

•

Ο Οδηγός του νέου
«Εξοικονομώ» –
Μπόνους για τις
μισθωμένες κατοικίες

Οι ωφελούμενοι μπορούν να καλύψουν το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια ή με άτοκο δάνειο.
Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση
(bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας.

Μπόνους επιδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών που είναι νοικιασμένες προβλέπει ο τελικός Οδηγός του προγράμματος
«Εξοικονομώ» που πρόκειται να παρουσιαστεί
επίσημα ίσως και σήμερα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να υφίσταται νόμιμα, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και να έχει καταταγεί βάσει Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της
Γ. Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα
/ επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα
πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του
Προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) όπως και
κατά την υποβολή της αίτησης.

Συγκεκριμένα τα ποσοστά επιδότησης των επενδύσεων σε κατοικίες που είτε είναι μισθωμένες
είτε έχουν παραχωρηθεί δωρεάν, κλιμακώνονται από 40 έως 65%, ανάλογα με το εισόδημα
του ιδιοκτήτη, ενώ με την αρχική εκδοχή του
Οδηγού που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση
το ποσοστό ήταν 40% για όλους, ανεξαρτήτως
εισοδήματος.

Για όλους τους τύπους αίτησης (μεμονωμένων
διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών), προβλέπεται υποχρεωτική αναβάθμιση
κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες,
ώστε να εξασφαλίζεται Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%. Κατά
την ολοκλήρωση του έργου και βάσει του δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα
γίνουν έλεγχοι επίτευξης τόσο για τον ελάχιστο
ενεργειακό στόχο, όσο και για την εξοικονόμηση
ενέργειας.

Πρόκειται για ένα αίτημα της Ομοσπονδίας
Ιδιοκτητών Ακινήτων που έγινε δεκτό από τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα
Σκρέκα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε περισσότερες κατηγορίες κατοικιών.
Έτσι τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως
εξής:
•

Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%
στα ιδιοκατοικούμενα και 65% στις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

•

Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.00020.000 οικογενειακό, ποσοστό 70% στα ιδιοκατοικούμενα και 60% στις περιπτώσεις
ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

•

Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.00030.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55% στα
ιδιοκατοικούμενα και 45% στις περιπτώσεις
ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

•

Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.00040.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45% στα

Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.00060.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40%
στα ιδιοκατοικούμενα και 40% επίσης στις
περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
κουφώματα/συστήματα
σκίασης/αερισμού,
θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης ψύξης,
συστήματα ζεστού νερού χρήσης, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) και αναβάθμιση φωτισμού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ΥΠΕΝ η
πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου και
πιθανότατα θα μείνει ανοιχτή ως το τέλος Ιανουαρίου.
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■

Επίδομα θέρμανσηςΟδηγός με 21
ερωτήσεις–
απαντήσεις

κών Προσώπων των τελευταίων πέντε (5) ετών.
Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και
τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. σας, τότε δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι’ αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.

Έως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου πρέπει να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση θέρμανσης όσοι
είχαν λάβει και πέρυσι. Με την υποβολή της
αίτησης θα ανοίξει ο δρόμος για την πληρωμή
της προκαταβολής του επιδόματος έως τις 10
Δεκεμβρίου. Εάν δεν υποβάλουν την αίτηση έως
το τέλος του μήνα αλλά έως τις 15 Δεκεμβρίου
που κλείνει η πλατφόρμα για την υποβολή των
αιτήσεων, θα λάβουν το επίδομα στο τέλος Δεκεμβρίου.
Ηδύ έχουν υποβληθεί σχεδόν 600.000 αιτήσεις
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ σύμφωνα με
τον προγραμματισμό οι πρώτες πληρωμές θα
γίνουν στα νοικοκυριά που είχαν λάβει επίδομα για τη χειμερινή σεζόν 2020/2021, τα οποία
σε πρώτη φάση θα δουν στον τραπεζικό τους
λογαριασμό το ποσό του επιδόματος που είχαν
εισπράξει πέρυσι.

2. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην
εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για καταχώριση αποδείξεων αγοράς ειδών καυσίμων;
Αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τους
προσωπικούς TAXISnet κωδικούς σας.

Το υπόλοιπο ποσό που δικαιούνται θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ανάλογα με τον χρόνο καταχώρισης των τιμολογίων αγοράς των καυσίμων
θέρμανσης.

3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης;
Μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Ερωτήσεις - απαντήσεις από ΑΑΔΕ

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί έως και
την 30ή Νοεμβρίου 2021 από αιτούντα που
ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης και
κατά τη χειμερινή περίοδο 2020/2021, λαμβάνει
έως την 10η Δεκεμβρίου 2021 ως προκαταβολή
του δικαιούμενου, σύμφωνα με την απόφαση
Α.1243/15-11-21, επιδόματος θέρμανσης το ποσό
επιδόματος που του είχε καταβληθεί κατά τη
χειμερινή περίοδο 2020/2021.

H AAΔΕ δημοσιοποίησε 21 νέες ερωτήσεις-απαντήσεις για την επιδότηση θέρμανσης για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους:
1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην
εφαρμογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για το επίδομα θέρμανσης;
α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας
τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς.

Το ποσό της προκαταβολής θα αφαιρείται από
τις αμέσως επόμενες καταβολές του επιδόματος.

β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης
κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσι-

4. Ποιες αγορές καυσίμων θέρμανσης θα
συμμετέχουν στο επίδομα θέρμανσης της
περιόδου 2021 - 2022;
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(εκτός του πετρελαίου θέρμανσης);
Για αγορές από 1 Οκτωβρίου 2021 έως και 31
Μαρτίου 2022 η προθεσμία καταχώρισης είναι
έως 15 Απριλίου 2022 και ειδικά για το φυσικό
αέριο η προθεσμία καταχώρισης είναι έως 31
Μαΐου 2022, για παραστατικά με ημερομηνία
έκδοσης έως την 16η Μαΐου 2022.

Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ) και θερμική
ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από 1 Οκτωβρίου
2021 έως και 31η Μαρτίου 2022 και ειδικά για το
πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από 15 Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία
από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

7. Πότε θα καταβληθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης στον τραπεζικό μου λογαριασμό;
α. Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο
των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 30ή
Νοεμβρίου2021 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και
την 15η Δεκεμβρίου 2021. β. Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που
θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022
και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022. γ. Έως την 29η Απριλίου 2022 για το
σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως
την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση
καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως
και την 15η Απριλίου 2022.

Κατ ‘εξαίρεση για τα καυσόξυλα οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2022.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται
έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών
της περιόδου1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής
έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό
επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022.
8. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;

5. Μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΜΟΥ για ποια είδη καυσίμων θέρμανσης
πρέπει να καταχωρίσω αποδείξεις;

Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και
ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, για να εκδώσει
το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία υποβάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό
υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσετε
το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF.

Για όλα τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του
πετρελαίου θέρμανσης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχρέωση καταχώρισης των παραστατικών στην Υπηρεσία μας, έχει ο διακινητής
πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), στο πληροφοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Η εκπρόθεσμη
καταχώριση, μετά το πέρας των 14 ημερών από
την ημερομηνία αγοράς, επιφέρει πρόστιμο στο
μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους
TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

6. Μέχρι πότε έχω προθεσμία καταχώρισης αποδείξεων αγοράς λοιπών καυσίμων
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Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό
αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου
που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με
τους οποίους δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας, είτε στον ΑΦΜ
πολυκατοικίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και
έχει καταχωρισθεί από τον διαχειριστή/εκρπόσωπο της πολυκατοικίας στο σχετικό προφίλ
(δείτε σχετική ερώτηση 14). Το παραστατικό
αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να
αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας και στην περίπτωση πολυκατοικίας τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρηστος στο προφίλ.

ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος.
10. Υπέβαλα την αίτηση για το επίδομα
θέρμανσης με τους προσωπικούς TAXISnet
κωδικούς μου, αλλά τα παραστατικά αγοράς καυσίμων θέρμανσης αναγράφουν τον
ΑΦΜ της συζύγου μου (ή το αντίστροφο). Θα
υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση των
στοιχείων;

9. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς όταν το είδος του
καυσίμου θέρμανσης είναι κάποιο από τα
λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης;
Θα πρέπει απλά να καταχωρίσετε στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ τις αγορές σας. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι:
•

ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων

•

το ποσό/αξία της συναλλαγής

•

ο ΑΦΜ της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης

•

η επωνυμία της επιχείρησης-πωλήτριας των
ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα ολοκληρωθεί η
διασταύρωση των στοιχείων μόνο αν πρόκειται
για παραστατικά που αφορούν αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ενώ για τα λοιπά είδη καυσίμων
θέρμανσης η διασταύρωση θα ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα. Στην περίπτωση προβλήματος,
για να λυθεί και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει εγκαίρως να προβείτε σε μία μόνο από τις
δύο παρακάτω ενέργειες:

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν
τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε
καταχωρούνται, επιπρόσθετα των ανωτέρω και
τα εξής:
•

•

•

α) πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (15 Δεκεμβρίου 2021), να κάνετε ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου
αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του
TAXISnet κωδικούς.

ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν
δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της
αίτησης απόδειξη εξόφλησης)

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης,
μπορείτε να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας
(πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή
και να δηλώσει της/του συζύγου σας.

ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που
εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας

11. Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω έως
τις 15 Δεκεμβρίου 2021 για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2021- 2022;

το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

Σε αντίθεση με τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, στα λοιπά είδη καυσίμων δεν έχει σημασία

Η εφαρμογή δεν έχει κάποιο όριο στο πλήθος
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οποία υπάρχει κοινός καυστήρας, τι πρέπει
να κάνω όσον αφορά τα χιλιοστά θέρμανσης, την ενεργοποίηση πληρωμής και τον
ΑΦΜ πολυκατοικίας;

των αιτήσεων που θα υποβάλετε, όμως μόνο η
τελευταία υποβληθείσα αίτησή σας θα είναι σε
ισχύ. Κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προηγούμενη. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο την
κύρια κατοικία σας.

Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής
κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης
(χιλιοστά θέρμανσης).

12. Κατά τη χρονική περίοδο θέρμανσης
2021- 2022, έχω προμηθευτεί περισσότερα
του ενός είδη καυσίμων. Μπορώ να υποβάλω πολλαπλές αιτήσεις, μία για κάθε είδος
καυσίμου;

Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής.
Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά
συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα
διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/
κλειστά - τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα). Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μία
κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει
να είναι 1000, ώστε να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε και την δυνατότητα πληρωμής.

Όχι. Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε δικαιούχος
δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης και επίσης η κάθε νέα αίτηση
ακυρώνει την προηγούμενη.
13. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας, απαιτείται να δημιουργήσω προφίλ πολυκατοικίας
όταν η θέρμανση στη πολυκατοικία γίνεται με κάποιο από τα λοιπά είδη καυσίμων,
εκτός του πετρελαίου θέρμανσης;

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα
πληρωμής όταν θα έχει υποβληθεί έστω και μία
αίτηση δικαιούχου. Αυτό το διαπιστώνετε από
την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση» στα δεξιά των
στοιχείων του διαμερίσματος.
Αν πρόκειται για αλλαγή διαχειριστή ενδιάμεσα
της περιόδου του επιδόματος θέρμανσης δείτε
σχετική ερώτηση 15. Στα παραστατικά αγοράς
πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και
αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα
πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε
εισάγει στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς
πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν,
θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ πολυκατοικίας
στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο
«Ορισμός ΑΦΜ». Στη συνέχεια ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να διαγραφεί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην περίπτωση που
έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις
των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου.

Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις όλων των δικαιούχων αρκεί να γίνουν ως σε μονοκατοικίες.
Η εφαρμογή δε σας εμποδίζει να δημιουργήσετε
προφίλ πολυκατοικίας, αλλά δεν απαιτείται καθώς τα χιλιοστά θέρμανσης εμπεριέχονται στο
ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο και θα καταχωρισθεί από τον ίδιο το δικαιούχο (όχι από τον
διαχειριστή) μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ.

15. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;

14. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας στην
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δηλώσουμε ως πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης να κάνει αίτηση ως κάτοικος
μονοκατοικίας;

Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο
νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του
νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής δε πρέπει να ξεχάσει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής καθώς πρόκειται για νέο προφίλ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά τις 15
Δεκεμβρίου 2021, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τότε όποιες αγορές πετρελαίου
θέρμανσης πραγματοποιηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2022 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του
προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα
προκύψει διασταύρωση.

Θα κάνετε χωριστές αιτήσεις ο καθένας, ως κάτοικοι μονοκατοικίας και θα πρέπει να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.
19. Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου
επηρεάζουν το ποσό του επιδόματος;
Όχι
20. Η εταιρία φυσικού αερίου χρειάζεται να
προβεί σε κάποια ενέργεια προκειμένου να
λάβω το επίδομα θέρμανσης;

16. Είμαι διαχειριστής πολυκατοικίας, πώς
μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κατανομή ενοίκων και συγκεκριμένα τα πεδία Επώνυμο και όνομα ενοίκου.

Όχι
21. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν
πραγματοποιείται λόγω δήλωσης ανενεργού IBAN. Πως μπορώ να τον διορθώσω;

Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στοιχείων. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά και δεν επηρεάζουν την
αίτηση. Σε περίπτωση που στο προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμενων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να
ενημερώσει τον νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί
να υποβάλλει αίτηση) σχετικά με τον αριθμό
του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει
στο προφίλ της πολυκατοικίας (ας αναγράφει το
ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου).

Ο νέος αριθμός λογαριασμού IBAN θα δηλωθεί
μέσω του συνδέσμου https://www.aade.gr/. Στο
myAADE επιλέγετε «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ »
και συνδέεστε με τους προσωπικούς TAXISnet
κωδικούς σας. Αφού συνδεθείτε, συμπληρώνετε
στο πεδίο «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» τον νέο
αριθμό λογαριασμού.

17. Δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία ή δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης
παροχής ρεύματος (μετρητής) στην πολυκατοικία. Τι πρέπει να δηλωθεί;

■

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής,
θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο
του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της
πλατφόρμας ηιγΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να
συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιού ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει»
τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να
δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

Ποιοι φόροι
επιβαρύνονται από
τις αυξήσεις των
αντικειμενικών

Εκτός από τα τεκμήρια, από τις αλλαγές στις αντικειμενικές επιβαρύνονται και άλλοι 19 φόροι:

18. Στην πολυκατοικία μας το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη
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•

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος επιβάλλεται με βάση κλίμακες βασικού ποσού φόρου ανά τ.μ. ακινήτου
ανάλογα με το ύψος της τιμής ζώνης ανά τ.μ.
που ισχύει στην περιοχή κάθε ακινήτου. Για
το 2022 θα εφαρμοστεί με νέα κλίμακα που
θα ανακοινώσει έως τον Ιανουάριο του 2022
το υπουργείο Οικονομικών.

•

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων ο οποίος
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υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής
αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή.
•

Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις
νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν
πρώτη κατοικία.

•

Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.

•

Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.

•

Ο φόρος διανομής ακινήτων.

•

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από
0,25‰-0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών
ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

•

Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

•

Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

•

Ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και
συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο
30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και
συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς
λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.

•

Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος
υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

•

Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

•

Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων.

•

Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων
αυθαιρέτων.

Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη
ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

•

Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρείες ακινήτων.

•

Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων τα
οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών
προσώπων.

•

Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από
ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης
και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

■

Ταμείο Ανάκαμψης
- Προκηρύσσονται
τα τρία πρώτα
προγράμματα
επιδοτήσεων 1,155
δισ. ευρώ

Μπροστά παίρνουν οι πρώτες επιδοτήσεις προς
τις επιχειρήσεις μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, αφού έως το τέλος του έτους αναμένεται να προκηρυχθούν τρία μεγάλα προγράμματα συνολικού ύψους 1,155 δισ. ευρώ, από το
πακέτο επιδοτήσεων ύψους 17,8 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για:

Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και
συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

•

•

•

τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

•

την τουριστική ανάπτυξη και

•

τον μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα.

Οι επιδοτήσεις αφορούν μια σειρά από επενδύσεις που περιλαμβάνονται σε καίριους τομείς για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
και εφόσον κριθούν επιλέξιμες ορισμένες εξ
αυτών μπορεί να χρηματοδοτηθούν ακόμα και
σε ποσοστό έως 100%. Οι επιδοτήσεις θα είναι
ανεξάρτητες από τα δάνεια ύψους 13 δισ. ευρώ
που προγραμματίζεται να δοθούν στις επιχειρήσεις οι οποίες θα καταθέσουν ολοκληρωμένα
business plan και ενισχύουν κατά κύριο λόγο
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τους μικρομεσαίους που δεν έχουν εύκολα πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

της οικονομίας ή σε κλάδους που μπορεί να
έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, η δράση για τις βιομηχανικές ψηφιακές
πλατφόρμες και χώροι δεδομένων θα αφορά περίπου 50.000 επιχειρήσεις και θα περιλαμβάνει:

Όπως σημειώνουν κορυφαίοι παράγοντες του
οικονομικού επιτελείου, κάθε επιχείρηση μπορεί να συνδυάσει περισσότερες από μία δράσεις
του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του αναπτυξιακού νόμου ή άλλων προγραμμάτων. Προϋπόθεση είναι οι αιτήσεις να κατατεθούν την
ίδια ημέρα, δηλαδή οι επενδύσεις να ξεκινούν
ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι συνδυάζοντας
δύο επιδοτήσεις με το μικρότερο ποσοστό, για
παράδειγμα από Ταμείο Ανάκαμψης και αναπτυξιακό νόμο, η συνολική ενίσχυση φτάνει στο
μέγιστο όριο που θα μπορούσε να πετύχει μια
μικρομεσαία επιχείρηση μόνο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

•

Πλατφόρμες Bιομηχανικών Δεδομένων Bιομηχανική δεδομένων πλατφόρμες και
δεδομένων χώρους.

•

Yπηρεσίες προστιθέμενης αξίας - Yπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη
των επενδύσεων.

•

Tαμειακές μηχανές και αναβάθμιση οικοσυστήματος POS.

•

Τη δραστηριότητα cloud-only που θα υποστηρίξει άμεσα τις ελληνικές MμE προς τη
μετάβασή τους σε ένα λειτουργικό μοντέλο
που θα φιλοξενείται σε υποδομές cloud.

Το πρόγραμμα ενισχύει την ανάπτυξη και τη
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με
παρεμβάσεις για τον ορεινό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας (αξιοποίηση ιαματικών
πηγών), τον αγροτουρισμό και τη γαστρονομία,
την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών, τον
καταδυτικό τουρισμό, την προσβασιμότητα στις
παραλίες. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 260 εκατ. ευρώ και έχει δύο πυλώνες,
την πράσινη και τη γαλάζια ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα θα ενισχύει με επιδοτήσεις περίπου 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους ώστε να
βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητά τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας
από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση
εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ. με κριτήρια διασποράς
της ενίσχυσης και έμφαση στην κάλυψη και των
μικρότερων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός
του προγράμματος είναι 375 εκατ. ευρώ, ενώ θα
εφαρμοστεί μέσα από 4 υποέργα:
Ψηφιακή Mετατροπή των Eπιχειρήσεων Ψηφιακές υπηρεσίες (Ψηφιακές πωλήσεις,
πληρωμές, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, κ.λπ.).

Yποδομές cloud, με δημιουργία, ενίσχυση
και λειτουργία ανθεκτικών, ανοιχτών και διαλειτουργικών υποδομών cloud στην Eλλάδα από MME.

Τουρισμός

Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

•

•

Στην πράσινη ανάπτυξη περιλαμβάνονται τα
χιονοδρομικά κέντρα και τα ορειβατικά καταφύγια, ώστε να αναβαθμιστούν οι υποδομές αλλά
και ο εξοπλισμός τους και να γίνουν πιο σύγχρο-

Δικαιούχοι θα είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα επιλεγούν μέσω μιας διαδικασίας
ιεράρχησης, δίνοντας έμφαση σε βασικά πεδία
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μετατροπή των μικρών οντοτήτων σε ισχυρές
και βιώσιμες επιχειρήσεις (30% για τις μεγάλες
επιχειρήσεις και 45% για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις). Tα ποσοστά θα αυξάνονται κατά
10% για συλλογικές κινήσεις (συνεταιρισμοί
ή clusters), ενώ στη συμβολαιακή γεωργία θα
φτάνουν στο 40% για τις μεγάλες. Όλες οι επενδύσεις θα πληρούν κριτήρια επιλεξιμότητας
που σχετίζονται με την πράσινη σήμανση κατά
100%. H ελάχιστη επένδυση δεν πρέπει να είναι
μικρότερη από 1 εκατ. ευρώ για MμE (55% επιχορήγηση) και 3 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις (40% επιχορήγηση).

να, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την
προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη του
ορεινού τουρισμού. Ακόμα, ιδιαίτερη βαρύτητα
δίδεται στην ανάπτυξη των ιαματικών πηγών,
αλλά και στη διασύνδεση αγροτουρισμού και
γαστρονομίας. Προβλέπεται και η δημιουργία
νέων μονάδων και προϊόντων, ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων, στήριξη σε σχεδιασμό ειδικών
διαδρομών, βιωματικών τοπικών εργαστηρίων,
κίνητρα για επισκέψεις σε τοπικές αγορές και
τοπικούς παραγωγούς και οινοποιεία ως γαστρονομικά αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένων
γνωστών εστιατορίων σε κάθε περιοχή κ.λπ.
Στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης, προβλέπεται η αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων,
δράσεις για τις μαρίνες αλλά και διευκόλυνση
πρόσβασης σε παραλιακούς προορισμούς σε
όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται και
σε ειδικό πρόγραμμα για τις καταδύσεις και τον
υποβρύχιο τουρισμό.

Για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα
η ελάχιστη επένδυση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 2 εκατ. ευρώ (50% επιχορήγηση).
Ενδεικτικά, δράσεις χρηματοδότησης αφορούν
επενδύσεις από συλλογικά συστήματα για την
επίτευξη θετικών οικονομιών κλίμακας, ανάπτυξη συστημάτων της ιχνηλασιμότητας, έρευνα για τα ζώα γενετικής βελτίωσης.
Για τον πράσινο αγροτικό τουρισμό θα καλύπτονται κτίρια, εξοπλισμός, νέες τεχνολογίες αλλά
και μεταφορικά μέσα. Oι επενδύσεις θα πληρούν κριτήρια επιλεξιμότητας που σχετίζονται
με την πράσινη σήμανση κατά 40%-100%. H ελάχιστη επένδυση δεν πρέπει να είναι μικρότερη
από 2 εκατ. ευρώ (50% επιχορήγηση).

Αγροδιατροφικό πρόγραμμα
Το πρόγραμμα προωθεί σειρά δράσεων οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα
για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία
ακριβείας, έμφαση στη συγχρηματοδότηση (μέσος όρος συγχρηματοδότησης 50%) και πρόταξη
των συνεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο
πρωτογενούς τομέα), όσο και κάθετων που αφορούν cluster που μπορούν να συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα με
στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνεται και η συμβολαιακή γεωργία. Τα προγράμματα αφορούν, μεταξύ άλλων, την καινοτομία και την οικολογική επεξεργασία γεωργικών
προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και
την γενετική βελτίωση ζώων. Ο προϋπολογισμός
του προγράμματος φτάνει τα 520 εκατ. ευρώ.

■

Φθηνότερες
μεταβιβάσεις
ακινήτων μέχρι και
τις 31 Ιανουαρίου – Τι
προβλέπει η ρύθμιση
που κατατέθηκε

Προθεσμία έναν επιπλέον μήνα δίνει το υπουργείο Οικονομικών για φθηνές μεταβιβάσεις ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα για όσες πράξεις γίνουν έως τις 31 Ιανουαρίου του 2022, για αγορά
ακινήτου, γονική παροχή ή δωρεά, θα λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες

Για τη δράση καινοτομία και πράσινη μετάβαση
στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων το ποσοστό της επιχορήγησης θα διαφέρει ανάλογα με
το μέγεθος του δικαιούχου, υποστηρίζοντας τη
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γκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.». Ειδικά

και όχι οι αυξημένες που θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.
Προϋπόθεση είναι να έχουν γίνει οι σχετικές δηλώσεις για τον υπολογισμό του φόρου έως και
τις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Η σχετική ρύθμιση
προβλέπεται σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας
Παράλληλα, με άλλη διάταξη ενισχύονται τα
κίνητρα για τους φορολογούμενους, ώστε να
συλλέξουν ακόμη περισσότερες ηλεκτρονικές
αποδείξεις. Ειδικότερα, από το 2022 έως και το
2025 οι ιατρικές δαπάνες θα διπλασιάζονται για
την κάλυψη του 30% του εισοδήματος των φορολογούμενων ενώ δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό χρήμα από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτουν
κατά 30% από το φορολογητέο εισόδημα των
φορολογούμενων.

για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από
το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό
του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά
ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των
δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων 4 (Στέγαση), 5 (Υπηρεσίες), 7
(Μεταφορές), 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 10 (Εκπαίδευση), 12 (Υπηρεσίες) της
περ. δ) της παρ. 6 που πραγματοποιούνται με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σύμφωνα με την
περ. α) της ως άνω παραγράφου. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως ούτε
το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία
και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία. β) Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύνανται να καθορίζονται
συγκεκριμένες δαπάνες λήψης υπηρεσιών ως
προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η
χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, για τις οποίες εφαρμόζεται η περ. α), καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
παρούσας.».

Επίσης με άλλη διάταξη παρατείνεται η ισχύς
μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται:
1. Μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και δωρεές
ακινήτων: Σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης
ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την
1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου,
θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
2. Κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές: Ειδικά
για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6
(Υγεία), ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών,
υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για
την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά
από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι υποκατηγορίες δαπανών και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται η διαδικασία συ-

3. Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας
τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022.
4. Παρατείνεται η ισχύς μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες.
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■

απολυθείς ( ενάγων) έχει το δικαίωμα να ζητήσει
( άρθρο 66§4 του ίδιου νόμου), αντί για την αναγνώριση της ακυρότητας, την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης, ύψους τουλάχιστον ίσου
με τις αποδοχές 3 μηνών και με ανώτατο όριο το
διπλάσιο της νόμιμης, κανονικής αποζημίωσης
απόλυσης.

Είναι δυνατή η
απόλυση υπαλλήλου
μέσω e-mail;
Προβλέπεται κάτι
τέτοιο στο ελληνικό
δίκαιο;

Για την τήρηση του έγγραφου τύπου αρκεί, κατά
το άρθρο 160 του ΑΚ, η ιδιόχειρη υπογραφή του
δικαιοπρακτούντος σε έγγραφο.
Από τα ανωτέρω εκτεθέντα τίποτα δεν αποκλείει την συντέλεση της καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (
e-mail). Παρόλα αυτά, το Εφετείο Αθηνών με την
απόφαση 8925/2006 θεώρησε ότι η διαβίβαση
της δήλωσης βούλησης του καταγγέλλοντος με
e-mail δεν ικανοποιεί την προϋπόθεση του έγγραφου τύπου που απαιτεί ο νόμος. Το δικαστήριο, όμως, δεν επιχειρηματολόγησε ιδιαίτερα
υπέρ αυτής της απόφανσης, ούτε παρέπεμψε
σε κάποιο επιστημονικό κείμενο ή νομολογιακό
προηγούμενο.

Του δικηγόρου- εργατολόγου
Γιάννη Καρούζου
Αίσθηση προκάλεσε στην επικαιρότητα, αλλά
και στον νομικό κόσμο, η είδηση της απόλυσης
900 υπαλλήλων με απροειδοποίητη προφορική
καταγγελία εν μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα ZOOM στις Η.Π.Α1.. Μια τέτοια απόλυση
θα ήταν αναμφίβολα άκυρη κατά το ελληνικό
δίκαιο, όχι μόνο λόγω μη τήρησης της διαδικασίας των ομαδικών απολύσεων ( ν. 1387/1983
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αλλά και λόγω
μη τήρησης του έγγραφου τύπου. Η πολύκροτη
αυτή υπόθεση δίνει αφορμή για προβληματισμό
αναφορικά με τον έγγραφο τύπο στον τεχνολογικό κόσμο του 21ου αιώνα. Ειδικότερα, σκόπιμο είναι να εξεταστεί η νομική δυνατότητα απόλυσης εργαζομένου μέσω e-mail.

Η άποψη του Εφετείου έχει αμφισβητεί στη θεωρία 2, με επίκληση νομολογίας, σύμφωνα με
την οποία, ο καθορισμό της ηλεκτρονικής διεύθυνσης κατά τρόπο μοναδικό από τον ίδιο τον
χρήστη αποτελεί απόδειξη της ταυτότητας του
εκδότη του ηλεκτρονικού μηνύματος και άρα
έχει τον χαρακτήρα ιδιόχειρης υπογραφής, παρότι απέχει από την παραδοσιακή μορφή αυτής
( Μ.Πρ.Αθ. 1327/2001)
Προκειμένου να κρίνουμε την ορθότητα της θέσης αυτής της νομολογίας, σκόπιμο είναι να εξετάσουμε τον σκοπό που επιδιώκει ο νομοθέτης
με τη θέσπιση του έγγραφου τύπου. Ο έγγραφος
τύπος, λοιπόν, της καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας υπηρετεί:

Ήδη με το άρθρο 1 του ν. 2112/1920, στη συνέχεια δε και με το άρθρο 5§3 του ν.3198/1955, το
ελληνικό δίκαιο επιβάλλει τον έγγραφο τύπο
ως προϋπόθεση του κύρους της καταγγελίας της
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Σε περίπτωση
μη τήρησης του έγγραφου τύπου, η ακυρότητα
που γεννάται μπορεί να ιαθεί, σύμφωνα με το
άρθρο 66§5 του ν. 4808/2021, εάν ο εργοδότης
διορθώσει την παράλειψη του εντός 1 μήνα από
την επίδοση τυχόν αγωγής ή από την υποβολή
αιτήματος επίλυσης εργατικής διαφοράς. Εάν
δεν θεραπευτεί η ακυρότητα, αυτή έχει κατ’ αρχήν ως έννομη συνέπεια ότι η καταγγελία θεωρείται σαν να μην έγινε ( ΑΚ 180), όμως τόσο το
δικαστήριο έχει την ευχέρεια να διατάξει ( άρθρο 66§3 ν.4808/2021), όσο και ο ίδιος ο ακύρως

α) την επίσταση της προσοχής του εργοδότη
στην νομική βαρύτητα και τις έννομες συνέπειες της δικαιοπραξίας και έτσι την αποφυγή επιπόλαιων και βεβιασμένων αποφάσεων3
β) την πρόσδοση δεσμευτικού και σαφούς χαρακτήρα στην εργοδοτική απόφαση, καθώς μια
προφορική καταγγελία θα ήταν πιο εύκολo για
τον εργοδότη να ανακληθεί ή να αμφισβητηθεί
από τον εργοδότη, με αποτέλεσμα την κατάλυση της ασφάλειας δικαίου για τον εργαζόμενο
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γ) Την αποδεικτική διευκόλυνση αμφότερων των
μερών σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης ή διαδικασίας ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας
Οι δύο τελευταίοι σκοποί του νόμου είναι αναμφίβολα συμβατοί με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( μάλιστα η αποδεικτική διευκόλυνση ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη με το e-mail).
Ο πρώτος, όμως, σκοπός μάλλον δεν επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό όταν χρησιμοποιείται το
e-mail, σε σχέση με την καταγγελία σε φυσικό
έγγραφο, όπου ο εργοδότης υπογράφει ιδιοχείρως. Η φυσική ενέργεια της υπογραφής ίσως
καθιστά πιο συνειδητή την καταγγελία, εξασφαλίζοντας τη δέουσα περίσκεψη του δικαιοπρακτούντος εργοδότη. Αυτή φαίνεται να είναι
η σκέψη που ελλοχεύει πίσω από την απόφαση
του Εφετείου. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε το γερμανικό δίκαιο αναγνωρίζει το
mail ως δυνατή μορφή του έγγραφου τύπου της
καταγγελίας4. Στη δε Ιταλία, υπάρχει δυνατότητα γνωστοποίησης της απόλυσης με διαβαθμισμένο, κωδικοποιημένο mail ( PEC)5.

2007, σελ. 461 και σε «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου»,
έτος 2008, σελ. 263β
3. Βλ. ενδεικτικά σελ. 833 σε Παπαδημητρίου- Λεβέντης « Ατομικό Εργατικό Δίκαιο» , Εκδόσεις Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Αθήνα 2011.
4. Βλ. σελίδα 1379 “VI Schriftform” σε Schaub
Arbeitsrecht Handbuch”, εκδόσεις C.H Beck, 18η έκδοση 2018.

Εν κατακλείδι, το νομικό τοπίο γύρω από την
απόλυση με E-Mail στην ελληνική έννομη τάξη
είναι οπωσδήποτε θολό. Μια μόνο απόφαση, η
οποία μάλιστα δεν είναι καν απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου, και δεν περιέχει ιδιαίτερη θεμελίωση, δε λύνει το πρόβλημα. Κατά την άποψη
μου, η απόλυση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι επιτρεπτή κατά το ισχύον δίκαιο
βάσει του παραπάνω αναπτυχθέντος τελολογικού επιχειρήματος. Σε κάθε περίπτωση, είναι
σκόπιμο να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση,
ώστε να εξασφαλιστεί πληρέστερα η ασφάλεια
δικαίου για εργαζόμενους και εργοδότες, καθώς
η τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Δε θα ήταν , πάντως, αρνητική εξέλιξη η θέσπιση της δυνατότητας απόλυσης με ηλεκτρονικά μέσα, ενδεχομένως με κάποια επιπρόσθετη
«επιβάρυνση» που να εξασφαλίζει την αποφυγή
επιπόλαιων αποφάσεων κατά τρόπο παρόμοιο
με τον παραδοσιακό έγγραφο τύπο.

5.
https://www.vademecumitalia.com/pec-what-isit-why-should-you-need-a-pec-address-and-how-toget-one/

■

Η βιοτεχνία 5
χρόνια μετά - Η
επιχειρηματικότητα
είναι τελικά
θέμα επιλογής
ή ευκαιριακή
απασχόληση;
Του κ. Γιώργου Γιαγτζή (Προέδρος
του Τμήματος Βιοτεχνών και
Μέλος του ΔΣ του ΒΕΑ)

Σημειώσεις:
1. https://www.protothema.gr/world/article/1189468/
visal-garg-poios-einai-o-ceo-pou-apeluse-tautohrona
-900-atoma-meso-zoom/

Είναι προφανές μετά και το 3ο μνημόνιο, η μικρή επιχειρηματικότητα αλλά και γενικά η με-

2. Σχόλιο σε «Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας», έτος
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μειώθηκε δραματικά. Ειδικότεροι παράγοντες
όπως η μείωση του τζίρου, η αυξημένη φορολογία, ο ΕΝΦΙΑ κ.α. αποτελούν δελεαστικό παράγοντα για την παύση λειτουργίας μιας επιχείρησης για την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου.

σαία τάξη, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα επιβίωσης.
Οι οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, απέδειξαν ότι η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι αυτή που υποστηρίζει την απασχόληση
και την κοινωνική συνοχή: το 87% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού εργάζεται σε αυτές.
Εκεί παράγεται η καινοτομία και η τεχνογνωσία,
και τελικά, αυτό είναι που διακρίνει την Ευρώπη
από τον υπόλοιπο κόσμο.

Εκτός Αστικού ιστού η αξία της γης είναι φθηνότερη, έχει όμως πολλά μειονεκτήματα που αυξάνουν δυσανάλογα το κόστος παραγωγής για τη
μικρομεσαία επιχείρηση.
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε τη δημιουργία «Βιοτεχνικών Πάρκων» που θα λειτουργήσουν κυρίως ως Ζώνες Μεταποίησης χαμηλής
όχλησης.

Πρέπει συνεπώς να σταματήσει αυτή η πορεία
αποδυνάμωσης της ραχοκοκαλιάς της Ελληνικής οικονομίας.

Τα ΒΙΠΑ πρέπει να είναι προ-αδειοδοτημένες
περιοχές με χαρακτηρισμένη χρήση γης από την
Πολιτεία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μερικές περιπτώσεις, είναι κομμάτι του προβλήματος καθώς τόσο αυτοί όσο και η τοπική κοινωνία δεν
θέλουν τη βιοτεχνική παραγωγή στα όρια τους,
με αποτέλεσμα να υποβάλλουν σε δοκιμασίες
αρκετούς συναδέλφους. Η δημιουργία μικρών
Βιοτεχνικών Περιοχών «αστικών ΒΙΠΑ» θα αξιοποιήσει κτίρια ιδιοκτησίας Δημοσίου, και θα
δώσει με οργανωμένο τρόπο αντισταθμιστικά
οφέλη στην τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία (θέσεις εργασίας, δημοτικά τέλη,
συνέργειες, δράσεις ΕΚΕ κ.α.). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρξουν:

Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται από το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Αθήνας, μια προσέγγιση από την
πλευρά της επιχείρησης για τις απαιτήσεις του
βιοτέχνη βάσει του επιχειρησιακού του πλάνου
και των ειδικών αναγκών του, που είναι οι εξής:

Παραγωγικό τμήμα.
1. Κατάλληλος χώρος για την άσκηση της
δραστηριότητας.
Για να αναπτυχθεί ο κλάδος της μεταποίησης,
πρέπει να δημιουργηθεί χώρος ΒΙΠΑ για μικρομεσαίες βιοτεχνικές επιχειρήσεις, και εντός της
Αττικής, ώστε να ουδετεροποιηθεί η σχέση κόστους γης και παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια
φθίνουν διαρκώς οι διαθέσιμοι χώροι για μεταποιητικές μονάδες εντός αστικού ιστού, είτε
λόγω ελλιπούς δυνατότητας αδειοδότησης είτε
λόγω χαμηλής προσφοράς διαθέσιμων κτιρίων
καθώς τα περισσότερα είναι δεσμευμένα από
τράπεζες ή βρίσκονται σε αδράνεια υπό καθεστώς ιδιοκτησίας του Δημοσίου και της Εκκλησίας.
Η διασύνδεση του real estate με τους χώρους παραγωγής, είναι αντιαναπτυξιακός παράγοντας,
που δεν βοηθά την ανταγωνιστικότητα και την
εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Η
αξία των ακινήτων εκτινάχθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και τότε μεγάλη πλειοψηφία των
επιχειρηματιών αποφάσισαν να επενδύσουν
σε ιδιόκτητα ακίνητα, «εγκλωβίζοντας» μεγάλο
μέρος του κεφαλαίου τους που μετέπειτα απο28

•

ξεκάθαρη νομοθετική ρύθμιση για την οριοθέτηση των χρήσεων γης ώστε να είναι
ευδιάκριτο τι μπορεί να επιχειρήσει κάνεις
κανείς και πού.

•

ομαδοποίηση ανεκμετάλλευτων κτιρίων
του δημοσίου, εκκλησίας κ.α. για να δημιουργηθούν επαγγελματικοί χώροι εντός
των ορίων της πόλης, όπου ο επιχειρηματίας δεν θα αποκτά ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Χρειάζεται μελέτη για τις Δυναμικές περιοχές στον Ιστό της πόλης για Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (υπάρχει Ευρωπαϊκή εμπειρία).

•

παραχώρηση με τη μορφή ενοικίου προ-αδειοδοτημένες εκτάσεις από την Πολιτεία
που δεν θα συνδέονται με το realestate που
αυξάνει το κόστος και μειώνει την ανταγωνιστικότητα.

•

Απαλλαγή των νέων βιοτεχνών από την
υπεραξία του κόστους του realestate ώστε
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να πληρώνουν μόνο για τη χρήση της γης.
Αν δεν υπάρξει κάποια βοήθεια, δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς με την παραγωγή.
•

«Αποποινικοποίηση» της παραγωγής από
εξαντλητικές αδειοδοτικές απαιτήσεις. Πολλές επιχειρήσεις κρύβονται πίσω από εμπορικές άδειες τη στιγμή που όλοι συμφωνούν
ότι μόνο με την παραγωγή θα ξεφύγει η
χώρα από την κρίση.

•

Επαναπροσδιορισμός του επιπέδου όχλησης μιας επιχείρησης με σύγχρονα κριτήρια

2. Μηχανολογικός εξοπλισμός.
•

Υπάρχει μεγάλος μεταχειρισμένος εξοπλισμός που θα μπορούσε να καταστεί χρήσιμος εφόσον παραμετροποίηση και μετασκευαστεί. Απαιτείται συνεργασία με
μηχανικούς.

•

Στενότερη συνεργασία με το «Ινστιτούτο
Ενδογενούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης» (ΙΝ.Ε.Π.Α.), με στόχο την ανάδειξη και
ανάπτυξη των υπαρκτών, ωστόσο υποτιμημένων, δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

3. Ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού (επισκευαστές πλεκτικών μηχανών,
τεχνικοί αργαλειού κ.α.) και πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθεί η συσσωρευμένη τεχνική γνώση
και εμπειρία. Από τότε που απομακρύνθηκαν οι
βιοτεχνίες από τον αστικό ιστό, οι νέοι άνθρωποι έχασαν την επαφή με τα επαγγέλματα μαστορικής (βιωματικά). Η πρώτη επαφή των νέων
με τεχνικά επαγγέλματα έρχεται στο τεχνικό
λύκειο ή μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις και
συνήθως επιλέγεται από αυτούς που δεν είχαν
τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε Γενικό Λύκειο
ή δεν πέτυχαν σε σχολές με περισσότερα μόρια
εξετάσεων.
•

•

•

Υπαλλήλους με ευρύ φάσμα ικανοτήτων
«μπαλαντέρ», που να καλύπτουν και το πεδίο του τεχνικού, αγοραστή πρώτων υλών
κ.α.

•

Εξειδικευμένους τεχνίτες (συνήθως ως εξωτερικούς συνεργάτες).

•

Κάποια επαγγέλματα εξαρτώνται πλήρως
από συνταξιούχους, (κυρίως για την επισκευή, παραμετροποίηση και συντήρηση
των μηχανών).

4. Δημιουργία συνεργιών για τις πιθανές
ενδιάμεσες μεταποιητικές διαδικασίες
παραγωγής.

Επαγγελματικός και βιωματικός προσανατολισμός στους νέους από τα πρώτα χρόνια
της φοίτησης τους στο σχολείο (Δημοτικό ή
Γυμνάσιο). Κάποιοι άνθρωποι είναι γεννημένοι για τη μαστορική, αλλά δεν τους δίνεται
νωρίς ή ποτέ, το κατάλληλο ερέθισμα.
Οι ΜμΕ χρειάζονται μπορούν να απασχολήσουν:
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•

Πρέπει να χαρτογραφηθεί η αλυσίδα παραγωγής μερικών βασικών προϊόντων για να
διευκολυνθούν τα logistics στις απομακρυσμένες συνεργασίες.

•

Η παραγωγική αλυσίδα ενός προϊόντος έχει
πολλά στάδια και μεταφέρεται εντός Ελλάδος πάρα πολλές φορές

•

Τα Θεματικά Βιοτεχνικά Πάρκα μπορούν να
συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση του
κόστους παραγωγής. Η ανταγωνιστικότητα
των προϊόντων που απαιτούν πολλά ενδιάμεσα στάδια βελτιώνεται όταν παράγονται
μέσα σε Θεματικά Βιοτεχνικά Πάρκα.
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μολόγηση τελικών προϊόντων που θα δώσει
δουλειά σε πολλούς κλάδους.

Εμπορικό τμήμα.

Ρευστότητα

1. Προβολή προώθηση προϊόντος: διαφήμιση, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.α..

1. Εμπορικές Τράπεζες
Οι τράπεζες στην Ελλάδα δεν είχαν ποτέ πιστωτική πολιτική με κριτήρια παραγωγικότητας των
επιχειρήσεων αλλά μόνο φερεγγυότητας στηριγμένης σε ενυπόθηκους τίτλους. Το τραπεζικό
σύστημα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Εδώ και τώρα να σταθεί αρωγός και όχι υπονομευτής της επιχειρηματικότητας, αναλαμβάνοντας το ρίσκο των αποφάσεων τους. Προσφέροντας πραγματικά χρηματοδοτικά εργαλεία με
κριτήριο την κερδοφορία της επιχειρηματικής
πρότασης και όχι τις εγγυήσεις σε ακίνητα.

2. Ενίσχυση ελληνικής προστιθέμενης αξίας: προώθηση του Σήματος Ελληνικού
Προϊόντος
•

Να διεκδικήσουμε την κατοχύρωση των
προδιαγραφών των προϊόντων ελληνικού
ενδιαφέροντος (τρόφιμα και άλλα). Να ζητήσουμε την αναγραφή της εθνικής προέλευσης

•

Κριτήρια στο παγκόσμιο εμπόριο - να απαιτήσουμε κοινές προδιαγραφές παραγωγής
στα προϊόντα που διακινούνται στην Ευρώπη (είτε παράγονται σε αυτήν ή όχι): απαγόρευση σε παιδική εργασία, περιβαλλοντική
μόλυνση, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χάρτας του ΟΗΕ.

Να διαθέτουν συνεχή τραπεζική συμβουλευτική υποστήριξη και να προχωρήσουν σε άμεση
και δίκαιη επίλυση του θέματος των “κόκκινων
δανείων” στις Τράπεζες, με σεβασμό στην απασχόληση στις επιχειρήσεις και προστασία της Α’
κατοικίας των δανειοληπτών.

3. Συνεργατικά δίκτυα
•

Πρέπει να ξεπεράσουμε την εμονική μας
αντίληψη για πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη
συνεργατικών δικτύων.

•

Ενθάρρυνση, μέσω φορολογικών κινήτρων,
συμβουλευτικής υποστήριξης και προγραμμάτων ενίσχυσης, της δημιουργίας κλαδικών/θεματικών
αλληλοσυμπληρούμενων
κοινοπρακτικών συνεργασιών (clusters) ή
συνεταιρισμών, τοπικών πολυκλαδικών κοινοπρακτικών συνεργασιών, συνεργασιών
ΜμΕ στο πλαίσιο μεσοπρόθεσμων συμφωνιών συνεργατικής προωθητικής ή προμηθευτικής δραστηριότητας (εμπορικά clusters),
οριζόντιων ή κάθετων συνεργασίες που
προάγουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Ο ρόλος των επιμελητηρίων είναι να λειτουργούν ως μοχλός πίεσης στις τράπεζες ώστε να
ανοίξουν οι στρόφιγγες χρηματοδοτησης, με
βάση πραγματικά κριτήρια επιχειρηματικότητας. Ο ρόλος της εκπροσώπησης της ΚΕΕΕ στην
Τράπεζα της Ελλάδας είναι να προάγει εκεί τη
φωνή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
2. Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) θεωρεί ότι ορισμένες ελληνικές
εταιρείες αποτελούν «καλά στοιχήματα» και ευελπιστεί ότι θα αρχίσει να χορηγεί δάνεια στην
Ελλάδα εντός των προσεχών μηνών. Ανακοίνωσε μάλιστα τον περασμένο μήνα ότι θα θέσει σε
εφαρμογή ένα πενταετές πρόγραμμα δανείων
και επενδύσεων στην Ελλάδα. Τα επιμελητήρια,
πρέπει να συνεργαστούν με την Τράπεζα ώστε
να αρχίσει να χορηγεί δάνεια σε τομείς που δεν
επιδέχονται αμφισβητήσεων, όπως η χρηματοδότηση του εμπορίου και των υπηρεσιών.

4. Εξαγωγές
•

Η χώρα πρέπει να εκμεταλλευτεί την άριστη
γεωπολιτική της θέσης και να επενδύσει στη
διαφοροποίηση της παραγωγής και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τη συναρ-

Να ενισχύσουμε την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και μόχλευση ιδιωτών επενδυτών από Crowdfunding και επιχειρηματικούς
αγγέλους μέχρι εταιρείες λαϊκής βάσης – καθώς
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άλλα εισαγόμενα προϊόντα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πολλές φορές εισάγονται επικίνδυνα φτηνά προϊόντα με ανύπαρκτα πιστοποιητικά τα οποία εκτοπίζουν τα προϊόντα μας.
Επιβάλλεται να δημιουργηθούν υπηρεσίες που
με μικρό κόστος θα πιστοποιούν τις προδιαγραφές των προϊόντων για να υπάρξει υγιείς ανταγωνισμός.

και άλλες πηγές
3. Διαχείριση Ασφάλισης Πιστώσεων
•

Τα επιμελητήρια οφείλουν να διαπραγματευτούν με τις πολυεθνικές εταιρίες
(Atradius, Euler Hermes, Coface), που ασφαλίζουν εξαγωγικές πιστώσεις προς την Ελλάδα.

4. Ενίσχυση Μικρής Τραπεζικής με πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων

2. Μια επιχείρηση που παράγει σημαντικό
πλούτο ή δημιουργεί θέσεις εργασίας
πρέπει να επιβιώσει στη χώρα μας ακόμα και αν χρειάζεται, για το σκοπό αυτό,
να βοηθηθεί με χαμηλή φορολογία.

Υπάρχουν επιμελητήρια που έχουν στο παρελθόν πρωτοστατήσει στη δημιουργία συνεταιριστικών τραπεζών. Πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε στην ίδια κατεύθυνση (αυτή τη φορά πιο
συγκροτημένα), ειδικά αφού τα τελευταία χρόνια, ο θεσμός αυτός έχει πληγεί από την πολιτική της ΕΚΤ για τις συστημικές Τράπεζες.

Η απώλεια φορολογικών εσόδων σύντομα θα
υπερκαλυφθεί από τα έσοδα των νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν, από την αύξηση
των εργασιών των υπαρχόντων επιχειρήσεων
και από τις ασφαλιστικές εισφορές των νέων εργαζομένων. Βοηθώντας την παραγωγή μας δεν
μεροληπτούμε υπέρ της απλά μετριάζουμε την
απαξίωσή της από την παγκοσμιοποίηση.

Φορολογία
Μια νέα υγιή σχέση κράτους επιχείρησης που
δεν θα περιορίζεται στη φορολόγηση αλλά θα
στηρίζεται σε ένα φιλικό και αποτελεσματικό
φορολογικό, ασφαλιστικό, αδειοδοτικό και επιχειρηματικό πλαίσιο για μία σχέση win-win του
επιχειρηματία με το κράτος:

3. επιδότηση των επιχειρήσεων που δημιουργούν νέες πρόσθετες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα: Η μισθολογική
δαπάνη για κάθε νέα θέση εργασίας να
υπολογίζεται ως “έξοδο” – που εκπίπτει
της φορολογίας – με συντελεστή αυξημένο κατά 30%. Αυτό συνεπάγεται μέσω
μείωσης του φόρου, επιδότηση του μισθολογικού κόστους κάθε νέας θέσης, με
ποσοστό 8-10%.

1. Αυστηροί έλεγχοι, πάταξη διαφθοράς,
αντιμετώπιση παραοικονομίας και επιτάχυνση του ρυθμού απόδοσης δικαιοσύνης ώστε να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και όλες οι ΜμΕ να επιχειρούν με
ίσους όρους

4. Διαφορετικό φορολογικό καθεστώς για
όσους παράγουν στην Ελλάδα και επιστρέφουν οφέλη στην κοινωνία (Κοινωνικός ισολογισμός).

Το λαθρεμπόριο δεν αποστερεί μόνο το κράτος
από σημαντικά έσοδα, δημιουργεί παράλληλα
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στις παραγωγικές επιχειρήσεις. Για να υλοποιηθεί ένα
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης πρέπει
να υπάρξει αυστηροποίηση στους ελέγχουν
ώστε να εξαλειφθούν τέτοιες εστίες παρανομίας. Το περιβάλλον λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων υπολείπεται πολύ από του να
χαρακτηριστεί φιλικό, αν δεχτεί και κτυπήματα
από το λαθρεμπόριο και το παραεμπόριο η επιβίωσή τους γίνεται προβληματική.

Με το όρο κοινωνικός ισολογισμός για μια επιχείρηση επιχειρούμε να ποσοτικοποιήσουμε το
πόσο φιλική είναι μια επιχείρηση σε σχέση με
το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μέσα στο
οποίο δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα κοινωνικώς ισολογισμός είναι ένα κλάσμα το οποίο
αριθμητή έχει τα κεφάλαια του επιστρέφει η επιχείρηση στη κοινωνία με μορφή μισθών, εισφορών, δωρεών, αμοιβών υπηρεσιών κτλ και παρονομαστή έχει τον τζίρο της επιχείρησης. Είναι
τελικά ένα ποσοστό που όσο μεγαλύτερο είναι
τόσο περισσότερο φιλική είναι η επιχείρηση με

Επιπλέον θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένα
στοιχειώδεις ποιοτικός έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων. Εκτός από το διατροφικό κομμάτι όπου υπάρχει κάποιος έλεγχος, σε όλα τα
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1. Δημιουργία Υποδομών Μεντόρων (με
την υποστήριξη των επιμελητηρίων)
Πριν από χρόνια, τα επιμελητήρια είχαν δημιουργήσει τα περίφημα ΚΕΤΑ (λίγα από αυτά
απέδωσαν καρπούς, τα περισσότερα όμως όχι.
Μπορούμε ως επιμελητηριακός θεσμός να δημιουργήσουμε με τις επιχειρήσεις μέλη μας,
ένα Δίκτυο Μεντόρων, το οποίο θα αναλάβει να
υποστηρίζει κάθε νέα ή παλιά επιχείρηση στην
αναδιοργάνωση της, την ανταγωνιστικότητα
και εξωστρέφεια της.

την κοινωνία. Αν οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλό κοινωνικό ισολογισμό επιβραβευτούν οικονομικά δημιουργείτε ένα καινοτόμος
αναπτυξιακός μοχλός για παραγωγή στο τόπο
μας και καλά αμειβόμενους εργαζόμενους.
5. Εξ’ ορθολογισμός του φόρου ΕΝΦΙΑ για
τις παραγωγικές επιχειρήσεις,
6. Διακριτή φορολόγηση και στήριξη των
παραγωγικών επιχειρήσεων.

2. Τοπικά Σύμφωνα Ανάπτυξης (συνεργασία τοπικών παραγωγών με τοπικό λιανεμπόριο)

Φοροαπαλλαγές σαν αναπτυξιακό κίνητρο
(κατά το πρότυπο άλλων χωρών της ΕΕ) που
θα στοχεύουν στην προστασία της παραγωγής
στον τόπο μας και της εργασίας γενικότερα.
7.

Δυστυχώς, λόγω της συγκέντρωσης του λιανεμπορίου, χωρίς πραγματική οικονομική και
εμπορική ανάλυση, αποκλείονται από τη διανομή, μικρές τοπικές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να προμηθεύσουν το σύνολο των σημείων
λιανικής. Τα επιμελητήρια μπορούν και πρέπει
να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να οργανώσουν την επαφή μεταξύ των μικρών παραγωγών
και των λιανεμπόρων με σκοπό την υπογραφή
Τοπικών Συμφώνων Ανάπτυξης.

Μείωση κόστους ενέργειας των παραγωγικών επιχειρήσεων,

8. Φορολογική απομείωση ζημιών
Στις περιπτώσεις χρεωκοπίας, αδυναμίας πληρωμής από τον πελάτη, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποφορολόγησης των εσόδων αυτών
μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση. Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο
σύντομη.

3. Νέου τύπου Εξωστρέφεια

9. Φορολογικά κίνητρα για συνενώσεις
Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χώρα μας, μας αναγκάζει να δημιουργήσουμε ένα άλλο επιχειρηματικό υπόδειγμα. Χρειαζόμαστε οικονομίες
κλίμακας – και για να τις πετύχουμε κόντρα στην
ατομιστική νοοτροπία του Έλληνα επιχειρηματία, απαιτούνται κίνητρα: τα φορολογικά είναι
τα πιο αποτελεσματικά.

εκσυγχρονισμό παγίων

•

δυνατότητα αντιμετώπισης
εμπορικών κρίσεων

•

αποτυχημένου σχεδιασμού προϊόντος

•

αντιμετώπιση επισφαλών απαιτήσεων.

ενίσχυση των εξαγωγικών προσπαθειών
που θα βασίζονται σε καλή ποιότητα, ανταγωνιστικό κόστος και έξυπνη προώθηση,
μέσω απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών και κατάρτισης των επαγγελματιών.

•

συντονισμός όλων των κατακερματισμένων
πρωτοβουλιών κρατικών και ιδιωτικών φορέων.

4. Αυξημένο συνεργασία Επιμελητηρίων
με την περιφερειακή / τοπική αυτοδιοίκηση

10 Φοροαπαλλαγές με σκοπό δημιουργίας
αποθεματικού για:
•

•

•

στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης σε εθνικό
και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο που ενδεικτικά θα περιλαμβάνει επιχειρηματικό πλαίσιο, αδειοδοτήσεις, χωροταξία, εξωστρέφεια
(π.χ. υπηρεσίες υγείας και παιδείας)

•

σχεδιασμός εργαλείων / αναπτυξιακών προσπαθειών / υποδομών και εξειδίκευση σε
περιφερειακά και τοπικά σχέδια ανάπτυξης
με τη συμμετοχή των ΟΤΑ, επιχειρηματικών,
εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων

παροδικών

Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες
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5. Τιμολόγηση προϊόντος σε συνάρτηση κόστους – εμπορικού ανταγωνισμού.

μίας και η στήριξη τους είναι αναγκαία με
κάθε μέσο:
− Παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών
κινήτρων για επενδύσεις, ιδιαίτερα αυτές που δημιουργούν απασχόληση
− Προγράμματα ενίσχυσης για μετάβαση
από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια
και από το χαμηλό κόστος στη διαφοροποίηση.
− Ενίσχυση για αγορά νέου μηχανολογικού
εξοπλισμού παραγωγής και ενθάρρυνση
της παραγωγικής καινοτομίας.
− Απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες
έγκρισης επενδύσεων, ειδικά σε κλάδους
υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την απασχόληση.

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί μικροί βιοτέχνες δεν γνωρίζουν τις ακριβείς μεθόδους
υπολογισμού του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους και κοστολογούν με μόνο κριτήριο
τις τιμές τις αγοράς θεωρώ ότι θα ήταν πολύ
ωφέλιμο να διοργανώσει το ΒΕΑ εκπαιδευτικά
σεμινάρια με σκοπό την εκπαίδευση των μελών
μας στον σωστό τρόπο κοστολόγησης της παραγωγής.
6. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ
κλπ για υποδομές logistics κλπ
Αντίστοιχης σημασίας είναι οι δράσεις στην
εφοδιαστική αλυσίδα. Η χώρα μας μπορεί να
μετατραπεί σε παγκόσμιας εμβέλειας διαμετακομιστικό κέντρο αλλά και σημείο τελικής μεταποίησης.
7.

Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης

•

Να αποκτήσει δυνατή και ενιαία φωνή η έως
τώρα πολυδιασπασμένη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Εδώ και τώρα, να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης που
− θα αναλάβει την υπεράσπιση των ΜΜΕ,
θα διαπραγματεύεται αλλά και συνομιλεί ενιαία με την κυβέρνηση και τους πιστωτές της χώρας,
− θα απαρτίζεται από τα επιμελητήρια
(ΚΕΕΕ) και όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ.

Παραδείγματα τέτοιων κλάδων είναι η παραγωγή τροφίμων και οι μεταποιητικοί κλάδοι που
σχετίζονται με τη ναυτιλία και τον τουρισμό.
•

Ενίσχυση της παραγωγής/ Επιδοτήσεις Χρηματοδότηση
Όσο τα διαθέσιμα κεφάλαια για επιδοτήσεις
φθίνουν, τόσο γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη
για εγκατάλειψη του οριζόντιου σχεδιασμού και
η εξειδίκευση σε εξατομικευμένα προγράμματα
χρηματοδότησης που θα είναι διαφορετικά ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε
επιχείρησης. Προτείνουμε λοιπόν διαφορετική
αντιμετώπιση για τις τρεις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:
•

«Υγιείς» και δυνατές παραγωγικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η κατηγορία αποτελεί την ατμομηχανή της οικονο-
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«Άρρωστες» αλλά βιώσιμες επιχειρήσεις,
που παρουσιάζουν κυρίως χρηματοοικονομικές δυσκολίες. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει πάσης φύσεως επιχειρήσεις που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και χρειάζονται
στήριξη κυρίως για:
− Μείωση του κόστους χρηματοδότησης
των επιχειρήσεων από τις τράπεζες και
ενίσχυση του επιχειρηματικού δανεισμού καθώς χωρίς την επαρκή χρηματοδότηση δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις.
− Συνδυασμός των προγραμμάτων επιχορηγήσεων και των πιστωτικών διευκολύνσεων. Τα προγράμματα επιχορήγησης της ΕΕ θα πρέπει να συνδυαστούν με
πιστωτικές διευκολύνσεις των εγχώριων
τραπεζών προκειμένου να υποστηριχθεί
η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας.
− Διάγνωση επιχειρηματικής κατάστασης
& βιωσιμότητας των ΜμΕ,
− εφόδια, εργαλεία και κίνητρα που θα διευκολύνουν τις αλλαγές για μετασχηματισμό από κλάδους που φθίνουν σε κλάδους που έχουν μεγαλύτερη προοπτική
και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
− Καθοδήγηση επιχειρηματιών που επιθυμούν την πτώχευση και τη δεύτερη ευκαιρία
// ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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«Βαριά Άρρωστες», πτωχευμένες ή υπό πτώχευση επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να απορροφήσουν προγράμματα χρηματοδοτήσεων. Το
μόνο που χρειάζονται είναι η δυνατότητα να
κλείσουν την επιχείρηση τους με ταχύτητα και
η καθιέρωση της «δεύτερης ευκαιρίας» για έντιμους και ικανούς Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες που «ατύχησαν», ώστε να επιχειρήσουν εκ
νέου αξιοποιώντας την εμπειρία τους και συμψηφισμός των οφειλών του κράτους με τα χρέη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς αυτό.
− Μείωση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές
που αφορούν το κλείσιμο μιας επιχείρησης αλλά και την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων.
− Δεύτερη Ευκαιρία

«Ηλεκτροκίνηση: Οι
προκλήσεις για το
Σύγχρονο Συνεργείο»
Συνέντευξη του Γ΄ Αντιπροέδρου
του ΒΕΑ Γιώργου Παύλου στην
Αργυρώ Μαυρούλη

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, είναι μια φυσική συνέχεια, εφόσον η μείωση των εκπομπών
του διοξειδίου του άνθρακα είναι διεθνής πλέον
στόχος και ανάγκη για τον πλανήτη. Η αυτοκινητοβιομηχανία επομένως, θα γίνει ο πρωταγωνιστής στη νέα κατάσταση.
Ήδη, πολλές χώρες έχουν προχωρήσει στην τελική απαγόρευση των συμβατικών κινητήρων
καύσης και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν σε νέα οχήματα μηδενικών ρύπων, αλλά και
στη δημιουργία δικτύων, δημόσιων σταθμών
φόρτισης σε συνεργασία και με άλλους φορείς,
όπως επισημαίνει ο Γ΄ αντιπρόεδρος του ΒΕΑ
Γιώργος Παύλου.

Αγαπητοί Συνάδελφοι / Συναδέλφισσες
Τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας ο δευτερογενής τομέας, της βιοτεχνικής και βιομηχανικής μεταποίησης, έχει συρρικνωθεί ανησυχητικά. Συμμετέχει πλέον στο 8% τους ΑΕΠ
όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι διπλάσιος. Η συρρίκνωση αυτή έχει περιορίσει τα
οφέλη την οικονομία από τον πλουτοπαραγωγική πηγή της μεταποίησης η οποία πέραν της
σημαντικής συνεισφοράς στο ΑΕΠ δημιουργεί
μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Για κάποιους αναλυτές μάλιστα η συγκεκριμένη
υστέρηση είναι η αιτία που η οικονομίας μας ταλαιπωρήθηκε τόσο με βαθιά ύφεση και συνεχίζει να κινείται στα όρια της τελμάτωσης.

Στην Ελλάδα, η αγορά είναι ακόμη περιορισμένη, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους αλλά και
λόγω του περιορισμένου αριθμού των σταθμών
φόρτισης.
Παρ’ όλα αυτά, στα επόμενα χρόνια, θα γίνουν
ενέργειες μέσω επιδοτήσεων και προγραμμάτων στήριξης, όπως το νέο Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», γεγονός που αναμένεται να αυξήσει και τη ζήτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.
«Στο Β.Ε.Α. θεωρούμε, ότι η νέα πρόκληση, πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελός μας. Σήμερα
είναι ο σωστός χρόνος για ενημέρωση και προετοιμασία. Γιατί τώρα, «χτίζονται» τόσο η νομοθεσία, όσο και οι υποδομές για την κυκλοφορία
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Το ΒΕΑ βασιζόμενο στην εμπειρία των μελών
του κατέληξε στο συγκεκριμένο κείμενο προτάσεων ευελπιστώντας ότι θα εισακουστεί από
την πολιτεία για μια δυναμική ανάπτυξη της βιοτεχνίας, της μεταποιήσεις και της οικονομίας
γενικότερα.

Αυτό, πρέπει να μας προβληματίσει , το σύγχρονο συνεργείο, τον κλάδο και όλους μας σαν
επαγγελματίες, για να καταγραφούν όλες οι
απαιτήσεις και ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και να προτείνουμε στην Κυβέρνηση τα μέτρα εκείνα που θα διευκολύνουν την λειτουργία
των επιχειρήσεών μας και θα διασφαλίσουν την

Στέφανος Κομνηνός
Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος
Γιώργος Γιαγτζής
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ανταγωνιστικότητα και εν τέλει, την επιβίωσή
μας» τονίζει ο κ Παύλου.
1.Ποια είναι τα νέα δεδομένα που φέρνει η
ηλεκτροκίνηση για τα συνεργεία αυτοκινήτων; Πως θα καταφέρουν να επιβιώσουν;
H Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έχει θέσει συγκεκριμένους ενεργειακούς και
κλιματικούς στόχους έως το 2030, όπως ότι το
30% στις νέες ταξινομήσεις θα είναι ηλεκτρικά
επιβατικά οχήματα και η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας θα φτάνει
τουλάχιστον στο 35%.
Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η αγορά ολοένα
και περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων από
τους καταναλωτές πρέπει να αφυπνίσει τους
ιδιοκτήτες συνεργείων, να σπεύσουν να ενημερωθούν, να επιμορφωθούν και να προχωρήσουν
στην μετεξέλιξη των συνεργείων. Σε διαφορετική περίπτωση η πτώση του τζίρου τους θα είναι
τεράστια και δυστυχώς θα θέσει σε κίνδυνο την
ίδια την βιωσιμότητά τους.

ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Στο τέλος του καλοκαιριού δημοσιοποιήθηκε η Κοινή Υπουργική
Απόφαση με τις προδιαγραφές τέτοιων σύγχρονων συνεργείων και το ΒΕΑ είναι στο πλευρό
των επαγγελματιών για την υποστήριξη τους.
Ωστόσο, και η πολιτεία θα πρέπει να δώσει κίνητρα μέσω επιδοτήσεων, προκειμένου οι ιδιοκτήτες συνεργείων, να περάσουν, επενδύοντας,
στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δε διαθέτουν τον κλασικό κινητήρα εσωτερικής καύσης, ούτε τα περιφερειακά που αυτός χρειάζεται (π.χ. εξάτμιση).
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν περίπου το 20%
των μηχανικών εξαρτημάτων των συμβατικών
και φυσικά, δε διαθέτουν το κλασικό σύστημα
λίπανσης. Ως εκ τούτου απαιτείται επιμόρφωση
και εξειδίκευση στην συντήρηση των ηλεκτρικών οχημάτων για την ασφάλεια τόσο του ίδιου
του τεχνικού που την πραγματοποιεί, όσο και
του χρήστη.

2. Είναι επαρκή τα κίνητρα για τον μέσο Έλληνα να αποκτήσει ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο;
Το Εθνικό Σχέδιο για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, που υπερψηφίστηκε πρόσφατα
στη Βουλή, δίνει κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ) και την ανάπτυξη υποδομών
φόρτισης. Λειτουργεί, επίσης, υποστηρικτικά
προς τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Παρέχει, δηλαδή, κίνητρα και προβλέπει μέτρα, που
θεωρούνται μια καλή βάση για τη μετάβαση της
Ελλάδας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας προχώρησε
στην πραγματοποίηση Τεχνικής Ενημερωτικής
Ημερίδας με υβριδική μορφή επιμόρφωσης για
τους συμμετέχοντες, προκειμένου να κινητοποιήσει τους ιδιοκτήτες συνεργείων να προχωρήσουν σταδιακά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, ενώ το επόμενο διάστημα δρομολογεί την
υλοποίηση και τεχνικών σεμιναρίων.

Οι επιδοτήσεις αφορούν σε φυσικά πρόσωπα με
ποσοστό 15% και έως 5.500 € για την αγορά ή
μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων, (καθώς και σε
μεγαλύτερα ποσοστά για αγορά ηλεκτρικού δικύκλου, ηλεκτρικού ποδηλάτου ή έξυπνου οικιακού φορτιστή), αλλά και σε ταξί και εταιρείες.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι ελάχιστοι οι ιδιοκτήτες συνεργείων που έχουν μπει στην «πρίζα», δείχνοντας ενδιαφέρον για την ίδρυση και
λειτουργία συνεργείων αυτοκινήτων, που θα
αναλάβουν την επισκευή και συντήρηση των

Όμως, οι επιδοτήσεις αυτές δεν επαρκούν. Το
κόστος αγοράς των ηλεκτροκίνητου αυτοκινή35
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φόρτισης είναι επιβεβλημένη, εάν λάβει υπόψη
του κανείς το μεγάλο ποσοστό των αυτοκινητιστών, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, ιδιαίτερα στα μεγάλα
αστικά κέντρα.

του παραμένει υψηλό με αποτέλεσμα το μέσο
νοικοκυριό σε αυτή μάλιστα τη δύσκολη οικονομική συγκυρία να μην μπορεί να ανταποκριθεί.
Μάλιστα η εκτόξευση του κόστους ενέργειας
του τελευταίους μήνες λειτουργεί αποτρεπτικά
στην επιλογή ηλεκτρικών οχημάτων.

Σημαντικό και ενεργό ρόλο εδώ, θα πρέπει να
διαδραματίσουν οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές για την ορθή και ομαλή ανάπτυξη
ενός τέτοιου δημοσίου συστήματος με βάση
τις τοπικές περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, τις
ανάγκες των κατοίκων ανά περιοχή, τη ρυμοτομία και την επάρκεια των ηλεκτρικών δικτύων
διανομής.

Τα κίνητρα από μόνα τους, όμως, δεν είναι αρκετά για να εξασφαλίσουν την ευρεία αποδοχή του

Ο τελικός χρήστης θέλει να μπορεί να φορτίζει
εύκολα παντού, να εμπιστεύεται το ΗΟ για ένα
ταξίδι, και να έχει ένα σύνολο υποστηρικτικών
υπηρεσιών που θα τον βοηθούν σε αυτό.
Ακόμη υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την τεχνολογία και την περιορισμένη αυτονομία των μπαταριών, τη γενικότερη
έλλειψη υποδομών και διαλειτουργικότητας στα
αντίστοιχα συστήματα, στα δίκτυα φόρτισης και
στις διάφορες υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.
Προβλήματα που αποτελούν παράλληλα και ευκαιρίες για ανάπτυξη και νέες επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες, καθώς υπάρχει ακόμα η ανάγκη
δημιουργίας λύσεων και υποδομών που θα καταστήσουν την ηλεκτροκίνηση θελκτικότερη
προς τον χρήστη.

αγοραστικού κοινού και την εμπιστοσύνη του σε
έναν τρόπο μετακίνησης ο οποίος δεν είναι ούτε
διαδεδομένος, αλλά ούτε και προσβάσιμος στην
καθημερινότητά του. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα
από συνεχείς, ολοκληρωμένες και στοχευμένες
εκστρατείες ενημέρωσης που θα προβάλουν και
θα προωθούν τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης τόσο
σε ατομικό όσο και σε συλλογικό, εθνικό επίπεδο,
για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Πέρα από τα συνεργεία, σταδιακά και τα πρατήρια καυσίμων δε θα μπορούν να συνεχίσουν
να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, στο πλαίσιο
ενός πλήρως εξηλεκτρισμού ή ακόμα και μεικτού συστήματος μεταφορών.

3. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα
που έχετε εντοπίσει στην ευρεία αποδοχή
της ηλεκτροκίνησης;

Θα πρέπει να μετατραπούν από πρατήρια καυσίμων σε σημεία ανεφοδιασμού, τα οποία θα
συνδυάζουν τις κλασικές θέσεις παροχής υγρών
καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, με
θέσεις διαφόρων τύπων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, θέσεις ανταλλαγής μπαταριών
(battery swapping), τοπικό δίκτυο ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας που θα τροφοδοτεί τις ενεργειακές ανάγκες και τη φόρτιση των μπαταριών,
αλλά και ειδικούς χώρους αναμονής όπου οι
οδηγοί θα μπορούν να κάνουν άλλες δραστηριότητες περιμένοντας τη φόρτιση του ηλεκτρικού τους οχήματος.

Οι χρήστες ηλεκτροκίνητων οχημάτων αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα με κυριότερο
τον περιορισμένο αριθμό σταθμών φόρτισης.
Δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός σταθμών
φόρτισης, υπάρχει έλλειψη ιδιωτικών δικτύων
σε συγκροτήματα πολυκατοικιών και κυρίως
εκτός του αστικού ιστού, για παράδειγμα έλλειψη ή μειωμένη συχνότητα διάθεσης κατά μήκος
των αυτοκινητοδρόμων.
Η δημιουργία ενός επαρκούς δημοσίου δικτύου
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Πάγιο αίτημα του ΣΕΒΚ, την τελευταία δεκαετία,
για έναν κατ’ εξοχήν ενεργοβόρο κλάδο, όπως η
κλωστοϋφαντουργία, είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη μέση τάση να εξισωθεί με την
τιμή της υψηλής τάσης.

Ανάκαμψη
της ελληνικής
κλωστοϋφαντουργίας
στο εννεάμηνο

Σημαντική ανάκαμψη του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας παρατηρείται κατά το εννεάμηνο του
2021, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ). Συγκεκριμένα, ο κλάδος καταγράφει πολύ καλά αποτελέσματα και θετική πορεία ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης
παραγωγής κατά το εννεάμηνο του 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 18%. Οι εξαγωγές του συνόλου των μεταποιητικών προϊόντων της κλωστοϋφαντουργίας παρουσιάζουν αύξηση 11,9%
έναντι 0,1% του 2020. Θεαματική αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές βαμβακερών νημάτων
κατά 35%, ενώ οι εξαγωγές βάμβακος αυξήθηκαν κατά 51,9%. Οι εισαγωγές πρώτων υλών και
μεταποιημένων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας αυξήθηκαν κατά 6,7%.

Ο ΣΕΒΚ σημειώνει ότι το προνόμιο της τιμής
της ηλεκτρικής ενέργειας της υψηλής τάσης
απολαμβάνουν μόνο 4-5 βιομηχανίες, ενώ, ο
κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας έχει δεκάδες
εργοστάσια ανά τη χώρα, που στο σύνολό τους
η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, υπερβαίνει κατά πολύ τη κατανάλωση αυτών των εργοστασίων.

«Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι ξεκινάει μία νέα αρχή αναπτυξιακής πορείας και αναγέννησης του σημαντικού αυτού βιομηχανικού
κλάδου της χώρας, επ’ ωφελεία και της οικονομίας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒΚ, Ελευθερίος Κούρταλης, κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 23 Νοεμβρίου 2021.
Πρόσθεσε ότι για τη επίτευξη αυτού του στόχου
θα πρέπει η κυβέρνηση να βοηθήσει και να εξαλείψει τα σημαντικά αντικίνητρα που βιώνουμε
τα τελευταία χρόνια, που είναι εμπόδιο για την
ανάπτυξη του κλάδου και τα οποία επισημαίνουμε ως κάτωθι:
•

Επίσης, για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, ο
ΣΕΒΚ προτείνει, προκειμένου να μειωθεί το
ενεργειακό κόστος, να παγώσουν οι χρεώσεις
σε δίκτυα, ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας) &
ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων) , και να μην πληρωθεί για το 2021 ο
ΕΦΚ σε ρεύμα και φυσικό αέριο.
Επί πλέον, ο κλάδος μας έχει εξαιρεθεί, πανευρωπαϊκά, από το μέτρο της αντιστάθμισης του
κόστους ρύπων, που σημαίνει ότι από το νέο
έτος θα έχουμε και αυτή την επιβάρυνση.

Η εκτόξευση της τιμής της ενέργειας που
υπεισέρχεται πλέον στο κόστος του προϊόντος κατά 50-60%, (με τη χώρα μας να
αναδεικνύεται ως η ακριβότερη αγορά ηλεκτρική ενέργειας στην ΕΕ), γεγονός που μας
κάνει μη ανταγωνιστικούς έναντι των άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων του κλάδου.

•
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Κλαδικά
καταφέρει να επεξεργάζεται, ο ίδιος, το βαμβάκι που παράγεται, (πρωταγωνιστή στη
θετική πορεία της αλυσίδας) με πλήρη καθετοποιημένη φάση παραγωγής και όχι να το
εξάγει απλά ως πρώτη ύλη.

γωγής και τροχοπέδη για την ανάπτυξή του.
Σύμφωνα με τον ΣΕΒΚ, στη σημερινή θετική συγκυρία, η χρηματοδότηση του κλάδου, (που είναι κατά βάση εξαγωγικός), από τις τράπεζες με
μειωμένα επιτόκια, θα βοηθούσε στην αύξηση
της παραγωγής και των εξαγωγών, επειδή λόγω

■

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων αποτελούμενη από τους
εκλεγμένους αντιπρόσωπους των Συνδέσμων
- μελών, καθώς και η σύσταση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

της αύξησης, στο διπλάσιο, της αγοράς πρώτων
υλών, απαιτούνται διπλάσια κεφάλαια κίνησης
για τις βιομηχανίες. Ο ΣΕΒΚ προτείνει οι τράπεζες να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την
αγορά πρώτων υλών, με μερική εγγύηση από το
κράτος.

Τα νέα αξιώματα είναι:
Πρόεδρος: Λούσης Χρήστος
Αντιπρόεδρος Α’: Παγκράτης Ιωάννης

Στη παρούσα συγκυρία της ισχυρής ζήτησης
νημάτων και προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας από το εξωτερικό και της ανοδικής πορείας
τιμών νημάτων & βάμβακος αλλά και λόγω της
τάσης που επικρατεί στην ΕΕ για μείωση της παραγωγικής της εξάρτησης από την Ασία, ο ΣΕΒΚ
επισημαίνει:
•

•

•

«Το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της
Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας
Εμπόρων Βιοτεχνών
Υαλοπινάκων»

Αντιπρόεδρος Β’: Μερτζάνης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Γ’: Κουλαξής Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας: Σηφάκης Εμμανουήλ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Μελίδης Βασίλειος
Ταμίας: Παπάογλου Γεώργιος

Η εγχώρια κλωστοϋφαντουργία μπορεί να
είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική, αρκεί να
αρθούν τα υπάρχοντα παραγωγικά αντικίνητρα

Αναπλ. Ταμίας: Γκολέμα Δήμητρα
Σύμβουλοι: Κότογλου Ιωάννης, Μαξιμιάδης
Αθανάσιος, Τσάνος Νίκος

Πάντα θα υπάρχει ζήτηση στην Ευρώπη για
κλωστ/κά προϊόντα από την Ελλάδα (μικρότερο μεταφορικό κόστος, ταχύτητα ανταπόκρισης, υψηλότερη ποιότητα).

Ελεγκτική Επιτροπή: Κυρλός Δημήτρης, Χατζηαναστασίου Αλέξανδρος, Γιαννούλης Πέτρος
Αντιπρόσωπος για την ΓΣΕΒΕΕ: Λούσης Χρήστος

Η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να ανεβάσει σημαντικά το ΑΕΠ της, αν ο κλάδος

Αναπληρωματικοί: Παγκράτης Ιωάννης, Σηφάκης Εμμανουήλ
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Κλείνοντας ο Πρόεδρος ανέφερε:

Δελτίο Τύπου

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α

«Οινέο
καιροί
απαιτούν
ώριμη σκέψη
και τόλμη! Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων»
«Το
Διοικητικό
Συμβούλιο
της Πανελλήνιας

Να συμβάλλουμε όλοι μας στη συσπείρωση των επαγγελματιών του κλάδου σε κάθε άκρη της
Ελλάδας και στην αδειοδότηση του επαγγέλματος.
Ευχόμαστε σε όλους μία δημιουργική θητεία!»
Τους παραπάνω στόχους αποδέχτηκε σύσσωμο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Φωτογραφικό Υλικό
Από τη συνάντηση των Αντιπροσώπων στο “The Stanley Hotel” την 13η/11/2021
Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων αποτελούμενη από τους εκλεγμένους
αντιπρόσωπους των Συνδέσμων - μελών, καθώς και η σύσταση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα νέα αξιώματα είναι:
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος Α’:
Αντιπρόεδρος Β’:
Αντιπρόεδρος Γ’:
Γεν. Γραμματέας:
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Αναπλ. Ταμίας:
Σύμβουλοι:

Λούσης Χρήστος
Παγκράτης Ιωάννης
Μερτζάνης Παναγιώτης
Κουλαξής Ιωάννης
Σηφάκης Εμμανουήλ
Μελίδης Βασίλειος
Παπάογλου Γεώργιος
Γκολέμα Δήμητρα
Κότογλου Ιωάννης, Μαξιμιάδης Αθανάσιος, Τσάνος Νίκος

Ελεγκτική Επιτροπή:

Κυρλός Δημήτρης, Χατζηαναστασίου Αλέξανδρος, Γιαννούλης Πέτρος

Αντιπρόσωπος για την ΓΣΕΒΕΕ:

Λούσης Χρήστος

Ο κ. Χρήστος Λούσης, Πρόεδρος του ΔΣ της Πακαι πρωταρχικό στόχο την αδειοδότηση του
Αναπληρωματικοί:
Παγκράτης Ιωάννης,
Σηφάκης Εμμανουήλ
νελλήνιας
Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών
επαγγέλματος.
Υαλοπινάκων, έθεσε το νέο προγραμματισμό για
Κλείνοντας ο Πρόεδρος ανέφερε:
τον κλάδο, με κύρια σημεία:
«Οι καιροί απαιτούν ώριμη σκέψη και τόλμη!
α) την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΤεχνιΝα συμβάλλουμε όλοι μας στη συσπείρωση των
κής κατάρτισης και Πιστοποίησης των επαγγελεπαγγελματιών του κλάδου σε κάθε άκρη της
ματιών,
Ελλάδας και στην αδειοδότηση του επαγγέλμαβ) την κατάρτιση όλου του εργατικού δυναμικού
τος.
που απασχολείται στις επιχειρήσεις του κλάΕυχόμαστε σε όλους μία δημιουργική θητεία!»
δου,
Τους παραπάνω στόχους αποδέχτηκε σύσσωμο
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

γ) τη μέγιστη προβολή του κλάδου και των προϊόντων του γυαλιού, πανελλαδικά
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Οικονομικά

■

να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα εκδιδόμενα παραστατικά μέσω των ειδικών εφαρμογών που
διατίθενται στο εμπόριο ή χρησιμοποιούν τα
λογιστικά γραφεία.

Έναρξη του
MyData – Τι αλλάζει
για ελεύθερους
επαγγελματίες και
επιχειρήσεις

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις
Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και μικρές επιχειρήσεις, πριν τη διαβίβαση
των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι :
•

τα παραστατικά εσόδων που εκδίδονται 1η
Νοεμβρίου διαβιβάζονται στην πλατφόρμα
έως και την 31η Μαρτίου

•

Ήδη η ΑΑΔΕ έχει στείλει επιστολή στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις για τις προθεσμίες
εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής
καταγραφής τιμολογίων διευκρινίζοντας παράλληλα ότι μέσα από την εφαρμογή timologio.
gr μπορούν να εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά τους. Το timologio είναι η εφαρμογή που παρέχει δωρεάν η ΑΑΔΕ για ψηφιακή έκδοση των
παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo myDATA.

για το 2021 δεν προβλέπονται πρόστιμα και
κυρώσεις αν δεν πραγματοποιηθεί διαβίβαση των στοιχείων. Ωστόσο έως το τέλος
του έτους το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή σχετική
νομοθετική ρύθμιση με τα πρόστιμα που θα
επιβάλλονται στην περίπτωση που δεν τηρείται ο νόμος.

•

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες
είτε δεν διαθέτουν κάποιο μηχανογραφικό σύστημα, είτε αυτό που χρησιμοποιούν δεν καλύπτει πλέον τις καθημερινές τους ανάγκες.

μέσω της εφαρμογής «timologio» επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν να διαμορφώσουν το προφίλ τους, να συνθέσουν το
πελατολόγιο τους, να οργανώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τιμολογούν, να
εκδώσουν και να αποθηκεύσουν σε μορφή
pdf τα κάθε είδους παραστατικά.

•

η έκδοση παραστατικών μέσω της εφαρμογής «timologio» δίνει τη δυνατότητα κάθε
συναλλαγή να αποστέλλεται αυτόματα στο
myDATA (έσοδα) του επαγγελματία και στο
myDATA (έξοδα) της επιχείρησης – πελάτη.

•

Η εφαρμογή timologio δεν αποστέλλει τα
εκδιδόμενα παραστατικά στο λήπτη. Η αποστολή είναι ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής.

•

Ο επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και την ακρίβεια των
εκδιδόμενων παραστατικών

•

Η εφαρμογή timologio δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους. Η
αποστολή τους παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής.

Ξεκινάει η υποχρεωτική έκδοση και διαβίβαση
τιμολογίων μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ
MyData, θέτοντας οριστικό τέλος στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών .

Μέσα από ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο περιβάλλον, μια επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει το προφίλ της, να συνθέσει το πελατολόγιο
της, να οργανώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να εκδώσει τα παραστατικά της αποστέλλοντας ταυτόχρονα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην πλατφόρμα του myDATA.
Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το
timologio, η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα
και αυτόματα τη σύνοψη της συναλλαγής στο
myDATA του εκδότη (έσοδα) και του λήπτη (έξοδα).
Οσοι έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδά άνω των
50.000 ευρώ και εκδίδουν άνω των 50 τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ετησίως, οφείλουν
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Έναρξη λειτουργίας
πλατφόρμας
“Μηχανισμού
Έγκαιρης
Προειδοποίησης”

της συνάντηση για να λάβει δωρεάν υπηρεσίες
ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συμπληρώνει
ειδικό ερωτηματολόγιο και επισυνάπτει τυχόν
στοιχεία που δεν είναι ψηφιακά διαθέσιμα.
Τα εν λόγω στοιχεία μελετώνται από ειδικούς
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ακολούθως παρέχουν ενημέρωση και συμβουλές στον οφειλέτη.

Στην ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του “Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης”, στο πλαίσιο του Νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας (Ν. 4738/2020),
προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.
Ο Μηχανισμός υλοποιείται για πρώτη φορά στη
χώρα μας και εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019 και σύμφωνα με το
υπουργείο «Η έγκαιρη προειδοποίηση αποτελεί
μια καινοτόμο διαδικασία, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποσκοπεί στον εντοπισμό περιστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα. Και τούτο με σκοπό την πρόληψη της
υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Ειδικότερα:
Τα νοικοκυριά μπορούν να απευθύνονται στα
52 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ. – Γ.Ε.Υ.Δ., τηλ. για
ραντεβού 213.212.5730), όπου ο υπάλληλος επικοινωνεί μαζί τους εντός 10 ημερών, για να προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση (δια ζώσης ή
διαδικτυακά), με σκοπό:

Η διαδικασία της έγκαιρης προειδοποίησης
περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα:
1ον. Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης υποβάλλει
αίτηση στον Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(ΕΓΔΙΧ), του Υπουργείου Οικονομικών (http://
www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr). Μέσω
αυτής, παρέχει τη συναίνεσή του για την άρση
απορρήτου, με σκοπό την αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν.

α) Να ενημερωθούν για το νομικό πλαίσιο και
τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων
και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.
β) Να κατανοήσουν προταθέντες όρους δανειακών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.
γ) Να ενημερωθούν για την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού, με σκοπό ιδίως την
τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών.
δ) Να ενημερωθούν για την οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού τους.

2ον. Η πλατφόρμα επεξεργάζεται τα οικονομικά
στοιχεία, βάσει ειδικών αριθμοδεικτών, όπως
για παράδειγμα η κάλυψη βραχυπρόθεσμων
οφειλών. Ακολούθως, ο οφειλέτης κατατάσσεται σε ένα από τα τρία επίπεδα κινδύνου αφερεγγυότητας (χαμηλό – μέτριο – υψηλό).

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις
μπορούν να απευθύνονται στους Επαγγελματικούς Φορείς, δηλαδή τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια, τους Επαγγελματικούς Συλλόγους και
τα Ινστιτούτα Θεσμικών Φορέων, όπου ο αρμόδιος εκπρόσωπος, ο οποίος έχει οριστεί από τον
φορέα, επικοινωνεί μαζί τους εντός 10 ημερών,
για να προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση
(δια ζώσης ή διαδικτυακά), με σκοπό:

3ον. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου
και εφόσον επιθυμεί, τότε αιτείται, μέσω της
πλατφόρμας, τον προγραμματισμό της πρώ-
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α) Να ενημερωθούν για το νομικό πλαίσιο και
τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων
και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.
β) Να λάβουν συμβουλευτική επιχειρηματική
υποστήριξη (ενδεικτικά, συμβουλές ηγεσίας,
προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, δυνατότητα για εύρεση νέων αγορών και πελατών ή
προμηθευτών, διερεύνηση της δυνατότητας για
συνέργεια/συνεργασία/συγχώνευση με άλλες
επιχειρήσεις, υπόδειξη για δυνατότητα χρηματοδότησης από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα επιδότησης/στήριξης κ.ά.).

ΑΑΔΕ: Στο
μικροσκόπιο
αφορολόγητες
γονικές παροχές
και δωρεές - Ποιοι
ελέγχονται

Από εξονυχιστικούς ελέγχους της εφορίας θα
περάσουν οι αφορολόγητες γονικές παροχές και
δωρεές χρηματικών ποσών μεταξύ συγγενών
πρώτου βαθμού, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα προέλευσης των χρημάτων.

γ) Να λάβουν συμβουλευτική επιχειρηματική
καθοδήγηση (ενδεικτικά, παρουσίαση εναλλακτικών παραγωγικών μοντέλων, σύμφωνα με
τις τάσεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, επισήμανση της μη τήρησης των λογιστικών αρχών με συνέπεια και ορθότητα κ.ά.).

Ειδικότερα, στο στόχαστρο των ελεγκτών της
ΑΑΔΕ θα μπουν χιλιάδες υποθέσεις δωρεών
και γονικών παροχών που πραγματοποιήθηκαν
μετά την αύξηση -από την 1η Οκτωβρίου- του
αφορολόγητου ορίου στο ποσό των 800.000
ευρώ, ώστε να διαπιστωθεί ότι ακολουθήθηκαν
οι νόμιμες διαδικασίες.

δ) Να υποστηριχθούν στην ενδυνάμωση της
επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας (ενδεικτικά, αλλαγή νοοτροπίας μέσω της αποφυγής
της υπερχρέωσης, μέσω ρεαλιστικού σχεδιασμού και υιοθέτησης πραγματικών στόχων, καθώς και επιμόρφωσης του επιχειρηματία ή/και
των εργαζομένων της επιχείρησης κ.ά.).

Απαραίτητη προϋπόθεση για γονική παροχή
ή δωρεά χρηματικών ποσών προς συγγενείς
πρώτης κατηγορίας είναι να διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, δηλαδή τα χρήματα να είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό. Εάν η μεταβίβαση των χρηματικών ποσών δεν πραγματοποιηθεί μέσω του τραπεζικού συστήματος,
τότε οι φορολογούμενοι θα πρέπει πρώτον να
δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων
και δεύτερον να καταβάλουν φόρο 10% από το
πρώτο ευρώ.

ε) Να λάβουν εμψύχωση (ενδεικτικά, παραπομπή
σε ψυχολογική βοήθεια προκειμένου να δοθεί η
δυνατότητα για προβληματισμό και διάλογο).
Επισημαίνεται ότι οι Επαγγελματικοί Φορείς
δύναται να συστήνουν Μητρώο Εθελοντών Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όπου μπορούν να εγγράφονται επιστήμονες διαφόρων
ειδικοτήτων, όπως ενδεικτικά οικονομολόγοι,
λογιστές, νομικοί, ορκωτοί ελεγκτές, οι οποίοι
παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης προς τους οφειλέτες.

Οι γονείς που δωρίζουν χρήματα στα παιδιά
τους μπορεί να απαλλάσσονται από την πληρωμή φόρου μετά τη νομοθετική παρέμβαση, αλλά
θα πρέπει να δικαιολογούν το «πόθεν έσχες». Να
αποδεικνύουν, δηλαδή, στην εφορία ότι τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν αποκτηθεί
νόμιμα. Από την άλλη πλευρά, και οι φορολογούμενοι που αποκτούν ακίνητη περιουσία από
τους γονείς, τους συζύγους ή τους παππούδες
τους θα πρέπει να διαθέτουν τα εισοδήματα για
να καλύψουν το τεκμήριο διαβίωσης. Επιπλέον,
με αφορμή μια δωρεά που έκανε ο γονέας προς
το παιδί, υπάρχει κίνδυνος γενικευμένου φορο-

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την ΕΓΔΙΧ, σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία αναπτύχθηκε, υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.
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λογικού ελέγχου για το σύνολο των καταθέσεων
των τραπεζικών λογαριασμών του.

ξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού, μετά το
άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας για την υποβολή των ενστάσεων.

Η διαδικασία

Όσες επιχειρήσεις δεν έλαβαν την ενίσχυση
από 1.000 έως 4.000 ευρώ έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία και παραστατικά που αποδεικνύουν ότι πληρούν τα κριτήρια
και τις προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου
να λάβουν τη σχετική επιδότηση, η οποία είναι
αφορολόγητη, ακατάσχετη, ανεκχώρητη και δεν
συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο.

Οι φορολογούμενοι που κάνουν γονικές παροχές η δωρεές χρηματικών ποσών ή ακίνητης περιουσίας στα παιδιά τους, τους συζύγους, τους
γονείς ή στα εγγόνια τους υποβάλλουν σχετική
δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ, αναγράφοντας τον
δικό τους ΑΦΜ καθώς και τον ΑΦΜ του αποδέκτη. Με την υποβολή της δήλωσης δηλώνεται ο
ΑΦΜ αυτού που δωρίζει και φυσικά αυτού που
αποδέχεται τη δωρεά. Ο τελευταίος θα μπορεί
να επικαλείται το ποσό για να δικαιολογεί τα
δικά του τεκμήρια και ο πρώτος θα ελέγχεται
για την προέλευση των χρημάτων.

Κλάδοι που εντάσσονται στην ενίσχυση
Στους κλάδους που εντάσσονται στην ενίσχυση περιλαμβάνονται τουρισμός, ξενοδοχεία,
θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλιακοί χώροι,
γυμναστήρια, καταστήματα ΟΠΑΠ, παιδότοποι,
οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
κ.ά.

Η εφορία θα ψάχνει μέσα από τις δηλώσεις εάν
από το εισόδημα παρελθουσών χρήσεων ή από
το προϊόν πώλησης περιουσιακών στοιχείων
στο παρελθόν καλύπτεται το ποσό της γονικής
παροχής σε χρήμα. Σε περίπτωση μη κάλυψης, ο
γονιός θα φορολογείται για το ακάλυπτο ποσό
με συντελεστές που θα φτάνουν ακόμα και το
44%, καθώς θα ενεργοποιείται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Από την πλευρά του, το
παιδί θα μπορεί να επικαλεστεί τη δωρεά για
να δικαιολογήσει μελλοντικές δαπάνες για αγορές περιουσιακών στοιχείων. Αν πρόκειται για
ακίνητο, αυτός που το αποκτά θα πρέπει με τα
εισοδήματα που θα δηλώνει στην εφορία να καλύπτει το τεκμήριο διαβίωσης. Aκόμα, αν υποβληθεί δήλωση αλλά δεν υπάρχει παραστατικό,
τότε θα καταλογιστεί φόρος 10% επί του ποσού
που δωρίστηκε.

Η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού που
έχουν λάβει ήδη 100.000 επιχειρήσεις ανέρχεται σε:
•

1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021,

•

2.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους κατά την
1.4.2021 και

•

4.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους κατά την
1.4.2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Ποιοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση

■

Δεύτερη ευκαιρία
σε επιχειρήσεις για
ενίσχυση 1.000 - 4.000
ευρώ

Την αποζημίωση μπορούν να λάβουν:
α) οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού την 1η Απριλίου
2021, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας.
β) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με εξαίρεση τα Νομικά Πρόσωπα

Νέα ευκαιρία θα έχουν οι επιχειρήσεις που ήταν
κλειστές με κρατική εντολή τον Απρίλιο του
2021 να διεκδικήσουν εκ των υστέρων την αυ-
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σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που αποτελούν αμιγώς δημοτικές,
διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές,
κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων
διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Προϋποθέσεις
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται
στους δικαιούχους εφόσον πληρούν σωρευτικά
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρές είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν
λιγότερους από 50 εργαζομένους και των
οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 10 εκατ. ευρώ, ενώ πολύ μικρές είναι
οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
2 εκατ. ευρώ).

•

Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση
στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως.

•

Έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 που ανήκει
στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ ή τα
ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την
1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο
ΚΑΔ στις 1.4.2021.

•

Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

•

Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μέχρι και την ημερομηνία
ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει
από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-

•

Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος
έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ,

•

Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την
1η Φεβρουαρίου 2020.

•

Έχουν διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021
έως την 30ή Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχαν κατά την 1η Μαΐου 2021.

Επιπλέον, έως τις 15 Νοεμβρίου μπορεί να υποβάλει η κάθε επιχείρηση που έλαβε ενίσχυση το
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. Παράλληλα, «για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη) που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, το
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή
σχετικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά ΑΦΜ, έδρα, επωνυμία».

■

Επιστρεπτέες
προκαταβολές6μηνη παράταση
στην αποπληρωμή
- Τι εξετάζεται για τα
κορονοχρέη

Την δυνατότητα να εξοφλήσουν αργότερα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους που συσσωρεύτηκαν τα χρόνια της πανδημίας εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για νοικοκυριά, επιχειρήσεις ,
μεταθέτοντας τον χρόνο αποπληρωμής τους.
Η έναρξη αποπληρωμής των ποσών της
επιστρεπτέας προκαταβολής εξετάζεται να πα44
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ραταθεί έως και έξι μήνες και του προγράμματος
παγίων δαπανών κατά τρεις μήνες. Επί τάπητος
έχει τεθεί και η παράταση στην αποπληρωμή
των κορονοχρεών σε 36-72 δόσεις, που πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για μέτρα
στήριξης, στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν
ότι με αυτόν τον τρόπο θα στηρίξουν στη συγκεκριμένη συγκυρία όλους όσοι επλήγησαν από
την πανδημία.

•

Πάγιες δαπάνες: Ο κίνδυνος να μείνουν
αδιάθετα στα χέρια επιχειρήσεων κρατικά
«κουπόνια» αξίας περίπου 80 εκατ. ευρώ, με
τα οποία μπορούν να γίνουν συμψηφισμοί
φόρων και εισφορών, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να παρατείνει το πρόγραμμα των παγίων δαπανών για ένα τρίμηνο, έως τον Μάρτιο 2022. Με βάση το ισχύον
καθεστώς, η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου
2021 και τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που
παραμένει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021
δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί και ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της προθεσμίας, ενώ το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης
προσαρμόζεται αναλόγως.

•

Χρέη πανδημίας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για
παράταση στην προθεσμία έναρξης αποπληρωμής των χρεών της πανδημίας και τη
ρύθμιση των 36-72 δόσεων αφήνει το οικονομικό επιτελείο. Μέχρι στιγμής οι αιτήσεις
ένταξης στη ρύθμιση κινούνται σε πολύ αργούς ρυθμούς. Από τους περίπου 830.000 δικαιούχους ρύθμισης οφειλών με ευνοϊκούς
όρους, αιτήσεις ρύθμισης έχουν υποβάλει
μέχρι τώρα περίπου 30.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πηγές του οικονομικού επιτελείου εκτιμούν ότι όσο περνούν οι ημέρες
θα αυξάνεται ο ρυθμός υποβολής των αιτήσεων. Ωστόσο, δεν αποκλείουν να δοθεί
μια μικρή παράταση για την αποπληρωμή
των χρεών προς την εφορία. Η παράταση θα
αφορά και τις ασφαλιστικές εισφορές, αφού
παρά το γεγονός ότι το ΚΕΑΟ έχει βεβαιώσει
τα χρέη των μη μισθωτών ασφαλισμένων,
δεν έχει βεβαιώσει τα χρέη των εργοδοτών.

Οι πιθανές παρεμβάσεις
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται:
•

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Προς εξάμηνη
παράταση στην έναρξη αποπληρωμής των
ενισχύσεων ύψους 3,3 δισ. ευρώ προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο. Η παράταση θεωρείται αναγκαία, καθώς μέχρι
στιγμής δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τη μεθοδολογία
υπολογισμού της ενίσχυσης που έλαβαν οι
επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες την περίοδο της πανδημίας. Παράλληλα δεν έχει
ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η διασταύρωση
των στοιχείων με τη ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου
να διαπιστωθεί εάν οι επιχειρήσεις τήρησαν τη ρήτρα περί διατήρησης των θέσεων
εργασίας, ενώ η ΑΑΔΕ δεν έχει ξεκινήσει τη
διαδικασία εκκαθάρισης των ποσών. Οι καθυστερήσεις αυτές φέρνουν πιο κοντά και
την επέκταση της προθεσμίας για την εφάπαξ εξόφληση του κρατικού δανείου με έκπτωση 15% η οποία εκπνέει κανονικά στις
31 Δεκεμβρίου 2021, αλλά και του χρόνου
έναρξης αποπληρωμής των ποσών των ενισχύσεων. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς,
όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν το κρατικό
δάνειο σε 60 άτοκες δόσεις πληρώνουν την
πρώτη δόση τον Ιανουάριο του 2022. Το πιθανότερο σενάριο είναι η αποπληρωμή να
ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2022. Οι επιχειρήσεις καλούνται να επιστρέψουν, ανάλογα
με την πτώση του τζίρου, από 25% έως και
το 50% του κρατικού δανείου. Με τα σημερινά δεδομένα. Η περίοδος αποπληρωμής για
όλες τις επιστρεπτέες (1 έως 7) εκτείνεται
από 40 έως 60 δόσεις, με πενταετή περίοδο
αποπληρωμής από 31/1/2022 έως 31/1/2027.

■

Επτά αλλαγές στη
φορολογία έφερε
το 2022- Ποιοι
ευνοούνται

Νέες φοροελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις έρχονται το 2022, ενώ εντός του νέου
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έτους η κυβέρνηση αναμένεται να αποφασίσει
περαιτέρω ελαφρύνσεις που θα έχουν, όμως,
προσωρινό χαρακτήρα λόγω της ισχύος της ρήτρας διαφυγής.

•

Όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης που αποκτά εισοδήματα 25.000 ευρώ από ενοίκια θα έχει όφελος
ύψους 426 ευρώ από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2022.

•

Όσοι λαμβάνουν μερίσματα.

•

η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ,

Αντιθέτως, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν επλήγησαν από την υγειονομική κρίση οικονομικά θα συνεχίσουν να πληρώνουν και το 2022 την εισφορά αλληλεγγύης.

•

η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά και

2. Διατηρείται η μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών

•

η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Διατηρείται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες για τον ιδιωτικό τομέα. Το
ετήσιο μισθολογικό κέρδος για τους εργαζομένους κυμαίνεται από 108 έως 540 ευρώ από τη
διατήρηση των μειωμένων εισφορών και από 49
έως 2.771 ευρώ από την εισφορά αλληλεγγύης
(ανάλογα με το ύψος των απολαβών).

Από το 2023 σχεδιάζεται να ενεργοποιηθούν μόνιμες μειώσεις φόρων, όπως είναι:

Τη νέα χρονιά, η παράταση της αναστολής της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και της επεκτάσεως του κουρέματος των ασφαλιστικών εισφορών διατηρεί αυξημένες τις αποδοχές για
τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Επίσης,
οι φορολογούμενοι με μικρή και μεσαία ακίνητη
περιουσία αναμένεται να πληρώσουν χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ, ενώ οι φορολογούμενοι θα κερδίσουν έξτρα έκπτωση φόρου έως και 2.200 ευρώ
στην περίπτωση που ζητούν και παίρνουν αποδείξεις από συγκεκριμένους επαγγελματικούς
κλάδους. Παράλληλα, από τον Ιανουάριο η φορολοταρία αλλάζει και θα μοιράζει μεγαλύτερα
χρηματικά έπαθλα, που θα φθάνουν έως και τα
50.000 ευρώ τον μήνα.

3. Μειώνεται περαιτέρω ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων
Μειώνεται περαιτέρω ο φόρος εισοδήματος των
επιχειρήσεων -σε μόνιμη βάση- από το 24% στο
22%. Επίσης ισχύει η μείωση της προκαταβολής
φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές
οντότητες στο 80%.
4. Νέος ΕΝΦΙΑ
Στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν μία
κλίμακα υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στην οποία
έχει ενσωματωθεί ο συμπληρωματικός φόρος,
η οποία θα διασφαλίζει μείωση, έστω και μικρή,
στους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε
περιοχές στις οποίες η τιμή ζώνης θα αυξηθεί
από την 1η Ιανουαρίου 2022. Η πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης είναι το 2022 στην πλειονότητά τους οι ιδιοκτήτες να πληρώσουν λιγότερο
ΕΝΦΙΑ. Αυτοί που αναμένεται να πληρώσουν
περισσότερο φόρο το επόμενο έτος συγκριτικά
με φέτος είναι οι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου σε
περιοχή όπου επέρχεται πολύ μεγάλη αύξηση
της τιμής ζώνης. Στους χαμένους του 2022 θα είναι κατά κύριο λόγο οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις
ζώνες που μπήκαν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές
φθάνουν έως και 250%.

Οι φοροελαφρύνσεις που ξεχωρίζουν το
2022
Από τη λίστα των φοροελαφρύνσεων του 2022
ξεχωρίζουν οι εξής:
1. Επεκτείνεται έως το τέλος του 2022 η
απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα.
Αυτοί που θα κερδίσουν από τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και το επόμενο έτος είναι:
•

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα για τα εισοδήματα που αποκτούν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

•

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι για τα εισοδήματα του 2021 που
θα δηλωθούν το 2022, καθώς και οι αγρότες.

5. Εξτρα έκπτωση φόρου με e-αποδείξεις
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Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη
αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και
το τουριστικό πακέτο, έως τoν Ιούνιο του 2022.
Επίσης, μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού, από το 24%
στο 13%, έως τον Ιούνιο του 2022, ενώ η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022.

Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το
30% των δαπανών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα
των φυσικών προσώπων.
Στη λίστα των επαγγελμάτων βρίσκονται
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωματιστές,
ψυκτικοί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι, γραφεία τελετών, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και
νοσηλείας, υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί,
καθαριστήρια, υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών
αναψυχής, υπηρεσίες συμβουλευτικής, φωτογράφοι, καθώς και γυμναστήρια και σχολές χορού.

■

Με τη νέα ρύθμιση, η μείωση του φόρου θα φθάνει έως 450 ευρώ για φορολογούμενους με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, έως 1.100 ευρώ
για ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000
ευρώ, έως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 20.000
έως 30.000 ευρώ, έως 1.800 ευρώ για εισόδημα
από 30.000 έως 40.000 ευρώ και έως 2.200 ευρώ
αν το ετήσιο εισόδημα υπερβαίνει τα 40.000
ευρώ.

Διευκρινίσεις της
Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και
Προστασίας
Καταναλωτή για τις
εταιρίες ΕΠΕ και ΙΚΕ

Σε συνέχεια της τροπολογίας επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης», η οποία περιείχε μεταξύ άλλων
τροποποιήσεις των διατάξεων των Ν. 3190/1955
και Ν. 4072/2012 αναφορικά με τη λειτουργία
των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.), εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή οι εξής
διευκρινίσεις:

Ταυτόχρονα, οι ετήσιες δαπάνες κάθε φυσικού
προσώπου για επισκέψεις σε γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και κτηνιάτρους, καθώς και για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς φαρμάκων και της νοσηλείας σε νοσοκομεία, θα μετρούν διπλά (απόδειξη 100 ευρώ θα μετράει για 200 ευρώ) για την
κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες.

Ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των νόμων 3190/1955 (Α’ 91) και 4072/2012
(Α’ 86), σχετικά με τη διάρκεια των Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και των Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).

6. Νέα φορολοταρία
Πρεμιέρα τον Ιανουάριο αναμένεται να κάνει
η νέα φορολοταρία που θα μοιράζει έως και
50.000 ευρώ τον μήνα στους τυχερούς φορολογούμενους. Σύμφωνα με τις αλλαγές που
προωθούνται, κάθε μήνα 500 τυχεροί θα κερδίζουν από 1.000 ευρώ, 70 από 5.000 ευρώ, 5 από
20.000 ευρώ και ένας υπερτυχερός φορολογούμενος θα κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 50 έως 55 του
ν. 4872/2021 (Α’ 247) :

7. Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων
συντελεστών ΦΠΑ
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•

η διάρκεια και των δύο εταιρικών μορφών
ΕΠΕ και ΙΚΕ μπορεί πλέον να είναι ορισμένου
ή αορίστου χρόνου

•

για όσες εταιρείες έχουν επιλέξει διάρκεια
ορισμένου χρόνου, η διάρκεια θα μετατρέ-
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τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς αποδεικνύεται ότι φέρνουν και πρόσθετα φορολογικά
έσοδα στα δημόσια ταμεία.

πεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου, εκτός
εάν οι εταίροι αποφασίσουν τη λύση τους.

Μέσα από 8 ερωτήσεις-απαντήσεις το imerisia.
gr αποκωδικοποιεί το νέο καθεστώς για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, το οποίο θα ισχύσει από
την 1η Ιανουαρίου του 2022.

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών:
•

•

■

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για τις
ΕΠΕ που είχαν επιλέξει στο καταστατικό
τους διάρκεια αορίστου να τροποποιήσουν
το καταστατικό τους έως τις 31-12-2021,
λόγω της κατάργησης του άρθρου 12 του ν.
4541/2018 με το άρθρο 55 του ν. 4872/2021.

1. Ποια κίνητρα θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών για να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή;
Το 30% των δαπανών που πραγματοποιούν οι
φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς
κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ
ετησίως θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. Το μέτρο αυτό ενεργοποιείται από
τον Ιανουάριο του 2022 και θα ισχύει μέχρι
και το 2025. Με το συγκεκριμένο μέτρο οι φορολογούμενοι που θα ζητούν και θα παίρνουν
αποδείξεις από συγκεκριμένους επαγγελματίες
θα μπορούν να γλιτώνουν φόρο έως 450 ευρώ
αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ,
έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από
10.000 έως 20.000 ευρώ, έως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, έως 1.800
ευρώ για εισόδημα από 30.000 έως 40.000 ευρώ
και έως 2.200 ευρώ αν το ετήσιο εισόδημά τους
υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

Δεν υφίσταται συνολικά για τις ΕΠΕ και τις
ΙΚΕ η υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού κάθε φορά που λήγει η διάρκεια
τους, εκτός αν οι εταίροι επιθυμούν τη λύση
της εταιρείας, οπότε θα πρέπει να λαμβάνουν τη σχετική απόφαση.

E-συναλλαγές:
8 ερωτήσεις–
απαντήσεις για έξτρα
έκπτωση και διπλές
αποδείξεις

2. Για ποια επαγγέλματα θα παρέχονται τα
έξτρα κίνητρα;

Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το
30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτουν
από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών
προσώπων, ενώ ιατρικά έξοδα τα οποία θα εξοφλούνται με τον ίδιο τρόπο θα μετρούν διπλά
στον υπολογισμό του ορίου 30% του εισοδήματος.

Η ΑΑΔΕ θα εισηγηθεί στο υπουργείο Οικονομικών τους κλάδους για τους οποίους θα παρέχονται έξτρα κίνητρα στους φορολογούμενους.
Στη λίστα των επαγγελματιών για τους οποίους
θα ισχύει το κίνητρο αναμένεται να περιλαμβάνονται: Δικηγόροι, αρχιτέκτονες, ιδιωτικοί
ερευνητές, εργολάβοι κηδειών και καύσης νεκρών, εργολάβοι κλιματισμού, θέρμανσης και
υδραυλικών, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες-αποκλειστικές, ξυλουργοί, συνεργεία καθαρισμού
και συντήρησης κτιρίων, επαγγελματίες που
παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, γραφεία ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων, οδηγοί ταξί, επιδιορθωτές ρούχων και άλλων υφασμάτων, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων
και σκαφών αναψυχής, ψυκτικοί και επισκευαστές εγκαταστάσεων ψύξης, επαγγελματίες που

Μέχρι στιγμής, στη λίστα με τα επαγγέλματα
που θα δίνουν επιπλέον κίνητρο για τους πολίτες να ζητούν αποδείξεις προκειμένου να μειώσουν το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνονται 18 ειδικότητες, αλλά θα προστεθούν και
νέες ειδικότητες από κλάδους που εκτιμάται ότι
κρύβουν υψηλή φοροδιαφυγή. Το υπουργείο
Οικονομικών επιδιώκει να τονώσει περαιτέρω
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παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, φωτογράφοι, εργολάβοι σκυροδέματος.

σουν το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών αποδείξεων.

3. Τι κερδίζει ένας φορολογούμενος με τις
συγκεκριμένες συναλλαγές;

6. Ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση το όφελος για έναν φορολογούμενο;

Ενας φορολογούμενος που έχει, για παράδειγμα, ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ
πληρώνει με κάρτα ή μέσω e-banking αμοιβή
ύψους 5.000 ευρώ σε ελεύθερο επαγγελματία.
Το 30% της δαπάνης των 5.000 ευρώ -δηλαδή
1.500 ευρώ- θα αφαιρείται από το φορολογητέο
εισόδημά του, το οποίο περιορίζεται σε 13.500
ευρώ. Για το εισόδημα των 15.000 ευρώ θα πλήρωνε φόρο 2.000 ευρώ, ενώ για το εισόδημα των
13.500 ευρώ μετά την αφαίρεση του 30% των
δαπανών θα πληρώσει 1.670 ευρώ. Δηλαδή θα
γλιτώσει φόρο 330 ευρώ.

Για παράδειγμα, αμοιβή 150 ευρώ για ιατρική
επίσκεψη, εφόσον εξοφλείται μέσω πιστωτικής
ή χρεωστικής κάρτας, θα μετρά ως δαπάνη 300
ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος.

Άλλος φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο
εισόδημα 20.000 ευρώ καταβάλλει με ηλεκτρονικό τρόπο σε επαγγελματίες συνολικά 8.000
ευρώ. Το 30% της δαπάνης -δηλαδή 2.400 ευρώαφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημά του,
με αποτέλεσμα να μειωθεί στα 17.600 ευρώ. Ο
φόρος που θα πληρώσει ανέρχεται σε 2.572
ευρώ, ενώ χωρίς την έκπτωση θα πλήρωνε 3.100
ευρώ, δηλαδή το κέρδος ανέρχεται σε 528 ευρώ.

7. Ποιο είναι το υφιστάμενο καθεστώς για
τις ηλεκτρονικές αποδείξεις;
Με βάση το υφιστάμενο καθεστώς, το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος, που
προκύπτει στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή
και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και
από ακίνητη περιουσία και μέχρι 20.000 ευρώ
δαπανών. Για τους φορολογούμενους οι οποίοι
θα συγκεντρώσουν μικρότερα ποσά δαπανών
με πλαστικό χρήμα, προβλέπεται πρόσθετος
φόρος με συντελεστή 22% στη διαφορά ανάμεσα στις απαιτούμενες και τις καταγεγραμμένες
δαπάνες.

4. Τι δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό
του πραγματικού εισοδήματος;
Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης, το ποσό της διατροφής
που δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στη
διαζευγμένο/η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου
συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής.

8. Λόγω της πανδημίας για τους πληγέντες
είχαν παγώσει τα ποσοστά ηλεκτρονικών
συναλλαγών που έπρεπε να καλύψουν με
το εισόδημά τους. Τι ισχύει φέτος;

5. Ποιες αποδείξεις θα μετρούν διπλά;
Τα ετήσια έξοδα που πραγματοποιεί κάθε φυσικό πρόσωπο για ιατρικές επισκέψεις, πλην της
αγοράς φαρμάκων και της νοσηλείας σε νοσοκομεία, θα «μετρούν» εις διπλούν για την κάλυψη
του 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος
με ηλεκτρονικές δαπάνες. Με το μέτρο αυτό οι
φορολογούμενοι διευκολύνονται στην κάλυψη
του 30% του εισοδήματός τους με δαπάνες που
γίνονται με ηλεκτρονικό χρήμα και θα μπορούν
να αποφύγουν το πέναλτι φόρου 22% στην περίπτωση που δεν θα μπορούν να συγκεντρώ-

Το σύνολο των φορολογουμένων έχει την υποχρέωση να καλύψει έως τις 31-12-2021 τα ποσά
που απομένουν μέχρι οι ηλεκτρονικά εξοφληθείσες δαπάνες τους για αγορές αγαθών και
λήψη υπηρεσιών να φθάσουν το 30% επί των
εκτιμώμενων ποσών ετήσιου εισοδήματος για
το 2021. Εάν υπάρξει κάποια μίνι παρέμβαση
για ορισμένες κατηγορίες φορολογούμενων θα
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σμού πριν από την έκδοση της εντολής επιτόπιου ελέγχου σε φορολογούμενους.
Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, με
την προτεινόμενη διάταξη εξορθολογίζεται το
ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων που είχαν
φτάσει να είναι εξοντωτικά, με αποτέλεσμα τις
περισσότερες φορές να μην εισπράττονται. Σχετικό αίτημα είχαν υποβάλει οι επιχειρήσεις στο
υπουργείο Οικονομικών.

αποφασισθεί τον προσεχή Φεβρουάριο, αφού
προηγουμένως εξετασθούν τα στατιστικά δεδομένα που θα λάβει το οικονομικό επιτελείο από
τις τράπεζες προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της «ζημιάς» για τους πληγέντες.

■

Νέα πρόστιμα για
«πειραγμένες»
ταμειακές, μη τήρηση
βιβλίων και μη
υποβολή δηλώσεων

Τι προβλέπει η τροπολογία
Ειδικότερα, η τροπολογία ανά είδος παράβασης
προβλέπει τα εξής:
•

Για παραβάσεις που αφορούν μη τήρηση λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξη φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ)
και φορολογικών μνημών και αρχείων που
δημιουργούν οι ταμειακές μηχανές: Επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από
επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε
ελεγχόμενο έτος όπως αυτά προκύπτουν
από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων
με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
των 3 τελευταίων φορολογικών ετών. Το
πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των
10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για απλογραφικά βιβλία και 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για διπλογραφικά βιβλία. Με την
τροπολογία τα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι
ανώτερα του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

•

Ακόμα και μία από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών να μην έχει υποβληθεί, το
πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο
όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των
30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον
πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Πλέον το
φοροπρόστιμο δεν μπορεί να είναι ανώτερο
του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

•

Κατά την περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης κατά οποιονδήποτε

Μικρότερα πρόστιμα για όσες επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν μέσω «πειραγμένων» ταμειακών
μηχανών, δεν τηρούν λογιστικά βιβλία ή δεν
υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις προβλέπει
τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Ανάπτυξης.

Θεσπίζεται ανώτατο πλαφόν
Με την τροπολογία θεσπίζεται ανώτατο πλαφόν στην επιβολή προστίμου για τη μη υποβολή έστω και μίας εκ των προβλεπόμενων τριών
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην περίπτωση που ελέγχεται μια επιχείρηση. Το τυχόν επιβαλλόμενο πρόστιμο υπολογίζεται επί
του μέσου όρου των δηλωθέντων εσόδων τους,
βάσει των δηλώσεων φορολογίας των τριών τελευταίων ετών, ενώ στη ρύθμιση εντάσσονται
υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου μέχρι την
29η Νοεμβρίου 2021.
Διευκρινίζεται ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται
μόνο στο πλαίσιο διενέργειας μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης και παύει να ισχύει το
ανώτατο πλαφόν όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού
ηλεκτρονικού μηχανισμού, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο απώλειας φορολογικού μηχανι50
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καύσιμα και λιπαντικά (24,9%).

τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και έκδοσης
στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο
οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, αναστέλλεται η λειτουργία όλων
των επαγγελματικών εγκαταστάσεων από 2
έως 12 μήνες, ενώ παράλληλα επιβάλλεται
πρόστιμο 100.000 ευρώ. Οταν ο υπαίτιος
της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του
φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού,
επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα
όρια.

■

Ακολουθεί ο κλάδος των τροφίμων, όπου το
κύμα ανατιμήσεων είναι μεγάλο, ενώ στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου η κατάσταση θα
γίνει ακόμη πιο εκρηκτική, γεγονός που θα οδηγήσει τον δείκτη σε νέο κόκκινο ρεκόρ, μεγαλύτερο των έντεκα ετών που καταγράφεται για το
μήνα Νοέμβριο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στο αρνί και το κατσίκι (21,3%) και το
ελαιόλαδο (18,5%).
Μεγάλες είναι οι αυξήσεις και στην ένδυση και
υπόδηση (3,9%) και στα αεροπορικά εισιτήρια
(12,1%).

Θα συνεχισθούν οι επιδοτήσεις για το
ρεύμα και το φυσικό αέριο

Πληθωρισμός:
Εκτοξεύτηκε στο 4,8%
τον Νοέμβριο - Πού
έγιναν οι μεγαλύτερες
αυξήσεις

Ο πληθωρισμός σημειώνει τρομακτική επιτάχυνση καθώς από το 2,2% που έτρεχε τον Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε απότομα στο 3,4% τον
Οκτώβριο και στο 4,8% τον Νοέμβριο, ενώ οικονομολόγοι και αναλυτές προειδοποιούν ότι τα
χειρότερα έπονται.
Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, τα μέχρι στιγμής
δεδομένα και οι πρόδρομους δείκτες από το μέτωπο των τιμών προοιωνίζονται διατήρηση των
παρεμβάσεων με τις επιδοτήσεις σε ηλεκτρικό
ρεύμα και φυσικό αέριο και μετά το Δεκέμβριο
με άγνωστη διάρκεια.

Καλπάζει η ακρίβεια στην ελληνική αγορά, φουντώνοντας τον πληθωρισμό, ο οποίος το Νοέμβριο έτρεχε με ετήσιο ρυθμό 4,8% που αποτελεί
το υψηλότερο επίπεδο μετά την ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ.

Σύγκριση Νοεμβρίου 2021 με Οκτώβριο
2021

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτής (ΓΔΤΚ) αυξήθηκε 0,5% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2021
έναντι μείωσης 0,9% που σημειώθηκε πέρυσι
τον Νοέμβριο. Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου
Δεκεμβρίου 2020 - Νοεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου
Δεκεμβρίου 2019 - Νοεμβρίου 2020, παρουσίασε
αύξηση 0,6% έναντι μείωσης 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2019 - Νοεμβρίου 2020 με
το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2018 – Νοεμβρίου
2019 .

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,5% τον μήνα
Νοέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
Δείκτη του Οκτωβρίου 2021, προήλθε κυρίως
από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
•

Την κούρσα του πληθωρισμού, που ανακοίνωσε
η ΕΛΣΤΑΤ οδηγούν όλα τα ενεργειακά προϊόντα,
όπως το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με πέρυσι τον
Νοέμβριο (αύξηση 180,9%), το ρεύμα (37,8%),
το πετρέλαιο θέρμανσης (αύξηση 45,2%) και τα
51

0,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών
σε: άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής , μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, νωπά ψάρια, τυριά, νωπά
φρούτα, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα, πατάτες. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των
τιμών σε: ελαιόλαδο, νωπά λαχανικά.
// ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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•

5,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό
αέριο.

•

0,2% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης
νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της
αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών λόγω του χειμερινού
δεκαήμερου εκπτώσεων.

•

0,2% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση
κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς
επιβατών με αεροπλάνο.

•

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

•

0,3% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα
κρασιά.

•

9,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω
του χειμερινού δεκαήμερου εκπτώσεων.

•

0,2% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες,
λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα άλλα
είδη ατομικής φροντίδας

■

Τη μερίδα του λέοντος οφείλουν τα νομικά πρόσωπα, καθώς οι οφειλές που προέρχονται από
αυτά αυξήθηκαν κατά 1,7 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος
του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία άγγιξε στο τέλος του Οκτωβρίου του
2021 τα 63,8 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα το πλήθος
των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω
από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.245, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 182 νομικά
πρόσωπα.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
δείχνουν ότι ο συνολικός αριθμός των οφειλετών στο τέλος του Οκτωβρίου του 2021 καταγράφει μείωση κατά 74.242 πρόσωπα (φυσικά
και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται
στους 4.292.632 οφειλέτες.
Η μείωση πηγάζει από την κατηγορία οφειλής
μέχρι 50 ευρώ, με τον αριθμό των οφειλετών
να εμφανίζεται μειωμένος κατά 189.835 πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου έτους. Στη μείωση αυτή συνέβαλε κυρίως η περιοδική διαγραφή βεβαιωμένων
ανείσπρακτων οφειλών νομικών προσώπων
ή τρίτων με εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική
οφειλή μικρότερο του 1 ευρώ. Η συγκεκριμένη
διαγραφή οδήγησε σε μείωση του πλήθους των
οφειλετών στην κατηγορία οφειλής μικρότερης
του 1 ευρώ κατά 163.827 πρόσωπα σε ετήσια
βάση, με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών
να διαμορφώνεται σε 93.833.

Ληξιπρόθεσμα
χρέη- «Φέσι» 87,8
δισ. έχουν 8.622
μεγαλοοφειλέτες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
Η επεξεργασία των στοιχείων της ΑΑΔΕ από το
Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής δείχνει
ακόμα τα εξής:

Με το κοντέρ των ληξιπρόθεσμων χρεών στο
δεκάμηνο να αγγίζει τα 109,8 δισ. ευρώ και το
πραγματικό, μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου, τα 84,8 δισ. ευρώ,
8.622 μεγαλοοφειλέτες εμφανίζονται στα τέλη
Οκτωβρίου να χρωστούν στην εφορία 87,802
δισ. ευρώ. Είναι η κατηγορία όπου συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου
υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών.

•

«Πρωταθλητές» τα νομικά πρόσωπα
53

Στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 50 και 500
ευρώ, στην οποία συσσωρεύεται το 37% των
οφειλετών, εντοπίζεται η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος τους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους
(κατά 88.346 οφειλέτες), η οποία ωστόσο
συνοδεύεται από περιορισμένη αύξηση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών (κατά 16,4 εκατ.
ευρώ), καθώς στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται μόλις το 0,3% του συνολικού ληξι-

// ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Οικονομικά
2021 σε 2.093.286 μητρώα. Το μεγαλύτερο μέρος
της αύξησης των μητρώων (κατά 40.869) προέρχεται από την κατηγορία οφειλής μεταξύ 50 και
500 ευρώ, ενώ μείωση κατά 13.250 παρουσιάζει
ο αριθμός των μητρώων που αφορά σε οφειλές
από 500 έως 10.000 ευρώ. Επιπλέον, αύξηση
παρατηρείται στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία
ωστόσο οφείλεται σε αύξηση των πρόσθετων
τελών, καθώς οι κύριες οφειλές σημείωσαν μείωση κατά 72,3 εκατ. ευρώ.

πρόθεσμου υπολοίπου.
•

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια
βάση πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος
οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 2,2 δισ. ευρώ), ο αριθμός των
οποίων σημείωσε αύξηση κατά 312 πρόσωπα.

•

Aπό τα νομικά πρόσωπα πηγάζει το 65% του
συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που
αντιστοιχεί σε 71,6 δισ. ευρώ. Αναλύοντας
περαιτέρω την κατανομή του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των νομικών προσώπων
ανά νομική μορφή, διαπιστώνεται ότι το
67% των οφειλών, που αντιστοιχεί σε 47,6
δισ. ευρώ, προέρχεται από τις ΑΕ, ενώ ακολουθούν οι ΕΠΕ με οφειλές ύψους 12,5 δισ.
ευρώ, οι ΟΕ και οι ΕΕ (με οφειλές 3,6 και 3,5
δισ. ευρώ αντίστοιχα). Εξετάζοντας τη μεταβολή του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των
νομικών προσώπων κατά την τελευταία διετία, διαπιστώνεται αύξηση κατά 3 δισ. ευρώ.
Η εν λόγω αύξηση προέρχεται κατά 59% από
τις ΑΕ (αύξηση οφειλών κατά 1,8 δισ. ευρώ),
ενώ αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή των
ΙΚΕ και των ΕΠΕ, καθώς οι οφειλές τους αυξήθηκαν τα τελευταία δύο έτη κατά 473,7 και
413,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

■

Έρχονται ραβασάκια
με αναδρομικά
πρόστιμα από το 2015

Στην άμεση διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων
φορολογίας εισοδήματος, αναδρομικών και τελών κυκλοφορίας προχωράει η εφορία, προκειμένου να μην παραγραφούν οριστικά στις 31-122021. Κάθε υπάλληλος έχει αναλάβει να φέρει
εις πέρας μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα
που απομένει 20 υποθέσεις κατά μέσο όρο, για
τις οποίες καλείται να διαπιστώσει εάν υπάρχουν παραβάσεις και να καταλογίσει πρόστιμα.
Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που αφορούν
το έτος 2015 και θα «διαγραφούν» οριστικά από
τα αρχεία της εφορίας εάν δεν κινητοποιηθεί ο
ελεγκτικός μηχανισμός.

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλισμένων
To σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών
οφειλών στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2021
διαμορφώθηκε στα 38,8 δισ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 771,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή
προέρχεται από την αύξηση τόσο των πρόσθετων τελών (κατά 384 εκατ. ευρώ), όσο και των
κύριων οφειλών (κατά 387,7 εκατ. ευρώ).

Μεγάλη η πίεση
Η πίεση είναι μεγάλη στην τελική ευθεία πριν
από την αλλαγή του χρόνου και ο χρόνος για τη
διεκπεραίωση των υποθέσεων περιορισμένος,
καθώς η πραγματική ημερομηνία λήξης είναι
η 1η Δεκεμβρίου 2021. Και αυτό διότι η εφορία
έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει προσωρινή
πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου,
αφού προηγουμένως δώσει σε κάθε ελεγχόμενο
φορολογούμενο χρονικό περιθώριο 20 ημερών,
από τη στιγμή της κοινοποίησης της πράξης. Σε
κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος πρέπει να
λάβει την πράξη πριν από την τελευταία ημέρα

Σε ετήσια βάση, αύξηση παρουσίασε ο αριθμός
των μητρώων των οφειλετών κατά 47.415, με
αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μητρώων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία να διαμορφώνεται στο τέλος του τρίτου τριμήνου του
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παραγραφής.

του έτους.
•

Οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ διαμαρτύρονται ότι
οι λίστες με τις υποθέσεις που παραγράφονται
αποστέλλονται με μεγάλη καθυστέρηση, με
αποτέλεσμα να τελούν υπό ασφυκτική πίεση
για να τις διεκπεραιώσουν εγκαίρως.
Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται
Μετά τις 31-12-2021 παραγράφονται οι εξής
υποθέσεις:
•

Φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2015 για
τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2020. Στους φορολογούμενους
θα αποσταλούν ειδοποιητήρια για την ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
για το φορολογικό έτος 2015. Όσοι ανταποκριθούν και υποβάλουν τις εκπρόθεσμες
τροποποιητικές δηλώσεις θα επιβαρυνθούν
με τα επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος
και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογούν, καθώς και με τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής.

•

Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις
δαπάνες που πραγματοποίησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2015.

•

Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που
αφορούν τη χρήση του 2012, αλλά οι επιτηδευματίες υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις. Για τις συγκεκριμένες
υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής
φτάνει στα οκτώ έτη.

•

•

■

Υποθέσεις του έτους 2005. Στις περιπτώσεις
που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε
εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι
15ετής. Η εφορία σε αυτή την περίπτωση
έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους
και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ποιες οφειλές
εντάσσονται στην
πάγια ρύθμιση των
48 δόσεων μετά την
έκδοση εντολής
ελέγχου

Τη δυνατότητα να εντάξουν οφειλές που προκύπτουν από εκπρόθεσμες δηλώσεις -οι οποίες
υποβάλλονται μετά την έκδοση και κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή την πρόσκλησης παροχής
πληροφοριών που ζητά εγγράφως η φορολογική διοίκηση και μέχρι την κοινοποίηση του
προσωρινού προσδιορισμού του φόρου- στην
πάγια ρύθμιση των 48 δόσεων έχουν οι φορολογούμενοι.
Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες ώστε
να αντιμετωπιστούν όλες οι δυνητικές περιπτώσεις φορολογουμένων με οφειλές που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία και έχουν
στερηθεί κατά το παρελθόν τη δυνατότητα υπαγωγής των εν λόγω οφειλών τους σε πάγια ρύθμιση σε έως 48 δόσεις.

Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ
της χρήσης του 2010, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως για
παράδειγμα εικονικά τιμολόγια και επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι αποκρύφτηκε
εισόδημα και υπήρξε περίπτωση φοροδιαφυγής. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος της
μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία.

Η αίτηση για τους ενδιαφερόμενους γίνεται διαδικτυακά, ενώ σε περιπτώσεις οφειλών που
έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση καταβολής σε
έως 24 μηνιαίες δόσεις, ανεξάρτητα από το αν
τηρείται ή όχι, η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΟΥ
ή άλλη Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να
είναι ενήμερος στις λοιπές οφειλές του.

Υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης
του έτους 2010 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις
υποθέσεις αυτές ισχύει δεκαετής περίοδος
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Οικονομικά
των δόσεων που είχαν καταβληθεί έως την
απώλεια της πρώτης ρύθμισης α’ υπαγωγής
και των δόσεων που είχαν καταβληθεί στο
πλαίσιο της ρύθμισης β’ υπαγωγής.

Εάν στην πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24
μηνιαίες δόσεις, της οποίας οι όροι τηρούνται,
έχουν ενταχθεί και άλλες οφειλές, οι οποίες
όμως δεν δύνανται να υπαχθούν στην πάγια
ρύθμιση καταβολής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις,
για αυτές εξακολουθεί να ισχύει η υπάρχουσα
πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013. Εάν στην απολεσθείσα πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24
μηνιαίες δόσεις είχαν ενταχθεί και άλλες οφειλές, οι οποίες όμως δεν δύνανται να υπαχθούν
στην πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, αυτές είτε πρέπει να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο
τρόπο.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται
Ειδικότερα, για τον καθορισμό των δόσεων για
τους φορολογούμενους ισχύουν ανά περίπτωση τα εξής:
•

Οφειλές οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση μπορούν από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης, κατόπιν αίτησης του
οφειλέτη, να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση
και να καταβάλουν τις οφειλές σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.

•

Οφειλές οι οποίες τελούν σε πάγια ρύθμιση
α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 24 μηνιαίες
δόσεις της οποίας οι όροι τηρούνται, μπορούν να υπαχθούν για το υπόλοιπο των
οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.
Για τον καθορισμό του αριθμού δόσεων της
νέας ρύθμισης αφαιρείται το πλήθος δόσεων που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο της
υφιστάμενης ρύθμισης.

•

Οφειλές οι οποίες τελούν σε πάγια ρύθμιση β’ υπαγωγής καταβολής σε έως 24 μηνιαίες δόσεις, της οποίας οι όροι τηρούνται,
μπορούν να υπαχθούν για το υπόλοιπο των
οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.
Για τον καθορισμό του αριθμού δόσεων της
νέας ρύθμισης α’ υπαγωγής (σε έως 48 δόσεις) αφαιρείται το άθροισμα του πλήθους
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•

Οφειλές οι οποίες είχαν υπαχθεί σε πάγια
ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 24
μηνιαίες δόσεις, η οποία απωλέσθη, και δεν
έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση β’ υπαγωγής, δύνανται να υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση
α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 48 μηνιαίες
δόσεις. Για τον καθορισμό του αριθμού δόσεων της νέας ρύθμισης (σε έως 48 δόσεις)
αφαιρείται το πλήθος δόσεων που είχαν καταβληθεί έως την απώλεια της πρώτης ρύθμισης α’ υπαγωγής.

•

Οφειλές οι οποίες είχαν υπαχθεί σε πάγια
ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 24
μηνιαίες δόσεις και εν συνεχεία υπήχθησαν
σε πάγια ρύθμιση β’ υπαγωγής, η οποία έχει
απολεσθεί, μπορούν να υπαχθούν για το
υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις. Για τον καθορισμό του αριθμού δόσεων της νέας ρύθμισης αφαιρείται
το άθροισμα του πλήθους των δόσεων που
είχαν καταβληθεί έως την απώλεια της πρώτης ρύθμισης α’ υπαγωγής και των δόσεων
που είχαν καταβληθεί έως την απώλεια της
ρύθμισης β’ υπαγωγής.
− Οφειλές που ήταν σε νομοθετική ρύθμιση σε ισχύ την 1η/11/2019, η οποία απωλέσθηκε μετά την ημερομηνία αυτή και
εν συνεχεία υπήχθησαν σε πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24 μηνιαίες δόσεις,
της οποίας οι όροι τηρούνται, δύνανται
να υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση καταβολής
σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.
− Οφειλές οι οποίες ήταν σε νομοθετική
ρύθμιση σε ισχύ την 1η/11/2019, η οποία
απωλέσθηκε μετά την ημερομηνία αυτή
και εν συνεχεία υπήχθησαν σε πάγια
ρύθμιση καταβολής σε έως 24 μηνιαίες
δόσεις, η οποία απωλέσθη, μπορούν να
υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών
αυτών σε νέα πάγια ρύθμιση καταβολής
σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α

■

ΠροϋπολογισμόςΑνάπτυξη 6,9% το
2021 και 4,5% το 2022

λύτερης προβλεπόμενης αύξησης του ΑΕΠ.
Η συνολική μεταβολή των φορολογικών εσόδων
μεταξύ 2021 και 2022 ανέρχεται συνολικά στα
3,5 δισ. ευρώ με τους φόρους κατανάλωσης να
συνεισφέρουν κατά περίπου 2,2 δισ. ευρώ και
τους φόρους εισοδήματος κατά 1,3 δισ. ευρώ.
Επίσης, προβλέπεται αύξηση κατά 520 εκατ.
ευρώ των εσόδων των ΟΚΑ από ασφαλιστικές
εισφορές, λόγω αύξησης της απασχόλησης.

Ανάπτυξη 6,9% το 2021 και 4,5% το 2022 προβλέπει ο προϋπολογισμός, όπως αποκαλύπτει στη
γνώμη του επί του σχεδίου του το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δημοσιονομικοί κίνδυνοι
κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2022
μπορεί να προκύψουν από τυχόν αναζωπύρωση
της πανδημίας που θα απαιτήσει νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας και ενίσχυσης του συστήματος
υγείας, τις ενδεχομένως παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις -ιδίως στην ενέργεια- οι οποίες
θα απαιτήσουν ενδεχομένως τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων, τυχόν καταπτώσεις κρατικών
εγγυήσεων και έκδοση δικαστικών αποφάσεων με
αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2022 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 65.594 εκατ. ευρώ, σημαντικά
χαμηλότερες κατά 5.253 εκατ. ευρώ σε σχέση με
εκτιμώμενο ύψος τους για το 2021, εξαιτίας των
μειωμένων δαπανών για την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Ωστόσο, οι δαπάνες αυτές εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με το προβλεπόμενο
ύψος τους στο ΜΠΔΣ 2022-2025 κατά 2.600 εκατ.
ευρώ.

Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης το 2022
σύμφωνα με το σχέδιο Προϋπολογισμού 2022
αναμένεται να παρουσιάσει έλλειμμα 7,4 δισ.
ευρώ, έναντι πρόβλεψης ελλείμματος περίπου
6,7 δισ. ευρώ που είχε αποτυπωθεί στο προσχέδιο. Τόσο τα συνολικά έσοδα είναι αυξημένα σε
σχέση με το προσχέδιο (λόγω της μεγαλύτερης
μεταβολής του ΑΕΠ), όσο και οι δαπάνες.
Συνολικά τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν σε
σχέση με το προσχέδιο κατά 617 εκατ. ευρώ, ενώ
οι δαπάνες κατά 1,3 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα των
ΟΤΑ και των ΟΚΑ είναι επίσης ελαφρώς επιδεινωμένο, λόγω κυρίως της αύξησης των επενδυτικών
δαπανών και της μείωσης της πρόβλεψης για τα
καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές αντίστοιχα, χωρίς όμως αυτό να συνιστά πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας. Το σχέδιο του Προϋπολογισμού
προβλέπει σημαντική αύξηση των εσόδων, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης οικονομικής μεγέθυνσης και της αύξησης της απασχόλησης.

Οι αυξημένες πιστώσεις προβλέπονται στην κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή» κατά 1.708
εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως προβλέψεις για
την αντιμετώπιση της πανδημίας και δαπάνες
ΠΔΕ (550 εκατ. ευρώ), στην κατηγορία «αγορές
παγίων περιουσιακών στοιχείων» κατά 528 εκατ.
ευρώ για φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών και
στην κατηγορία «μεταβιβάσεις» κατά 277 εκατ.
ευρώ. Αυξημένες επίσης είναι οι προβλέψεις
δαπανών στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2022, σε σχέση με τις αντίστοιχες
του προσχεδίου κατά 1.259 εκατ. ευρώ, εξαιτίας
περαιτέρω αύξησης των προβλέψεων για δαπάνες αντιμετώπισης της πανδημίας, καθώς και
του ΠΔΕ (350 εκατ. ευρώ).

Αύξηση φορολογικών εσόδων κατά 536
εκατ. ευρώ
Συγκεκριμένα, τα φορολογικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθουν
σε 50.055 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 536 εκατ.
ευρώ σε σχέση με το προσχέδιο λόγω της μεγα57
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Ασφαλιστικά

■

ρούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική
τους κατηγορία σε ετήσια βάση, ανεξάρτητα από
το εισόδημά τους και τα χρόνια εργασίας τους, καθορίζοντας οι ίδιοι το ύψος της μελλοντικής τους
σύνταξης. Οι εισφορές υγείας ανέρχονται στα 55
ευρώ για την 1η κατηγορία και στα 66 ευρώ για τη
2η έως 6η κατηγορία. Στα ποσά προστίθεται και η
εισφορά των 10 ευρώ υπέρ της ανεργίας.

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας
για ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και
αγρότες το 2022

Ασφαλιστικές κατηγορίες ελεύθερων
επαγγελματιών
Επομένως, οι ασφαλιστικές κατηγορίες των
ελεύθερων επαγγελματιών υπέρ σύνταξης και
υγείας διαμορφώνονται ως εξής:

Αργυρώ Μαυρούλη

1η κατηγορία: 155 ευρώ + 55 +10 = 220 ευρώ
2η κατηγορία: 186 ευρώ + 66 + 10 = 262 ευρώ
3η κατηγορία: 236 ευρώ + 66 + 10 = 312 ευρώ
4η κατηγορία: 297 ευρώ + 66 + 10 = 373 ευρώ
5η κατηγορία: 369 ευρώ + 66 + 10 = 445 ευρώ
6η κατηγορία: 500 ευρώ + 66 + 10 = 576 ευρώ

Στην επιλογή του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν κατά την διάρκεια
του 2022 θα πρέπει να προχωρήσουν ελεύθεροι
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες έως τις 31/1/2022 μεταξύ έξι διαφορετικών
κατηγοριών. Όλοι οι μη μισθωτοί θα πρέπει να
επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία που θα
ακολουθήσουν για τους κλάδους Κύριας και
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής
μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας
(https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/memisthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias) με ενιαία αίτηση και το ποσό θα παραμείνει ίδιο καθ’
όλη τη διάρκεια του 2022. Επισημαίνεται ότι
στη συγκεκριμένη δήλωση για το έτος 2022 δεν
θα περιλαμβάνεται η δήλωση παράλληλης έμμισθης απασχόλησης, καθώς η συγκεκριμένη
δυνατότητα παρέχεται από ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία. Για την πρόσβαση στην εν λόγω
υπηρεσία o χρήστης εισέρχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)
και ακολουθεί τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Εισφορές Μη Μισθωτών -> Δικαιώματα
Κοινωνικής Ασφάλισης -> Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

Οι νέοι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν
την ειδική κατηγορία η οποία θα ισχύει μέχρι τη
συμπλήρωση των πέντε ετών. Η ειδική κατηγορία προβλέπει εισφορά 93 ευρώ για τον κλάδο
σύνταξης και 33 ευρώ για τον κλάδο υγείας, σύνολο 126 ευρώ.
Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής
στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης παρέχεται
η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ τριών
(3) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:
Ασφαλιστικές
Κατηγορίες

Ποσό εισφοράς (€)

1η

42

2η

51

3η

61

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών παρέχεται η
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ τριών
ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Τι θα γίνει εάν κάποιος δεν επιλέξει
Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα
υποβάλουν αίτηση-δήλωση επιλογής/μεταβολής
θα παραμείνουν, για το έτος 2022, στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.
Με βάση τον ν. 4670/2020, οι μη μισθωτοί μπο58

Ασφαλιστικές
Κατηγορίες

Ποσό εισφοράς (€)

1η

26

2η

31

3η

37

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
Υπάρχει βέβαια και μια ειδική -χαμηλότερη- κατηγορία για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες
και αυτοτελώς απασχολούμενους για τα πρώτα 5
έτη από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος,
στα 126 ευρώ (κύρια ασφάλιση και υγεία).

την 1η Ιανουαρίου του 2022 με την ενεργοποίηση των κεφαλαιοποιητικών λογαριασμών του
Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης.
Εντός των επόμενων εβδομάδων, η επταμελής
προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου, ως
μεταβατικό όργανο διοίκησής του, θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης που θα προβλέπει
τον τρόπο είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών
για τους νεοεισερχόμενους, οι οποίοι θα υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης θα προσδιοριστούν
πολύ σύντομα, και ο ΕΦΚΑ θα εισπράττει τις
εισφορές και θα τις αποδίδει στους ατομικούς
κεφαλαιοποιητικούς λογαριασμούς που θα δημιουργηθούν στο ΤΕΚΑ.

Πώς διαμορφώνονται οι εισφορές των
αγροτών
Για τους αγρότες, τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται χαμηλότερα από αυτά των υπόλοιπων μη
μισθωτών, τα οποία αυξήθηκαν σταδιακά. Τα
ποσά περιλαμβάνουν την εισφορά υπέρ κύριας
σύνταξης, υπέρ υγείας και υπέρ της Αγροτικής
Εστίας. Οι έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για τους
αγρότες για το 2022, καταληκτικό έτος της σταδιακής αύξησης, είναι οι εξής:
1η κατηγορία: 91 + 32 + 2 = 125 ευρώ

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι προθεσμίες και
ο χρόνος υποβολής των ΑΠΔ δεν θα τροποποιηθούν και θα συνεχίσουν να υποβάλλονται με
την ίδια διαδικασία, όπως και σήμερα, δηλαδή
η ΑΠΔ υποβάλλεται έως το τέλος του επόμενου
μήνα από αυτόν που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος. Η διαφοροποίηση που προωθείται, είναι
ότι η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται με την έλευση της νέας χρονιάς με βάση
δύο ταυτότητες πληρωμής: μία για τον e-ΕΦΚΑ
και μία για το ΤΕΚΑ.

2η κατηγορία: 110 + 38 + 2 = 150 ευρώ
3η κατηγορία: 139 + 38 + 3 = 180 ευρώ
4η κατηγορία: 175 + 38 + 4 = 217 ευρώ
5η κατηγορία: 218 + 38 + 4 = 260 ευρώ
6η κατηγορία: 295 + 38 + 6 = 339 ευρώ
Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη
επιλογή τους σε μία από τις έξι.

■

Την ίδια στιγμή, αυστηροποιούνται οι ποινές
για τους εργοδότες, που ενώ παρακρατούν τις
ασφαλιστικές εισφορές, δεν τις αποδίδουν στο
ΤΕΚΑ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος ο εργοδότης δεν μπορεί να προβεί σε καταγγελία
σύμβασης εργαζομένου, αν δεν έχει εξοφλήσει
τις οφειλόμενες εισφορές επικουρικής ασφάλισης προς το ΤΕΚΑ και η απόλυση με αυτό τον
τρόπο θεωρείται άκυρη. Ακόμη δεν θα δίνεται
η δυνατότητα στους εργοδότες να συσσωρεύσουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές,
καθώς θα ενεργοποιείται το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών σε περίπτωση που δεν
αποδίδονται εντός του προβλεπόμενου διμήνου. Άλλωστε δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση
ρύθμισης οφειλών προς το ΤΕΚΑ.

Έρχονται
κατασχέσεις
για μη απόδοση
ασφαλιστικών
εισφορών – Τι φέρνει
το νέο επικουρικό
ταμείο
Αργυρώ Μαυρούλη

Αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
θα βρεθούν οι επιχειρήσεις που δεν θα αποδίδουν τις ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής
ασφάλισης για τους νέους ασφαλισμένους από

Ποιοι ασφαλισμένοι εντάσσονται στο ΤΕΚΑ
Από 1/1/2022 όλοι όσοι μπαίνουν στην αγορά
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Ασφαλιστικά
ομάδα διαχείρισης από άρτια καταρτισμένους
επαγγελματίες διαχειριστές, η οποία σε συνεργασία με εξωτερικούς διαχειριστές θα υλοποιεί
την καθορισμένη επενδυτική στρατηγική με τον
βέλτιστο τρόπο για το συμφέρον των ασφαλισμένων.

εργασίας για πρώτη φορά (ανεξαρτήτως ηλικίας), θα υπάγονται στο ΤΕΚΑ για την επικουρική
ασφάλισή τους, εφόσον απασχολούνται σε κλάδο για τον οποίο υπάρχει υποχρεωτικότητα επικουρικής ασφάλισης. Αφορά, δηλαδή, μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μηχανικούς
και δικηγόρους.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του ΤΕΚΑ θα
έχει την ευθύνη της αναγνώρισης, της παρακολούθησης, της μέτρησης, της αξιολόγησης και
της διαχείρισης του ρίσκου των επενδύσεων
των ασφαλισμένων. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Από 1/1/2023 θα υπάρχει δυνατότητα να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ:
•

•

Ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής
Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ) που
έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 και μετά και οι
οποίοι επιθυμούν να μεταβούν από τον προαναφερόμενο Κλάδο στο ΤΕΚΑ. Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να
ασκήσει το δικαίωμά της για υπαγωγή στην
ασφάλιση του ΤΕΚΑ μέχρι τις 31.12.2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΑ θα πρέπει
να έχει οριστεί έως τον Σεπτέμβριο του 2022.
Η διαδικασία επιλογής των προσώπων που θα
απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται σε
ιδιαίτερα αυξημένες αυστηρές απαιτήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας

Εργαζόμενοι που απασχολούνται σε κλάδους για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση
(π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες,
αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί) και οι
οποίοι διατηρούν το δικαίωμα ένταξης στο
ΤΕΚΑ μέχρι να συμπληρώσουν το 35ο έτος
της ηλικίας τους.

Στους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ θα προσφέρεται ένα βασικό συνταξιοδοτικό-επενδυτικό
προϊόν (default) που θα συνδυάζει το κατάλληλο μείγμα κινδύνου, απόδοσης και ασφάλειας
για όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου ενός
τυπικού ασφαλισμένου χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαχείριση των εισφορών του. Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα
έχει δομή κύκλου ζωής. Δηλαδή, η σύνθεσή του
θα διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία του
κάθε ασφαλισμένου και θα αντιστοιχεί σε σύνθεση με υψηλότερο ρίσκο για τους νεότερους
σε ηλικία ασφαλισμένους, το οποίο βαθμιαία
θα μειώνεται καθώς ο ασφαλισμένος πλησιάζει
στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Το ύψος των εισφορών δεν διαφοροποιείται
από εκείνο του ισχύοντος συστήματος, διαμορφώνεται δηλαδή σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο μέχρι και
τον Μάιο του 2022, και σε 3% για τον καθένα
εφεξής και θα πιστώνονται στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Στους ασφαλισμένους θα προσφέρονται και
άλλα συνταξιοδοτικό-επενδυτικά προϊόντα,
επίσης με δομή κύκλου ζωής αλλά με διαφορετικό προφίλ ρίσκου, για αυτούς που θέλουν μόνοι
τους να επιλέξουν τη διαβάθμιση του ρίσκου
που επιθυμούν να αναλάβουν. Ο ασφαλισμένος
θα κατατάσσεται αυτομάτως στο default χαρτοφυλάκιο και θα μπορεί μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας να επιλέξει διαφορετικό χαρτοφυλάκιο ή συνδυασμό χαρτοφυλακίων.

Χαρακτηριστικά Επενδύσεων
Οι εισφορές των ασφαλισμένων θα επενδύονται σε ευρέως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια μετοχικών, ομολογιακών και καταθετικών
επενδυτικών προϊόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΑ, το οποίο φέρει και την τελική ευθύνη των επενδύσεων, συνεπικουρούμενο από
την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου χαράσσει
την στρατηγική των επενδύσεών του. Το ΤΕΚΑ
θα αναπτύξει εσωτερικά, μέσω της Διεύθυνσης
Επενδύσεων του Ταμείου, ισχυρή επενδυτική

Εάν το επιθυμεί, ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει το χαρτοφυλάκιό του
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κάθε τρία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, η σύσταση του ΤΕΚΑ προς τους ασφαλισμένους θα
είναι να εμπιστευτούν τους επαγγελματίες διαχειριστές του Ταμείου και να παραμείνουν στο
default χαρτοφυλάκιο, καθ’ όλη τη διάρκεια του
εργασιακού τους βίου.

αποκτήσει επιχειρησιακή επάρκεια.
Κατά την τρίτη περίοδο (από τις αρχές 2025 και
πέρα) μετά και την προσθήκη των προαιρετικά
ασφαλισμένων στο ΤΕΚΑ (γεννηθέντων μετά
την 1/1/1987), η δομή κύκλου ζωής στο default
χαρτοφυλάκιο θα αποκτήσει και λειτουργική
διάσταση. Δηλαδή, τα χαρτοφυλάκια των ασφαλισμένων θα διαφοροποιούνται στο επίπεδο
ρίσκου ανάλογα με την ηλικία τους. Ταυτόχρονα θα προσφερθούν στους ασφαλισμένους και
άλλα κατάλληλα διαμορφωμένα συνταξιοδοτικά/επενδυτικά προϊόντα διαβαθμισμένου ρίσκου για εκείνους τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να επιλέγουν και να ρυθμίζουν μόνοι
τους το επίπεδο κινδύνου των συνταξιοδοτικών
αποταμιεύσεών τους. Παράλληλα το Ταμείο θα
συστήσει τη δική του Επενδυτική Επιτροπή, η
Διεύθυνση Επενδύσεων θα αναλάβει πιο ενεργητικό ρόλο, ενώ η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ θα συνεχίσει
να υποστηρίζει την επενδυτική λειτουργία του
ΤΕΚΑ ως εξωτερικός διαχειριστής. Εντός διετίας
από της έναρξη της τρίτης περιόδου, το ΤΕΚΑ θα
δημιουργήσει μητρώο πιστοποιημένων εξωτερικών διαχειριστών διευρύνοντας τη γκάμα των
επενδυτικών του επιλογών.

Επενδυτική λειτουργία
Η επενδυτική λειτουργία του Ταμείου θα αναπτυχθεί σταδιακά σε τρεις φάσεις (περιόδους).
Το επίπεδο, η δομή και η διαβάθμιση του ρίσκου
των τοποθετήσεων των αποταμιεύσεων των
ασφαλισμένων είναι στην απόλυτη ευθύνη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ (η Προσωρινή
Διοικούσα Επιτροπή δεν διαθέτει τα κατάλληλα
εργαλεία για να αναλάβει αυτή την ευθύνη).
Κατά την πρώτη, μεταβατική, περίοδο οι επενδύσεις των εισφορών των ασφαλισμένων θα
επενδυθούν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
πολύ χαμηλού κινδύνου (υψηλότοκες καταθέσεις του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος).
Η μεταβατική περίοδος θα διαρκέσει έως και
ένα εξάμηνο μετά την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου, ώστε αυτό να έχει τον απαραίτητο
χρόνο για να διαμορφώσει και να παραμετροποιήσει την επενδυτική στρατηγική του Ταμείου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και το πρώτο
εξάμηνο του 2023 οι ασφαλιστικές εισφορές θα
βρίσκονται σε αποταμιευτικό λογαριασμό στην
Τράπεζα της Ελλάδος με απόδοση 1,5%.

■

Κατά τη δεύτερη περίοδο, 2023- 2024, θα προσφέρεται στους ασφαλισμένους μόνο το default
χαρτοφυλάκιο με επενδύσεις σε ένα διευρυμένο
και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αξιογράφων, το οποίο θα έχει δομή κύκλου ζωής. Στην
πράξη, σε αυτήν τη φάση όλοι οι ασφαλισμένοι
θα έχουν τον ίδιο τύπο χαρτοφυλακίου λόγω
του ομοιόμορφου/παραπλήσιου της ηλικίας
τους. Η επενδυτική επιτροπή της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ
θα υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στη
διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής του
Ταμείου, ενώ η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ θα λειτουργεί ως
εξωτερικός διαχειριστής και θα υποστηρίζει την
υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής του
Ταμείου. Κατά το διάστημα αυτό η Διεύθυνση
Επενδύσεων του Ταμείου θα στελεχωθεί και θα

Ποιοι μπορούν
να ρυθμίσουν τις
ασφαλιστικές οφειλές
τους σε 72 δόσεις
Αργυρώ Μαυρούλη

Ως «μάννα εξ’ ουρανού» υποδέχθηκαν χιλιάδες
μη μισθωτοί την ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών προς τον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Η ρύθμιση απευθύνεται σε 767.645 μη μισθωτούς ασφαλισμένους
με οφειλές 1,5 δισ. ευρώ και επιτρέπει τον διακανονισμό των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ σε
έως και 72 μηνιαίες δόσεις.
Αναλυτικότερα στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι για οφειλές που δημιουργήθηκαν
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Ασφαλιστικά
Δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής
καταβολής μέχρι και σε 72 δόσεις. Η βασική
οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία
υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο
μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με επιτόκιο 2,5% ετησίως υπολογιζόμενο. Από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται περαιτέρω επιβάρυνση πρόσθετων τελών,
προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης
καταβολής.

λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού εντός της χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου
2020 έως Ιουνίου 2021, με την προϋπόθεση να
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και να έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο.
Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών για 767.645
μη μισθωτούς για το χρονικό διάστημα από
01.01.2020 έως 30.09.2021, η ένταξη των οποίων στο Κ.Ε.Α.Ο. ξεκίνησε επίσης από 01.12.2021.
Επισημαίνεται επίσης πως οι οφειλές Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 2020 που είχαν
τεθεί σε αναστολή είσπραξης δεν εντάσσονται
στην εν λόγω ρύθμιση καθώς δεν θεωρούνται
ληξιπρόθεσμες. Η περίοδος αναστολής είσπραξης αυτών των οφειλών λήγει στις 31/12/2021.
Έτσι το τετράμηνο Φεβρουαρίου-Μαΐου 2020
που δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο μέχρι
31/12/2021 θα μπορεί από/1/2022 να ενταχθεί
και αυτό στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Κατ’ εξαίρεση, εάν οι ανωτέρω οφειλές υπαχθούν σε σχήμα ρύθμισης έως και 36 μηνιαίων
δόσεων σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δεν επιβαρύνονται με το αναφερόμενο
επιτόκιο.
Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των 50 ευρώ.

Απώλεια ρύθμισης
Η ρύθμιση απόλλυται στην περίπτωση που δεν
καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε
δύο δόσεις της ρύθμισης.

Ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να
επηρεάζεται από τη ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό έχει
δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με την
συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται
από τη ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου
οφειλέτη. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης ρύθμισης. Η απώλεια της ρύθμισης
έχει ως αποτελέσματα:

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

•

την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

•

τη μετατροπή ως απαιτητού του συνόλου
του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων,

•

την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με
όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέσα.

h t t p s : // w w w.e f k a . go v. g r/e l /e l e k t r o n i ke s yperesies/elektronikes-yperesies-keao.
Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από τη
πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό ραντεβού μέσα από τον
ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Για τους οφειλέτες που εντάσσονται στη ρύθμιση:
•

Υπαγωγή στη ρύθμιση
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Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του
οφειλέτη κατά τις διατάξεις του άρθρου 1
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του α.ν. 86/1967 και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του
άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
•

Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της,
διακόπτεται,

•

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης,

•

Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της ακίνητης
και κινητής περιουσίας του οφειλέτη. Για τις
κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που επιβλήθηκαν έως την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται
με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας
τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του
παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.

•

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες
υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται
πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της
ρύθμισης.

•

■

ασφάλισης προς θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης ή/και προσαύξηση του ποσού
της σύνταξης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους,
του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά σε
καμία περίπτωση μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, εφόσον, βεβαίως, καταστούν συνταξιούχοι με την αίτησή τους αυτή.
Δηλαδή δεν απαιτείται η αίτηση αναγνώρισης
πλασματικού χρόνου ασφάλισης να έχει κατατεθεί σε προηγούμενο έτος από εκείνο της υποβολής της αιτήσεως συνταξιοδότησης, αλλά ο
αναγνωριζόμενος με την αίτηση αυτή χρόνος
ασφάλισης μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε
προηγούμενο έτος, ακόμη και σε χρόνο παλαιότερο της 18.07.2018, προς θεμελίωση ή κατοχύρωση των τότε ισχυουσών προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης. Ο μέγιστος, δε, δυνατός αναγνωριστέος πλασματικός χρόνος είναι, σε κάθε
περίπτωση, αυτός που αντιστοιχεί στο έτος
εκείνο, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του
οποίου οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν, κατά
τα προαναφερθέντα.
Όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα
συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 01.01.2011 και
εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10
του ν. 3863/2010, μπορούν να υποβάλουν την
αίτηση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης προς θεμελίωση δικαιώματος
συνταξιοδότησης ή/και προσαύξηση του ποσού
της σύνταξης, οποτεδήποτε, προγενέστερα ή
μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση
συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση
μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, εφόσον, βεβαίως, καταστούν συνταξιούχοι με την αίτησή
τους αυτή. Το δικαίωμα, δε, αυτό αποτελούσε
ήδη πάγια ασφαλιστική πρακτική στο πρώην
Δημόσιο.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και υπό την
προϋπόθεση τήρησης των όρων του συγκεκριμένου διακανονισμού δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

Πότε μπορεί να
γίνει αναγνώριση
πλασματικών χρόνων
Αργυρώ Μαυρούλη

Οποτεδήποτε μπορεί να κατατεθεί η αίτηση
αναγνώρισης πλασματικών χρόνων σύμφωνα
με σχετικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα
για όλους τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου

Τα ως άνω έγγραφα και το διαπιστούμενο με
αυτά δικαίωμα για αναγωγή της αναγνώρισης
πλασματικού χρόνου ασφάλισης σε οποιοδήποτε χρόνο, προγενέστερο ή μεταγενέστερο, της
ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως αναγνώ-
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όπως η δυνατότητα κατοχύρωσης ή θεμελίωσης
συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μικρότερο
ηλικιακό όριο ως απόρροια της αναγνώρισης
πλασματικού χρόνου ασφάλισης, περιλαμβανομένου και του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας. Τα ανωτέρω επιδρούν στην πλήρωση της
συνταξιοδοτικής προϋπόθεσης συμπλήρωσης
του χρόνου ασφάλισης και δεν επηρεάζουν την
πλήρωση των τυχών λοιπών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

ρισης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
αιτήσεως συνταξιοδότησης, δεν κατελάμβαναν
τις περιπτώσεις ασφαλισμένων, των οποίων
οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των πρώην
φορέων κύριας ασφάλισης που έχουν ενταχθεί
στον eΕ.Φ.Κ.Α. δεν τροποποιήθηκαν με τον ν.
3863/2010, ούτε αργότερα με τον ν. 4093/2012
και παρέμειναν ως είχαν μέχρι και 18.8.2015.
Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται,
ενδεικτικώς, ασφαλισμένοι των πρώην ειδικών ταμείων που υπήχθησαν στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι
31.12.1982 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση τριανταπέντε (35)
ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2
του ν. 3029/2002, προϋπόθεση που δεν τροποποιήθηκε με τους ν. 3863/2010 και 4093/2012 και
παρέμεινε ως είχε μέχρι και 18.8.2015.

Επομένως, για όλους τους ασφαλισμένους του
e-Ε.Φ.Κ.Α., η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού
χρόνου ασφάλισης προς θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης ή/και προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του
έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμη
και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την αίτηση
συνταξιοδότησης, εφόσον, βεβαίως, καταστούν
συνταξιούχοι με την αίτησή τους αυτή. Δηλαδή
δεν απαιτείται η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης να έχει κατατεθεί σε
προηγούμενο έτος από εκείνο της υποβολής της
αιτήσεως συνταξιοδότησης, αλλά ο αναγνωριζόμενος με την αίτηση αυτή χρόνος ασφάλισης
μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, ακόμη και σε χρόνο παλαιότερο της
18.07.2018, προς θεμελίωση ή κατοχύρωση των
τότε ισχυουσών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εκκρεμείς
αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού νομοθεσία δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος ή για
καταβολή σύνταξης (στο Δημόσιο), η σταδιακή
αύξηση αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος ή η καταβολή σύνταξης
(στο Δημόσιο) προβλέπεται με τη συμπλήρωση
τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης, ενώ σε κάθε
άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή με το ν.
4336/2015 επήλθε τροποποίηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και για εκείνους τους
ασφαλισμένους, των οποίων οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ενταχθέντων στον
e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέων κύριας ασφάλισης
δεν είχαν τροποποιηθεί με το ν. 3863/2010 ή το
ν. 4093/2012 και είχαν παραμείνει ως είχαν μέχρι και 18.08.2015, προκύπτει ότι, για λόγους
ίσης μεταχείρισης όλων των ασφαλισμένων
των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης και Δημοσίου, από
18.07.2018 και εφεξής δεν υφίσταται πλέον διαφοροποίηση μεταξύ τους ως προς τον χρόνο
υποβολής αιτήσεως αναγνώρισης πλασματικού
χρόνου ασφάλισης και των συνεπειών αυτής,

■

Πως οι ιδιώτες
δικηγόροι και
λογιστές θα εκδίδουν
συντάξεις - Βήμα
βήμα η διαδικασία
Αργυρώ Μαυρούλη

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υπο-
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βολής της αίτησης συνταξιοδότησής τους στο
efka.gov.gr θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να επιλέξουν τον πιστοποιημένο δικηγόρο ή λογιστή
που επιθυμούν να βγάλει τη σύνταξη τους από
την ερχόμενη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου. Οι πιστοποιημένοι σε πρώτη φάση θα μπορούν να συμβάλουν στην έκδοση μόνο νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά τις 15
Νοεμβρίου.

εξαιρούνται των δύσκολων υποθέσεων, που κυρίως αφορούν:

Το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ μετά την
ολοκλήρωση της αίτησης συνταξιοδότησης θα
δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο να
μπει στη λίστα των πιστοποιημένων ιδιωτών
που είναι διαθέσιμοι (και έχουν αναλάβει λιγότερες από 5 υποθέσεις).

•

Έκδοση σύνταξης διαδοχικής ασφάλισης
(δηλαδή όταν ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστεί στην εργασιακή του διαδρομή σε δύο,
τρία ή και περισσότερα ταμεία).

•

Παράλληλη ασφάλιση (δύο ταμεία που
ασφαλίζουν τον ίδιο (εργασιακό) χρόνο τον
ασφαλισμένο).

•

Υποθέσεις αιτούντων για δεύτερη σύνταξη.

•

Διαγραφή χρόνου ασφάλισης.

Υπηρεσίες πιστοποιημένων
Ο ασφαλισμένος που καταθέτει τώρα αίτηση
συνταξιοδότησης μπορεί να αναθέσει στον πιστοποιημένο δικηγόρο ή λογιστή την έκδοση
της σύνταξής του υποβάλλοντας αίτηση στον
e-ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει πιστοποιημένο επαγγελματία από το ειδικό μητρώο
πιστοποιημένων επαγγελματιών.

Αφού επιλέξει ο ασφαλισμένος αυτόν που επιθυμεί, τότε ορίζει και την ημερομηνία και ώρα
του ραντεβού με τον πιστοποιημένο δικηγόρο
και λογιστή. Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος θα
λάβει e-mail ότι η υπόθεσή του έχει ανατεθεί
στον πιστοποιημένο επαγγελματία της επιλογής του και ότι ισχύει το ραντεβού που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης.

Το πρώτο που μπορεί να ζητήσει είναι βεβαίωση
χρόνου ασφάλισης, μια εργασία που πρέπει να
προηγηθεί για την συνταξιοδότηση.

Μέχρι σήμερα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές θα πρέπει
να συνδεθούν στην πλατφόρμα, προκειμένου
να ορίσουν την χρονική διαθεσιμότητά τους για
τα ραντεβού με τους ασφαλισμένους που θα
υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και θα
τους αναθέτουν την υπόθεσή τους.

Επίσης απαραίτητη είναι η βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία.
Σε περίπτωση οφειλών, πρέπει να ζητήσει από
τον επαγγελματία να υποβάλει αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών. Υπενθυμίζουμε ότι
προϋπόθεση καταβολής της σύνταξης είναι ο δικαιούχος να μην έχει χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ που
να υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ. Το ποσό μειώνεται στα 6.000 ευρώ για ασφαλισμένους του
ΟΓΑ. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός φορείς, τότε το όριο ορίζεται σωρευτικά σε 20.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις
όπου η οφειλή είναι υψηλότερη, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εφάπαξ
το υπερβάλλον οφειλόμενο ποσό, διαφορετικά
υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση οφειλών.

Μέσω αυτής της διαδικασίας από την ερχόμενη
Δευτέρα οι 179 πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι πιάνουν δουλειά στον e-ΕΦΚΑ και θα
μπορούν να επιλέγονται από τους ασφαλισμένους για να αναλάβουν την ταχεία έκδοση της
σύνταξης τους.
Σε πρώτη φάση οι δικηγόροι και λογιστές θα
έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν συνταξιοδοτικές υποθέσεις του τ. ΙΚΑ, τ. ΟΓΑ και τ.
ΟΑΕΕ. Οι κατηγορίες αυτών των συντάξεων καλύπτουν περίπου το 75% του συνόλου των νέων
συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Μία ακόμα εργασία που μπορεί να αναλάβει
ο πιστοποιημένος επαγγελματίας είναι να εκδώσει βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Οι
ειδικοί συμβουλεύουν τους ασφαλισμένους να

Όλες οι δύσκολες συνταξιοδοτικές υποθέσεις
παραμένουν ως αντικείμενο στον ΕΦΚΑ και
τους υπαλλήλους του υπερ ταμείου. Είναι ενδεικτικό ότι οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες
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της σύνταξης.
Εφόσον, ο αιτών δεν εξοφλήσει εντός δύο μηνών
από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξης ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της
εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού μήνα,
όπως αυτό είχε προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

μην εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια προτού
μπουν στην τελική ευθεία για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Μόνο τότε θα ξέρουν
πραγματικά πόσα χρόνια τους λείπουν και αν
τους συμφέρει η εξαγορά. Οι ίδιοι λένε ότι πολλοί ασφαλισμένοι βιάστηκαν να αναγνωρίσουν
χρόνια τα οποία τελικά δεν χρειάστηκαν, καθώς
υπολόγισαν λάθος γιατί άλλαξε η νομοθεσία.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αν ο υποψήφιος
συνταξιούχος δεν εξοφλήσει εντός δύο μηνών
το υπερβάλλον ποσό, τότε η έναρξη καταβολής
της σύνταξης οριοθετείται την πρώτη μέρα του
επόμενου μήνα από εκείνον που θα πραγματοποιηθεί η σχετική εξόφληση του ποσού.

Ως τελευταίο βήμα της επεξεργασίας του φακέλου του, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει από
τον ιδιώτη να καταρτίσει σχέδιο προσωρινής ή
οριστικής σύνταξης. Όπως προβλέπει ο νόμος,
αν ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ δεν προβάλλει ένσταση εντός ενός μηνός, εκδίδεται η
οριστική σύνταξη του ασφαλισμένου.

■

Οι 3 κατηγορίες ασφαλισμένων - οφειλετών που
μπορούν άμεσα να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης είναι:
•

Αυτοαπασχολούμενοι - επιστήμονες, δικηγόροι, γιατροί, μηχανισκοί, εργολήπτες,
συμβολαιογράφοι, υγειονομικοί, γενικώς
ασφαλισμένοι στο πρώην Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι οφείλουν πάνω από 15.000 ευρώ και έως
20.000 ευρώ. Μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν, καθώς οι αιτήσεις όσων χρωστούσαν από 15.000 ευρώ και
πάνω απορρίπτονταν μέχρι το χρέος τους να
πέσει στις 15.000. Πλέον το όριο των οφειλών που “ξεκλειδώνει” την πόρτα της συνταξιοδότησης είναι και γι αυτή την κατηγορία
ασφαλισμένων στα 20.000 ευρώ. Συνεπώς
όσοι οφείλουν πάνω από 15.000 αλλά κάτω
από 20.000 ευρώ μπορούν πλέον άμεσα να
υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

•

Ελεύθεροι επαγγελματίες Ο.Α.Ε.Ε. που είχαν
βασικές οφειλές άνω των 14.202 ευρώ και
συνολικό χρέος (βασική οφειλή και προσαυξήσεις) κάτω από 20.000 ευρώ.

Συνταξιοδότηση
με οφειλές για
τρεις κατηγορίες
ασφαλισμένων
Αργυρώ Μαυρούλη

Πολλαπλασιάζονται καθημερινά οι αιτήσεις
συνταξιοδότησης ασφαλισμένων με οφειλές
προς τον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι ζητούν την αποπληρωμή του ποσού που χρωστούν μέσω της μελλοντικής σύνταξης που θα λάβουν. Πρόκειται
για τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους με
οφειλές έως 20.000 ευρώ και αγρότες με οφειλές
έως 6.000 ευρώ.

Η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά
οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς
τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού
χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές
επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000
ευρώ.

Η εξόφληση του χρέους θα γίνεται με παρακράτηση της οφειλής από τις καταβαλλόμενες συντάξεις σε ως 60 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο
ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ. Σε περίπτωση
που η οφειλή είναι μεγαλύτερη από τα συγκεκριμένα όρια, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει πρώτα την διαφορά και στην συνέχεια θα γίνει η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού μέσω

•
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Αγρότες του πρ. ΟΓΑ με χρέη άνω των 4.000
ευρώ και έως 6.000 ευρώ. Όπως αναφέρει η
επίμαχη διάταξη, ειδικά ως προς τις οφειλές

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
που προκύπτουν μόνο από υπαγωγή στην
ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το οφειλόμενο από τον
ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά το ποσό
των 6.000 ευρώ.

■

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος λόγω
μη εμπρόθεσμης καταβολής του υπερβάλλοντος ποσού, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης
συνταξιοδότησης και η οφειλή θα προσδιορίζεται μεν με τιμές της νέας αίτησης και θα κοινοποιείται έγγραφο οφειλής με δίμηνη προθεσμία, αλλά με υποχρέωση για καταβολή μόνο
του υπερβάλλοντος ποσού.

Αλλάζουν όλα στον
e-ΕΦΚΑ- Τοποθέτηση
ιδιωτικών στελεχών
σε διευθυντικές
θέσεις
Αργυρώ Μαυρούλη

Την συμμετοχή ιδιωτών και σε διευθυντικές θέσεις του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το
νομοσχέδιο που προωθεί ο υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου αναμένεται να παρουσιαστούν στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο και
θα περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός νέου μοντέλου διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, εντός των πλαισίων της συνταγματικής νομιμότητας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο
Έστω ότι ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον 5/2020.
Κοινοποιείται έγγραφο οφειλής, για καταβολή ποσού 10.000 ευρώ επί συνολικής οφειλής
ύψους 30.000 ευρώ, με λήξη της δίμηνης προθεσμίας τον 5/2021, στην οποία ο υποψήφιος
συνταξιούχος δεν ανταποκρίνεται. Τον 6/2021
και ενώ το αρχικό αίτημα δεν έχει απορριφθεί,
εκδηλώνει την επιθυμία να εξοφλήσει την κοινοποιηθείσα οφειλή. Θα πρέπει να καταβάλλει το
ποσό τον 10.000 ευρώ το οποίο εάν εξοφληθεί
τον ίδιο μήνα (6/2021), η έναρξη συνταξιοδότησης θα είναι η πρώτη μέρα του επόμενου μήνα
της εξόφλησης, ήτοι 01/07/2021.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη, η νέα επιλογή διοικητικής λειτουργίας του μεγαλύτερου
ασφαλιστικού φορέα της χώρας έχει τη σύμφωνη γνώμη του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου
να επιτευχθεί ο συνολικός εκσυγχρονισμός του
e-ΕΦΚΑ, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
και η ταχύτερη απονομή των 300.000 εκκρεμών
αιτήσεων συνταξιοδότησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο
Έστω ότι ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον 5/2020. Κοινοποιείται έγγραφο οφειλής, για καταβολή ποσού 5.000 ευρώ
επί συνολικής οφειλής ύψους 25.000 ευρώ, με
λήξη της δίμηνης προθεσμίας τον 12/2020, στην
οποία ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν ανταποκρίνεται και έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση.

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ βρίσκεται υπό διαμόρφωση, με τις διαβουλεύσεις
μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών να κορυφώνονται κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου.
Το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη
Βουλή με την έλευση της νέας χρονιάς, κι αφού
προηγηθεί η απαιτούμενη διαβούλευση.
Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να
προχωρήσει σε καινοτόμες παρεμβάσεις με την
εισαγωγή υψηλόβαθμων στελεχών από τον ιδιωτικό αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
οι οποίοι θα έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και
προσόντα. Ο κ. Χατζηδάκης έχει ξεκαθαρίσει
ότι ο ΕΦΚΑ, όπως σχεδιάστηκε από την αρχή,
είναι ένας βαρύς, δυσκίνητος δημόσιος οργανισμός. Στο πλαίσιο αυτό, το νομοσχέδιο θα
αντιμετωπίζει τη δυσκινησία, τη γραφειοκρα-

Υποβάλλει νέο αίτημα τον 7/2021 και η οφειλή
κατά την ημερομηνία αυτή προσδιορίζεται σε
28.000 ευρώ. Θα πρέπει να κοινοποιηθεί έγγραφο οφειλής, με νέα δίμηνη προθεσμία για την
καταβολή μόνο του υπερβάλλοντος ποσού, δηλαδή των 8.000 ευρώ.
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Ασφαλιστικά
τομέα, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει
αντιδράσεις.
τία και τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση
του πολίτη, μέσω της εισαγωγής νέων μεθόδων
management για την ταχύτερη λήψη των αποφάσεων, χωρίς να ιδιωτικοποιείται ο e-ΕΦΚΑ,
όπως ξεκαθαρίζουν υψηλόβαθμα στελέχη του
υπουργείου Εργασίας.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί μια ακόμη
στρατηγική επιλογή του κ. Χατζηδάκη στην λογική ένταξης του ιδιωτικού τομέα στην λειτουργία
του e-ΕΦΚΑ καθώς έχουν προηγηθεί η δημιουργία ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου 1555 για την
εξυπηρέτηση των πολιτών και η ένταξη πιστοποιημένων ιδιωτών δικηγόρων και λογιστών
στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Οι πέντε βασικοί άξονες του νομοσχεδίου
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει πέντε βασικούς
άξονες:
•

•

Ολοκλήρωση του νέου οργανογράμματος
του e-ΕΦΚΑ με την αξιοποίηση και ιδιωτικής
εταιρείας συμβούλων. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η λειτουργική ενοποίηση 388 οργανικών
μονάδων των πρώην ασφαλιστικών ταμείων
σε 158. Σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό, με
την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Οργανογράμματος τους πρώτους μήνες του 2022,
θα λειτουργούν πανελλαδικά, αντί των ανωτέρω 388 μονάδων τ. ΦΚΑ, 12 Περιφερειακές
Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης
(ΠΥΣΥ), 119 Τοπικές Διευθύνσεις και 27 Αποκεντρωμένα Τμήματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

•

Fast track αποστάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων. Σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου
θα προβλέπεται η απόσπαση και μετάταξη
υπαλλήλων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του τμήματος
που απασχολούνται στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προχωράει τάχιστα η αντικατάστασή τους.

•

Αλλαγή στο σύστημα προμηθειών. Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη αυτή την στιγμή
απαιτούνται ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες για την εξασφάλιση των απαραίτητων
προμηθειών για την εύρυθμη λειτουργία
του e-ΕΦΚΑ. Το σύστημα θα αλλάξει ριζικά
με στόχο να γίνει πιο ευέλικτο.

•

Αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Υπό συζήτηση παραμένει πως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί συνολικά η ακίνητη περιουσία του
e-ΕΦΚΑ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ενεργοποίησης Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης της
Ακίνητης Περιουσίας του ΕΦΚΑ με έμπειρα
στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι και το 2016 η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας είχε θεσμοθετήσει τη δημιουργία εταιρείας, η οποία όμως δεν προχώρησε
με αποτέλεσμα η περιουσία των ταμείων επί
σειρά ετών να παραμένει ανεκμετάλλευτη
και τα ταμεία να χάνουν σημαντικά έσοδα.

Με την ολοκλήρωση του οργανογράμματος θα
καταγραφούν ποια κτίρια του ταμείου θα χρησιμοποιηθούν για ιδιόχρηση, σε ποια ιδιόκτητα
κτίρια θα μεταφερθούν και θα συγχωνευτούν
υπηρεσίες του ταμείου, ποια θα παραμείνουν μισθωμένα από τον e-ΕΦΚΑ και ποια θα διατεθούν
προς εκμετάλλευση. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο Φορέας έχει στην κατοχή του συνολικά 230
πλήρη κτίρια, από 55 έως και 26.062 τ.μ., ενώ παράλληλα διαθέτει οριζόντιες ιδιοκτησίες σε 169
κτίρια από 30 έως 18.416 τ.μ. καθώς και συνολικά
69 οικόπεδα (45-35.600 τ.μ.) και 49 αγροτεμάχια
(13-107.210 τ.μ.). Η συνολική αντικειμενική αξία
της ακίνητης περιουσίας του εκτιμάται σε 1,4
δισ. ευρώ, με το 14% αυτής να παραμένει πλήρως
αναξιοποίητο. Υπάρχουν συνολικά 35 διατηρητέα ακίνητα, συνολικού εμβαδού 79.679 τ.μ., εκ
των οποίων τα 24 είναι κενά. Στόχος του υπουρ-

Διευθυντικά στελέχη από τον ιδιωτικό και
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έως και τρία χρόνια θα μπορούν να επιλέξουν να εργαστούν
στον e-ΕΦΚΑ στελέχη από τον ιδιωτικό και
ευρύτερο δημόσιο τομέα σε επιτελικές θέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό
των ιδιωτών θα είναι περιορισμένο και θα
ορίζεται με συγκεκριμένο ποσοστό στις διατάξεις του νομοσχεδίου. Αυτή τη στιγμή,
υπολογίζεται ότι ο ΕΦΚΑ σε όλη την χώρα
έχει περίπου 200 διευθυντές. Η αμοιβή των
στελεχών θα διαφέρει από αυτή που λαμβάνουν τα διευθυντικά στελέχη του δημοσίου
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ξης λόγω θανάτου συνταξιούχου περιορίζεται
στους 2 μήνες.

γείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ είναι η εξασφάλιση επιπλέον εσόδων για το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης, αλλά και η αναβάθμιση των περιοχών που βρίσκονται τα ακίνητα του Φορέα, κυρίως στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

■

Η ηλεκτρονική μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου ξεκινά σήμερα να καλύπτει όλα τα τέως Ταμεία του Ιδιωτικού Τομέα
και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα
ενταχθεί και ο Δημόσιος Τομέας. Η πλειονότητα των δικαιολογητικών, όπως για παράδειγμα
το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, ληξιαρχική πράξη θανάτου κ.ά. αντλούνται μέσω
διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Πολιτών και
άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Ηλεκτρονικά
η μεταβίβαση
επικουρικής
σύνταξης λόγω
θανάτου
Αργυρώ Μαυρούλη

Τέλος στην γραφειοκρατία για τη μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου βάζει
η νέα υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ καθώς θα γίνεται
μόνο ηλεκτρονικά η διαδικασία. Ενεργοποιείται
η ηλεκτρονική μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου, που επιτρέπει
την έκδοση της επικουρικής σύνταξης εντός 2
μηνών. Η νέα αυτή ηλεκτρονική διαδικασία έρχεται να αντιμετωπίσει άλλο ένα ζήτημα γραφειοκρατίας και πολύμηνων καθυστερήσεων
που ταλαιπωρούσε τους πολίτες σε μία δύσκολη
χρονική στιγμή γι’ αυτούς, έπειτα από την απώλεια των οικείων προσώπων τους.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία
«Αίτηση μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης
λόγω θανάτου» o χρήστης εισέρχεται είτε μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, είτε μέσω
του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.
gov.gr) και ακολουθεί την διαδρομή: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες =>Συνταξιούχοι =>ηλεκτρονική
υποβολή Αίτησης συνταξιοδότησης.

Επισημαίνεται ότι η νέα υπηρεσία αναμένεται
να διευκολύνει έναν σημαντικό αριθμό πολιτών. Ενδεικτικά, τους τελευταίους 12 μήνες το
σύνολο των αιτημάτων που κατατέθηκαν για μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου
ξεπέρασαν τις 20.000. Οι δικαιούχοι της μεταβίβασης μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα και καταργείται η υποχρέωση
επίσκεψης στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Εφόσον
απαιτηθεί, η αρμόδια υπηρεσιακή δομή θα επικοινωνεί κατά περίπτωση με τον αιτούντα, για
τις τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται.

Μέσα στο 2021 τέθηκαν σε λειτουργία από τον
e-ΕΦΚΑ 17 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πλατφόρμες και λογισμικά που διευκολύνουν τόσο την
καθημερινότητα των εργαζομένων όσο και των
υπαλλήλων του Οργανισμού. Κάθε μήνα πραγματοποιούνται πάνω από 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα από τις 52 ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες από την
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και την ενιαία δικτυακή
πύλη του Δημοσίου gov.gr.
Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται
να ανακοινωθούν και επιπλέον ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που αυτοματοποιούν το σύνολο των
ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση των
επικουρικών συντάξεων.

Από την στιγμή, που η κύρια σύνταξη έχει εκδοθεί –η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την έκδοση της επικουρικής- ο χρόνος αναμονής για την απονομή της επικουρικής σύντα69
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Εργασιακά

■

Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται κατά 2% από την 1η Ιανουαρίου 2022, φτάνοντας από τα 650 ευρώ μεικτά στα 663 μεικτά,
ενώ το καθαρό ποσό του μισθού θα αγγίξει τα
569 ευρώ ή 773,5 ευρώ αν συνυπολογισθεί το
γεγονός ότι καταβάλλονται 14 μισθοί τον χρόνο και το νέο κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών θα διαμορφωθεί από 29,04 σε 29,62
ευρώ. Η αύξηση των μεικτών αποδοχών φτάνει
τα 156 ευρώ σε ετήσια βάση.

Διπλή αύξηση στον
κατώτατο μισθό το
2022
Αργυρώ Μαυρούλη

Ο νέος κατώτατος μισθός για τον εργαζόμενο
του ιδιωτικού τομέα με 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσία διαμορφώνεται στα 663 ευρώ και με το
επίδομα γάμου στα 729,30 ευρώ. Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία από 3 έως 6 χρόνια διαμορφώνεται σε 729,3 ευρώ και με το επίδομα γάμου
στα 795,60 ευρώ.

Αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέα συμπληρωματική αύξηση του κατώτατου μισθού και
ημερομισθίου εντός του 2022 εμφανίζεται η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο οικονομικό επιτελείο υπάρχουν συζητήσεις σχετικό με το ποιο
θα μπορούσε να είναι το επιπλέον ποσοστό με
τα σενάρια κυμαίνονται κοντά στο 5 - 7%, συμπληρωματικά του 2% που θα δοθεί από την
1ηΙανουαρίου του 2022 σε περίπου 500.000 εργαζόμενους.

Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία από 6 έως 9
χρόνια διαμορφώνεται σε 795,6 ευρώ και με το
επίδομα γάμου στα 861,60 ευρώ. Για τον μισθωτό με προϋπηρεσία άνω των 9 ετών διαμορφώνεται στα 861,9 ευρώ και με το επίδομα γάμου
στα 928,20 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι θα τηρηθεί απαρέγκλιτα
η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για την
διαμόρφωση του κατώτατου μισθού με τις συζητήσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων και επιστημονικών φορέων να ξεκινούν τις πρώτες
εβδομάδες της νέας χρονιάς.

Σε περίπτωση που αυξηθεί επιπλέον 5% ο κατώτατος μισθός το δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα
διαμορφωθεί στα 696,15 ευρώ και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών στα 31,10
ευρώ.

Διαβούλευση πέντε μηνών

Η εφαρμογή του νέου αυξημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου θα πραγματοποιηθεί το
δεύτερο εξάμηνο του 2022. Στο οικονομικό επιτελείο επιμένουν ότι καθοριστικός παράγοντας
είναι τόσο η ανάπτυξη κοντά στο 7% το 2021
και 4,5% το 2022, επισημαίνοντας όμως ταυτόχρονα ότι υπάρχει δυσκολία στην εκτίμηση των
τελικών μεγεθών λόγω του πληθωρισμού που
δημιουργεί η υγειονομική και ενεργειακή κρίση.

Η διαδικασία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθούδιαρκεί τουλάχιστον 5 μήνες. Με
την έλευση της νέας χρονιάς έως τον Μάρτιο οι
φορείς πρέπει να υποβάλουν τις εκθέσεις τους
στην αρμόδια επιτροπή διαβούλευσης, γίνεται
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, και
έως τις 30 Απριλίου τα τελικά υπομνήματα συγκεντρώνονται και υποβάλλονται στο Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
(ΚΕΠΕ), ώστε έως το τέλος Μαΐου, μαζί με ομάδα ειδικών, να συνταχθεί το τελικό πόρισμα της
διαβούλευσης. Αυτό το πόρισμα υποβάλλεται
στον υπουργό Εργασίας, ο οποίος εισηγείται
στην κυβέρνηση το τελικό ύψος της αύξησης.

Η αύξηση των κατώτατων μισθολογικών ορίων
θα συμπαρασύρει και τους υψηλότερους μισθούς που παραμένουν επί σειρά ετών παγωμένοι, είτε μέσω κλαδικών, είτε και επιχειρησιακών συμβάσεων. Η αύξηση θα επηρεάσει και
τις αμοιβές εργαζομένων με ευέλικτες μορφές
απασχόλησης, ενώ θα συμπαρασύρει και τουλάχιστον 20 επιδόματα, που δίνει κατά κύριο λόγο
ο ΟΑΕΔ.

Να σημειωθεί ότι με την ίδια διαδικασία αποφασίστηκε στο τέλος Ιουλίου 2021 η αύξηση κατά
2% στις κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό το70
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λογικό κόστος.

μέα (663 ευρώ μεικτά), με εφαρμογή όμως από
την 1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά για περίπου 500.000 εργαζόμενους που αμείβονται με
τα κατώτατα όρια.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέοι
ηλικίας 18-29 ετών που δεν διαθέτουν προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό ή
τον δημόσιο τομέα.

Σε κάθε περίπτωση, η όποια απόφαση θα πρέπει
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να λάβει υπόψη της τα στοιχεία καθώς και τις θέσεις και προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΛΣΤΑΤ,
του ΟΑΕΔ, του ΚΕΠΕ, του ΟΜΕΔ, της ΕΙΕΑΔ, καθώς και των ινστιτούτων των εκπροσώπων των
εργαζομένων και των εργοδοτών (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ
– ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ, ΙΟΒΕ).

■

Οι βασικοί άξονες του «Πρώτου Ενσήμου»
είναι οι ακόλουθοι:
Ποιες θέσεις εργασίας επιδοτούνται και πώς
Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου
ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και
εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται
για χρονικό διάστημα έξι μηνών ως εξής:

Ξεκινά από 1η
Ιανουαρίου 2022 το
«Πρώτο ένσημο» Πώς θα λειτουργήσει
το νέο πρόγραμμα για
την ένταξη των νέων
στην αγορά εργασίας
για πρώτη φορά

α) Νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης
επιδοτείται με ποσό 1.200 ευρώ, που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Καταβάλλονται δηλαδή από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και
ανεξάρτητα από το ύψος του. Ποσό ύψους 600
ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης με την
ολοκλήρωση του προγράμματος.
β) Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν.
Η νέα θέση με σύμβαση μερικής απασχόλησης
-που δεν μπορεί να υπολείπεται των 20 ωρών
εβδομαδιαίως- επιδοτείται με 600 ευρώ. Τα 300
ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις και τα υπόλοιπα 300 καταβάλλονται στον
εργοδότη με την ολοκλήρωση του προγράμματος..

Αργυρώ Μαυρούλη
Τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» που ξεκινά την
1ηΙανουαρίου 2022 εξειδικεύει Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, στη βάση της ρύθμισης
του Ν. 4855/2021.
Το πρόγραμμα -που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- στοχεύει στη διευκόλυνση της πρώτης ένταξης των
νέων στην αγορά εργασίας και στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Μέσω της επιδότησης παρέχονται
κίνητρα αφενός στους νέους να αναζητήσουν
την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους
προσλάβειγια να λάβουν την επιδότηση, αφετέρου στους εργοδότες για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας καθώς θα μειώνεται το μισθο-

γ)Εάν η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, η νέα
θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια της
σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με το είδος
της σύμβασης (η μερικής απασχόλησης επιδοτείται με το ήμισυ του ποσού). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασηςεργασίας ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του
ενός μήνα.
Οι νέοι που εντάσσονται στο «Πρώτο Ένσημο»
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χρονα για τον ίδιο εργαζόμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), όπως
ισχύει, με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται σε αυτό.Πρόκειται για το
πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας
που ολοκληρώθηκε προ ημερών και «ανοίγει»
εκ νέου στις 1/1/2022, με την προσθήκη 50.000
νέων θέσεων εργασίας, όπως έχει προαναγγελθεί.

δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις εργασίας τους
δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός εάν
η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες
προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.

Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας

Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της επιδότησης
της παρούσας, η επιχείρηση επιδοτείται από
τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου
μισθού, για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Υπογραμμίζεται ότι ισχύει η ρήτρα της διατήρησης
των θέσεων εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το
«Πρώτο Ένσημο» είναι επιπρόσθετες σε σχέση
προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο
όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την
12η Νοεμβρίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης
της νομοθετικής ρύθμισης για το πρόγραμμα)
για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας
θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων- Λήψη
επιδότησης
Για την ένταξη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στο «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», ακολουθείται η εξής
διαδικασία:

Ο έλεγχος για την συμμόρφωση με την υποχρέωση της διατήρησης των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ και
του e-ΕΦΚΑ. Εάν συναχθεί ότι δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις, οι επιχειρήσειςεκπίπτουν του
προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν
ήδη καταβληθεί αναζητούνται ως αχρεωστήτωςκαταβληθείσες. Στην περίπτωση έκπτωσης
του εργοδότη, ο ωφελούμενος εργαζόμενος δεν
εκπίπτει του προγράμματος.

α)Η επιχείρηση που επιθυμεί να προβεί σε μία
ή περισσότερες νέες προσλήψεις υποβάλλει για
κάθε νέο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση
επιχείρησης – εργοδότη ένταξης στο ανοικτό
πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία της,
τα στοιχεία του νέου που θέλει να προσλάβει,
όνομα τράπεζας και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο
τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα
επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας.

Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας ενός επιδοτούμενου εργαζόμενου στο
πλαίσιο του προγράμματος με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο. Η επιχείρηση όμως μπορεί να
κάνει αίτηση για την έγκρισηνέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

β)Τα στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα του υπό πρόσληψη νέου ελέγχονται και
διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Ελέγχεται δηλαδή ότι ο δυνητικά ωφελούμενος είναι
ηλικίας 18-29 ετών, και ότι δεν διαθέτει προϋπηρεσία. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποδεικτικό
για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

Συνδυασμός με το ανοιχτό πρόγραμμα των
150.000 νέων θέσεων εργασίας
Για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται
και εντάσσεται στο «Πρώτο Ένσημο» και η σύμβαση εργασίας του νεοπροσλαμβανόμενου έχει
διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών, η επιχείρηση,
εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ενταχθεί ταυτό-
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ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι με τίτλο
«Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ωφελούμενου για
το ανοικτό πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνει εκτός
των προσωπικών του στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου ένταξής του στο πρόγραμμα
(τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) και την τράπεζα και τον αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Στην περίπτωση της παράλληλης ένταξής του και στα δύο προγράμματα υποβάλλεται η ίδια ως άνω αίτηση.

γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης της επιχείρησης για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου
στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, η επιχείρηση, αυθημερόν ή
το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από
την έγκριση της αίτησης, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη
του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο
Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,
όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη
στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως
μη γενόμενη.

Σημειώνεται τέλος ότι ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται με βάση το
«Πρώτο Ένσημο» καλύπτει μέρος του αριθμού
των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που
προβλέπονται από την επέκταση του ανοιχτού
προγράμματος των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας κατά 50.000 θέσεις . Το
πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να
εντάξει έναν ή περισσότερους ωφελούμενους
παράλληλα και στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» και στο πρόγραμμα των 150.000 νέων θέσεων εργασίας υποβάλλει για κάθε νέο ξεχωριστή
ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικό έντυπο με τίτλο
«Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη παράλληλης ένταξης στο Ανοικτό Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την ΚΥΑ του Προγράμματος εκείνου.

■

Ύστερα από την έγκριση της αίτησης της επιχείρησης για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου και
στα δύο προγράμματα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η επιχείρηση αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση
των αιτήσεων, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης
εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου,
υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται
σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στα δύο προγράμματα.

Παράταση
προγράμματος
“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” μέχρι
31/3/2022

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2022 το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται οι
εργαζόμενοι που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης στις 31 Οκτωβρίου 2021 σε επιχειρήσεις που πληρούν τα οικονομικά στοιχεία που ορίζονται στην απόφαση,
τα οποία είναι ίδια με αυτά που ίσχυαν για την
περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021.

Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση υποχρεούται
να γνωστοποιήσει άμεσα στον ωφελούμενο την
ένταξή του στο πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»
ή την παράλληλη ένταξή του και στα δύο προγράμματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει το χρόνο εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της εργασιακής σχέσης. Για το χρόνο που δεν εργάζεται
ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το

Ο νεοπροσλαμβανόμενος, αμέσως μετά την
πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα της παρούσας σε
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μενο, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα
υπαγωγής του στον μηχανισμό και τα καταβαλλόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

60% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο διάστημα
αυτό.
Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία
της σύμβασης εργασίας.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της υποβολής δηλώσεων (Α και Β
Φάση) από τις επιχειρήσεις – εργοδότες για την
ένταξη εργαζομένων τους στον μηχανισμό για
τον μήνα Δεκέμβριο 2021.

Όροι

Δηλώσεις Δεκεμβρίου

Στον μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν όσοι
εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης έχουν προσληφθεί έως και τις 31 Αυγούστου του 2021.

Να σημειωθεί ότι έχει ξεκινήσει ήδη η υποβολή
των δηλώσεων για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
του Δεκεμβρίου. Ειδικότερα για τον μήνα Δεκέμβριο 2021 δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ - ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» από επιχειρήσεις – εργοδότες
που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό
για τον μήνα Δεκέμβριο 2021 από σήμερα μέχρι
31/12/2021.

Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες είχαν μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% στο 12μηνο διάστημα μεταξύ Απριλίου 2020-Μαρτίου 2021.
Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μέχρι
31.12.2021 οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τον
e-ΕΦΚΑ, τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής
υποχρεωτικής ασφάλισης και τα Ν.Π.Ι.Δ. που
αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι
εργαζόμενοι που εντάσσονται στον μηχανισμό
δεν απασχολούνται, υπολογιζόμενων επί του
αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων.
Αυτά εφαρμόζονται και επί των δώρων εορτών
και επιδόματος αδείας.

Σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση
γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής
ή τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, για
τον μήνα Δεκέμβριο.

Επίδομα αδείας

■

Να σημειωθεί ότι για τους εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
εντός του έτους 2021 θα καταβληθεί στα μέσα
Ιανουαρίου 2022 αναλογία του επιδόματος
αδείας, υπολογιζόμενη επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.
Η αναλογία του επιδόματος αδείας ανέρχεται,
για κάθε μήνα ένταξης των εργαζομένων στο
Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σε 1/25 επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των
δικαιούχων εργαζομένων.

Σε εφαρμογή το
“Myergani.gov.gr”Το πρώτο εξάμηνο
του 2022 η ψηφιακή
κάρτα
Αργυρώ Μαυρούλη

Άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που έχει καταχωρήσει η επιχείρηση- εργοδότης θα έχει
πλέον και ο εργαζόμενος μέσω της εφαρμογής

Συνεπώς, για τον υπολογισμό σε ετήσια βάση
του ποσού που καταβάλλεται σε κάθε εργαζό74
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Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι το πρώτο εξάμηνο θα
μπουν μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά στόχος είναι
να μπουν οι μεσαίες και οι μικρές όπου εντοπίζονται παραβάσεις. Ακόμη θα υπάρξει διάλογος
με τους κλάδους προκειμένου συναινετικά να
βρεθεί λύση για τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

“Myergani.gov.gr”, την οποία παρουσίασε ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης με στόχο να εξαλειφθεί η
μαύρη εργασία και να αντιμετωπιστεί η υποδηλωμένη εργασία.
Ήδη έχει ενεργοποιηθεί η εφαρμογή και οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα
στοιχεία που τους αφορούν, όπως οι σχέσεις
εργασίας, η πλήρη λίστα όλων των δηλώσεων
και οι πληρωμές από μέτρα στήριξης λόγω πανδημίας. Τον Φεβρουάριο θα είναι έτοιμο και το
app για τις κινητές συσκευές, προκειμένου όλα
τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα σε πραγματικό
χρόνο. Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας ο εργαζόμενος αποκτά περισσότερη δύναμη.

Η τρίτη εφαρμογή για την ολοκλήρωση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού είναι η μετεξέλιξη του
ΕΡΓΑΝΗ σε ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η υλοποίηση βρίσκεται σε
εξέλιξη από τον περασμένο Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022 με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, του διοικητικού φόρτου, τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την
ολιστική αντιμετώπιση ζητήματος.
Με αυτό τον τρόπο η ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας θα μπορεί να κάνει στοχευμένους ελέγχους, έχοντας όλα τα δεδομένα σε
πραγματικό χρόνο. Με αυτό τον τρόπο θα επιβάλλεται άμεσα, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη,
πρόστιμο 10.500 ευρώ για αδήλωτους εργαζόμενους. Αυτοματοποιημένα θα γίνεται απεικόνιση των προστίμων που έχουν επιβληθεί.

Ταυτόχρονα τίθεται σε εφαρμογή από την εταιρεία ΟΤΕ, ως αναδόχου εταιρείας, η δεύτερη
εφαρμογή για την πάταξη της υποδηλωμένης
και αδήλωτης εργασίας, η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, μέσω της
ψηφιακής κάρτας θα γίνεται η καταγραφή του
ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων, οι
υπερωρίες που πραγματοποιούνται, προκειμένου να σταματήσει η παραβατικότητα που βλάπτει τους εργαζόμενους αλλά και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που τηρούν την
εργασιακή νομοθεσία.

Η γενική γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη επισήμανε ότι άμεσα θα ενεργοποιηθεί και η
αυτοματοποίηση της υποβολής ΑΠΔ μέσω του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, όπου με διαφάνεια, αντικειμενικότητα θα αντλούνται δεδομένα για το
ασφαλιστικό και το εργασιακό.

Όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας είναι ένα πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ και ένα πρωτοποριακό εργαλείο
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβάλλοντας ισότητα
ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή της
ψηφιακής κάρτας θα επιδοτηθεί με πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης και θα ξεκινήσει από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν
συστήματα ωρομέτρησης και στη συνέχεια σε
όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτους μεγέθους.

Ταυτόχρονα επισήμανε ότι εξετάζεται μέσω
του “Myergani.gov.gr” να μπορούν να γίνουν και
καταγγελίες εργαζομένων για παράβαση της
εργατικής νομοθεσίας, υπό αυστηρό πλαίσιο
τήρησης προσωπικών δεδομένων. Αρχικά ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις με
πενθήμερο ή εξαήμερο πλήρους απασχόλησης
παροχής υπηρεσιών και εντάσεως εργασίας,
μετά θα ενταχθούν οι επιχειρήσεις με εξαήμερο
απασχόλησης και βιομηχανίες και μετά ειδικά
καθεστώτα απασχόλησης. Σε επόμενο στάδιο
μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα δηλώνεται και η τηλεργασία, όπου θα καταγράφεται
ο χρόνος απασχόλησης και θα τηρείται το δικαίωμα αποσύνδεσης.

Το πρώτο τρίμηνο του 2022 θα είναι έτοιμος ο
εγκέφαλος που θα λαμβάνει και θα καταχωρεί
όλες τις πληροφορίες από τον εργοδότη και
εργαζόμενο. Εντός του πρώτου εξαμήνου θα
ξεκινήσει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας με
παρακολούθηση δεδομένων σε τράπεζες και
σούπερ-μάρκετ και μετά στις υπόλοιπες επιχειρήσεις μεσαίες και μικρότερες. Με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας θα περιοριστεί κυρίως
η απλήρωτη υπερεργασία.
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βλεπόμενου αριθμού διαγνωστικών ελέγχων νόσησης:
− παρέχω εργασία αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας (EΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή
ΑΛΛΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ]
− απουσίαζα με άδεια μετ’ αποδοχών ή με
άδεια ασθενείας ή άδεια λοχείας ή άλλη
άδεια ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΔΕΙΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟ EΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ,
− κατέχω ισοδύναμο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΝΟΣΗΣΗΣ],

Υποβολή ένστασης
από ανεμβολίαστους
5 ημέρες μετά
την κοινοποίηση
προστίμου
Αργυρώ Μαυρούλη

Ενστάσεις μπορούν να καταθέσουν οι εργαζόμενοι στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα
διότι εργάστηκαν με φυσική παρουσία χωρίς να
έχουν υποβληθεί σε υποχρεωτικό έλεγχο rapid
test σύμφωνα με το ΠΣ ΕΡΓΆΝΗ.

•

Ο εργαζόμενος δύναται να υποβάλει μόνο ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις του στη διεύθυνση
https://supportemloyees.yeka.gr, με ένσταση
κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου για την
μη υποβολή από τον Εργαζόμενο για παράλειψη
διενέργειας διαγνωστικού/κών ελέγχου νόσησης από κορωνοϊό (covid 19),ενώπιων του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
[άρθρο 6 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021
ΚΥΑ όπως ισχύει].

«Επισυναπτόμενο αρχείο»
Για την ολοκλήρωση της υποβολής της ένστασης συνυποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφού πρώτα σαρωθούν και αποθηκευτούν
σε ένα αρχείο μορφής *.PDF, τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Ο εργαζόμενος εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση του προστίμου δύναται να υποβάλει
ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις του στη παραπάνω
διεύθυνση.

Παρατηρήσεις: Στο πεδίο αυτό αναγράφονται
προαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την ένσταση.
Με κλικ στο κουμπί «Υποβολή» η ένσταση λαμβάνει Αριθμό Πρωτόκολλου και ημερομηνία,
ενώ με το πάτημα του κουμπιού «Εκτύπωση»
μπορείτε να ανακτήσετε την ένσταση σε αρχείο
μορφής *.pdf.

Οι λόγοι ένστασης είναι:
•

ήμουν πλήρως εμβολιασμένος (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ)

•

είχα πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ (EΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ)

•

έχω υποβληθεί στον αριθμό διαγνωστικών
ελέγχων κορωνοιού για την εβδομάδα αναφοράς που υποχρεούμαι (EΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ/ΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΛΕΓΧΩΝ).

•

συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους
δικαιολογημένης μη διενέργειας του προ-

άλλος λόγος [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ] Στην περίπτωση επιλογής της τιμής «άλλος λόγος»
είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου [ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ (Υποχρεωτικό αν επιλέξετε άλλο λόγο)]. Σε περίπτωση που από την
λίστα τιμών επιλεγεί η περίπτωση (α) είναι
υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου
ημερομηνίας τελευταίου Εμβολιασμού.

Το πρόστιμο κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στον παραβάτη και η πράξη επιβολής προστίμου γνωστοποιείται στον ιστότοπο
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ https://supportemloyees.yeka.
gr στον προσωπικό λογαριασμό του εργαζόμενου, στον οποίο ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση με τους κωδικούς taxisnet. Εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση του προστίμου,
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ο εργαζόμενος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις του στη διεύθυνση https://
supportemloyees.yeka.gr, με ένσταση προς το
αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων η οποία εξετάζεται εντός δεκαπέντε (15)
εργασίμων ημερών από την παραλαβή της (υποβολή της).

την εφαρμογή του «πρώτου ενσήμου» σε προσλήψεις νέων έως 29 ετών και για την επέκταση
του προγράμματος επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για το 2022, από τις 100.000 στις 150.000
θέσεις.

α. Εφόσον οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές, η πράξη επιβολής προστίμου ανακαλείται
β. Εφόσον οι αντιρρήσεις γίνουν εν μέρει δεκτές
τροποποιείται η απόφαση προσδιορισμού της
ΠΕΠ και εκδίδεται νέα ΠΕΠ και
γ. Εφόσον οι αντιρρήσεις δεν γίνουν δεκτές
απορρίπτεται το αίτημα του εργαζόμενου
Εφόσον το πρόστιμο δεν ανακληθεί βεβαιώνεται από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων με αποστολή στη Δ.Ο.Υ. φορολογικής κατοικίας του παραβάτη του νόμιμου
τίτλου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄
90) και εντάσσεται ως έσοδο στον Αναλυτικό λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε) 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19».

■

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% (-2,3% στον
εργοδότη και -1,6% στον εργαζόμενο), ενώ εντός
του 2022 προβλέπεται και η μείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης κατά 0,5%, ισόποσα για εργοδότες και εργαζόμενους. Η απώλεια
εσόδων που προκαλείται στον προϋπολογισμό
του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ από τις μειώσεις αυτές
καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Προϋπολογισμός
2022 - Πάνω από 1 δις
στη μάχη διατήρησης,
αλλά και αύξησης των
θέσεων εργασίας

Το κόστος του μέτρου για το 2021 διαμορφώνεται σε 816 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 849 εκατ. ευρώ.
Η διατήρηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% θεωρείται σημαντική κίνηση,
καθώς εκτιμάται ότι θα δώσει ισχυρά κίνητρα
στους εργοδότες να προχωρήσουν σε προσλήψεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς η αγορά εργασίας έχει πληγεί βαρύτατα από τις συνέπειες
των παρατεταμένων lockdown.

Αργυρώ Μαυρούλη
Τρεις παρεμβάσεις όχι μόνο για την διατήρηση
των υπαρχόντων θέσεων εργασίας αλλά και την
δημιουργία νέων, προωθεί η κυβέρνηση με την
έναρξη της νέας χρονιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2022, συνολικά
θα διατεθούν περισσότερα από 1,063 δισ. ευρώ
για την διατήρηση των μειωμένων εισφορών
κατά 3,9% και την περαιτέρω μείωση των εισφορών για επικουρική ασφάλιση κατά 0,5%, για

Το όφελος σε μεικτούς μισθούς της τάξης των
2.000 ευρώ θα είναι 23 ευρώ τον μήνα, τα οποία
θα «χάνονταν» αν η ελάφρυνση δεν διατηρούνταν και το 2022. Το όφελος παραμένει ισχυρό
και για τους εργοδότες το 2022, καθώς ξεπερνά
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ευρώ για 6 μήνες (600 ευρώ στον εργοδότη
και 600 ευρώ στον εργαζόμενο). Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ
για το 2022.

τα 12 ευρώ για τον κατώτατο μισθό και τα 35
ευρώ εάν ο μισθός είναι άνω των 2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο η
επιδότηση μισθού θα είναι 100 ευρώ το μήνα
αύξηση στον μισθό του εργαζομένου εφόσον είναι θέση πλήρους απασχόλησης. Αυτό σημαίνει
ότι:

Οι ασφαλιστικές εισφορές, στο βασικό πακέτο κάλυψης μισθωτού, ανέρχονταν σε 39,66%
το 2020. Τα ασφάλιστρα επιμερίζονταν κατά
15,33% στον εργαζόμενο και κατά 24,33% στον
εργοδότη. Με την μείωση κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώθηκε το 2021 στα 36,66%. Τα ασφάλιστρα επιμερίζονται κατά 14,12% στον εργαζόμενο και κατά
22,54% στον εργοδότη.
Υπενθυμίζεται ότι οι εισφορές είχαν ήδη μειωθεί κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούνιο του
2020 για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και πλέον η συνολική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 3,9 ποσοστιαίες μονάδες.
Πέρα από την μείωση των 3 ποσοστιαίων μονάδων αναμένεται να εφαρμοστεί και νέα νομοθετημένη μείωση, μισής ποσοστιαίας μονάδας,
δηλαδή 0,50 π.μ., από τον Ιούνιο του 2022, μειώνοντας τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης
από 6,5% σε 6%.

Μέτρα για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας
Δυο μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση και
την δημιουργία νέων θέσεων περιλαμβάνονται
στον προϋπολογισμό του 2022. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε:
•

•

•

ένας νέος εργαζόμενος που θα προσληφθεί
με τον κατώτατο μισθό των 663 ευρώ από 1η
Ιανουαρίου 2022, θα λάβει καθαρά 570 ευρώ
τον μήνα, συν 100 ευρώ από την επιδότηση
του πρώτου ενσήμου. Δηλαδή θα λάβει 670
ευρώ το μήνα για 6 μήνες.

•

ένας νέος εργαζόμενος που θα προσληφθεί
από 1η Ιανουαρίου 2022 με σύμβαση μερικής απασχόλησης θα λάβει 50 ευρώ το μήνα
για έξι μήνες Δηλαδή θα λάβει 300 ευρώ συνολικά για 6 μήνες.

•

–ένας νέος εργαζόμενος που θα προσληφθεί
με τον κατώτατο μισθό των 663 ευρώ από 1η
Ιανουαρίου 2022, θα λάβει καθαρά 570 ευρώ
τον μήνα, συν 100 ευρώ από την επιδότηση
του πρώτου ενσήμου. Εάν όμως η σύμβαση
εργασίας του είναι τρίμηνης διάρκειας θα
λάβει 670 ευρώ το μήνα για 3 μήνες, όσο δηλαδή διαρκεί η σύμβαση του. Έτσι συνολικά
η επιδότηση μισθού θα είναι 300 ευρώ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι νέοι,
ηλικίας 18 έως και 29 ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα που δεν
περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση.

Η επέκταση του προγράμματος επιδότησης
νέων θέσεων εργασίας για το 2022, από τις
100.000 στις 150.000 θέσεις με το προβλεπόμενο κόστος να ανέρχεται στα 186 εκατ.
Υπενθυμίζεται ότι με το μέτρο αυτό επιδοτείται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) για 6 μήνες, παρέχοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις
και τους εργοδότες για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, καθώς μειώνεται σημαντικά το μη μισθολογικό κόστος.

Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους
απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου,
που δημιουργείται σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
ανεξαρτήτως του κλάδου που αυτοί δραστηριοποιούνται, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με 1.200 ευρώ για χρονικό διάστημα
έξι μηνών.

Το πρόγραμμα «πρώτο ένσημο» με το οποίο
στηρίζεται η πρόσληψη νέων έως 29 ετών,
χωρίς προϋπηρεσία, με το ποσό των 1.200
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Πρόεδροι Τμημάτων

Πρόεδρος: ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ: ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ

A΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
B΄ AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ΄ AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΎΛΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ

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

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ EΠΟΠΤΗΣ: ΤΖΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΆΝΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
ΥΠΕΥΘ. Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΤΣΊΡΜΠΑΣ ΗΛΊΑΣ

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

ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Αρτοποιείο

ΔΗΜ. ΔΕΔΕ 21, ΑΧΑΡΝΕΣ

2102465697

kaplanis@outlook.com

ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

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

2295023000

info@karamaneas.gr

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

Βιοτέχνης

Ναυσικάς 14 Π Φάληρο

2109424653

konstantinos.karamichalis@athinea.gr

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Έπιπλα γραφείου

Ροδάνθης 5, Θέση Λουτρό, Αχαρνές

2102444521

epiplakapaoe@hotmail.com

ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ

Ηλεκτρολόγος

Αριστοτέλους 160Β

2108671555

manoskafkalas@hotmail.com

ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Ηλεκτρολόγος

Γεωργίου Πίνη 60

2299025564

kibezis@gmail.com

ΚΟΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Ανελκυστήρες

Νικολάου Ζερβού 47 Καλλιθέα

2109425478

tomkok@gmail.com

ΚΟΎΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κομμωτήριο

Αγ. Μελετίου 85 Αθήνα

2108626720

panoskourtis74@gmail.com

ΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Υαλοπίνακες

Λ. Πεντέλης 9 Μελίσια

2108031490

info@lousis.gr

ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αρτοποιείο

Αδριανουπόλεως 22, Ν.Σμύρνη

2109346278

j.manos@hotmail.com

ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

Αρτοποιείο

Αχαρνών 135 Αθήνα

2103615691

charilaosmanos1@yahoo.gr

ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Αρτοποιείο

Φαιδριάδων 60 Κυψέλη

2108617815

markaki_ntina@hotmail.com

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Ρεκτιφιέ

Βεροιας 26-28 Περιστέρι

2105910500

georgebirmpas@gmail.com

ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ

Ηλεκτρολόγος

Γ. Παπανδρέου 26 Χαιδάρι

2105321515

mpitsios@gmail.com

ΝΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κάλτσες

Ηρακλείου 352

2102826787

nnouvel@yahoo.com

ΠΑΝΓΚΑΝΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καλούπια

Ερατούς 11 Δάφνη

2109730834

info@kaloupotexniki.gr

ΠΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

Ταπετσαρίες Επίπλων

Δημητρακοπούλου Ν. 91-93

2109242838

tompantzos@gmail.com

ΠΑΠΑΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φανοποιια -Βαφές

Αλαμάνας 35 Ν. Ιωνία

2102794842

aftokinisi@windowslive.com

ΠΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ

Ηλεκτρολόγος

Σισμανογλείου 4 Βριλήσια

218045535

patsis.ch@gmail.com

ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ηλεκτρ. Αυτοκινήτων

Λ. Δημοκρτατίας 212 Αχαρναί

2102381515

george_pavlou@yahoo.com

ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ζαχαροπλαστική

Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ

2107774012

pavlouzaxaroplastiki@gmail.com

ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Τέντες

I. Φωκά 109 Γαλάτσι

2102130619

info@tentespisinas.gr

ΠΟΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φανοποιια -Βαφές

Νικοπόλεως 7 Δάφνη

2109767936

sekapotiris@yahoo.gr

ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Γραφικές τέχνες

Ιωλκού 5, Νέα Ιωνία

2102798505

ravanisp@acsmi.gr

ΡΕΙΖΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ταπητοκαθαριστήριο

Β Αντωνιάδου 13 Βύρωνας

2107654000

menelaos.reizidis@gmail.com

ΡΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πλεκτά Ενδύματα

Φιλαδελφείας 207-209 Αχαρναί 136 71

2102317000

info@rinas.gr

ΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΣΗΦ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αργυροχρυσοχόος

Λέκκα 26 Αθήνα

2103228272

pavlosrousanidis@gmail.com

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αρτοποιείο

Μαντζουράκη 2 Αμπ/ποι

2106926286

info@saxinidis.gr

ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υαλοπίνακες

Δαμοκλέους 10, Περιστέρι

2105766408

manolis@sifakisglass.gr

ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Κατασκευή Κλιματιστικών

Οδός 2η & 16η ΒΙΟ.ΠΑ Α. Λιοσίων

2109402100

gsigalas@zss.gr

ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΡΙΝΟΥ

Ηλεκτρολόγος

Δημητρίου Τσουρή 9 Σπάτα

2106666428

info@electrodomi.gr

ΤΖΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ

Ταπητοκαθαριστήριο

Χαλκίδος 65 Λυκόβρυση

2102810613

tzivas@otenet.gr

ΤΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Φρένα αυτοκινήτων

Τριδήμα 19 Αθήνα

2105140884

tsiadisfrena@hotmail.com

ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Βότανα

Έβρου 100, Αμπελόκηποι

2107786444

info@finoherbs.gr

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ανελκυστήρες

Φιλ. Εταιρείας 1 Ζεφύρι

2102383137

sot.tsoukalas@gmail.com

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονωτικά

Στ. Γονατά & Θεσπιέων 7 Περιστέρι

2105747474

info@fragoulakis.gr

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονωτικά

Στ. Γονατά & Θεσπιέων 7 Περιστέρι

2105747474

info@fragoulakis.gr

ΦΩΤΕΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΛΟΥΚΑ

Χημικά

Λ. Καραμανλή 213 Αχαρνές 13677

2102460609

info@dalcochem.gr

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανελκυστήρες

Δελληγιάννη 72 Μεταμόρφωση

2102856570

info@hasiotis.gr

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

Φανοποιια -Βαφές

Ανθέων 5 Περιστέρι

2105019051

hatzis@acsmi.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
•

■

Ανταποδοτικές
Υπηρεσίες Β.Ε.Α προς
τα Μέλη

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

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•

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

•

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

Στις υπηρεσίες αυτές, περιλαμβάνονται και οι
κάτωθι:

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (βασικά οφέλη):
•

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

•

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

•

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

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•

Σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας.

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
•

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

•

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

•

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

•

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

ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
•

Κάλυψη μέρους του κόστους συμμετοχής
σε εκθέσεις εξωτερικού.

•

Δωρεάν συμμετοχή σε εκδηλώσεις επιχειρηματικής συνεργασίας.

•

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

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΙΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:
•

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

•

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

•

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

Μη διστάσετε:
•

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

•

Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.acsmi.gr

•

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

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

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

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

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

Πληροφόρηση, ανατροφοδότηση και υπηρεσίες
διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας

2.

Υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας

3.

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

•

Αν αναζητάτε επιχειρήσεις του εξωτερικού 		
για συνεργασία

•

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

•

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Αθήνα

•

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ /Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας

•

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

•

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας &
Κεντρικής Ελλάδας

•

Αν ενδιαφέρεστε για προκηρύξεις 			
προγραμμάτων της Ε.Ε.

•

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)

•

Επιμελητήριο Αρκαδίας

•

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

•

Επιμελητήριο Καβάλας

•

ΣΕΒ

•

ΣΒΒΕ - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος

•

Επιμελητήριο Ηρακλείου

•

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

•

ΑΝΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.

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

