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Γράμμα σύνταξης 

Αναγκαίες οι τροποποιήσεις  
στο νέο Πτωχευτικό 
Στα τέλη του 2020 και εν μέσω πανδημίας ψηφίστηκε ο νόμος 4738/2020 για τη 
ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, σε συμμόρφωση μεταξύ 
άλλων της ελληνικής νομοθεσίας και με την 2019/1023 κοινοτική οδηγία. 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, συμμετείχε ενεργά κατά τις διαβου-
λεύσεις για την σύνταξη του νόμου αυτού, με τους θεσμικούς φορείς ήδη από 
τα μέσα του 2020. Είχαμε αναδείξει από τότε τις διατάξεις που παρείχαν δι-
ευκολύνσεις στους οφειλέτες, ενώ παράλληλα είχαμε εντοπίσει τόσο τις δια-
τάξεις που δεν ακολουθούσαν την κοινοτική οδηγία, όσο και άλλες προβλη-
ματικές διατάξεις και είχαμε προτείνει βελτιώσεις που θα βοηθούσαν στην 
αποτελεσματική λειτουργία του νόμου και την διευκόλυνση των επιχειρήσε-
ων, επιτηδευματιών και ιδιωτών, που μέσα στην κρίση βρέθηκαν να οφείλουν 
σημαντικά ποσά στο Δημόσιο και τις Τράπεζες. 

Τα κυριότερα σημεία που είχαμε εντοπίσει και τα οποία εξακολουθούν και σή-
μερα να δημιουργούν προβληματισμό και καθυστερήσεις, είναι τα ακόλουθα: 

Η πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα στοι-
χεία τους προκειμένου να ενημερωθούν για το επίπεδο κινδύνου αφερεγγυό-
τητας και τα πρώτα συμβουλευτικά κέντρα άρχισαν να λειτουργούν πριν από 
λίγες εβδομάδες, δεδομένου ότι δεν είχαν δημοσιευθεί οι σχετικές ΚΥΑ. Έχει 
χαθεί πολύτιμος χρόνος για πολλούς οφειλέτες καθώς παρά την ψήφιση του 
νόμου τον Νοέμβριο του 2020 φτάσαμε στο έτος 2022 για να υπάρχει αυτή 
η δυνατότητα. Περαιτέρω, τα Επιμελητήρια, θα μπορούσαν, πέραν του συμ-
βουλευτικού ρόλου που τους δίνεται από τον νόμο, να διαθέτουν (και) αυτά 
τον μηχανισμό στα μέλη τους, προσφέροντάς τους έτσι μια ολοκληρωμένη και 
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τους υπηρεσία. 

Στους 8 μήνες λειτουργίας της πλατφόρμας, ελάχιστες ρυθμίσεις έχουν γίνει 
σε σχέση με τις αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί, καθώς οι τράπεζες τις 
περισσότερες φορές δεν καταθέτουν πρόταση για ρύθμιση στον ενδιαφερόμε-
νο. Ως επιμελητήριο, είχαμε εγκαίρως επισημάνει τον διαφαινόμενο ήδη από 
τότε αποκλεισμό της πλειοψηφίας των οφειλετών (εμπόρων, επιτηδευματιών 
και ιδιωτών) από τον εξωδικαστικό μηχανισμό καθώς η εμπειρία μας από την 
αντίστοιχη προηγούμενη ρύθμιση, έλεγε ότι ειδικά οι τράπεζες εμφανίζονται 
εξαιρετικά φειδωλές στις ρυθμίσεις, η δε δυνατότητα (και όχι υποχρέωση) για 
υποβολή πρότασης στον οφειλέτη, εξυπηρετεί και στην περίπτωση του νέου 
νόμου τις τράπεζες. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός της πλατφόρμας είναι εξαιρετι-
κά περίπλοκος, παρατηρούνται δε λάθη στις αναρτήσεις των οφειλών των αι-
τούντων από τις Τράπεζες και το Δημόσιο, ενώ και τα ερωτήματα που υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά για την πλατφόρμα απαντώνται με μεγάλη καθυστέρηση. 
Πριν από μερικές εβδομάδες, η ΕΓΔΙΧ προκειμένου να συμβάλλει κατά το δυνα-
τόν αμεσότερη απάντηση των ερωτημάτων που αφορούν την πλατφόρμα, ανα-
κοίνωσε την έναρξη λειτουργίας ειδικής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για 
τους συμβούλους που υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό οφειλετών, πλην 
όμως αυτή η εξέλιξη απαντά μόνο εν μέρει στα προβλήματα της ρύθμισης. 

Όλα τα ανωτέρω, έχουν ως αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος για τους 
οφειλέτες, οι οποίοι πολλές φορές υποχρεώνονται να υποβάλουν νέες αιτή-
σεις ή να ανανεώνουν τις υπάρχουσες, να διογκώνονται οι οφειλές και εν τέλει 
να μην υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα εξαιτίας της έλλειψης συνεργασίας 
των τραπεζών. 

Την ίδια στιγμή καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην πτωχευτική δια-
δικασία. Οι αιτήσεις των οφειλετών (αναφορικά με τις πτωχεύσεις μικρού 
αντικειμένου) άρχισαν να καταχωρούνται πολύ πρόσφατα, δεδομένου ότι οι 
γραμματείες δεν είχαν λάβει τις απαραίτητες οδηγίες/πιστοποιήσεις. Έτσι, δεν 
έχουν εκδοθεί αποφάσεις και δεν υπάρχει εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί ο νόμος για την πλειοψηφία των οφειλετών τόσο χρονικά όσο και 
ουσιαστικά. Επιπλέον, μέχρι σήμερα, δεν έχει συσταθεί ο φορέας για την από-
κτηση και επαναμίσθωση ακινήτων ευάλωτων οφειλετών που κηρύσσονται 
σε κατάσταση πτώχευσης ή των οποίων εκπλειστηριάζεται η πρώτη κατοικία. 
Έτσι οι συμπολίτες μας αυτοί, δεν έχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή τους τα 
απαραίτητα και νομοθετημένα εργαλεία για ομαλή συνέχιση της ζωής τους 
μετά τηn πτώχευση. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, θεωρεί σκόπιμο να 
γίνουν άμεσα βελτιώσεις στον ήδη υπάρχοντα νόμο, ώστε να εξαλειφθούν όχι 
μόνο τα ανωτέρω προβλήματα, αλλά και τυχόν άλλα που παρουσιάζονται κατά 
την εφαρμογή του και έχει καταθέσει τις προτάσεις του στο Δημόσιο διάλογο 
και τους αρμόδιους φορείς. 
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 ● Αδυναμία 
προγραμματισμού 
επιχειρηματικών 
σχεδίων 
Του Παύλου Ραβάνη 
Προέδρου του ΒΕΑ

Από την έναρξη του έτους καταγράφουμε τη συνε-
χή και ανοδική πορεία του ενεργειακού κόστους με 
το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, αλλά και τις αυξήσεις -στο διπλάσιο- 
των πρώτων υλών και υλικών κατασκευής. Αυτοί 
οι δυο παράγοντες, που καθορίζουν απολύτως τη 
βιωσιμότητα μιας παραγωγικής επιχείρησης αλλά 
και ενός τεχνικού βιοτεχνικού επαγγέλματος, φέρ-
νουν σήμερα τους συναδέλφους μικρομεσαίους, σε 
οριακό σημείο. Eίναι αδύνατος ο στοιχειώδης προ-
γραμματισμός των επιχειρηματικών κινήσεων, ενώ 
οι συμφωνίες με τους προμηθευτές, εμπεριέχουν 
τόση ανασφάλεια, που τελικώς επιλέγεται ως λύση, 
η ανάληψη του μικρότερου δυνατού ρίσκου και σε 
πολλές περιπτώσεις η ολοσχερής αναστολή των 
εργασιών μιας επιχείρησης. Χαρακτηριστική είναι, 
η κατακόρυφη πτώση της ψυχολογίας της αγοράς, 
μετά και την πρόσφατη τραγική εξέλιξη του πολέ-
μου στην Ουκρανία, ο οποίος με μαθηματική ακρί-
βεια θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην οικονο-
μία της Ευρώπης και όχι μόνο. Ήδη, οι επιχειρήσεις 
βλέπουν με τρόμο, να επιβεβαιώνονται τα σενάρια 
μαζικών λουκέτων και διόγκωσης των οφειλών σε 
Δημόσιο και πιστωτικά ιδρύματα. 

Ζητήσαμε θεσμικά, ως Β.Ε.Α., με παρεμβάσεις μας 
στα συναρμόδια Υπουργεία, σειρά πυροσβεστικών 
μέτρων, άμεσα, πριν να φτάσουμε στο όριο αντοχής. 
Πρωτίστως, προτείνουμε, την κατάργηση ή μείωση 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για όλο το διά-
στημα της κρίσης, τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά 
είδη διατροφής και τον καθορισμό ανώτατου ορίου 
κέρδους, στα καύσιμα. Σημαντική στήριξη, θα ήταν 
να δοθεί στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις ποσοστό επι-
δότησης 80% επί της ρήτρας αναπροσαρμογής του 
ρεύματος, σχετιζόμενης με την χονδρεμπορική τιμή 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη, να δοθεί επι-
δότηση της αύξησης της ενέργειας, που καταγράφε-
ται στα τιμολόγια, με τη μορφή άτοκου δανείου, ή 
επιστρεπτέας προκαταβολής, για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, 
έχοντας σαν βάση τις τιμές ενέργειας μηνός Ιουλίου 
2021, να επιδοτηθεί αναδρομικά η αύξηση των τιμο-
λογίων ενέργειας, για κάθε μήνα ή δίμηνο, σε κάθε 

βιοτεχνία στην οποία αποδεδειγμένα (βάση ΚΑΔ) η 
ενέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη δια-
μόρφωση του κοστολογίου της. Να δοθεί η δυνατό-
τητα εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος 
σε περισσότερες από 6 δόσεις, να επιδοτηθούν οι 
αυξήσεις στα δημοτικά τέλη στο 100% και να γίνει 
επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση, μετά τη 
λήξη της ενεργειακής κρίσης.

Για τη μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση της ενεργειακής 
εξάρτησης άλλωστε, το Β.Ε.Α ήδη, έχει προτείνει την 
κατάρτιση ενός σχεδίου χρηματοδοτικών ενισχύσε-
ων, με κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να προχωρή-
σουν, είτε στην αγορά μηχανημάτων χαμηλότερης 
ενεργειακής κλάσης, είτε και στην εγκατάσταση και 
αξιοποίηση μονάδων ΑΠΕ και ενεργειακών κοινοτή-
των. Θεωρούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, σε συ-
ντονισμό με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, 
πρέπει να επιμείνουν στη δημιουργία ενός κεντρι-
κού ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα δίνει πρόσβαση 
στα μέλη της Ε.Ε., προκειμένου, σε αυτήν την διπλή, 
πρωτόγνωρη κρίση, να στηριχθούν επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά, για να περιοριστεί - όσο αυτό είναι εφι-
κτό - η έκταση των ζημιών των επιχειρήσεων και να 
διασωθούν όσο περισσότερες δυνατόν, θέσεις εργα-
σίας. Μοναδικό ζητούμενο πρέπει να είναι, η ειρή-
νη. Ευελπιστούμε για την παγκόσμια κοινότητα και 
για την επίτευξη της πολυπόθητης επιστροφής στην 
ομαλότητα και ολόπλευρη ανάπτυξη, τα αντιμαχό-
μενα μέρη να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις 
και να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο διπλωματικού 
διαλόγου, με στόχο την αποκατάσταση της σταθε-
ρότητας και την επικράτηση διαρκούς ειρήνης και 
ασφάλειας στην Ουκρανία και κατ’ επέκταση στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

 ■ Ο υπουργός 
Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδ. 
Γεωργιάδης στο 
Δ.Σ του Β.Ε.Α. «Η 
Κυβέρνηση εξετάζει 
περισσότερες δόσεις 
για την αποπληρωμή 
της επιστρεπτέας»

Την δυνατότητα αποπληρωμής του μειωμένου 
ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής σε πε-
ρισσότερες δόσεις, εξετάζει η κυβέρνηση, όπως 
επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης κατά την διάρκεια 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε 
χθες, παρουσία δεκάδων επιχειρηματιών – με-
λών του Επιμελητηρίου.

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης, μετά την υποβο-
λή αιτήματος του Προέδρου του Β.Ε.Α κ. Παύλου 
Ραβάνη για επιπλέον μείωση του ποσού επι-
στροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 
βιοτεχνίες, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατόν 

να γίνει επιπλέον «κούρεμα», αλλά έχει τεθεί 
επί τάπητος η αύξηση του αριθμού των δόσεων 
αποπληρωμής των κρατικών δανείων που έλα-
βαν. «Είναι πρωταρχική ανάγκη η πραγματική 
αύξηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσε-
ων, τόσο μέσω του τραπεζικού συστήματος, όσο 
και των διαρθρωτικών ταμείων», επισήμανε ο κ. 
Ραβάνης.

Σημειώνεται, ότι το επιστρεπτέο ποσό που κλη-
θούν να καταβάλουν επιχειρήσεις και ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, φτάνει περίπου τα 3 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 2,3 δισ. ευρώ θεωρού-
νται εισπράξιμα. Συνολικά, οι επιχειρήσεις έλα-
βαν 8,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το πλαίσιο που 
νομοθέτησε η κυβέρνηση και είναι σε ισχύ, όσοι 
έλαβαν επιστρεπτέες προκαταβολές σε οποιον-
δήποτε από τους 7 κύκλους, υποχρεούνται να 
επιστρέψουν ένα μέρος τους, που προκύπτει 
μετά από εκπτώσεις, σε 60 μηνιαίες δόσεις, αρ-
χής γενομένης από τις 30 Ιουνίου 2022 και μετά. 
Επίσης, παρέχεται πρόσθετη έκπτωση, ύψους 
15% σε όσους επιστρέψουν το ποσό που τους 
αναλογεί εφάπαξ, μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

Ο πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύλος Ραβάνης επισή-
μανε ότι, μετά και τις τελευταίες γεωπολιτικές 
εξελίξεις, στην σκιά ενός πολέμου που δεν κα-
τάφερε η διεθνής κοινότητα να αποτρέψει, είναι 
ακόμη πιο επιτακτική, η ανάγκη για άμεσες και 
γενναίες αποφάσεις, προκειμένου να διατηρη-
θεί η ρευστότητα στην αγορά και να προστα-

4



τευτεί ο παραγωγικός τομέας, από το νέο κύμα 
ανατιμήσεων και τον πληθωρισμό.

Στη συζήτηση, συμμετείχε πλήθος βιοτεχνών 
και μικρομεσαίων επιχειρηματιών, που πλήτ-
τονται υπέρογκα από την νέα ενεργειακή κρίση, 
ζητώντας επιπλέον μέτρα στήριξης και θέτο-
ντας σημαντικά αιτήματα όπως:

• Μείωση ποσοστού επιστροφής ή περισσότε-
ρες δόσεις στην Επιστρεπτέα προκαταβολή

• Μείωση ή κατάργηση του ΕΤΜΕΑΡ (ειδικό τέ-
λος μείωσης εκπομπής αερίων ρύπων)

• Ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για βιο-
τεχνικές επιχειρήσεις

• Τράπεζα ειδικού σκοπού για τις Μικρομεσαί-
ες

• Μείωση προκαταβολής φόρου

• Κατάργηση συνδρομής στα POS.

• Κλαδικό αίτημα από κομμωτές για απαγό-
ρευση αγοράς των επαγγελματικών προϊό-
ντων στη λιανική αγορά

• Κλαδικό αίτημα από συνεργεία αυτοκινή-
των: να επισπευθεί το Ψηφιακό Μητρώο 
Συνεργείων Επισκευής και Συντήρησης Οχη-
μάτων και χρηματοδότηση του κλάδου, για 
εκπαίδευση στην Ηλεκτροκίνηση.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε διαθέσιμος για 
περαιτέρω συνεργασία και ανάλυση των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαί-
οι ανά κλάδο, ώστε να βρεθούν εφικτές λύσεις, 
στα δημοσιονομικά πλαίσια.

Χαιρετισμός Προέδρου του ΒΕΑ 

Κατά την διάρκεια της παρουσίας του υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιά-
δη, ο κ. Ραβάνης επισήμανε ότι: 

«Η συζήτησή μας για τα θέματα που απασχο-
λούν τους βιοτέχνες και τις χιλιάδες επιχειρή-
σεις Μέλη του Β.Ε.Α., κινείται σταθερά τα δυο 
τελευταία χρόνια, σε δυο άξονες: την διασφάλι-
ση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων και την 
πολυπόθητη επανεκκίνηση της οικονομίας μας, 
με κανονικούς ρυθμούς. Θεσμικά, αυτός είναι ο 
ρόλος μας, έχουμε την υποχρέωση να μελετά-
με και να προτείνουμε στην Πολιτεία όποια μέ-

τρα και δράσεις, στηρίζουν την επιχείρηση, τον 
επαγγελματία συνάδελφο και δίνουν αναπτυξι-
ακή προοπτική. 

Επίσης, από αυτή τη θέση, θέλω να σας ευχαρι-
στήσω, για την μέχρι σήμερα αποδοχή αρκετών 
προτάσεων και αιτημάτων μας, στην εξαιρετικά 
δύσκολη φάση της υγειονομικής κρίσης, που 
έφερε σε αδιέξοδο πολλές φορές τις επιχειρή-
σεις μας, οι οποίες μέχρι σήμερα, με την ενερ-
γειακή κρίση, απειλούνται. 

Αναφέρω επιγραμματικά, γιατί όλα οφείλουμε 
να τα καταθέτουμε και δημόσια:

1) Την προσθήκη βιοτεχνικών ΚΑΔ στα μέτρα 
της πρώτης φάσης της πανδημίας

2) Την ξεχωριστή ενίσχυση των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων, μέσω της Δράσης της Πε-
ριφέρειας Αττικής, 

3) Τη διάθεση επιπλέον πόρων για δάνεια σε 
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Σήμερα, μετά και τις τελευταίες γεωπολιτικές 
εξελίξεις, στην σκιά ενός πολέμου που δεν κα-
τάφερε η διεθνής κοινότητα να αποτρέψει, είναι 
ακόμη πιο επιτακτική, η ανάγκη για άμεσες και 
γενναίες αποφάσεις, προκειμένου να διατηρη-
θεί η ρευστότητα στην αγορά και να σωθεί ο πα-
ραγωγικός τομέας, από το νέο κύμα ανατιμήσε-
ων και τον πληθωρισμό. 

Είναι πρωταρχική ανάγκη η πραγματική αύξηση 
της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, τόσο 
μέσω του τραπεζικού συστήματος, όσο και των 
διαρθρωτικών ταμείων. 

Ζητήσαμε επίμονα, εδώ και πολλούς μήνες, να 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις πα-
ραγωγικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις και στις 
καθαρά εμπορικές. Όχι λόγω ποσοστού συμβο-
λής της κάθε κατηγορίας στην οικονομία. Αλλά, 
επειδή υπάρχουν αδιαμφισβήτητες ιδιαιτερό-
τητες, που έχει μία καθαρά παραγωγική επιχεί-
ρηση. 

Αν και στα τελευταία χρόνια, ο όρος «βιοτεχνία» 
μεταλλάχθηκε, παρεξηγήθηκε, χρησιμοποιήθη-
κε λάθος πολλές φορές, εμείς στο Β.Ε.Α. έχουμε 
θέσει πρωταρχικό μας στόχο, να τον επαναφέ-
ρουμε στην σωστή του έννοια στην κοινωνία 
και να πείσουμε και την Πολιτεία γιατί πρέπει 
να στηρίξει τους βιοτεχνικούς κλάδους και τα 
βιοτεχνικά τεχνικά επαγγέλματα. 

Κι αυτή σήμερα, αγαπητέ Υπουργέ, είναι μια 
κατάλληλη ευκαιρία, να σας αναλύσουμε γιατί 
επιμένουμε στη ρύθμιση που ζητάμε επί σειρά 
ετών: 

Δηλαδή, την αυτοματοποιημένη διαδικασία της 
ταξινόμησης των δραστηριοτήτων ανά Επιμε-
λητήριο, ώστε και ο επιχειρηματίας να γνωρίζει 
εξαρχής πού και γιατί εγγράφεται, πού ανήκει 
ως επιχειρηματική οντότητα, αλλά και η Πολι-
τεία, να αξιοποιεί αυτό το απλό εργαλείο, για 
άμεση κατανομή και εξειδίκευση των μέτρων 
στήριξης που θεσπίζει».

 ■ Αίτημα ΒΕΑ για 
ευνοϊκή ρύθμιση 
της επιστρεπτέας 
Παράταση της εφάπαξ 
εξόφλησης και 
αύξηση των δόσεων 
αποπληρωμής 

Την παράταση της προθεσμίας για την εφάπαξ 
εξόφληση της επιστρεπτέας προκαταβολής με 

έκπτωση 15%, αλλά και την αύξηση των δόσε-
ων αποπληρωμής του επιστρεπτέου ποσού από 
60 σε 120 δόσεις, ζήτησε με επιστολή προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη, η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Αθήνας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πα-
ρευρέθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Β.Ε.Α, άκουσε τους 
προβληματισμούς και τα αιτήματα των μελών 
μας αναφορικά με τις τεράστιες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινή λειτουργία 
των επιχειρήσεών τους και δεσμεύτηκε ότι για 
τα περισσότερα, μπορεί να βρεθεί λύση.

Ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, εκφρά-
ζουμε την ικανοποίησή μας, για την προσπάθεια 
που καταβάλλει το Υπουργείο Ανάπτυξης στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχει-
ρήσεων, με τη λήψη μέτρων στήριξης, λόγω της 
κρίσης στην οικονομία από την πανδημία και 
την ενεργειακή κρίση. Η επιστρεπτέα προκατα-
βολή και η παροχή πρόσθετης ρευστότητας στις 
επιχειρήσεις, αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα 
σημαντικότερα μέτρα στήριξης. 

Με την επιστολή προς τον κ. Ά. Γεωργιάδη και 
ενόψει της λήξης της προθεσμίας (31/03/2022) 
της δυνατότητας των επιχειρήσεων να επιλέ-
ξουν την εφάπαξ εξόφληση του επιστρεπτέου 
ποσού με πρόσθετη έκπτωση 15%, ή την απο-
πληρωμή της οφειλής σε 60 άτοκες μηνιαίες δό-
σεις, αρχής γενομένης από τις 30 Ιουνίου 2022, 
ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα και εκκλήσεις 
επιχειρήσεων – μελών, και σε συνάρτηση με τις 
άμεσες επιπτώσεις από την πολεμική σύρραξη 
στην Ουκρανία, το Β.Ε.Α ζήτησε:

• Την παράταση της προθεσμίας για την εφά-
παξ εξόφληση της επιστρεπτέας προκατα-
βολής με έκπτωση 15%,

• Την αύξηση των δόσεων αποπληρωμής του 
επιστρεπτέου ποσού από 60 σε 120 δόσεις,

προκειμένου να περιοριστεί η μηνιαία δαπάνη 
και να τονωθεί η ρευστότητα επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών, στην εξαιρετικά δύσκολη σημε-
ρινή οικονομική συγκυρία.

Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται, ότι παρά το 
μέγεθος του προβλήματος, ο κίνδυνος κατάρ-
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ρευσης της αγοράς στο επόμενο διάστημα, εάν 
δεν εξασφαλιστεί με αποτελεσματικά μέτρα το 
δίχτυ ελάχιστης προστασίας των επιχειρήσεων, 
που αποτελούν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, 
είναι παραπάνω από ορατός.

 ■ Αναγκαία η μείωση 
του Ε.Φ.Κ. και του 
Φ.Π.Α. στα καύσιμα 
- Προτάσεις Β.Ε.Α. 
προς το οικονομικό 
επιτελείο

Δυο προτάσεις για τη μείωση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης αλλά και του ΦΠΑ στα καύσιμα, 
κατέθεσε με επιστολή της προς τους υπουργούς 
Οικονομικών κ. Χρ. Σταικούρα και Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη η Διοίκηση του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Ο Πρόεδρος του ΒΕΑ κ. Παύλος Ραβάνης επιση-
μαίνει ότι «Οι προτάσεις κινούνται σε δημοσι-
ονομικά πλαίσια και μπορεί να ανταποκριθεί 
ο κρατικός προϋπολογισμός», τονίζοντας ότι 
είναι επιτακτική ανάγκη η μείωση του κόστους 
των καυσίμων, καθώς μόνο η καταβολή επιδο-
μάτων, δεν είναι αρκετή για την επιβίωση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Β.Ε.Α, ανταποκρινόμενο στις εκκλήσεις των 
μελών του, προχώρησε με βάση τις τιμές όπως 
αυτές διαμορφώνονται στην αγορά, στη δια-
μόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων – σεναρί-
ων για το πώς θα εξελίσσονταν οι τιμές μετά τις 
παρακάτω παρεμβάσεις:

α) μείωσης του Φ.Π.Α. στα καύσιμα από 24% 
στο 13%, με τιμές διυλιστηρίου 0,8 €, 1,00 € και 
1,30€, με τα έσοδα του Δημοσίου να διαμορφώ-
νονται αντίστοιχα από 1,11 €/λίτρο σε 0,93 €/
λίτρο, από 1,17 €/λίτρο σε 0,96 €/λίτρο και από 
1,25€/λίτρο σε 1,01 €/λίτρο.

β) μείωσης του Ε.Φ.Κ. από 0,7€/λίτρο στο 0,5 € 
/ λίτρο με Φ.Π.Α 24% και 13%, με τα έσοδα του 

Δημοσίου να διαμορφώνονται αντίστοιχα από 
1,08 €/λίτρο σε 0,83 €/λίτρο και 0,68 €/ λίτρο.

Στην επιστολή, παρατίθεται αναλυτικός πίνα-
κας, με στόχο την ελάφρυνση του οικονομικού 
κόστους με το οποίο επιβαρύνεται το κατανα-
λωτικό κοινό και οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο 
προώθησης πολιτικών άμβλυνσης των επιπτώ-
σεων από την Ουκρανική κρίση και δη, στις τι-
μές των καυσίμων.

Το Β.Ε.Α προτείνει παρεμβάσεις που ήδη εφαρ-
μόζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά 
και στην Κύπρο, όπου ομόφωνα ψηφίστηκε η 
μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, 
για το διάστημα 8/3-1/6/2022 και δεδομένου ότι 
ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα εί-
ναι δυσανάλογα αυξημένος σε σχέση με τις οι-
κονομικές δυνατότητες του Έλληνα καταναλω-
τή, ζητά να υιοθετήσει η Κυβέρνηση μια από τις 
προτάσεις του. 

Μάλιστα το Β.Ε.Α επιμένει, ότι η μείωση της τι-
μής των καυσίμων θα αύξανε την κατανάλωση, 
θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση των ισχυρών 
πληθωριστικών πιέσεων και θα περιόριζε τις 
τυχόν απώλειες εσόδων θα προέκυπταν από την 
οποιαδήποτε μείωση των φόρων.

«Θεωρούμε ότι, πρέπει να συστρατευθούμε 
όλοι, Κυβέρνηση, φορείς εκπροσώπησης επι-
χειρήσεων και επιχειρήσεις, προκειμένου να 
μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανό τον παρα-
γωγικό ιστό της χώρας στην κρίσιμη και ακραία 
φάση που περνάμε αυτή τη στιγμή», επισημαίνει 
ο κ. Π. Ραβάνης, ζητώντας διάλογο και ανταλλα-
γή απόψεων με το οικονομικό επιτελείο.
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

 ■ Θετική η αύξηση του 
κατώτατου μισθού 
– Χωρίς τα αναγκαία 
αντίμετρα για την 
στήριξη των ΜμΕ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας τάσσε-
ται υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού 
στα 713 ευρώ και του κατώτατου ημερομισθί-
ου στα 31,85 ευρώ, με στόχο την στήριξη των 
650.000 χαμηλά αμειβόμενων πολιτών της χώ-
ρας. Σωρευτικά, ο κατώτατος μισθός, αυξήθηκε 
από την 1η Ιανουαρίου κατά 9,7% από 650 ευρώ 
στα 713 ευρώ. 

Όμως, δεν είμαστε βέβαιοι ότι η αύξηση του 
εισοδήματος όσων αμείβονται με τα κατώτατα 
όρια, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, 
με την εκτόξευση του κόστους ενέργειας και 
των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών, θα 
ενισχύσει την αγοραστική τους δύναμη και θα 
επιστρέψει στην κατανάλωση. Απεναντίας, η 
μηνιαία ενίσχυση των 50 ευρώ το μήνα, θα χα-
θεί στην αποπληρωμή του τιμολογίου του ρεύ-
ματος, στο κόστος μετακίνησης, αλλά και στην 
αγορά βασικών ειδών διατροφής. 

Την ίδια στιγμή επίσης, δεν μπορούμε να παρα-
βλέψουμε, ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, 
θα επιβαρυνθούν με επιπλέον μισθολογικό κό-
στος. Ο κάθε εργοδότης θα κληθεί να καταβάλει 
63 ευρώ επιπλέον, για κάθε εργαζόμενο το μήνα, 
με αποτέλεσμα έως το τέλος του 2022, να επι-
βαρυνθεί με 504 ευρώ, ενώ εάν συνυπολογιστεί 
και η αύξηση από την 1η Ιανουαρίου, η επιβά-
ρυνση φτάνει τα 556 ευρώ έως το τέλος της χρο-
νιάς, σε σχέση με το 2021 (χωρίς να συνυπολο-
γιστούν οι επιπλέον αμοιβές για τον 13ο και 14ο 
μισθό). Μια μικρομεσαία επιχείρηση με 5 άτομα 
αμειβόμενα με τον κατώτατο μισθό για το 2022, 
θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον 2.780 ευρώ.

Χιλιάδες ευάλωτες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
υποχρεούνται στο εξής, να καταβάλουν αισθη-
τά αυξημένες αποδοχές στους εργαζομένους 
τους – μαζί με τις αναλογικά υψηλότερες ασφα-
λιστικές εισφορές.

Το Β.Ε.Α έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη από την 
κυβέρνηση, η αύξηση του κατώτατου μισθού 
να συνδυαστεί με την μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών, ή των φορολογικών βαρών, προ-
κειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα στάσης 
πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, 
απολύσεων, αλλά και λουκέτων. Η εκτόξευση 
του λειτουργικού κόστους των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, θα είναι δυσβάστακτη για χιλιά-
δες επιχειρηματίες, εάν η κυβέρνηση δεν συνε-
χίσει την επιδότηση του ενεργειακού κόστους 
και δεν προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις για τη 
μείωσή του, με στόχο την διατήρηση τουλάχι-
στον των υπαρχουσών θέσεων εργασίας, με την 
ταυτόχρονη διατήρηση συμβάσεων πλήρους 
απασχόλησης και όχι την μετατροπή τους σε ευ-
έλικτες μορφές.
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 ■ «Νέα μέτρα: Μερική 
ικανοποίηση 
αιτημάτων του 
Β.Ε.Α. –  Απαιτείται 
ολοκληρωμένο 
σχέδιο στήριξης»

Τα μέτρα στήριξης της οικονομίας που ανακοί-
νωσε σήμερα το πρωί το οικονομικό επιτελείο 
της Κυβέρνησης, αποτελούν αναμφίβολα μια 
ανάσα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, 
χωρίς ωστόσο να θεωρούνται αρκετά, ώστε η 
χώρα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την 
έκρηξη του κόστους ενέργειας και το κύμα 
«ακρίβειας» που την σαρώνει. Πρόκειται απλά, 
για μέτρα που στοχεύουν να περιορίσουν, κατά 
το δυνατόν, τις επιπτώσεις από τις υπέρογκες 
αυξήσεις και τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό που 
χτυπά την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και οι Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες – μέλη του Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου της Αθήνας – άκουσαν με ικανοποίηση 
την υλοποίηση τριών σημαντικών μέτρων που 
είχαν ζήτησαν πρόσφατα:

Από μεν τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνι Γεωργιάδη, η παράταση της προθεσμί-
ας για την εφάπαξ εξόφληση της επιστρεπτέας 
προκαταβολής με έκπτωση 15%, αλλά και η αύ-
ξηση των δόσεων αποπληρωμής του επιστρε-
πτέου ποσού από 60 στις 96 δόσεις.

Επίσης, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η 
αναδρομική επιδότηση για 3 μήνες, σε ποσοστό 
80% επί της ρήτρας αναπροσαρμογής, που κα-
λύπτει σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων.

Ιδιαίτερης σημασίας για τον επιχειρηματικό κό-
σμο, προσλαμβάνει ακόμη η σημαντική αύξη-
ση της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος, 
για την στήριξη των μικρομεσαίων, ως επί το 
πλείστον, επιχειρήσεων, η συνέχιση της επιδό-
τησης του φυσικού αερίου, η μείωση της τιμής 
του πετρελαίου για τις αγροτικές επιχειρήσεις 
και τους αγρότες. Ωστόσο, ο κλοιός γύρω από 

την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων 
είναι πλέον ασφυκτικός και απαιτείται να δοθεί 
άμεσα συνέχεια από την Κυβέρνηση ώστε να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και οι θέσεις 
εργασίας. 

Τα μέτρα στήριξης 3,2 εκατ. πολιτών, 1,4 εκατ. 
νοικοκυριών και χιλιάδων επιχειρήσεων, ύψους 
1,1 δισ. ευρώ που εξειδίκευσε το αρμόδιο κυβερ-
νητικό επιτελείο με τους υπουργούς, Οικονο-
μικών, Χρήστο Σταϊκούρα, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, καθώς και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γεώργιο Γεωργαντά, όπως ήταν ανα-
μενόμενο, βρίσκονται σίγουρα στην σωστή κα-
τεύθυνση, αλλά δεν μπορούν να δώσουν λύση 
στην πληθωριστική απειλή, ούτε και να θεωρη-
θούν μέτρα που θα στηρίξουν αποτελεσματικά 
την κοινωνία και θα δώσουν ώθηση για να ξεπε-
ραστεί και η νέα κρίση.

Το μέγεθός της όμως, είναι τέτοιο, που για να 
ξεπεραστεί πρέπει να διατεθούν «όπλα» σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, να αξιοποιηθεί κάθε θεσμικό 
εργαλείο που έχει η ΕΕ στη διάθεσή της και κάθε 
διαθέσιμο ποσό σε διαρθρωτικά ταμεία για να 
αντιμετωπιστεί η παγκόσμια ακρίβεια. Η κυ-
βέρνηση έκανε την αρχή, αλλά οφείλει να επι-
μείνει στις προτάσεις που έχει καταθέσει για μια 
αποτελεσματική και άμεση κεντρική ευρωπαϊκή 
παρέμβαση, ώστε να αντιμετωπιστούν οι οικο-
νομικές συνέπειες του πολέμου.

Ανταποδοτικές  
Υπηρεσίες Β.Ε.Α  
προς τα Μέλη
Περισσότερες πληροφορίες
στη σελίδα 68

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20229



Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

 ■ Συνάντηση με τον 
Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης για 
το Nutri-Score. 
Προτεραιότητα 
η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής 
παραγωγής – 
Συνεργασία με 
«Πρωτοβουλία»

Το προωθούμενο σύστημα επισήμανσης τροφί-
μων Nutri- Score και οι στρεβλώσεις που αναμέ-
νεται να προκαλέσει στην αγορά η καθιέρωσή 
του, τέθηκαν επί τάπητος κατά την διάρκεια ευ-
ρείας συνάντησης, μεταξύ του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά και εκ-
προσώπων παραγωγικών Φορέων – Μελών της 
«Πρωτοβουλίας για ένα αποτελεσματικό σύστη-
μα διατροφικής εκπαίδευσης», με επικεφαλής 
τους προέδρους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρί-
ου Αθήνας Παύλο Ραβάνη και του Επιμελητηρί-
ου Λακωνίας Ιωάννη Παναρίτη.

Στην συνάντηση, παραβρέθηκαν, εκπροσωπώ-
ντας και τα υπόλοιπα Μέλη – Φορείς της «Πρω-
τοβουλίας», ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλη-
νικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων 
κος Χρήστος Αποστολόπουλος, ο Πρόεδρος της 
‘Ένωσης Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών 
Ελλάδος κ. Ιωάννης Λαγός, ο Δ/ντής του Συν-
δέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης 
Ελαιόλαδου κος Γεώργιος Οικονόμου και η Εκ-
πρόσωπος της Πανελλήνιας ένωσης Μεταποιη-
τών Επιτραπέζιας Ελιάς κα Κίμη Ζαζή. Συμμετεί-
χε, ο επιστημονικός συνεργάτης του Β.Ε.Α., κος 
Στέφανος Κομνηνός.

Από τον ΕΦΕΤ παραβρέθηκε ο Πρόεδρος κος 
Αντώνης Ζαμπέλας.

Καταρχήν, οι εκπρόσωποι της “Πρωτοβουλίας” 
και ο κ. Ραβάνης, έθεσαν στον Υπουργό, την 
ανάγκη να χαραχτεί μια ενιαία εθνική θέση για 
την δημιουργία υποχρεωτικού συστήματος επι-
σήμανσης στα προϊόντα διατροφής, με βάση τις 
καταναλωτικές ιδιαιτερότητες των πολιτών και 
χωρίς να παραπλανάται ο καταναλωτής.

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργαντάς, επισή-
μανε ότι κατανοεί απολύτως το σκεπτικό και τα 
αιτήματα της Πρωτοβουλίας, υποστηρίζει την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής 
εκτιμά την επιστημονική προσέγγιση της Επι-
τροπής ως τέτοια και θα διαβουλευτεί με την 
επιχειρηματική κοινότητα για το πόρισμα της 
επιτροπής και τις συνέπειες του. Σχεδιάζει δε, 
συναντήσεις με ομολόγους του από τον Ευρω-
παϊκό Νότο.

Αναφέρθηκε επίσης, στους εκπροσώπους της 
«Πρωτοβουλίας», λέγοντας ότι θα συμμετά-
σχουν πλέον ενεργά στις συζητήσεις, για την δι-
αμόρφωση ενός δίκαιου συστήματος επισήμαν-
σης τροφίμων, που θα προστατεύει τα εγχώρια 
συμφέροντα, παραγωγών και επιχειρηματιών.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Αντώνης Ζαμπέλας 
ενημέρωσε τους εκπροσώπους της «Πρωτοβου-
λίας» για την τελική πρόταση του ευρωπαϊκού 
EFSA, για την οποία σε ερώτηση του υπουργού, 
ανέφερε ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί καθώς 
και για τη διαδικασία σύγκρισης 4 συστημάτων 
(ΙΤΑΛΙΑΣ – ΑΓΓΛΙΑΣ – ΓΑΛΛΙΑΣ -ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ) επι-
σήμανσης τροφίμων τα αποτελέσματα της οποί-
ας, θα οριστικοποιηθούν έως το τέλος Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαμπέλα, έχει ανατεθεί στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, έρευνα καταναλωτών, 
που είναι σε επεξεργασία, με τη συμμετοχή 1500 
ατόμων για το σύστημα διατροφικής αξιολόγη-
σης Nutri-score, η οποία θα ολοκληρωθεί πιθα-
νότατα, έως το τέλος Μαίου και θα κληθούν να 
συμμετάσχουν και οι φορείς που συμμετέχουν 
στην «Πρωτοβουλία». “Από τα συμπεράσματα 
της μελέτης, θα εξαρτηθεί η διαμόρφωση πλέον, 
της θέσης μας και οι παρεμβάσεις μας, σχετικά 
με την εφαρμογή του συστήματος Nutri– score. 
Είναι ένα σύστημα άδικο, αλλά δυστυχώς δεν 
μπορούμε να αλλάξουμε πολλά” ανέφερε.
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Ο Γενικός Γραμματέας του Β.Ε.Α. κ. Ιωάννης Μά-
νος, ο οποίος πρωτοστάτησε από πλευράς Επι-
μελητηρίου στην ανάδειξη του θέματος, ήδη 
από το 2021, αφού επισήμανε τις αντιρρήσεις 
της “Πρωτοβουλίας” για τον αλγόριθμο του Nutri 
– score, έκανε αναφορά στις ενέργειες και επα-
φές της Πρωτοβουλίας με ευρωπαϊκούς φορείς, 
την κατάθεση κειμένου θέσεων στο ευρωκοινο-
βούλιο και τις παρεμβάσεις στην Διαβούλευση. 
Αναφέρθηκε μάλιστα, σε πρόσφατη εκδήλωση 
της Ιταλίας, η οποία έχει εναλλακτική πρόταση 
για την επισήμανση τροφίμων, ζητώντας να γί-
νει κάτι ανάλογο και στη Χώρα μας, με την συμ-
μετοχή των συναρμόδιων υπουργείων για την 
παρουσίαση της ελληνικής θέσης στο θέμα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Λακωνίας, κ. Παναρίτης, ο οποίος επίσης 
έχει ασκήσει παρεμβάσεις για το θέμα από το 
2020, με κυρίαρχο το ελαιόλαδο, τις ελιές και 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τόνισε ότι η Χώρα 
μας, πρέπει να ζητήσει να αλλάξει ο αλγόριθμος 
του Nutri -Score ή να υιοθετηθεί ένα άλλο πιο δί-
καιο σύστημα που θα προβάλει τις διατροφικές 
αξίες των προϊόντων και ζήτησε την συμμετοχή 
μελών της «Πρωτοβουλίας» στην επιστημονική 
επιτροπή για την αξιολόγηση του προωθούμε-
νου μοντέλου επισήμανσης προϊόντων.

Προτάσεις – αιτήματα που κατατέθηκαν στον 
Υπουργό, από την «Πρωτοβουλία», ήταν:

• η διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης από 
το Υπουργείο με συμμετοχή όλων των ενδι-
αφερόμενων μερών,

• η προσθήκη ειδικών επιστημόνων εκπροσώ-
πων των παραγωγικών κλάδων στην Εθνική 
Επιτροπή και

• η ενημέρωση για τη μορφή και περιεχόμενο 
της έρευνας καταναλωτών, της Επιτροπής.

“Η πρώτη αυτή συνάντηση με τον Υπουργό, που 
έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, ευελπιστούμε ότι θέ-
τει μια καλή βάση για σταθερή επαφή μας στο 
εξής και μια ουσιαστική συμμετοχή των Φορέων 
– Μελών της «Πρωτοβουλίας» για την διαμόρ-
φωση της εθνικής θέσης στο ζήτημα του Nutrı 
– score”, δήλωσε ο πρόεδρος του Β.Ε.Α., Παύλος 
Ραβάνης, μετά την συνάντηση.

 ■ Με συμμετοχή Π. 
Ραβάνη η συζήτηση 
στη Βουλή για τη 
σύσταση εταιρειών

Στην συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Παρα-
γωγής και Εμπορίου για το νέο νομοσχέδιο «Σύ-
σταση εταιρειών μέσω Υπηρεσιών Μιας Στάσης 
και τήρηση Γ.Ε.ΜΗ» συμμετείχε ο Πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ρα-
βάνης, παρουσιάζοντας όλες τις προτάσεις του 
Β.Ε.Α. και τις παρατηρήσεις κατ’ άρθρο: 

«Οι προτάσεις μας πρέπει να αξιολογηθούν από 
την Επιτροπή. Αφορούν βελτιώσεις και πρακτι-
κές ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην διαμόρφω-
ση καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας». 

 ■ Συνάντηση εργασίας 
στο Δημαρχείο Άνω 
Λιοσίων παρουσία 
του Προέδρου του ΒΕΑ 
Π. Ραβάνη

Σε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Άνω Λιο-
σίων, παραβρέθηκε ο πρόεδρος του Β.Ε.Α. Παύλος 
Ραβάνης. Η συνάντηση έγινε παρουσία του Δη-
μάρχου Φυλής κ. Χρήστου Παππού και του Προ-
έδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιοτεχνικού 
Πάρκου Άνω Λιοσίων κ. Λευτέρη Παντελάκη.

Θέματα που συζητήθηκαν, ήταν τα μέσα στή-
ριξης των επιχειρήσεων, η κατάρτιση και επι-
μόρφωση των επιχειρηματιών με εκπαιδευτικά 
προγράμματα και η αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων της επιχειρηματικότητας της περιοχής.

Οι εκπρόσωποι και των τριών φορέων, συμφώ-
νησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 
για όλα τα παραπάνω θέματα, καθώς και σε συ-
νέργειες για την επίλυσή τους.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

 ■ «Αποχαιρετούμε τον 
επί 30 χρόνια Μέλος 
της βιοτεχνικής 
οικογένειας Βασίλη 
Λιαμέτη»

Η Διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της 
Αθήνας και η βιοτεχνική οικογένεια, αποχαιρε-
τά με τιμή και συγκίνηση, το μέλος της Βασίλη 
Λιαμέτη, που έφυγε ξαφνικά.

Ήταν ένας βιοτέχνης, πραγματικός βιοπαλαι-
στής, που βγήκε στην αληθινή ζωή, από την παι-
δική του ηλικία και έγραψε την απολύτως δική 
του, ξεχωριστή πορεία, τόσο στην επιχειρημα-
τικότητα, όσο και στον συνδικαλιστικό χώρο. 
Ξεχώριζε για δυο στοιχεία της προσωπικότητάς 
του, που κάθε άλλο παρά συνηθισμένη ήταν: 
την εξυπνάδα και την μαχητικότητα.

Ξεκινώντας από την δεκαετία του ΄70, είναι αδι-
αμφισβήτητο ότι πέρασε δυσκολίες και σκληρά 
χρόνια, σε εποχές που χρειαζόταν ο διαρκής 
αγώνας για κάθε κατάκτηση ή επικράτηση. Απο-
δείχτηκε πολλές φορές, δυνατότερος από τις 
συνθήκες, γιαυτό και είχε πολλές επιτυχίες, με 
δημιουργική πορεία μέσα στα χρόνια. Άλλες 
φορές, η ίδια ζωή τον δοκίμασε και πάλεψε και 
πάλι, να ορθοποδήσει. Αγωνίστηκε και στάθηκε 
όρθιος, ακόμη και με τη σοβαρά επιβαρυμένη 

υγεία του, τα τελευταία χρόνια.

Στον κλάδο του, των βιοτεχνών Φανοποιών, 
πρόσφερε συνεχώς μέχρι τέλους. Ξεκινώντας 
από Πρόεδρος του Σωματείου, μέχρι την προε-
δρία στην Ομοσπονδία ΠΟΒΕΑΜΜ, ΕΟΒΕΑΜΜ 
και την καταξίωσή του, στην θέση του Ά  Αντι-
προέδρου στο Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ.

Κοινή παραδοχή όλων των συναδέλφων του 
κλάδου του αυτοκινήτου, είναι, ότι προχώρη-
σαν με πρωτοβουλίες του και προσωπική συμ-
μετοχή του, τόσο η επιμόρφωση των τεχνιτών, 
όσο και η αυτονομία και ο εκσυγχρονισμός της 
λειτουργίας των συνεργείων αυτοκινήτων.

Ενεργό μέλος στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της 
Αθήνας, από το 1991, διακρίθηκε πάντα, εκλεγό-
μενος με αριθμητική υπεροχή σε σταυρούς προ-
τίμησης. Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, 
αφήνοντας το αποτύπωμά του, τις καινοτόμες 
ιδέες και προτάσεις του, πάντοτε αξιόλογες, οι 
οποίες πολύ συχνά εφαρμόστηκαν και βοήθησαν 
το έργο του Επιμελητηρίου. Δεν φοβήθηκε να 
συγκρουστεί και να εκφραστεί με πάθος για τις 
απόψεις και θέσεις του. Ακόμη και μέσα από τις 

διαφωνίες, βρισκόταν πάντοτε ο χώρος για προ-
σφορά στα Μέλη και δημιουργική συνεργασία.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας, εύχονται ανάπαυση 
στην ψυχή του και θερμά συλληπητήρια στην οι-
κογένειά του. Ο Πρόεδρος Παύλος Ραβάνης και 
τα Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Β.Ε.Α.
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 ■ Έρχεται νέο 
Εξοικονομώ για 
επιχειρήσεις 
και voucher για 
αντικατάσταση 
ταμειακών - POS

Με δύο προγράμματα που θα «τρέξουν» το επό-
μενο διάστημα θα υποστηρίξει το Ταμείο Ανά-
καμψης τον στόχο του Ελλάδα 2.0 για ενεργεια-
κή και ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Πρόκειται για το πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ» και το πρόγραμμα «Ψηφιακός Με-
τασχηματισμός». 

Nέο «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις

To νέο «Εξοικονομώ» αφορά αποκλειστικά την 
ενεργειακή αναβάθμιση συνολικά 9.700 μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα με 
πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα διατε-
θούν συνολικά 450 εκατ. ευρώ.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, που θα 
«τρέξει» τις επόμενες εβδομάδες, προβλέπεται 
να διατεθούν έως 250 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα 
θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής απο-
δοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση κατ’ ελά-
χιστον 30% του ενεργειακού κόστους.

Aπό το σύνολο των επιδοτούμενων επιχειρή-
σεων εκτιμάται ότι οι 8.500 θα είναι μικρές και 
1.200 μεσαίες και μεγαλύτερες σε διάφορους 
παραγωγικούς τομείς, όπως στον τουρισμό, 
στον αγροδιατροφικό τομέα κ.α., ενώ δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν ιδιωτικά γραφεία και εμπορι-
κά κτίρια

Tο ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται από το 
είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή 
που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέ-
γεθός της.

Ποιες παρεμβάσεις επιδοτούνται

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις, προβλέπεται

• εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξο-
πλισμού και συστημάτων για την εξοικο-
νόμηση ενέργειας στην παραγωγή (π.χ. εξο-
πλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού 
νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορ-
ριπτόμενης θερμότητας κ.ά.), στην αποθή-
κευση, στη διανομή προϊόντων, καθώς και 
στη λειτουργία των εταιρειών (π.χ. αναβάθ-
μιση συστήματος φωτισμού, εσωτερικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.ά.).

• Επίσης προβλέπονται ενεργειακές αναβαθ-
μίσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση 
τοιχοποιίας – δαπέδου, στέγης κ.λπ., ενερ-
γειακά κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήμα-
τα σκίασης κ.ά.).

Έμφαση θα δοθεί και στην κατασκευή φωτοβολ-
ταϊκών από τις επιχειρήσεις προκειμένου να 
αυτοκαταναλώνουν ενέργεια και να έχουν χα-
μηλότερα τιμολόγια. Έμφαση θα δοθεί στην κα-
τασκευή φωτοβολταϊκών από τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αυτοκαταναλώνουν ενέργεια 
και να έχουν χαμηλότερα τιμολόγια

Δυο ενεργειακοί έλεγχοι 

Για την ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και 
τον δευτερογενή τομέα για μεσαίες και μεγαλύ-
τερες επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν δύο 
υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι. Όσο για τις 
πολύ μικρές θα καθοριστούν ελάχιστες απαι-
τήσεις για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλι-
σμού. 

Nα σημειωθεί ότι το περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (απασχόληση 0-9 
εργαζομένων / 96,2% του συνόλου των ελληνι-
κών επιχειρήσεων), είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα οι ΜμΕ ευθύνονται 
για το 15%-20% των συνολικών εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα.

Η φάση εφαρμογής θα διαρκέσει περίπου τρία 
χρόνια, μετά την αξιολόγηση και την έγκριση 
των αιτήσεων και το πρόγραμμα εκτιμάται ότι 
θα ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο 2024.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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Voucher για αντικατάσταση ταμειακών 
μηχανών

Εως τα τέλη Μαΐου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα 
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων», 
μέσω του οποίου θα δοθούν τα πρώτα 90 εκατ. 
ευρώ σε 100.000 επιχειρήσεις για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους. Συνολικά, θα διατεθούν 
180 εκατ. ευρώ για αγορά - αξιοποίηση ψηφια-
κών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε πρώτη φάση, φέτος οι επιχειρήσεις θα λά-
βουν voucher για να αντικαταστήσουν 500.000 
ταμειακές μηχανές, 100.000 συσκευές POS, αλλά 
και για να δημιουργήσουν e-shop και αποθηκευ-
τικούς χώρους τύπου cloud.

Οι επιχειρήσεις θα λάβουν voucher για να 
αντικαταστήσουν 500.000 ταμειακές μηχανές, 
100.000 συσκευές POS, αλλά και για να δημι-
ουργήσουν e-shop και αποθηκευτικούς χώρους 
τύπου cloud

Πριμοδοτούνται επίσης εργαλεία ψηφιακής δι-
αφήμισης, συστήματα τηλεργασίας και ενίσχυ-
ση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και πληρωμών.

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων θα εξαργυ-
ρώνεται σε ειδική ηλεκτρονική αγορά (Digital 
Marketplace) όπου θα είναι διαθέσιμες υπηρε-
σίες και προϊόντα που θα μπορούν να προμη-
θευτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα μπο-
ρέσουν δε να καλύψουν και το κόστος για την 
ψηφιακή κατάρτιση των εργαζομένων τους σε 
νέες δεξιότητες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που θα επιδοτηθούν, με-
ταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

• για εξοπλισμό, προμήθεια και λειτουργία 
εξοπλισμού ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ 
τερματικά, κινητές συσκευές) που προσφέ-
ρουν άμεση διαλειτουργικότητα με παρό-
χους ηλεκτρονικών πληρωμών και τις φορο-
λογικές αρχές

• για την εκτέλεση των συναλλαγών, η προμή-
θεια και λειτουργία υπηρεσιών ψηφιακών 

πληρωμών που διασφαλίζουν τη συμμόρ-
φωση με το κανονιστικό πλαίσιο KYC/KYB.

• για τα eShops, η προμήθεια και λειτουργία 
ηλεκτρονικών καταστημάτων για ΜμΕ, κα-
τάλληλων για εμπορία αγαθών και υπηρε-
σιών

• για την κατάρτιση, η παροχή εστιασμένων 
ηλεκτρονικών μαθήματα κατάρτισης για 
ΜμΕ σχετικά με την αποτελεσματική και 
ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών.

Τηλεργασία

Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών για τη διευ-
κόλυνση της απομακρυσμένης εργασίας, της 
συνεργασίας, της επικοινωνίας, μέσω της ηλε-
κτρονικής διαχείρισης εγγράφων, την οργάνω-
ση της παραγωγικότητας των στελεχών, την 
παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των 
εταιρειών, και των εργασιών που πρέπει να 
εκτελεσθούν κ.ά. Σε αυτήν την κατηγορία πε-
ριλαμβάνονται υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικές 
υπογραφές, τηλεργασία, συνεργατικά εργαλεία, 
εργαλεία διαχείρισης έργων κ.λπ.

Business analytics

Η διοίκηση της εταιρείας βάσει δεδομένων 
βελτιώνει τις επιχειρηματικές αποφάσεις στο 
σημερινό πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλ-
λον. Ψηφιακά εργαλεία όπως Business Analytics, 
Business Intelligence, Big data analytics αποτε-
λούν σημαντικές επενδύσεις για τις ΜΜΕ.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Καθώς οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης 
πολλαπλασιάζονται, γίνονται επιτακτική ανά-
γκη για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρή-
σουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καινοτόμες 
υπηρεσίες όπως Chatbots, Πρόβλεψη συμπερι-
φοράς καταναλωτή, Ανίχνευση απάτης, Εργα-
λεία επιχειρηματικών προβλέψεων, αποτελούν 
κρίσιμα εργαλεία για την βελτίωση της αποδο-
τικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρή-
σεων.
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 ■ Στα ύψη το κόστος 
κατασκευής για νέες 
κατοικίες και δημόσια 
έργα –  Φρενάρουν οι 
οικοδομές

Φωτιά έχουν πάρει τα οικοδομικά υλικά, εκτι-
νάσσοντας το κόστος για δημόσια έργα και κα-
τοικίες. Η αύξηση των τιμών των υλικών απειλεί 
την ανέγερση νέων κατοικιών, με πολλές επιχει-
ρήσεις να επιλέγουν τη λύση της αναστολής 
εργασιών ή της αναβολής έναρξης νέων οικοδο-
μών.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ακινήτων, 
το κόστος κατασκευής μιας νέας οικοδομής τεί-
νει να ξεπεράσει τα 1.700 ευρώ ανά τετραγωνι-
κό, όταν μέχρι πρότινος δεν υπερέβαινε τα 1.100 
ευρώ, γεγονός που οδηγεί πολλές επιχειρήσεις 
να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός 
Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων 
Κατοικιών τον περασμένο Μάρτιο κατέγραψε 
αύξηση κατά 10,2% σε σύγκριση με τον αντίστοι-
χο δείκτη του Μαρτίου 2021, έναντι αύξησης 
1,3% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση των 
αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020.

Ο Γενικός Δείκτης του Μαρτίου 2022, σε σύγκρι-
ση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, παρου-
σίασε αύξηση 1,6%, έναντι αύξησης 0,4% που 
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων 
μηνών του έτους 2021. 

Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δει-
κτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν:

ηλεκτρική ενέργεια 79,2%, πετρέλαιο κίνησης 
(diesel) 40,7%, σίδηρος οπλισμού 19,9%, αγωγοί 
χάλκινοι 18,3%, τούβλα 16,3%, σωλήνες χαλκού 
12,0%, ξυλεία oικοδομών 9,9%, σωλήνες πλαστι-
κοί, συνθετικοί, ινοτσιμέντου 9,2%, θερμαντικά 
σώματα 8,9%.

Πονοκέφαλος για τα δημόσια έργα

Υπό το πρίσμα αυτό, όπως αναφέρουν παρά-
γοντες της αγοράς, με δυσκολία είναι βιώσιμα 
δημόσια έργα -ιδίως όσα έχουν αναληφθεί με 
μεγάλες εκπτώσεις- καθώς οι αναθεωρήσεις τι-
μών δεν είναι δυνατόν να καλύψουν την μεγάλη 
αύξηση του κόστους.

O εκτροχιασμός του κόστους των υλικών έχει 
εξελιχθεί και σε μεγάλο πονοκέφαλο για το οι-
κονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ένεκα των 
μεγάλων έργων που δρομολογούνται, αλλά και 
για τις κατασκευαστικές εταιρείες, λόγω του 
δρομολογούμενου ανοίγματος της αγοράς νέων 
κατοικιών και κτιρίων. Από το οικονομικό επιτε-
λείο και ειδικά το υπουργείο Υποδομών γίνεται 
μια προσπάθεια να διασωθούν τα χρονοδια-
γράμματα αλλά και τα ίδια τα έργα με τη δρομο-
λόγηση νέας παρέμβασης για να αποτραπεί το 
μπλοκάρισμα έργων.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή διαστάσεις παίρνει η 
διαμάχη κυβέρνησης - εργοληπτών, καθώς η 
κυβέρνηση αρνείται να αυξήσει τους προϋπο-
λογισμούς των έργων και οι τεχνικές εταιρείες 
απειλούν με προσφυγές, ακύρωση συμβάσεων 
ή και αποχώρηση από τα εργοτάξια.

Σε ομόφωνο ψήφισμα της γενικής συνέλευσης 
του ΣΑΤΕ αναφέρεται πως το υπουργείο Υποδο-
μών «εξέδωσε ορισμένους -λίγους- συντελεστές 
αναθεώρησης για εργασίες που εκτελέστηκαν 
τα τρία τρίμηνα του 2021, οι οποίοι όμως σε κα-
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μία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις διαπι-
στωμένες αυξήσεις τιμών, λόγω της απαρχαιω-
μένης ανάλυσης τιμών (τελευταία τροποποίηση 
ανάλυσης το 1974)». 

 ■ Άνοιξε η πλατφόρμα 
για τα αδήλωτα 
τετραγωνικά – 
Υποβολή δηλώσεων 
με πρόστιμο 20%

Μία ακόμη ευκαιρία να δηλώσουν στους δήμους 
τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά έως τις 30 Ιουνίου 
2022 έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων χωρίς να 
επιβαρυνθούν με υπέρογκες αναδρομικές χρε-
ώσεις δημοτικών φόρων, τελών, προσαυξήσεων 
και προστίμων. Η πλατφόρμα για την υποβολή 
αρχικών ή εκπρόθεσμων δηλώσεων άνοιξε και 
πλέον οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση γνωρίζοντας ότι τα πρό-

σθετα ποσά των δημοτικών φόρων αλλά και των 
τελών που αναλογούν στα επιπλέον τετραγωνι-
κά μέτρα που θα δηλωθούν θα είναι προσαυξη-
μένα κατά 20%.

Όσοι υποβάλουν δηλώσεις και αποκαλύψουν 
τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέ-
τρων των ακινήτων τους στους δήμους, όπως 
αυτός είναι ήδη δηλωμένος στο Ε9 της Εφορίας, 
θα απαλλαγούν πλήρως από αναδρομικές χρε-
ώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, 
προστίμων και προσαυξήσεων (που φθάνουν 
μέχρι και το 200%) για χρονικές περιόδους πριν 
από το 2020. Κάθε δήλωση γίνεται ανά αριθμό 
παροχής για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή 
ανά ακίνητο σε περίπτωση που δεν είναι ηλε-
κτροδοτούμενο. Επιλέγοντας ακίνητο με αριθ-
μό παροχής, θα προστεθούν αυτόματα στη δή-
λωσή και όσα ακίνητα έχετε στον Δήμο με τον 
ίδιο αριθμό παροχής.

Επιπλέον, όσοι ιδιοκτήτες κατέχουν βοηθητι-
κούς χώρους σε πολυκατοικίες, όπως υπόγεια 
γκαράζ ή αποθήκες που ρευματοδοτούνται από 
κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν τη δυνατότητα να 
δηλώσουν και τους χώρους αυτούς στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα ως ηλεκτροδοτούμενους.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΚΕΔΕ, 
κατά την προηγούμενη ρύθμιση δηλώθηκαν 
60.630.700 τετραγωνικά μέτρα, με αποτέλεσμα 
το ποσοστό των δηλωμένων επιφανειών στην 
επικράτεια να αυξηθεί κατά 35,15%. Υποβλήθη-
καν 2.710.217 δηλώσεις που αντιστοιχούν σε 
1.869.050 ηλεκτροδοτούμενα και σε 841.052 μη 
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Βάσει των συγκε-
κριμένων στοιχείων, αντιστοιχούσαν κατά μέσο 
όρο 22,4 «αδήλωτα» τετραγωνικά ανά δήλωση.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση:

• Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό 
της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, 
προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού 
φόροι - τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ 
βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υπο-
βάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, 
υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, 
το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

• Σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών στοι-
χείων, διαγράφεται το σύνολο των προ-
στίμων που προκύπτουν από τις διαφορές 
τετραγωνικών μέτρων. Οι πολίτες υποχρε-
ούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντι-
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στοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπο-
λογιζόμενα από 1η Ιανουαρίου 2020, μέχρι 
την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο 
20% επί του ποσού που προκύπτει από τη 
διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού 
του διαστήματος.

• Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού επεξεργάζονται τις δη-
λώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές 
υποθέσεις, εγγράφοντας στα Μητρώα τους 
τα ορθά τετραγωνικά μέτρα, το αργότερο 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

• Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, κατα-
βάλλονται σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της 
τελευταίας δόσης τα 10 ευρώ για φυσικά 
πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρό-
σωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο 
των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που έχουν 
ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται 
σε ισχύ.

Η διαδικασία

Όπως και κατά την πρώτη φάση της διαδικασί-
ας, κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου 
θα μπορεί με τους κωδικούς του TAXISNET να ει-
σέρχεται στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΚΕΔΕ, 
στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε 
ακινήτου του, που είναι καταχωρημένα στο Ε9 
και στη βάση χρέωσης δημοτικών τελών του 
ΔΕΔΔΗΕ, συσχετισμένα με τον αριθμό παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου, εφόσον 
υπάρχει.

Μέσω της εφαρμογής αυτής θα μπορεί να δη-
λώσει υπεύθυνα στον οικείο Δήμο, συμπληρω-
ματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό 
εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδο-
τείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν 
ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το 
οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν 
που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν αλ-
λαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από 
αυτή που ήταν δηλωμένη στο Δήμο.

 ■ Χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων για τη 
δημιουργία χώρων 
φύλαξης παιδιών
Αργυρώ Μαυρούλη 

Τον τρόπο δημιουργίας χώρων φύλαξης βρε-
φών και νηπίων σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρή-
σεις και εμπορικά κέντρα περιλαμβάνει σχετική 
ρύθμιση του σχεδίου νόμου «Δουλειές Ξανά: 
Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχό-
λησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, με-
ταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής 
κατάρτισης και διάγνωσης των αναγκών εργασί-
ας και άλλες διατάξεις». 

Η δράση είχε προαναγγελθεί με τίτλο «Δημιουρ-
γία χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων εντός 
επιχειρήσεων» από το 2021 και φορέας υλοποί-
ησής είναι η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι απαιτούμενοι πόροι 
θα προκύψουν από κονδύλια του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η χρηματοδότηση 
120 επιχειρήσεων συνολικά για την δημιουρ-
γία και τον εξοπλισμό χώρου φύλαξης βρεφών 
και νηπίων ηλικίας από έξι μηνών έως 2,5 ετών 
εντός της εγκατάστασης που ασκούν την δρα-
στηριότητά τους, καθώς και για την στελέχω-
ση του χώρου με έως δύο βρεφονηπιοκόμους 
/ βοηθούς βρεφονηπιοκόμων ή επαγγελματίες 
συναφών ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα 
24 μηνών, με την υποχρέωση διατήρησης του 
χώρου και των θέσεων του προσωπικού για άλ-
λους 24 μήνες, μετά την λήξη της περιόδου χρη-
ματοδότησης.

Σκοπός της Δράσης είναι η εναρμόνιση της οι-
κογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η εν-
δυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στην 
αγορά εργασίας μέσω: α) της παροχής συμπλη-
ρωματικών υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και 
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νηπίων και της δημιουργίας φιλικότερων για 
τους νέους γονείς και ιδίως για τις γυναίκες ερ-
γασιακών χώρων και β) της δημιουργίας νέων 
θέσεων απασχόλησης στον τομέα φροντίδας 
βρεφών και νηπίων.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α. Κάθε ιδιωτική επιχείρηση – εργοδότης του 
ιδιωτικού τομέα, που ασκεί τακτική οικονομική 

δραστηριότητα και απασχολεί, με οποιοδήποτε 
συμβατικό καθεστώς, τουλάχιστον 100 άτομα ή 
στην εγκατάσταση της οποίας απασχολούνται, 
με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, τουλάχι-
στον 100 άτομα.

β. Περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις – ερ-
γοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τα-
κτική οικονομική δραστηριότητα στους χώ-
ρους μιας ευρύτερης εγκατάστασης, εντός 
της οποίας απασχολούνται, με οποιοδήποτε 
συμβατικό καθεστώς, τουλάχιστον 100 άτομα. 
Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης στην Δράση 
των ανωτέρω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

α) Η επιχείρηση να κατατάσσεται στην Γ́  Κατη-
γορία (χαμηλής) επικινδυνότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Ά  84).

Επιχείρηση που κατατάσσεται στην Β́  ή Ά  Κα-

τηγορία (μεσαίας ή υψηλής επικινδυνότητας) ή, 
παρότι ανήκει στην Γ́  Κατηγορία, περιλαμβάνει 
επιμέρους εργασίες και εκμεταλλεύσεις υψηλό-
τερης επικινδυνότητας, δύναται να ενταχθεί 
στην Δράση, εφόσον ο χώρος φύλαξης λειτουρ-
γεί σε εγκατάσταση που δεν επηρεάζεται από 
την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και 
είναι απαλλαγμένος, σύμφωνα με την έκθεση 
επαγγελματικού κινδύνου, από έκθεση σε φυ-
σικούς, χημικούς, βιολογικούς παράγοντες. Εάν 
πρόκειται για βιομηχανία/βιοτεχνία, δύναται 
να ενταχθεί στην Δράση εφόσον δεν υφίσταται 
σε απόσταση 500 μέτρων άλλη βιομηχανική ή 
βιοτεχνική εγκατάσταση.

β) Η επιχείρηση να τηρεί την νομοθεσία για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως 
τις διατάξεις του Κώδικα νόμων για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010, καθώς και 
τις κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανο-
νιστικές πράξεις, και να μην έχει επιβληθεί σε 
βάρος της οποιαδήποτε κύρωση για παράβαση 
της ανωτέρω νομοθεσίας τουλάχιστον για δύο 
(2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξη 
στην Δράση.

γ) Η επιχείρηση να έχει σε ισχύ όλες τις απαι-
τούμενες άδειες που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία για την νόμιμη άσκηση της 
δραστηριότητάς της και για την λειτουργία της 
εγκατάστασης στην οποία πρόκειται να δημι-
ουργηθεί ο χώρος φύλαξης.

δ) Ο χώρος φύλαξης να πληροί τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στο παρόν, στις κατ́  εξουσιο-
δότηση αυτού εκδιδόμενες αποφάσεις και στους 
όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν-
διαφέροντος. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει 
να πληρούνται σε όλη τη διάρκεια της Δράσης.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι γονείς βρέφους 
ή νηπίου ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, που 
απασχολούνται με οποιοδήποτε συμβατικό κα-
θεστώς, στην εγκατάσταση, στην οποία δημι-
ουργείται ο χώρος φύλαξης, ανεξαρτήτως των 
λοιπών παροχών που δικαιούνται να λάβουν ή 
λαμβάνουν από τον εργοδότη για την φροντίδα 
του βρέφους ή νηπίου.
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Η χρήση των υπηρεσιών του χώρου φύλαξης 
από τους ωφελούμενους γονείς δεν εμπίπτει 
στις παροχές του εργοδότη που συνυπολογίζο-
νται για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Κατά την παραμονή του βρέφους ή νηπίου στο 
χώρο φύλαξης, τού παρέχεται η βασική φρο-
ντίδα, διατροφή και δημιουργική απασχόληση, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες του γο-
νέα. Ο γονέας μεριμνά για την προμήθεια του 
απαραίτητου ρουχισμού και των απαραίτητων 
γευμάτων του παιδιού, κατά την παραμονή του 
στο χώρο φύλαξης.

Ο χώρος φύλαξης λειτουργεί κατά τις ημέρες 
και ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης εντός 
της οποίας βρίσκεται, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των απασχολουμένων σε αυτή ατό-
μων.

 ■ Επίδομα παιδιού Α21: 
Ποιες οικογένειες 
θα λάβουν την 
οικονομική ενίσχυση  
– Αναλυτικά 
παραδείγματα
Αργυρώ Μαυρούλη 

Μικρότερη οικονομική ενίσχυση θα λάβουν οι 
μονογονεϊκές οικογένειες και οι οικογένειες με 
ένα παιδί και χαμηλό εισόδημα μετά την ανα-
κοίνωση της κυβέρνησης για καταβολή ενισχυ-
μένου επιδόματος παιδιού για τον Απρίλιο. Οι 
συγκεκριμένες κατηγορίες, πάρα το γεγονός ότι 
έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, θα λάβουν ως 
επίδομα παιδιού επιπλέον 105 ευρώ πριν από 
το Πάσχα, ενώ οικογένειες με τρία παιδιά θα ενι-
σχυθούν με επιπλέον 420 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με βάση το πακέτο ενίσχυσης 
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, χορηγείται μιά-
μιση επιπλέον δόση επιδόματος παιδιού τον 
Απρίλιο στους δικαιούχους Μαρτίου (δόση δη-
λαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα).

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 
42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτε-
ρο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, 
και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε 
επόμενο παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 
625.000, με περισσότερα από 1 εκατ. παιδιά και 
το κόστος εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ.

Για την Α κατηγορία εισόδημα έως 6.000 ευρώ:

-70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

-επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο 
εξαρτώμενο τέκνο

-επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και 
κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την Β κατηγορία εισόδημα από 6.001 ευρώ 
έως 10.000 ευρώ:

-42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο 
τέκνο

-επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο 
εξαρτώμενο τέκνο

-επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και 
κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την Γ κατηγορία εισόδημα από 10.001 ευρώ 
έως 15.000 ευρώ:

-28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

-επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο 
εξαρτώμενο τέκνο

-επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και 
κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
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 Ειδήσεις & Σχόλια

Οικογένειες με δύο γονείς- Παραδείγματα

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο 
εισόδημα 28.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνε-
πώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 28.000€ / 2= 
14.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ ει-
σοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 56€ επίδομα 
το μήνα. Με την νέα οικονομική ενίσχυση θα λά-
βει 56 +28 = 84 ευρώ πριν το Πάσχα. 

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο 
εισόδημα 26.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75. Συνεπώς 
το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 26.000€ / 1,75= 
14.857€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ ει-
σοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 28€ επίδομα 
το μήνα. Με την νέα οικονομική ενίσχυση θα λά-
βει 28 +14 = 42 ευρώ πριν το Πάσχα. 

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο 
εισόδημα 18.800€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνε-
πώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 18.800€ / 2= 
9.400€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Β ει-
σοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 84 ευρώ επί-
δομα το μήνα. Με την νέα οικονομική ενίσχυση 
θα λάβει 84 +42= 126 ευρώ πριν το Πάσχα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο ει-
σόδημα 13.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οι-
κογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25. Συ-
νεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 13.000€ / 
2,25 = 5.777€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην 
Α εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 280€ το 
μήνα. Με την νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 
280 +140= 420 ευρώ πριν το Πάσχα. 

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο 
εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνε-
πώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 
2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην 
Α εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 140€ το 
μήνα. Με την νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 
140 +70 = 210 ευρώ πριν το Πάσχα. 

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο 
εισόδημα 14.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της 

οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 
= 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 
14.500€ / 2,5 = 5.800€. Η οικογένεια εντάσσεται 
στην Α εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 420€ 
το μήνα. Με την νέα οικονομική ενίσχυση θα λά-
βει 420 ευρώ + 210 = 630 ευρώ πριν το Πάσχα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο 
εισόδημα 24.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 
= 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 
24.500€ / 2,5 = 9.800€. Η οικογένεια εντάσσε-
ται στην Β εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 
252€ το μήνα. Με την νέα οικονομική ενίσχυση 
θα λάβει 252 + 126= 378 ευρώ πριν το Πάσχα. 

Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο ει-
σόδημα 27.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οι-
κογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 
= 2,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 
27.000€ / 2,75 = 9.818€. Η οικογένεια εντάσσεται 
στην Β εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 336 
€ το μήνα. Με την νέα οικονομική ενίσχυση θα 
λάβει 336 + 168 = 504 ευρώ πριν το Πάσχα. 

Μονογονεϊκές οικογένειες με 3 παιδιά και ετή-
σιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας 
της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συ-
νεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 
2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α 
εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 280 ευρώ 
το μήνα. Με την νέα οικονομική ενίσχυση θα λά-
βει 280 +140 = 420 ευρώ πριν το Πάσχα.

Μονογονεϊκές οικογένειες με 1 παιδί και ετή-
σιο εισόδημα 9.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας 
της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5. Συνεπώς το 
ισοδύναμο εισόδημα είναι : 9.000€ / 1,5= 6.000€. 
Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδημα-
τική κλίμακα και λαμβάνει 70€ το μήνα. Με την 
νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 70 +35 = 105 
ευρώ πριν το Πάσχα. 

Μονογονεϊκές οικογένειες με 2 παιδιά και ετή-
σιο εισόδημα 10.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας 
της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75. Συ-
νεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 10.500€ / 
1,75= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην 
Α εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 140€ το 
μήνα. Με την νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 
140 +70 = 210 ευρώ πριν το Πάσχα.
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 Συνεντεύξεις - Άρθρα

 ■ Μείωση μισθών 
και ανατροπές στα 
εργασιακά φέρνει η 
κρίση
Αργυρώ Μαυρούλη 

Μνήμες της ζοφερής κατάστασης που επικρα-
τούσε στην αγορά εργασίας την προηγούμενη 
δεκαετία, ξυπνούν με την άνοδο του πληθω-
ρισμού, την εκτόξευση του κόστους ενέργειας, 
αλλά και την κατακόρυφη αύξηση των τιμών 
των προϊόντων. Κι ενώ πριν από περίπου έναν 
μήνα όλοι συζητούσαν για την νέα αύξηση του 
κατώτατου μισθού από την 1η Μάϊου, τη δρα-
στική μείωση της ανεργίας που θα έπεφτε πι-
θανότατα τους προσεχείς μήνες σε μονοψήφιο 
αριθμό, αλλά και την πιθανή μονομερή απόφα-
ση της κυβέρνησης για «ξεπάγωμα» των τριετι-
ών προϋπηρεσίας για όλα τα μισθολογικά κλι-
μάκια, ξαφνικά ο εφιάλτης των λουκέτων και της 
ευέλικτης μορφής απασχόλησης ξαναχτυπά την 
πόρτα επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Όπως επισημαίνει στα «Βιοτεχνικά Θέματα» ο 
δικηγόρος- εργατολόγος Γιάννης Καρούζος «Σε 
μια οικονομία που δεν έχει ξεκινήσει να συ-
νέρχεται από το βαθύ σοκ της πανδημίας του 
κορονοϊού, η πληθωριστική έξαρση και η επα-
κόλουθη κορύφωση της ακρίβειας αγαθών και 
υπηρεσιών διαμορφώνουν ένα επαπειλούμενο 
ζοφερό τοπίο στην αγορά εργασίας».

Σύμφωνα με καθημερινές πλέον καταγγελίες ερ-
γαζομένων, πολλοί επιχειρηματίες προκειμένου 
να ανταπεξέλθουν στο υπέρογκο κόστος λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων τους και στη μειωμένη ζή-
τηση λόγω της αύξησης της τιμής των προϊόντων 
τους, προσφεύγουν στη μείωση του μισθολογικού 
κόστους με μεταβολή των μισθολογικών απολα-
βών, με μετατροπή των συμβάσεων εργασίας των 
εργαζομένων τους από πλήρεις σε ευέλικτες μορ-
φές και με διακοπή για κάποιο χρονικό διάστημα 
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Ήδη, η αγοραστική δύναμη του εργαζομένου 
που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό στην Ελλά-
δα είναι η έβδομη χαμηλότερη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ, ενώ το 46% των μισθωτών 
στην χώρα μας που αμείβονται με τον κατώτα-
το μισθό ζουν σε συνθήκες υλικής στέρησης. Το 
ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο ανάμεσα στα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια 
στιγμή που η αύξηση του κατώτατου μισθού 
κατά 2% από την 1η Ιανουαρίου είναι από τις χα-
μηλότερες στην Ευρώπη, όταν για παράδειγμα 
στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης οι αυξήσεις 
κυμαίνονται μεταξύ 11% και 22%.

Το κύμα ακρίβειας οδηγεί σε διαρκή μείωση της 
αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού, η 

οποία από 4,5% τον Αύγουστο του 2021 ανήλθε 
τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου σε 10,4%. Τον 
Ιανουάριο του 2022, η προγραμματισμένη αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% περιόρισε 
σε μικρό βαθμό την απώλεια της αγοραστικής 
δύναμης, η οποία ανήλθε τελικά σε 12,1%. Η 
αύξηση του κατώτατου μισθού περιόρισε την 
απώλεια αγοραστικής δύναμης μόλις κατά 0,2%, 
αφού χωρίς αυτήν η απώλεια θα ήταν 12,3%, 
σύμφωνα με το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ.

Όπως αναφέρει ο κ. Καρούζος «Το 34% του ενερ-
γού εργατικού δυναμικού καλείται να ανταπε-
ξέλθει στις υποχρεώσεις του με λιγότερα από 
700 ευρώ τον μήνα, με την αγοραστική δύναμη 
των εργαζομένων να έχει περιοριστεί έως και 
14%. Πολλά βασικά είδη διατροφής, ένδυσης 
ή καθαριότητας υπερβαίνουν την αγοραστική 
ευχέρεια του 1/3 του εργαζόμενου πληθυσμού. 
Παράλληλα, ο πληθωρισμός «καλπάζει» στο 7 
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 Συνεντεύξεις - Άρθρα

και το 8% δημιουργώντας μια σκληρή οικονομι-
κή πραγματικότητα». Σύμφωνα με τον κ. Καρού-
ζο, οι επιχειρηματίες ατενίζοντας με αβεβαιότη-
τα το μέλλον, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία 
που βρίσκεται σε εξέλιξη, προχωρούν σε πα-
ρεμβάσεις, προκειμένου να επιβιώσουν και εξα-
σφαλίσουν ρευστότητα όπως:

• Εκ περιτροπής εργασία – Πολλές επιχειρή-
σεις καταφεύγουν στην εκ περιτροπής εργα-
σία, ειδικότερη μορφή μερικής απασχόλη-
σης, που συνίσταται σε εργασία λιγότερων 
ημερών κατά την εβδομάδα ( 1-2 ημέρες), 
λιγότερων εβδομάδων κατά τον μήνα ή λιγό-
τερων μηνών κατ’ έτος, με ανάλογη μείωση 
των αποδοχών τους. Η εκ περιτροπής εργα-
σία εισάγεται είτε με συμφωνία των μερών 
οποτεδήποτε είτε με μονομερή απόφαση 
του εργοδότη υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
Πάντως, η μονομερώς επιβαλλόμενη εκ πε-
ριτροπής εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους 9 μήνες κατά έτος. Νομολογιακά έχει 
κριθεί ότι απαιτείται οπωσδήποτε ουσιαστι-
κή διαβούλευση, καθώς και εξασφάλιση ενός 
ελάχιστου εγγυημένου αξιοπρεπούς εισοδή-
ματος με ανάλογο χρόνο απασχόλησης.

• Επιδόματα σε είδος – Αρκετές επιχειρήσεις 
έχουν στραφεί στη λύση της καταβολής μέ-
ρους της μισθολογικής δαπάνης σε είδος 
αντί για χρήμα. Για παράδειγμα, ένα μέρος 
του μισθού δύναται, αντί χρηματικά, να 
καταβληθεί με κουπόνι για βενζίνη, κίνηση 
που παρουσιάζεται συχνά ως ανταπόκριση 
στην κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. 
Γενικά, είναι δυνατόν μια παροχή σε είδος 
να μην θεωρηθεί μισθολογική, όταν δεν χο-
ρηγείται ως αντιπαροχή για την προσφορά 
εργασίας εκ μέρους του εργαζομένου, αλλά 
για άλλους λόγους όπως η εξυπηρέτηση των 
λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, η 
αύξηση της παραγωγικότητάς της, η βελτί-
ωση των συνθηκών εργασίας ή για λόγους 
υγιεινής και ασφάλειας.

• Lock-out – Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις, οι 
οποίες, αντιμέτωπες με αυτό το οικονομικό 
αδιέξοδο αναστέλλουν για μια περίοδο τη 

λειτουργία της επιχείρησης και διακόπτουν 
την ισχύ των συμβάσεων απασχόλησης με 
τους εργαζόμενους τους με μονομερή από-
φαση. Πρόκειται για κίνηση συγγενή με την 
περιώνυμη «ανταπεργία», η οποία όμως 
συνδέεται με τις συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονιστεί 
ότι το lock-out και η ανταπεργία, όχι μόνον 
δεν προβλέπονται από την ελληνική έννο-
μη τάξη, αλλά απαγορεύονται ρητώς κατά 
το άρθρο 22§2 ν. 1264/1982. Αντ’ αυτού οι 
επιχειρήσεις θα μπορούσαν να υιοθετή-
σουν εναλλακτικά το μέτρο της θέσης σε 
διαθεσιμότητα του προσωπικού της (άρθρο 
4§1 ν. 3846/2010). Προϋποτίθεται βέβαια, 
πέραν της μείωσης της οικονομικής δραστη-
ριότητας της επιχείρησης, η προηγούμενη 
διαβούλευση με τους εργαζόμενους, η τή-
ρηση του έγγραφου τύπου και η αναγγελία 
της εφαρμογής του μέτρου στην Επιθεώρη-
ση Εργασίας, τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ. Κατά 
τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ( η οποία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες κατ’ 
έτος), ο μισθωτός δεν υποχρεούται να παρέ-
χει εργασία και αμείβεται με το ήμισυ των 
κανονικών αποδοχών του.

«Εν μέσω των καταιγιστικών αυτών εξελίξεων 
στην αγορά εργασίας, είναι κρίσιμο να γίνουν 
λεπτοί χειρισμοί από την κυβέρνηση ώστε να 
μετριαστεί το πλήγμα σε επιχειρήσεις και ερ-
γαζόμενους», αναφέρει ο κ. Καρούζος, επιση-
μαίνοντας ότι η διακοπή του προγράμματος 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ στο τέλος Μαρτίου, δεν είναι η πιο 
εύστοχη επιλογή την περίοδο που διανύουμε.

Η ανάγκη «διάγνωσης» των τρεχουσών προβλη-
μάτων της αγοράς εργασίας και αποτελεσματι-
κής επέμβασης για την επίλυση τους φαίνεται 
να είναι εντονότερη από ποτέ. Η περαιτέρω μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών με τη δέσμευ-
ση για διατήρηση των υπαρχόντων θέσεων ερ-
γασίας, η επιδότηση μέρους του μισθολογικού 
κόστους, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή της 
τηλεργασίας για ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
εργαζομένων, όπου είναι εφικτό, θα μπορούσε 
να συμβάλει στον περιορισμό του συνολικού 
λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, προ-
κειμένου να μην υπάρξει νέο κύμα απολύσεων.
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 Κλαδικά

 ■ Αρωγός το ΒΕΑ - 
30η Athens Xclusive 
Designers Week: 5 
ημέρες γεμάτες μόδα

Υπό την αιγίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητήρι-
ου Αθήνας πραγματοποιήθηκε η 30η Athens 
Xclusive Designers Week - AXDW από τις 9 έως 13 
Απριλίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Η έκθεση πραγ-
ματοποιείται δύο φορές το χρόνο, παρουσιάζο-
ντας τις προτάσεις Ελλήνων και ξένων σχεδια-
στών μόδας. Υπενθυμίζεται ότι από το 2016 η 
«Ανάδειξη νέων σχεδιαστών» γίνεται ανελλι-
πώς υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου. 

Τα βραβεία New Designers Awards έχουν θεσμο-
θετηθεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Μέσα 
από μια διαδικασία ψηφοφορίας από καταξι-
ωμένους σχεδιαστές, αγοραστές και εκπρο-
σώπους των ΜΜΕ από Ελλάδα και εξωτερικό, 
διαγωνίζονται νέοι σχεδιαστές και κερδίζουν 
σημαντικά έπαθλα που συμβάλλουν στην μετέ-
πειτα επαγγελματική τους πορεία. 

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν, 22 σχεδι-
αστές εκ των οποίων οι νέοι σχεδιαστές/ υποψή-
φιοι για τα βραβεία New Designers Awards είναι 
7. Οι σχεδιαστές μέλη του ΒΕΑ που συμμετέχουν 
στη φετινή διοργάνωση είναι οι ακόλουθοι:

• Ζούλιας Βασίλης (ΑΜ 194214)

• Passager by Nadia Chalimou (ΑΜ 179555)

• Ορσαλία Παρθένη (ΑΜ 142680)

• Nassia Nari (νέα σχεδιάστρια) (AM 196149)

Πρωτοεμφανιζόμενοι σχεδιαστές μόδας και 
ανερχόμενα ταλέντα παρουσίασαν τις δημιουρ-
γίες τους στη κριτική επιτροπή, διεκδικώντας τα 
βραβεία Best New Designer, Best Trendsetter και 
Best Catwalk που αντιστοιχούν σε πολύ σημα-
ντικά έπαθλα για τη μετέπειτα εξέλιξη τους στον 
κλάδο της μόδας. Νικητές των New Designers 
Awards αναδείχθηκαν οι: 

Best New Designer: Η Ιππολύτη Κακάβα κέρ-
δισε τις εντυπώσεις με τη συλλογή “From the 
Shadows” αποσπώντας ένα σημαντικό βραβείο 
που εξασφάλισε η Athens Xclusive Designers 
Week και προσφέρει στο νικητή της φετινής Δι-
οργάνωσης, τη συμμετοχή του σε fashion show 
στο εξωτερικό προσφέροντας του μια καταπλη-
κτική εμπειρία για την απογείωση της καριέρας 
του! Το βραβείο παρέδωσε ο Πρόεδρος του ΒΕΑ 
κ. Παύλος Ραβάνης. 

Best Trendsetter: Το fashion brand Mia Papa, της 
σχεδιάστριας μόδας Μίας Παπαευθυμίου Milcic 
με την συλλογή SS22 Delphi Collection απέσπα-
σε το βραβείο που αντιστοιχεί σε μια πρακτική 
άσκηση στην εταιρεία Pepper Vally, ένα βραβείο 
που εξασφάλισε το ΒΕΑ στην νικήτρια. Η νέα 
συλλογή για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022 αντλεί 
έμπνευση από την ομορφιά και τη θεραπευτι-
κή δύναμη της φύσης. Η συλλογή βασίζεται σε 
παραδοσιακές τεχνικές για να δημιουργήσει 
μοντέρνα αλλά και διαχρονικά κομμάτια που 
συνεχίζουν να διευρύνουν το λεξιλόγιο της αι-
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σθησιακής και εκλεπτυσμένης πολυτέλειας. Αέ-
ρινα φορέματα, κιμονό και ασορτί παντελόνια 
από ελαφρύ λινό σε συνδυασμό με μεταξωτές 
λεπτομέρειες, χρησιμοποιώντας το χαρακτηρι-
στικό βιολογικό ελληνικό μετάξι. Συνεχίζοντας 
την ετήσια θεματική ενότητα, η συλλογή περι-
λαμβάνει εκλεπτυσμένα μοτίβα που βασίζο-
νται στις κατόψεις του Μαντείου των Δελφών, 
ενός Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO, το οποίο θεωρείται ο «ομφαλός της 
Γης».

Best Catwalk: Το fashion brand Mineko Studio με 
την συλλογή summer wildness SS’22 απέσπασε 

το βραβείο που αντιστοιχεί προβολή με συνέ-
ντευξη σε μεγάλό fashion μέσο ενημέρωσης. 
Το Mineko Studio είναι μια μάρκα επηρεασμένη 
από την ιαπωνική κουλτούρα και επενδύει στην 
ποιότητα και τη μοναδικότητα των υφασμάτων 
της αφού όλα τα prints είναι αποτυπωμένα στο 
ύφασμα από την αρχή. Το βραβείο απένειμε η 
Ελίνα Παπαδημητρίου από Fisikon από τη ΔΕΠΑ 
εμπορίας.

Στα New Designers Awards διαγωνίστηκαν και 
άλλοι 4 ταλαντούχοι νέοι σχεδιαστές (αλφαβη-
τικά):

Maharasi by Keran Gill: Παρουσίασε τη συλλογή 
«Made with Love collection» S/S 2023. Μια συλ-
λογή παπουτσιών εμπνευσμένη από τους Bards 
of Persia Panjab. Η συλλογή αντιπροσωπεύει 
τον μεταμοντερνισμό μια διασταύρωση πολιτι-
σμών την εκ νέου ανακάλυψη των ρίζων μας. Τα 
παπούτσια είναι σχεδιασμένα στην Ιταλία και 
χειροποίητα στο Ντουμπάι.

Nassia Nari: Παρουσίασε τη συλλογή «Summer 
and the City». Τo fashion brand NNARI σε αυτή τη 
συλλογή της παρουσιάζει μια σειρά από πολυ-
τελείς δερμάτινες τσάντες, δερμάτινα αξεσουάρ 
και ασημένια κοσμήματα για τις καλοκαιρινές 
διαδρομές στην πόλη, για βόλτα, δουλειά, δια-
σκέδαση. Διακριτές φόρμες με statement λεπτο-
μέρειες και χρώματα που ακολουθούν τις τάσεις 
του φετινού καλοκαιριού, και όχι μόνο.

Blue by Pavlos Kirkos: Παρουσίασε την συλλογή 
του «Khaos» η οποία είναι μια συλλογή για τον 
φόβο του να σε αγαπήσουν ή να δώσεις αγάπη, 
τον φόβο να μην θέλεις να πληγωθείς άλλο, δεν 
μπορείς να αποφασίσεις αν θέλουν να σε αγα-
πήσουν ή να σε χρησιμοποιήσουν και δεν είσαι 
αρκετά σταθερός για να σκεφτείς αν μπορείς να 
τους αποδεχτείς και να τους αφήσεις να μπουν.

Valentina Vasilatou: Παρουσίασε την συλλογή 
Oceànic collection SS22. Αυτή η συλλογή αυξά-
νει την ευαισθητοποίηση για τη προστασία του 
ωκεανού μας, της πηγής όλης της ζωής. Με βάση 
τη θεωρία της εξέλιξης όλα τα είδη προέρχο-
νταν από τον ωκεανό. Το μότο της σχεδιάστρι-
ας: «Κάποτε ήμασταν πλάσματα του ωκεανού». 
Swimwear με οικολογικά υφάσματα που απο-
κτήθηκαν από τη θάλασσα και ανακτώνται από 
το περιβάλλον μας.

 ■ Συμμετοχή ΒΕΑ 
στη 2η διεθνή 
έκθεση “Ascen.
tec – Τεχνολογίες 
Ανελκυστήρων”

 Στη 2η διεθνή έκθεση “Ascen.tec – Τεχνολογίες 
Ανελκυστήρων” συμμετείχε το Βιοτεχνικό Επι-
μελητήριο Αθηνών με χαιρετισμό του Προέδρου 
κ. Παύλου Ραβάνη. Η διοίκηση του ΒΕΑ κάλεσε 
τους συμμετέχοντες στην έκθεση να υποβάλ-
λουν τις θέσεις και τα αιτήματά τους, προκει-
μένου να πλαισιώσουν τις προσπάθειες του 
Επιμελητηρίου για ένταξη θεματικών ενοτήτων 
στα Δημόσια ΙΕΚ και τις σχολές του ΟΑΕΔ.
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Αναλυτικότερα ο κ. Ραβάνης επισήμανε τα εξής 
κατά την έναρξη της διεθνούς έκθεσης: 

«Με χαρά, χαιρετίζω τη 2η διεθνή έκθεση Ascen.
tec 2022, με την αιγίδα του Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Αθήνας (Β.Ε.Α.), για δεύτερη χρονιά 
και μεταφέρω τη θέση του Επιμελητηρίου μας, 
ως ο θεσμικός εκπρόσωπος των μικρομεσαίων 
βιοτεχνών και επαγγελματιών τεχνικών κλά-
δων, που είναι να στηρίζει σταθερά τις πρωτο-
βουλίες για ανάπτυξη και απόδοση του έργου 
τους στην κοινωνία και την οικονομία. 

Θεμελιώδης βάση για τη στήριξη της ανταγω-
νιστικότητας των αυτοαπασχολούμενων επαγ-
γελματιών και επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως μέσα 
στην οικονομική και υγειονομική κρίση που δι-
ανύσαμε ως χώρα, είναι η εισαγωγή καινοτόμων 
μεθόδων, σύγχρονων εργαλείων και η υλοποί-
ησή τους, με πρωτοπόρες κατασκευαστικές με-
θόδους. 

Το Β.Ε.Α. εδώ και δύο χρόνια, πρωτοστατεί και 
συνομιλεί με τα άλλα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια 
και τον ΟΑΕΔ, για την καταγραφή των αναγκών 
σε τεχνική εκπαίδευση. Έχει αναδείξει την εθνι-
κή σημασία που έχει, πλέον, η κατάρτιση των 
νέων σε τεχνικούς κλάδους, με σύγχρονη προ-
οπτική, προς όφελος των ίδιων καταρχήν και 
κατ́  επέκταση της μορφής της οικονομίας μας. 

Στη σημερινή πολιτική και οικονομική συγκυρία, 
οι συνεργασίες είναι όχημα για τον κλάδο σας, 
γι’ αυτό, το Επιμελητήριο στηρίζει και τη συμ-
μετοχή των μελών του, σε τέτοιες εκδηλώσεις. 
Μέσα στους στόχους και επιδιώξεις της διοίκη-
σης, θα είναι πάντα οι διεθνείς συνεργασίες, η 
πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών, η 
επιμόρφωση μέσω των εθνικών και ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων και η διαρκής κατάρτιση, 
των τεχνιτών των τεχνικών κλάδων. 

Με την προσωπική σας συμβολή, θα επιτύχουμε 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας καλούμε, 
να υποβάλλετε τις θέσεις και τα αιτήματά σας, 
να πλαισιώσετε τις προσπάθειές μας για έντα-
ξη θεματικών ενοτήτων στα Δημόσια ΙΕΚ και τις 
σχολές του ΟΑΕΔ. 

Το εξίσου σημαντικό, είναι ότι με την εγγραφή 
και ένταξή σας στο Μητρώο του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου της Αθήνας (Β.Ε.Α.) διασφαλίζε-
ται και η ορθή απεικόνιση των τεχνικών επαγ-

γελμάτων και επιχειρήσεων παροχής εξειδικευ-
μένων τεχνικών υπηρεσιών, τις οποίες το Β.Ε.Α. 
ως το μόνο αρμόδιο, μπορεί και θέλει να υπο-
στηρίξει.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην έκθεση και υλοποί-
ηση των στόχων σας».

 ■ Συνάντηση του 
προεδρείου της 
Ομοσπονδίας 
Αρτοποιών Ελλάδας  
με τον Πρόεδρο 
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη 
Τσίπρα. Τριπλάσιοι 
οι λογαριασμοί 
ρεύματος στους 
φούρνους – Έρχονται 
ανατιμήσεις στο ψωμί 

Συνάντηση εργασίας με το Πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα πραγ-
ματοποίησε στις 16 Μαρτίου το προεδρείο της 
Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας με τον πρό-
εδρο Μιχάλη Μούσιο να παρουσιάζει τα σημα-
ντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος 
λόγω της έκρηξης του κόστους ενέργειας και 
των πρώτων υλών. 

Συγκεκριμένα ο κ. Μούσιος, περιέγραψε με 
δραματικούς τόνους την κατάσταση, κάνοντας 
λόγο για καταιγισμό τηλεφωνημάτων από συ-
ναδέλφους που του επισημαίνουν τα τεράστια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν. «Μου λένε 
θα κλείσουμε, θα αναστείλουμε την λειτουργία, 
μου στέλνουν τιμολόγια και λογαριασμούς ρεύ-
ματος. Θα αναστείλουμε την λειτουργία για 2-3 
μήνες γιατί μπαίνουμε μέσα» σημείωσε χαρα-
κτηριστικά. Ζήτησε με ιδιαίτερη έμφαση ζήτησε 
να ληφθούν άμεσα μέτρα, τόσο στην κατεύθυν-

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 202225



 Κλαδικά

ση της μείωσης του ΦΠΑ αλλά και για διπλασια-
σμό της επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα και το 
φυσικό αέριο. «Ο κ. Γεωργιάδης μας είπε ότι θα 
είναι στο 65% η επιδότηση, αλλά αυτό που απο-
τυπώθηκε στους λογαριασμούς είναι 20-25%» 
ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του ο πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών έδειξε ένα 
λογαριασμό ρεύματος φούρνου. «Ένα μικρό αρ-

τοποιείο είχε 1.000 ευρώ ρεύμα και τώρα έχει 
3.000 ευρώ. Ένα μεσαίο από 2.000 ευρώ τώρα 
έχει 6.000 ευρώ ρεύμα» σημείωσε ο πρόεδρος 
και ανέφερε έναν λογαριασμό με κατανάλωση 
13.673 κιλοβατώρες. «Αυτός ο μηνιαίος λογα-
ριασμός ήταν στα 1.200-1.300 ευρώ και τώρα 
στα 5.550 ευρώ. Η κιλοβατώρα ήταν στο 0,101 
και τώρα 0,33 ευρώ και η επιδότηση μόλις 6,5 
λεπτά. Τι να καλύψει όταν η ρήτρα είναι 3.126 
ευρώ;» διερωτήθηκε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε την ανάγκη να παρ-
θούν άμεσα μέτρα προκειμένου «το ψωμί να 
είναι προσιτό σε κάθε οικογένεια και εσείς ως 
επιχειρηματίες να έχετε τη δυνατότητα να ξεπε-
ράσετε αυτήν την κρίση χωρίς να γονατίσετε» 
και έκανε λόγο για «καταστροφικό συνδυασμό» 
αναφερόμενος στις εκρηκτικές αυξήσεις στην 
ενέργεια αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, 
από την οποία εισάγουμε σιτηρά, κρούοντας 

τον κώδωνα του κινδύνου για «πολύ σοβαρό 
θέμα και επάρκειας αλλά κυρίως νέας εκτίναξης 
των τιμών».

«Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην επι-
βαρυνθεί και άλλο ο καταναλωτής, που βλέπει 
υπέρογκες αυξήσεις στο ρεύμα, αλλά και στα 
είδη μαζικής και βασικής κατανάλωσης» τόνισε 
ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υπογραμμίζοντας 
πως το ψωμί «δεν είναι ένα προϊόν πολυτελείας 
αλλά το αναγκαίο για κάθε σπίτι, κάθε οικογέ-
νεια, κάθε νοικοκυριό». Στο πλαίσιο αυτό, επα-
ναδιατύπωσε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για 
άμεσο «έλεγχο και ρύθμιση στην αγορά ενέρ-
γειας, από όπου ξεκινάει η ιστορία με τα τρο-
μακτικά υπερκέρδη για τις ηλεκτροπαραγωγές 
εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ», για 
μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα όπως έχουν κάνει 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες για όσο διαρκεί η κρί-
ση και για «μείωση του ΦΠΑ στα είδη μαζικής 
κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένου και του 
ψωμιού». Προειδοποίησε δε, πως αν δεν γίνουν 
αυτές οι κινήσεις η ρήση «το ψωμί ψωμάκι θα 
είναι μία πραγματικότητα για χιλιάδες νοικοκυ-
ριά, και εσείς θα έχετε θέμα βιωσιμότητας στις 
επιχειρήσεις σας».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην μεί-
ωση του ΦΠΑ στο ψωμί στον κατώτατο συντε-
λεστή, που όπως είπε «έχει ένα δημοσιονομικό 
κόστος 140 εκατ. ευρώ, δεν είναι μη αντιμετωπί-
σιμο», στηλιτεύοντας «άλλου είδους προτεραι-
ότητες και επιλογές» για τις οποίες η κυβέρνηση 
«βρίσκει δημοσιονομικό χώρο» αν και αφορούν 
όπως είπε «όχι αυτούς που έχουν ανάγκη αλλά 
όσους έχουν μεγάλη περιουσία». Προς επίρρω-
ση, ο Αλέξης Τσίπρας έφερε το παράδειγμα αφο-
ρολόγητων γονικών παροχών ακίνητης περιου-
σίας δύο και τριών εκατομμυρίων ευρώ καθώς 
και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για μεγάλες ιδιοκτη-
σίες. Ως εκ τούτου, κατέληξε πως «πρέπει να εί-
ναι προτεραιότητα το ψωμί να είναι προσιτό σε 
κάθε οικογένεια και εσείς ως επιχειρηματίες να 
έχετε τη δυνατότητα να ξεπεράσετε αυτήν την 
κρίση χωρίς να γονατίσετε».

Η Ομοσπονδίας παρέδωσε υπόμνημα στον Πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη συνάντηση συμμετεί-
χαν οι κ.κ. Αλέξης Χαρίτσης, Σωκράτης Φάμελ-
λος και Χάρης Μαμουλάκης.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος αποτελεί 
το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του 
κλάδου της Βιοτεχνικής Αρτοποιίας, εκπροσω-
πώντας περί τους 15.000 αρτοποιούς στην Ελ-
λάδα και απασχολώντας περί τους 140.000 άμε-
σα και έμμεσα εργαζομένους

Η βιοτεχνική αρτοποιία αποτελεί έναν από τους 
λίγους παραγωγικούς κλάδους που απέμειναν 
στην χώρα μας. Η εν γένει περίοδος της οικονο-
μικής κρίσης, λόγω των μνημονίων, η αλματώ-
δης αύξηση στις Α’ ύλες και στην ενέργεια που 
ήδη ξεκίνησε από το Καλοκαίρι του 2021 καθι-
στούν δύσκολη πλέον την λειτουργία τους, ενώ 
δυσχεραίνεται η δυνατότητα κάλυψης των οικο-
νομικών υποχρεώσεων.

Επ’ αυτού, επαγόμαστε τα κάτωθι: Είναι γεγονός 
το ότι η ανθρωπότητα διανύει μία από τις δυ-
σκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών.

Μετά από μία δεκαετή και πλέον οικονομική 
κρίση στην χώρα μας, εμφανίστηκε η Πανδη-
μία με όλα όσα ακολούθησαν και ακολουθούν, η 
ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε πριν από 6 περί-
που μήνες και το τραγικότερο, έναν πόλεμο που 
ήδη καταμετρά απώλειες ανθρώπων, δυστυχία, 
επιπτώσεις στην οικονομία και κατά συνέπεια 
πλήγμα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται εντός των εμπλεκόμενων κρατών αλλά και 
στις δικές μας.

Ήδη είμαστε αντιμέτωποι με μία «πρωτόγνω-
ρη», ξέφρενη πορεία του τιμαρίθμου λόγω της 
ενεργειακής κρίσης που επιδεινώνεται καθημε-
ρινά από την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία 
και ήδη έχουμε βιώσει τις ραγδαίες ανατιμήσεις 
σε καύσιμα, πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύ-
ματα κ.λ.π που πιθανόν να συνεχιστούν εάν 
δεν επέλθει σύντομα η λήξη του πολέμου. Δυ-
στυχώς η κρίση αυτή πλήττει «οριζόντια» την 
κοινωνία με περεταίρω κινδύνους όπως αύξηση 
των βασικών αγαθών και συρρίκνωση του οικο-
γενειακού εισοδήματος.

Ενδεικτικά και συνοπτικά θα προσπαθήσουμε 
να αναφέρουμε την επιβάρυνση κόστους παρα-
γωγής των προϊόντων αρτοποιίας αλλά και στις 
επιχειρήσεις μας εν γένει.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ

Από το Καλοκαίρι του 2021 έχει επέλθει σχεδόν 
διπλασιασμός (80- 90%) της τιμής των σκλη-
ρών αλεύρων (κίτρινο) που προέρχονται από το 
σκληρό σιτάρι και ένα μέρος χρησιμοποιείται 
στην αρτοποίηση.

Αύξηση έως και τέλος του χρόνου 2021 της τά-
ξης του 20 % στα μαλακά άλευρα που είναι το 
μεγαλύτερο μέρος που καταναλώνεται στην αρ-
τοποίηση και στα προϊόντα αρτοποιίας.

Τις τελευταίες ημέρες αυξήθηκαν επιπλέον κατά 
60 % τα μαλακά σιτηρά τα οποία χρησιμοποιού-
νται στην αρτοποίηση, σε όλα τα προϊόντα αρ-
τοποιίας και στον άρτο.

Σαν χώρα, παράγουμε μόνο το 20% των μαλα-

κών σιτηρών ενώ το 80 % το εισάγουμε.

Αξιοσημείωτο είναι δε ότι από το Καλοκαίρι, 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνεχείς 
ανατιμήσεις, οι οποίες έχουν ξεφύγει από κάθε 
έλεγχο, σε όλες τις ύλες που χρησιμοποιούμε 
στα καταστήματά μας (σουσάμια, λάδια, μαργα-
ρίνες, βούτυρα, υλικά συσκευασίας κ.λ.π). Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα το ηλιέλαιο το οποίο 
από 1,30 Ευρώ το λίτρο έφτασε στο ποσό των 2, 
80 Ευρώ.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ

Ακολούθως, πρέπει να σημειωθεί η υπέρμετρη 
αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού 
αερίου και του πετρελαίου, η οποία καθιστά 
αδύνατη την βιωσιμότητα μιας μικρομεσαίας 
οικογενειακής επιχείρησης όπως αυτές που εκ-
προσωπούμε, και κατά συνέπεια την μη δυνατό-
τητα στήριξης του καταναλωτή, κάτι που γινό-
ταν μέχρι πρόσφατα, αφού προσπαθούσαμε να 
μην μετακυλήσουμε αυτά τα κόστη στον καθη-
μερινό μας πελάτη.

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις εν γένει και οι 
επιχειρήσεις αρτοποιίας ειδικότερα είναι ιδι-
αίτερα κοστοβόρες. Πολλώ δε μάλλον το τε-
λευταίο διάστημα κατά το οποίο έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε τριπλασιασμό της τιμής του 
ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Επί παραδείγματι, ένας μικρός φούρνος της γει-
τονιάς από 1000 ευρώ λογαριασμό ρεύματος το 
μήνα προ ενεργειακής κρίσης, τώρα καλείται 
να πληρώσει 3.000 Ευρώ. Ένα μεσαίο αρτοποι-
είο, από 2.000 ευρώ λογαριασμό ρεύματος προ 
κρίσης, τώρα καλείται να πληρώσει 6.000 ευρώ. 
Παράλληλες αυξήσεις έχουμε και στο φυσικό 
αέριο και έναν σχεδόν διπλασιασμό της τιμής 
στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούμε 
(κλίβανοι και μεταφορικά μέσα), στα αρτοποι-
εία μας.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η κρατική επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι 
6,5 λεπτά/KW και στο φυσικό αέριο 2 λεπτά/
KW. Προ ενεργειακής κρίσης το κόστος της KW 
ανέρχετο στα 0,10 Ε. Σήμερα είναι 0,33 Ε ( στα 
επαγγελματικά μας τιμολόγια)

Τα παραπάνω εκτιθέμενα αποδεδειγμένα έχουν 
επίπτωση στον τζίρο του Ιανουαρίου και του 
Φεβρουαρίου με μία μείωση περί το 20 %. Πολ-
λοί συνάδελφοι σκέφτονται ακόμα και την ανα-
στολή λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, διότι 
δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα κάλυψης των 
λειτουργικών εξόδων. Άξιο λόγου είναι επίσης 
ότι το τελευταίο διάστημα, αρκετοί συνάδελφοι 

δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους, δεν καλύπτουν 
τις υποχρεώσεις τους στο κράτος (απόδοση 
ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές κλπ), προκειμένου 
να έχουν μια σχετική ρευστότητα ούτως ώστε 
να καλύψουν το ρεύμα, το φυσικό αέριο και το 
πετρέλαιο, προκειμένου να μην βάλουν «λουκέ-
το» στις οικογενειακές επιχειρήσεις τους.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω αιτούμα-
στε:

• Την ανάγκη επαναξιολόγησης αναφορικά 
με τα κόστη στην ενέργεια και στο φυσικό 
αέριο, με διπλασιασμό της επιδότησης στην 
ηλεκτρική ενέργεια.

• Την μείωση του Ειδικού φόρου κατανάλω-
σης

• Την μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα άρτου 
και αρτοσκευασμάτων, και υπαγωγή ΦΠΑ 
6% αντί του 13% που είναι σήμερα, προκει-
μένου να μείνουν ανοικτές οι επιχειρήσεις 
μας και να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής.

 ■ Το ΕΕΔΕΓΕ βρίσκεται 
δίπλα στις γυναίκες 
επιχειρηματίες 
και επαγγελματίες 
ενισχύοντας τη θέση 
τους στην αγορά 
εργασίας

Τη Γενική του Συνέλευση πραγματοποίησε το 
Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυ-
ναικών Επιχειρηματιών, το Σάββατο 2 Απριλίου, 
στο Επιμελητήριο Πιερίας στην Κατερίνη, όπου 
προέβη στον απολογισμό των δράσεών του για 
το 2021 και το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρο-
νιάς. 

Στην ομιλία της, η πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, κα Σο-
φία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, αναφέρθηκε στα 
πεπραγμένα του ΕΕΔΕΓΕ και στην πολύπλευρη 
δράση του, με γνώμονα τη στήριξη των γυναι-
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κών επιχειρηματιών και επαγγελματιών και την 
ενδυνάμωση της θέσης τους στην αγορά εργα-
σίας. 

«Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών 
Επιχειρηματιών, το οποίο απαρτίζεται από τις 
γυναίκες επιχειρηματίες και εκλεγμένες συμ-
βούλους στα Επιμελητήρια της χώρας, συμμε-
τέχει ενεργά σε όλες τις θεσμικές πρωτοβουλίες 
για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, συμβάλ-
λοντας στον σημαντικό ρόλο των Επιτροπών 
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, ενώ πρωτο-
στατούμε στις διαβουλεύσεις πολλών νομοσχε-
δίων» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Κουνενά-
κη-Εφραίμογλου. 

Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πολύ 
σημαντική πρωτοβουλία του ΕΕΔΕΓΕ για την 
πρόσκληση και ένταξη στη θερμοκοιτίδα «ΘΕΑ» 
του ΕΒΕΑ, καινοτόμων γυναικείων ομάδων που 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο επιχειρείν. 
Ήδη αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στη θερμο-
κοιτίδα τα πρώτα επτά γυναικεία επιχειρηματι-
κά σχήματα.

H κα Κουνενάκη-Εφραίμογλου αναφέρθηκε και 
στη δημιουργία ενός πόλου διαμοιρασμού γνώ-
σης και υποστήριξης της γυναικείας επιχειρη-
ματικότητας, σε συνεργασία με Υπουργεία, και 
Ερευνητικά Κέντρα από όλη την Ελλάδα και τη 
Νορβηγία, με τη μορφή έμμισθης πρακτικής κι 
αργότερα διατήρησης των θέσεων εργασίας στο 
πλαίσιο του Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναί-
κες (Greek Innovation Lab for Women). 

Τη Γ.Σ. χαιρέτισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Πιερίας Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή της γυ-
ναικείας επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη 
του τόπου. Στη Γενική Συνέλευση απηύθυναν, 
επίσης, χαιρετισμό η βουλευτής Πιερίας, κα 
Μπέτυ Σκούφα, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, 
κα Σοφία Μαυρίδου, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Δήμου Δίου-Ολύμπου, κα Ουρανία Κατσαμάκα 
– Χασιώτη, η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Δή-
μου Κατερίνης και εκπρόσωπος του Δημάρχου 
Κατερίνης, κα Πιπίτσα Μακρίδου. Επίσης, πα-
ρευρέθηκαν ο βουλευτής Πιερίας, κος Ξενοφών 
Μπαραλιάκος και ο Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Πιερίας, 
κος Γιώργος Δουλδούρας.

 ■ Συνεδρίαση ΚΕΕΕ 
στη Φλώρινα με 
τη συμμετοχή του 
Προέδρου του ΒΕΑ 

Ιστορική ευκαιρία για τη χώρα και τις επιχειρή-
σεις η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων

«Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης των επιχειρή-
σεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα πρόσθετα 
σχέδια για την μετά λιγνίτη εποχή και τα μέ-
τρα που αναμένονται» είναι τα βασικά σημεία 
της ομιλίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
ο Ιωάννης Μασούτης, πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στη διευρυμέ-
νη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και το Σάβ-

βατο στη Φλώρινα. Στη συνεδρίαση παρευρέθη-
κε και ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Αθήνας κ. Παύλος Ραβάνης. 

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μασούτης για την αξιοποίη-
ση των κονδυλίων ανέφερε «Από το Ταμείο Ανά-
καμψης, η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει πόρους 
ύψους άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, για 
τη στήριξη δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσε-
ων. Τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν κατά ένα 
μέρος με τη μορφή επιδοτήσεων, για δράσεις 
που αφορούν την ψηφιοποίηση, την ενεργεια-
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κή αναβάθμιση, τον πρωτογενή τομέα και την 
ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού. Κι ένα ακό-
μη μέρος θα διατεθεί μέσω των τραπεζών, με τη 
μορφή χαμηλότοκων δανείων, για επενδύσεις 
στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση, για δρά-
σεις προώθησης της εξωστρέφειας, αλλά και για 
την υποστήριξη της επιχειρηματικής μεγέθυν-
σης, μέσω συγχωνεύσεων και συνεργασιών.

Σημαντικοί πρόσθετοι πόροι προς τις επιχειρή-
σεις θα διοχετευθούν και μέσω του ΕΣΠΑ και ει-
δικότερα μέσω του προγράμματος για την Αντα-

γωνιστικότητα. Στα επόμενα χρόνια, λοιπόν, 
δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες. Το ζητούμενο είναι 
να αξιοποιηθούν έγκαιρα και σωστά. Ο μεγα-
λύτερος κίνδυνος είναι να μην καταφέρουμε να 
απορροφήσουμε τους πόρους, μέσα στα στενά 
χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της 
προσεχούς περιόδου είναι μια ιστορική ευκαι-
ρία για τη χώρα και για τις επιχειρήσεις της. Εξί-
σου σημαντική πρόκληση, όμως, για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι αυτή 
της ενεργειακής μετάβασης.

Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη γεωγρα-
φική της θέση και να συμμετέχει σε νέα, ασφα-
λέστερα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και την Αφρική.

Θα πρέπει να επεκτείνει την παραγωγή πράσι-

νης ενέργειας. Θα πρέπει να επενδύσει στη δη-
μιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων για την 
ενέργεια από ΑΠΕ και για το υγροποιημένο φυ-
σικό αέριο.

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να ανταποκριθεί 
και στη μεγάλη πρόκληση: που είναι η οικονομι-
κή προσαρμογή των λιγνιτικών περιοχών».

 ■ Συνάντηση Προέδρου 
ΚΕΕΕ Γιάννη Μασούτη 
με Προέδρους και 
εκπροσώπους 
των Βιοτεχνικών 
Επιμελητηρίων, με 
θέμα την Τεχνική 
Εκπαίδευση και την 
Κατάρτιση Τεχνικών 
Επαγγελμάτων

Την ανάγκη αναβάθμισης της τεχνικής και επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας για την 
ενίσχυση της βιοτεχνικής παραγωγής σε εξει-
δικευμένα τεχνικά επαγγέλματα, ήταν το θέμα 
συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. 

Στη συνάντηση που είχαν οι Πρόεδροι και εκ-
πρόσωποι των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων 
Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά με τον Πρό-
εδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, κ. Γιάννη Μασούτη, αναλύθηκε το ζή-
τημα της ολοένα αυξανόμενης έλλειψης νέου 
τεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των 
βιοτεχνιών, στο πλαίσιο των εργασιών της θε-
ματικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ «Τεχνική Εκπαίδευ-
ση και Κατάρτιση Τεχνικών Επαγγελμάτων». 

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία 
του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρί-
ου Πειραιά, Γιώργου Παπαμανώλη-Ντόζα, ενώ 
συμμετείχαν ακόμη ο Πρόεδρος του Βιοτεχνι-
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κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Τάσος Κα-
πνοπώλης και από την πλευρά του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου της Αθήνας ο α’ αντιπρόεδρος κ. 
Κωνσταντίνος Δαμίγος. Την έναρξη των εργασι-
ών της Επιτροπής έκανε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., 
κ. Γιάννης Μασούτης, ο οποίος ευχαρίστησε και 
συνεχάρη τον Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Πειραιά για την πρωτοβουλία αυτή.

«Απαιτείται ενίσχυση και εκσυγχρονισμός 
των τεχνικών Σχολών»

Οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Βιοτεχνι-
κών Επιμελητηρίων, ανέλυσαν στον Πρόεδρο 
της ΚΕΕΕ κ. Γιάννη Μασούτη την ανάγκη άμεσης 
ένταξης νέων θεματικών ενοτήτων στον τομέα 
της εξειδίκευσης και πιστοποίησης γνώσεων, σε 
τεχνικούς κλάδους στις Σχολές της χώρας μας, 
καθώς και τις άμεσες συνέπειες που δημιουργεί 
η έλλειψη καταρτισμένων τεχνιτών, στην επι-
βίωση των βιοτεχνικών και κατ’ επέκτασιν των 
παραγωγικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, ανέφε-
ραν στον κ. Μασούτη ότι απαιτείται επαγγελμα-
τικός προσανατολισμός, εκσυγχρονισμός των 
τεχνικών Σχολών εκπαίδευσης και αύξηση των 
αδειοδοτημένων επαγγελμάτων για την απρό-
σκοπτη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριό-
τητας των μικρών και πολύ μικρών βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους Προέδρους των Βιοτεχνικών 
Επιμελητηρίων, στις μέρες μας είναι δυσεύρετο 
το εξειδικευμένο τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό 
στις βιομηχανίες όλης της χώρας. Όπως επιση-
μαίνουν, οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι είναι 
ελάχιστοι, παρόλο που υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες σταδιοδρομίας και αμείβονται 
πολύ ικανοποιητικά. Σύμφωνα με τους Προέ-
δρους αυτό θα ήταν σημαντικό να επικοινωνη-
θεί τόσο στους νέους/νέες, όσο και στους γονείς 
τους. Η επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει 
να αποτελέσει επιλογή και όχι λύσης ανάγκης.

«Οι τεχνικές ειδικότητες αλλά και η προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής εκπαιδεύ-
σεως αποτελούν την πυξίδα για την ανασύντα-
ξη των παραγωγικών δυνάμεων της Ελλάδας. 
Απαιτείται ρεαλιστική εκπαίδευση και στήρι-
ξη της εγχώριας παραγωγής και των τεχνικών 
επαγγελμάτων» σημείωσαν.

Μασούτης: «Ανάγκη σύνδεσης των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. 
Γιάννης Μασούτης, διαβεβαίωσε πως θα γίνουν 
όλες οι απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να δο-
θεί ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα. 
«Πάγια θέση της ΚΕΕΕ είναι ο εκσυγχρονισμός 

της τεχνικής εκπαιδεύσεως, βάσει των πραγ-
ματικών αναγκών που έχουν οι παραγωγικές 
επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες τεχνικές ειδικό-
τητες υψηλής υπεραξίας» τόνισε ο κ. Μασούτης. 
Για το λόγο αυτό και η ΚΕΕΕ υπέβαλε πρόταση 
στον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη για 
την ανάληψη ενεργού ρόλου από το ΓΕΜΗ στο 
πλαίσιο του νέου Μηχανισμού Διάγνωσης Ανα-
γκών της Αγοράς Εργασίας. «Το ζήτημα της ολο-
ένα αυξανόμενης έλλειψης νέου τεχνικού προ-
σωπικού για την λειτουργία των βιοτεχνιών, 
κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την απρό-
σκοπτη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριό-
τητας των μικρών και πολύ μικρών βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων» είπε ο κ. Μασούτης και δεσμεύ-
τηκε πως «θα υπάρξει σειρά συναντήσεων, με 
όλους τους αρμόδιους Υπουργούς, έτσι ώστε 
το πάγιο αίτημά των Επιμελητηρίων να υλοποι-
ηθεί» τόνισε ο κ. Μασούτης. «Πρέπει να δοθεί 
έμφαση στον ορθό επαγγελματικό προσανατο-
λισμό των νέων ανθρώπων με κατεύθυνση και 
προς τα τεχνικά επαγγέλματα» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ.
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 Κλαδικά

 ■ Ενημέρωση για την 
Εισφορά Προστασίας 
του Περιβάλλοντος 
επί των πλαστικών 
προϊόντων τροφίμων 
και ποτών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 
4736/2020 και των σχετικών ερμηνευτικών εγκυ-
κλίων που εξέδωσε η ΑΑΔΕ (E. 2236/28.12.2021 & 
E.2239/30.12.2021) από την 1η Ιανουαρίου 2022 
επιβάλλεται στους καταναλωτές, μέσω των επι-
χειρήσεων μαζικής εστίασης, εισφορά προστα-
σίας του περιβάλλοντος ύψους 4 λεπτών συν 
ΦΠΑ ανά τεμάχιο προϊόντος, για τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης που διατίθενται ως συ-
σκευασία των τροφίμων και των ποτών, με το 
πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι να λογίζεται ως δι-
ακριτό προϊόν.

Ποια προϊόντα αφορά

Πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης: 

• Κυπελλάκια για ποτά, συμπεριλαμβανο-
μένων των καλυμμάτων και των καπακιών 
τους. 

• Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως 
κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποί-
ων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: 

α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε 
επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, 

β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και 

γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέ-
ρω προετοιμασία, ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή 
ζέσταμα, 

συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που 
χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή 
άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, 
εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και 

περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα. Επιση-
μαίνεται ότι, το πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι λο-
γίζεται ως διακριτό προϊόν για το οποίο επιβάλ-
λεται αυτοτελώς η εν λόγω εισφορά. 

Το σύνολο των ακόλουθων αντίστοιχων χάρτι-
νων προϊόντων μιας χρήσης: 

• Κυπελλάκια για ποτά, συμπεριλαμβανο-
μένων των καλυμμάτων και των καπακιών 
τους, που έχουν πλαστική επικάλυψη, επέν-
δυση ή επίστρωση, καθώς και όσα περιέ-
χουν στη χαρτόμαζα συνθετικά πολυμερικά 
πρόσθετα. 

• Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία, όπως 
κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, που έχουν πλα-
στική επικάλυψη, επένδυση ή επίστρωση, 
εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα 
τα οποία προορίζονται για άμεση κατανά-
λωση είτε επί τόπου είτε εκτός του καταστή-
ματος, συνήθως καταναλώνονται από το 
δοχείο και 

• είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέ-
ρω προετοιμασία, ιδίως, μαγείρεμα, βράσι-
μο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των 
περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύ-
ματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα 
προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέ-
κτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγμα-
τα που περιέχουν τρόφιμα. 

Η εισφορά επιβάλλεται στα ανωτέρω 
προϊόντα στο σημείο πώλησης από τις 
ακόλουθες επιχειρήσεις:

• Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης στις οποίες 
παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε 
καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή δια-
νέμονται εκτός της επιχείρησης κάθε είδους 
τρόφιμα ή ποτά, καθώς επίσης οι επιχει-
ρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες 
αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού 
όπως οι χώροι μαζικής εστίασης των σχο-
λικών κυλικείων, νοσοκομείων, ξενοδοχεί-
ων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων, 
κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών, 
κλινικών και λοιπών Ιδρυμάτων, οι χώροι 
μαζικής εστίασης στα πάσης φύσεως με-
ταφορικά μέσα (τραίνα, πλοία, αεροπλάνα 
κ.λπ.) ή μετασκευασμένα αντίστοιχα με-
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ταφορικά μέσα. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν 
δύναται να ασκούν μεταπώληση ή να καλύ-
πτουν εκδηλώσεις σε χώρους εκτός της επι-
χείρησής τους

• Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους 
επεξεργασίας (πλήρους γεύματος): επιχει-
ρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία 
παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθε-
τους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή 
τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λει-
τουργούσες επιχειρήσεις όπως τα εστιατό-
ρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, 
σνακ μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπω-
λεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευ-
αστήριο, Οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαρο-
πλαστεία με παρασκευαστήριο

• Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης μερικής επε-
ξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) που διαθέ-
τουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται 
με απλές διεργασίες όπως τα αναψυκτήρια, 
μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκου-
ματζίδικα (για καθήμενους πελάτες), σχολι-
κά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφε-
νεία, καφετέριες, ιντερνέτ καφέ, μπαρ, open 
bar

• Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης στεγασμένοι 
και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων

• Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης όπως κέντρα 
διασκέδασης

• Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής 
και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κι-
νητούς ή προσωρινούς χώρους στις οποίες 
παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και 
διατίθενται τρόφιμα και ποτά όπως οι καντί-
νες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, 
περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα 
πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πανη-
γύρια, πλατείες κ.λπ. καθώς και η υπαίθρια 
παρασκευή ή/και διάθεση τροφίμων και πο-
τών (street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, 
κ.λπ., τηρώντας τις διατάξεις περί πλανό-
διου -υπαίθριου εμπορίου, όπως κάθε φορά 
ισχύουν. 

• Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που ασκούν 
δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και 
ποτών πάσης φύσεως, τα οποία προέρχο-
νται, είτε από νομίμως λειτουργούσες επι-

χειρήσεις, είτε παρασκευάζονται σε τμή-
ματα αυτών όπως Υπεραγορές τροφίμων, 
παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, 
ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, ξηρών καρπών 
και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρ-
του, πρατήρια πώλησης ετοίμων φαγητών, 
πτηνοπωλεία, αυγοπωλεία, καταστήματα 
πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, κατα-
στήματα αλλαντοποιίας και τυροκομίας, 
καφεκοπτεία, πρατήρια ελαίων και λιπών, 
πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλα-
κτοπωλεία/μπουγατσάδικα με παρασκευα-
στήριο για ιδία χρήση, λαϊκές αγορές καθώς 
και όλες οι πωλήσεις μέσω στάσιμου υπαί-
θριου εμπορίου (μικροπωλητές, κ.λπ.) 

• Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων 
και ποτών όπως περίπτερα και καταστήμα-
τα ψιλικών

• Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφί-
μων και ποτών εκτός καταστήματος του ν. 
4264/τ.Ά  118/15-5-2014, όπως κάθε φορά 
ισχύει όπως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, 
πώληση επί αυτοκινήτου, οι επιχειρήσεις 
μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφί-
μων και ποτών, η πώληση καφέ πάσης φύσε-
ως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατή-
ρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των 
αρτοποιείων, τα αμιγή πρατήρια άρτου και 
τα καφεκοπτεία καθώς και η πώληση τυπο-
ποιημένων τροφίμων / ποτών σε εμπορικά 
καταστήματα

Οι επιχειρήσεις της ως άνω κατηγορίας ασκούν 
ως κύρια δραστηριότητα τη λιανική διάθεση 
των προϊόντων τους με δυνατότητα διανομής.

Το ποσό της εισφοράς αναγράφεται με τρόπο 
διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά 
πώλησης προ του Φ.Π.Α. και αποτυπώνεται στα 
λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να τηρεί η 
επιχείρηση. 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν 
στα σημεία πώλησης των προϊόντων σε εμφα-
νές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα 
αυτά υπόκεινται σε εισφορά, με αναγραφή του 
ποσού της εισφοράς.
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 Οικονομικά

 ■ Επιστρεπτέα 
προκαταβολή- 
Έρχεται ο 
λογαριασμός των 
οφειλών για 700.000 
επιχειρήσεις

Στην τελική ευθεία μετά το Πάσχα μπαίνουν οι 
διαδικασίες για την τακτοποίηση των εκκρεμο-
τήτων που συνδέονται με τις επιστρεπτέες προ-
καταβολές, οι οποίες θα αρχίσουν να αποπλη-
ρώνονται σε 96 δόσεις ή 8 χρόνια από τα τέλη 
Ιουνίου.

Οι περίπου 700.000 επαγγελματίες και επιχει-
ρήσεις που έλαβαν... κρατικό δάνειο κατά τους 
επτά γύρους της επιστρεπτέας αναμένουν τις 
υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν και θα 
αποσαφηνίζουν τη διαδικασία αποπληρωμής, 
καθώς και την ανάρτηση στους λογαριασμούς 
τους στο Τaxinet των ποσών που θα πρέπει να 
επιστρέψουν στο Δημόσιο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη ακό-
μα καταθέτουν δικαιολογητικά. Ειδικά πολλές 
περιπτώσεις καλούνται να υποβάλουν το Ενι-
αίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Το πιστοποιητικό προβλέπεται να αναζητείται 
αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των πρωτο-
δικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, 
ήτοι των πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 
Πειραιώς και Χαλκίδας.

Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν 
βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το πιστοποιη-
τικό εκδίδεται από το πρωτοδικείο της έδρας της 
επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Επιστρέφονται 2,3 δισ.

Από όλους τους κύκλους της επιστρεπτέας προ-

καταβολής έχουν χορηγηθεί συνολικά 8,3 δισ. 
ευρώ, ενώ μετά τα κουρέματα το ποσό που κα-
λούνται να επιστρέψουν οι δικαιούχοι ανέρ-
χεται σε 3 δισ. ευρώ, από τα οποία το Δημόσιο 
υπολογίζει να εισπράξει 2,3 δισ. ευρώ καθώς 
αναμένει κάποιοι να καταβάλουν λιγότερα κά-
νοντας χρήση της έκπτωσης του 15% για εφάπαξ 
εξόφληση και κάποιοι άλλοι να αφήσουν απλή-
ρωτη την οφειλή.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών 
έχει δώσει ατύπως παράταση για την εφάπαξ 
εξόφληση των ποσών της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής με έκπτωση 15%. Η προθεσμία έληγε 
στο τέλος Μαρτίου και έχει παραταθεί έως το 
τέλος Μαΐου 2022. Έτσι, οι επαγγελματίες θα 
έχουν μέχρι τότε μεγαλύτερο χρονικό περιθώ-
ριο για να αποφασίσουν εάν θα εξοφλήσουν 
εφάπαξ την επιστρεπτέα προκαταβολή ή θα την 
αποπληρώσουν σε 96 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Η αύξηση του αριθμού των δόσεων δίνει σημα-
ντική ανάσα στις επιχειρήσεις και τους επαγ-
γελματίες. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που 
έλαβε επιστρεπτέα προκαταβολή 100.000 ευρώ 
και θα πρέπει να επιστρέψει το ποσό των 50.000 
θα πληρώνει κάθε μήνα για 8 χρόνια 520 ευρώ, 
ενώ με τις 60 δόσεις θα έπρεπε να καταβάλλει 
834 ευρώ. Συνεπώς, θα έχει μηνιαία ρευστότητα 
ύψους 314 ευρώ.

Τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής 
είναι κουρεμένα έως και 75%

Με τα σημερινά δεδομένα ισχύουν τα εξής:

Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν 
υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, έχουν θετικά ακαθά-
ριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα 
περί διατήρησης των θέσεων εργασίας, επιστρέ-
φουν:

• Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των 
εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερ-
νά το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλή-
σεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η 
επιχείρηση παρουσιάζει ζημιές προ φόρων 
το 2020.
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• Το 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση 
των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και πα-
ροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης 
ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70% 
σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών 
και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση 
καταγράφει ζημιές προ φόρων το 2020.

• Το 50% της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες επι-
χειρήσεις.

• Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργα-
σιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν 
υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδε-
νικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν 
τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης των θέ-
σεων εργασίας επιστρέφουν:

• Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των 
εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερ-
νά το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλή-
σεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η 
επιχείρηση παρουσιάζει ζημιές προ φόρων 
το 2020.

• Το 33,3% της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις.

 ■ Επιστροφή φόρου 
εισοδήματος: 
Αυτόματος 
συμψηφισμός με 
οφειλές

Στην πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας του 
συμψηφισμού των οφειλών με την επιστροφή 
φόρου από την εφορία προχωρά η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σήμερα, για το 70% των δικαιούμενων επιστρο-
φής φόρου που έχουν και οφειλή στη φορολο-
γική διοίκηση ή και στον ΕΦΚΑ ο συμψηφισμός 
γίνεται χειρόγραφα. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι όλη 
η διαδικασία να γίνεται αυτόματα, ώστε να επι-

ταχύνονται οι φορεπιστροφές και να απελευθε-
ρωθούν και πόροι ώστε να διοχετευτούν αλλού.

Επτά στους δέκα δεν πληρώνουν φόρο

Oι πρώτες φορολογικές δηλώσεις 2022 έχουν 
ήδη υποβληθεί και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσί-
ων Εσόδων έχει εκδώσει και τα εκκαθαριστικά 
για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Συ-
γκεκριμένα μέχρι και χθες, δώδεκα ημέρες μετά 
τη λειτουργία της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, είχαν 
υποβληθεί 90.008 δηλώσεις, με την πλειονότη-
τά τους να είναι μηδενικές.

Ειδικότερα, σχεδόν για το 75% των δηλώσεων 
που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα δεν προκύ-
πτει κανένας φόρος. Σημειώνεται ότι οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες φορολογούνται με αρχι-
κό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 
ευρώ, ενώ έχουν και μειωμένη προκαταβολή 
φόρου (από το 100% στο 55%), με αποτέλεσμα 
οι περισσότεροι είτε να έχουν επιστροφή φόρου 
είτε να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο στο ελ-
ληνικό Δημόσιο. 

Από την πρώτη εκκαθάριση των φορολογικών 
δηλώσεων προκύπτει ότι 28.542 φορολογού-
μενοι με εισοδήματα από ενοίκια έχουν υποβά-
λει ήδη τη δήλωσή τους, όπως επίσης και 5.000 
ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ οι υπόλοιποι εί-
ναι μισθωτοί είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτι-
κού τομέα.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 202235

https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/1325
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/3056
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/3056
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/147
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/79
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/79
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/819
https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/820


 Οικονομικά

Τι δείχνει η εκκαθάριση των πρώτων 
δηλώσεων

Η εκκαθάριση των πρώτων 90.008 φορολογικών 
δηλώσεων που υπέβαλαν τα νοικοκυριά για τα 
εισοδήματα του 2021 δείχνουν τα εξής:

• Το 24,49% των φορολογουμένων καλείται 
να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδή-
ματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος. 
Συγκεκριμένα, για 28.580 φορολογουμέ-
νους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι 
χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου 
να ανέρχεται σε 13,435 εκατ. ευρώ. Ο μέσος 
φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 
470 ευρώ.

• Το 59,86% των φορολογουμένων δεν πλη-
ρώνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον φόρο για 
τα εισοδήματα του 2021. Συγκεκριμένα, για 
69.864 εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν ξεχω-
ριστά για κάθε σύζυγο το αποτέλεσμα της 
εκκαθάρισης ήταν μηδενικό.

• Για το 15,65% των φορολογουμένων ή 18.259 
φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φό-
ρου.

• Συνολικά, για το 75,51% των φορολογουμέ-
νων που υπέβαλαν δήλωση δεν προκύπτει 
επιπλέον φόρος ή έχουν επιστροφή φόρου.

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστι-
κό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλή-
σουν τον φόρο σε oκτώ ισόποσες μηνιαίες δό-
σεις, με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου. Τα φυσικά 
πρόσωπα που θα υποβάλουν τη δήλωση έως τα 
τέλη Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο 
θα έχουν έκπτωση 3%. Σημειώνεται ότι η τελευ-
ταία δόση του φόρου εισοδήματος θα καταβλη-
θεί τον Φεβρουάριο του 2023.

Ποιοι σπεύδουν να υποβάλουν δήλωση

Όσοι αναμένουν επιστροφές φόρου λόγω με-
γαλύτερης παρακράτησης στα εισοδήματα του 
2021 είναι εκείνοι που συνήθως σπεύδουν να 
υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. Το πι-
στωτικό ποσό του φόρου εισοδήματος θα μπο-
ρεί να συμψηφιστεί με άλλες βεβαιωμένες οφει-

λές στο Δημόσιο όπως ο ΕΝΦΙΑ, οι δόσεις των 
ρυθμίσεων, και εφόσον δεν υπάρχουν ή προκύ-
πτει υπόλοιπο μετά τον συμψηφισμό, το ποσό 
πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
των δικαιούχων.

Ακόμα, οι γονείς με παιδιά που σπουδάζουν σε 
άλλη πόλη και πληρώνουν ενοίκιο θα μπορούν 
να «ξεκλειδώσουν» επιδοτήσεις στους λογαρια-
σμούς ηλεκτρικού ρεύματος και μάλιστα ανα-
δρομικά από τον Ιανουάριο.

 ■ Ηλεκτρονικές 
αποδείξεις: 
Ερωτήσεις-
απαντήσεις για την 
έκπτωση φόρου 

Τρεις περιορισμούς έχει η απόφαση του υπουρ-
γείου Οικονομικών για έξτρα έκπτωση φόρου, 
που φτάνει μέχρι και τα 2.200 ευρώ, για τους 
φορολογούμενους που συγκεντρώνουν e- απο-
δείξεις για υπηρεσίες από 20 επαγγέλματα.

Οι αποδείξεις είναι ατομικές και δεν μεταφέρο-
νται στον σύζυγο, οι φορολογούμενοι δεν μπο-
ρούν να κάνουν χρήση αυτών που σχετίζονται 
με την επισκευή σπιτιού εφόσον δικαιούνται έκ-
πτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη 
υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αι-
σθητική αναβάθμιση κτιρίων, ενώ το ποσό ει-
σοδήματος που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα 5.000 ευρώ ετησίως.

Με ποιο τρόπο παρέχονται κίνητρα στους φο-
ρολογούμενους ώστε να κάνουν δαπάνες από 
συγκεκριμένα επαγγέλματα και να κερδίζουν 
έκπτωση φόρου μέσα από 8 ερωτήσεις-απαντή-
σεις. 

1. Ποια είναι η υποχρέωση που έχουν ετησί-
ως οι φορολογούμενοι;

Οι φορολογούμενοι μέσω ηλεκτρονικών πληρω-
μών (κάρτα, e-banking κ.λπ.) θα πρέπει να καλύ-
πτουν το 30% του εισοδήματός τους με μέγιστο 
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όριο το ποσό των 20.000 ευρώ. Οι φορολογού-
μενοι που δεν θα πιάσουν τον στόχο απειλού-
νται με έξτρα φόρο ίσο με το 22% των αποδεί-
ξεων που θα λείπουν. Για παράδειγμα, αν ένας 
φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 
ευρώ πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές πληρω-
μές δαπανών συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, οι 
οποίες αντιστοιχούν στο 25% του ετησίου εισο-
δήματός του, θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον 
φόρο 22% επί του ακάλυπτου 5% του ετησίου 
εισοδήματός του, δηλαδή 220 ευρώ (22% x 5% x 
20.000 ευρώ).

2. Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τις e-δα-
πάνες;

Η νέα ρύθμιση ισχύει για τέσσερα χρόνια, από 
την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμ-
βρίου 2025, και προβλέπει ότι από το φορολο-
γητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική 
δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλει-
στικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου 
εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο 
με 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για συ-
γκεκριμένες δαπάνες. Το ποσό εισοδήματος που 
αφαιρείται δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 
ευρώ ετησίως.

3. Ποιες αποδείξεις δίνουν έξτρα έκπτωση 
φόρου;

Eίναι οι αποδείξεις που αφορούν κτηνιατρικές 
υπηρεσίες, Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, 
συντηρητή θέρμανση, Εργασίες ηλεκτρολόγου, 
Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, 
τοποθέτησης πλακιδίων, Εργασίες ξυλουργού, 
Εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων 
λαμαρίνας κ.λπ., Εργασίες σκυροδέματος, Υπη-
ρεσίες ταξί, Κομμωτήρια, κουρεία και καταστή-
ματα ομορφιάς, Υπηρεσίες κηδειών, Υπηρεσίες 
μασάζ, Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, Υπηρεσίες 
καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, Ανάπτυξη 
φωτογραφιών, Σχολές χορού, γυμναστήρια και 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρο-
μή, Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, 
Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρού-
νται νοσοκομειακές δραστηριότητες), Νομικές 
υπηρεσίες, Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

4. Ποια ιατρικά έξοδα μετρούν διπλά;

Διπλά μετρούν για την κάλυψη του 30% του ει-

σοδήματος οι e-αποδείξεις από ιατρούς, οδο-
ντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, 
χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, 
ποδολόγους.

5. Oι e-αποδείξεις μπορούν να μεταφερθούν 
στην/στον σύζυγο;

«Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορο-
λογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον 
ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή 
μέλος συμφώνου συμβίωσης», αναφέρει η κοινή 
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομι-
κών Θεόδωρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού 
Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου. Αυτό 
σημαίνει ότι το τυχόν πλεονάζον ποσό δεν μπο-
ρεί να μεταφερθεί στη σύζυγο και το αντίστρο-
φο.

6. Φορολογούμενος που δικαιούται έκπτω-
ση φόρου για δαπάνες που αφορούν την 
ανακαίνιση ενός ακινήτου, δικαιούται και 
την έκπτωση για δαπάνες που σχετίζονται 
με την επισκευή ή συντήρηση του σπιτιού 
του;

Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπη-
ρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, 
δεν δικαιούνται τη μείωση φόρου, εφόσον μέσα 
στο ίδιο φορολογικό έτος δικαιούνται έκπτωση 
φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρε-
σιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική 
αναβάθμιση κτιρίων.

7. Πώς διαμορφώνεται η έκπτωση φόρου;

Οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικές αποδείξεις 
για τις υπηρεσίες από τους επαγγελματίες που 
περιλαμβάνονται στη λίστα της απόφασης του 
ΥΠΟΙΚ θα έχουν έκπτωση φόρου:

• έως 450 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημά 
τους είναι 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 εισόδημά τους 
υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.
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8. Φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο 
εισόδημα 20.000 ευρώ τι όφελος έχει;

Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δίνει με e-α-
πόδειξη σε ηλεκτρολόγο 8.000 ευρώ. Το 30% της 
δαπάνης, δηλαδή 2.400 ευρώ, αφαιρείται 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.

 ■ Ηλεκτρονικές 
αποδείξεις- Τα 
20 επαγγέλματα 
που δίνουν έξτρα 
έκπτωση φόρου έως 
2200 ευρώ

Τη λίστα με τα 20 επαγγέλματα που θα δίνουν 
έξτρα έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ στους 
φορολογούμενους που πραγματοποιούν ηλε-
κτρονικές πληρωμές αποκαλύπτει απόφαση 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
Μετά από καθυστέρηση μηνών, δημοσιεύτηκε 
η υπουργική απόφαση που ξεκαθαρίζει πλήρως 
το τοπίο με τις αλλαγές στο καθεστώς των ηλε-
κτρονικών αποδείξεων που ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου 2022.

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερ-
βαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του 
φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και 
το ύψος του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδή-
ματα. Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον 
φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλε-
ονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο 
σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

 Σύμφωνα με την απόφαση οι αποδείξεις που 
αφαιρούνται κατά 30% από το φορολογητέο ει-
σόδημα είναι:

• Κτηνιατρικές υπηρεσίες

• Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή 
θέρμανσης

• Εργασίες ηλεκτρολόγου

• Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσμα-
τος, τοποθέτησης πλακιδιίων

• Εργασίες ξυλουργού

• Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύ-
ρων λαμαρίνας κλπ

• Εργασίας σκυροδέματος

• Υπηρεσίες ταξί

• Κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα 
ομορφιάς

• Υπηρεσίες κηδειών

• Υπηρεσίες μασάζ

• Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

• Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρε-
σίες

• Ανάπτυξη φωτογραφιών

• Σχολές χορού

• Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθε-
ρου χρόνου με συνδρομή

• Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

• Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαι-
ρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

• Νομικές υπηρεσίες

• Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Η ρύθμιση εφαρμόζεται για τα φορολογικά έτη 
2022 έως και 2025 και προβλέπει ότι από το φο-
ρολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου 
από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρη-
ματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, 
αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό 
του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογι-
κά ποσό ίσο με 30% των δαπανών για αυτές τις 
αποδείξεις. Το ποσό εισοδήματος που αφαιρεί-
ται δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ετη-
σίως.
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Οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικές αποδείξεις 
για τις υπηρεσίες από τους επαγγελματίες που 
περιλαμβάνονται στη λίστα του υπουργείου Οι-
κονομικών θα έχουν έκπτωση φόρου:

• έως 450 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημά 
τους είναι 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 εισόδημά τους 
υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Παραδείγματα

• Φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο 
εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει με κάρτα 
ή μέσω e-banking αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ 
σε ελεύθερο επαγγελματία. Το 30% της δα-
πάνης των 5.000 ευρώ, δηλαδή 1.500 ευρώ 
θα αφαιρούνται από το φορολογητέο εισό-
δημά του το οποίο περιορίζεται σε 13.500 
ευρώ. Για το εισόδημα των 15.000 ευρώ θα 
πλήρωνε φόρο 2.000 ευρώ ενώ για το εισό-
δημα των 13.500 ευρώ μετά την αφαίρεση 
του 30% των δαπανών θα πληρώσει 1.670 
ευρώ. Δηλαδή θα γλιτώσει φόρο 330 ευρώ.

• Φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο 
εισόδημα 20.000 ευρώ καταβάλλει με ηλε-
κτρονικό τρόπο σε επαγγελματίες συνολι-
κά 8.000 ευρώ. Το 30% της δαπάνης δηλαδή 
2.400 ευρώ αφαιρούνται από το φορολογη-
τέο εισόδημά του με αποτέλεσμα να μειωθεί 
στα 17.600 ευρώ. Ο φόρος που θα πληρώσει 
ανέρχεται σε 2.572 ευρώ ενώ χωρίς την έκ-
πτωση θα πλήρωνε 3.100 ευρώ δηλαδή το 
κέρδος ανέρχεται σε 528 ευρώ.

Ποιες αποδείξεις θα μετράνε διπλά

Επίσης μια σειρά από αποδείξεις σε ιατρικές ει-
δικότητες θα μετρούν εις διπλούν για την κάλυ-
ψη του 30% του ετησίου πραγματικού εισοδή-
ματος με ηλεκτρονικές δαπάνες. Για παράδειγμα 
μια αμοιβή 100 ευρώ για ιατρική επίσκεψη εφό-

σον εξοφλείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής 
κάρτας θα μετρά ως δαπάνη 200 ευρώ για την 
κάλυψη του 30% του εισοδήματος.Οι αποδείξεις 
που «μετράνε» διπλά είναι:

• Ιατροί

• Οδοντίατροι

• Ορθοδοντικοί

• Οστεοπαθητικοί

• Χειροπράκτες

• Οφθαλμίατροι

• Χειροποδιστές

• Ποδολόγοι

 ■ Καύσιμα: Ο 
μηχανισμός της 
επιδότησης - Ποσά 
και δικαιούχοι - 
Αναλυτικός οδηγός

Τη διαδικασία επιδότησης των καυσίμων με 
ποσό από 30 έως 50 ευρώ φυσικών προσώπων 
και ελεύθερων επαγγελματιών, με δηλωθέν οι-
κογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, λόγω 
αύξησης του ενεργειακού κόστους προβλέπει 
-μεταξύ άλλων- τροπολογία του υπουργείου 
Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Ανα-
λυτικά, προβλέπεται ότι παρέχεται οικονομική 
διευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπε-
ριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματι-
ών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με 
δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού 
έτους 2020 έως 30.000 ευρώ, για την κάλυψη 
του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης 
των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022.

Η ρύθμιση προβλέπει επίσης μπόνους 5 ευρώ 
στο ποσό της ενίσχυσης σε όσους κάνουν χρήση 
ψηφιακής κάρτας για την αξιοποίηση της επιδό-
τησης. 

Σύμφωνα με την τροπολογία, επιδοτείται το κό-
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στος και για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 
(DIESEL) κίνησης με 0,12 ευρώ ανά λίτρο για το 
μήνα Απρίλιο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο το μέ-
τρο να παραταθεί με απόφαση του υπουργού 
Οικονομικών.

Επιδότηση ανά περιφέρεια

Η επιδότηση ανέρχεται σε:

• 40 ευρώ για δικαιούχους-ιδιοκτήτες αυτο-
κινήτων με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη 
Ελλάδα,

• 50 ευρώ για δικαιούχους-ιδιοκτήτες αυτο-
κινήτων με κύρια κατοικία στις Περιφέρει-
ες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων 
Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας

• 30 ευρώ για δικαιούχους-ιδιοκτήτες μοτο-
συκλετών με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη 
Ελλάδα

• 35 ευρώ για δικαιούχους-ιδιοκτήτες μο-
τοσυκλετών με κατοικία στις Περιφέρειες 
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων 
Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην 
Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περι-
φέρειας Θεσσαλία 

Bonus 5 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα

Όσοι επιλέξουν την πίστωση του ποσού σε ψη-
φιακή χρεωστική κάρτα - δηλαδή τον ηλεκτρο-
νικό τρόπο πληρωμής - θα έχουν bonus 5 ευρώ. 
Έτσι θα δικαιούνται:

• 45 ευρώ για αυτοκίνητο (55 στα νησιά)

• 35 ευρώ για μοτοσικλέτες (40 ευρώ στα νη-
σιά) 

Ένας δικαιούχος ανά όχημα

Κάθε όχημα και μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο 
μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρό-
σωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και 
της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυ-
ριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυ-
νάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο 
ένα όχημα και μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα μοτο-
συκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφο-
ρία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλο-
νται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στον δικαι-
ούχο:

• σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, 

• σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

Η επιδότηση μπορεί να προσαυξηθεί κατά 5 
ευρώ σε όσους επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα.

Η διαδικασία εγγραφής

Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους 
προσωπικούς κωδικούς του-διαπιστευτήρια 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), εισέρχεται 
στην εφαρμογή και αιτείται είτε την έκδοση της 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση 
του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν είτε 
την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Ο αϊτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα 
στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον 
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αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τον αριθμό 
του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του.

Για τον σκοπό της επαλήθευσης, το πληροφορι-
ακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με 
τα απαραίτητα μητρώα, και ιδίως, με το Φορο-
λογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για έλεγ-
χο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος και 
μοτοσικλέτας, ασφάλισης και πληρωμής τελών 
κυκλοφορίας.

Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση, είτε 
για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρ-
τας, είτε για την πίστωση στον τραπεζικό του 
λογαριασμό και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών (ΚΕΠ).

Ακατάσχετη και αφορολόγητη

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, 
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δη-
μοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 
και ειδικής διάταξης.

Δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή 
εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται 
με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοί-
κηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις 
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστω-
τικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισο-
δηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε 
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Μέχρι πότε είναι ενεργή η κάρτα

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιού-
χου και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προ-
ϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά στο 
πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργα-
νισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, το 
όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, 
τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και ο αριθ-
μός του τραπεζικού του λογαριασμού.

H ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενερ-
γοποιημένη έως τις 31/7/2022, μετά την πάροδο 
της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματο-
πιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να 
την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο 

αυτού επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο και 
αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από 
τον δικαιούχο.

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην πι-
στωτική ή χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησι-
μοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για 
την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και δεν 
είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο 
πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Επιδότηση πετρελαίου κίνησης

Επίσης, με βάση την τροπολογία, επιδοτείται 
το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
(DIESEL) κίνησης, που διατίθεται στην εσωτερι-
κή αγορά από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30η 
Απριλίου 2022.

Το ύψος αυτής ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά λίτρο, 
υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων 
πώλησης προ ΦΠΑ που εκδίδονται από τα διυ-
λιστήρια. Το τελικό συνολικό ύψος της επιδό-
τησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων 
καυσίμου που διατίθενται στην εσωτερική αγο-
ρά από τα διυλιστήρια ή τις εταιρίες εμπορίας 
καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων και τους 
βιομηχανικούς πελάτες.

Μέτρα στήριξης εκμεταλλευτών και οδηγών 
ταξί

Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού κατά 
τον μήνα Απρίλιο 2022 στις υπηρεσίες ταξί, 
ήτοι επιχειρήσεις με κύριους ΚΑΔ 49.32 και ΚΑΔ 
52.21.29.01, όπως αυτοί ισχύουν κατά τη 17η 
Μαρτίου 2022, συνολικού ύψους 200 ευρώ, για 
την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων 
κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότη-
τας.

Οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις είναι αφορολό-
γητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια 
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε 
γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται 
σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν 
δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαι-
ωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και 
το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρει-
ες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύ-
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ματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά 
όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής 
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

 ■ Νέα έκρηξη 
ακρίβειας- Προς 
διψήφιο πληθωρισμό 
με καταγραφή ρεκόρ 
τον Απρίλιο

Ακριβότερο γίνεται καθημερινά το καλάθι του 
νοικοκυριού, με την κούρσα του πληθωρισμού 
να μην ανακόπτεται και να σπάει το ένα ρεκόρ 
μετά το άλλο. O εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή, που αναρριχήθηκε σε νέα υψηλά 
τον Μάρτιο (στο 9,4%, από 8%) δείχνει ότι οδεύ-
ουμε σε έναν εθνικό πληθωρισμό που θα προ-
σεγγίζει ή ακόμα και θα ξεπεράσει το 10%.

Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι μ’ ένα 
συνεχές σφοδρό «κύμα» ανατιμήσεων σε βασικά 
αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες, τη στιγμή, μά-
λιστα, που η πληγή της ενεργειακής ακρίβειας 
δεν λέει να κλείσει.

Αν και η ενέργεια ήταν και τον Απρίλιο η βασι-
κή πηγή της ακρίβειας στην Ευρωζώνη, καθώς 
οι τιμές της αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 38% 
από 44,4% τον Μάρτιο, είναι χαρακτηριστικές οι 
αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, αλκοόλ και 
καπνού (6,4% από 5%), των μη βιομηχανικών 
προϊόντων (3,8% έναντι 3,4%) και των υπηρεσι-
ών (3,3% έναντι 2,7%). 

Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός, που δεν πε-
ριλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των νω-
πών τροφίμων, αυξήθηκε στην Ευρωζώνη στο 
3,9% από 3,2% τον Μάρτιο. 

Στην Ελλάδα, τα στοιχεία δείχνουν ότι από τις 
αρχές του Απριλίου οι τιμές σε υγρά καύσιμα, 
φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και τρόφιμα συ-
νέχισαν να αυξάνονται, γεγονός που είναι πιθα-

νό να οδηγήσει στον υψηλότερο πληθωρισμό 
εδώ και δεκαετίες.

Πότε θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση

Το υπουργείο Οικονομικών στο Πρόγραμμα Στα-
θερότητας που απέστειλε στις Βρυξέλλες τοπο-
θετεί τον πληθωρισμό φέτος στο 5,6%, για να 
υποχωρήσει σε 1,6% το 2023 και να διαμορφω-
θεί σε 1,7% το 2024 και το 2025. Στο οικονομικό 
επιτελείο εκτιμούν ότι για την Ελλάδα η απο-
κλιμάκωση αναμένεται να ξεκινήσει από το β’ 
εξάμηνο, ήτοι από τον Ιούνιο, καθώς η σύγκριση 
τώρα γίνεται με το α’ τετράμηνο πέρυσι, όπου η 
Ελλάδα είχε τον χαμηλότερο (μηδενικό ή αρνη-
τικό) πληθωρισμό στην Ευρώπη.

Βέβαια δεν σημαίνει ότι εάν μειωθεί ο πληθω-
ρισμός θα μειωθούν και οι τιμές. Όσο ο πόλε-
μος στην Ουκρανία συνεχίζεται, το κύμα των 
ανατιμήσεων θα εξαπλώνεται και θα διαχέεται 
σχεδόν σε όλα τα αγαθά και τις πρώτες ύλες. «H 
ακρίβεια ήρθε για να μείνει», λένε χαρακτηρι-
στικά παράγοντες της αγοράς που συνδέουν τις 
αυξήσεις με το ράλι στις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, υπήρ-
ξαν πέντε «γραμμές άμυνας» για τη στήριξη των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις απα-
νωτές κρίσεις:

• 1η Γραμμή: Τα 43 δισ. ευρώ μέτρα στήριξης 
της προηγούμενης περιόδου, που ενίσχυ-
σαν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και 
μείωσαν την ανεργία.

• 2η Γραμμή: Οι συνεχείς και μόνιμες μειώσεις 
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, που το-
νώνουν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυρι-
ών και επιχειρήσεων.

• 3η Γραμμή: Οι επιδοτήσεις μέρους του αυξη-
μένου ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις, κυρίως στους πιο ευάλω-
τους, ύψους 3,5 δισ. ευρώ έως σήμερα.

• 4η Γραμμή: Οι ενισχύσεις ευάλωτων νοικο-
κυριών, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα 
και οι επιδοτήσεις καυσίμων, ύψους 900 
εκατ. ευρώ έως σήμερα.

• 5η Γραμμή: Η διπλή αύξηση του κατώτατου 
μισθού μέσα στο 2022, συνολικού ποσοστού 
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9,7% (11,8% εάν συνυπολογιστεί η μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομέ-
νων).

Εκτίναξη των τιμών παραγωγού στη 
βιομηχανία

Νέα έκρηξη ακρίβειας δείχνει και η πολύ με-
γάλη αύξηση, της τάξης του 46,2%, που σημεί-
ωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη 
βιομηχανία τον Μάρτιο φέτος σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, ένα-
ντι αύξησης 9,1% η οποία σημειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2021 με το 
2020.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στο κό-
στος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών 
οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των 
επιμέρους αγορών:

• στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού 
εξωτερικής αγοράς κατά 48,7%, και

• στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού 
εγχώριας αγοράς κατά 45,4%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύ-
ξηση 10,6% τον Μάρτιο 2022 σε σύγκριση με τον 
δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, έναντι αύξησης 
1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύ-
γκριση των δεικτών το 2021.

 ■ Φόβοι για στάση 
πληρωμών σε εφορία, 
ΕΦΚΑ - Τσουνάμι 
ρυθμίσεων στο ρεύμα

Έκρηξη χρεών προς την εφορία, τα ασφαλιστικά 
ταμεία και τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος 
φοβούνται στην κυβέρνηση, καθώς τα πρώτα 
σημάδια δείχνουν ότι οι πολίτες τους επόμε-
νους μήνες θα κηρύξουν... στάση πληρωμών 
υπό την πίεση που ασκεί στα εισοδήματά τους η 
πρωτοφανής ακρίβεια.

Η ανησυχία για τον βαθμό ανταπόκρισης των 

πολιτών σε υποχρεώσεις όπως είναι η πληρωμή 
φόρων, εισφορών και λογαριασμών τους επόμε-
νους μήνες είναι διάχυτη, καθώς σε αυτές από 
τον επόμενο μήνα και σταδιακά θα προστεθούν 
η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, των δόσεων της επιστρε-
πτέας προκαταβολής και του φόρου εισοδήμα-
τος.

Αύξηση πληθωρισμού δείχνουν τα στοιχεία

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πληθωριστική 
καταιγίδα όχι μόνο δεν θα κοπάσει αλλά θα ενι-
σχυθεί τους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα 
να ενταθούν οι ασφυκτικές πιέσεις στα εισο-
δήματα των νοικοκυριών και στη ρευστότητα 
των επιχειρήσεων, καθιστώντας επισφαλή τη 
φορολογική τους συμμόρφωση. Είναι χαρακτη-
ριστική η αναφορά της επικεφαλής της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ότι 
«ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί σημαντικά και θα 
παραμείνει υψηλός τους επόμενους μήνες, κυ-
ρίως λόγω της απότομης ανόδου του κόστους 
της ενέργειας. Η αύξηση των τιμών είναι πλέον 
διάχυτη στην οικονομία και οι ανοδικές πιέσεις 
εντείνονται σε πολλούς τομείς».

«Tο “ράλι” του πληθωρισμού που... ροκανίζει το 
διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων και η ενεργει-
ακή κρίση, η οποία έχει ως συνέπεια την εκτό-
ξευση των τιμών όχι μόνον στο ηλεκτρικό ρεύμα 
και το φυσικό αέριο αλλά και σε μία σειρά από 
βασικά αγαθά, μπορεί να οδηγήσει σε έναν νέο 
κύκλο αθέτησης πληρωμών. Ας είμαστε όμως 
ψύχραιμοι και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κα-
τάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά στέλεχος 
του οικονομικού επιτελείου.

Την ίδια ώρα, η απειλή των ανεξόφλητων οφει-
λών πλανάται πάνω από την αγορά ηλεκτρι-
σμού, καθώς η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση 
έχει φέρει στα όριά τους καταναλωτές και εται-
ρείες προμήθειας. Η αγωνία για μια νέα γενιά 
ανεξόφλητων οφειλών που μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως ντόμινο και να προκαλέσει συστημικό 
κίνδυνο είναι διάχυτη στην αγορά, στην οποία 
πλέον οι διακανονισμοί για την αποπληρωμή 
των λογαριασμών ρεύματος δείχνουν να αποτε-
λούν τον κανόνα.

Χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις 
έχουν μπει σε διακανονισμούς των οφειλών 
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ρεύματος και φυσικού αερίου. Μάλιστα, πηγές 
της αγοράς παρατηρούν ότι οι ρυθμίσεις των 
ποσών κατανάλωσης έχουν διπλασιαστεί σε 
σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα 
τηλεφωνικά κέντρα των προμηθευτών έχουν κα-
τακλυστεί από αιτήματα, ενώ ακόμη και οι ίδιες 
εταιρίες όταν διαπιστώνουν υπέρογκα ποσά και 
ιδίως σε πελάτες τους που δεν εμφάνισαν αυ-
ξημένη κατανάλωση, σπεύδουν να προτείνουν 
διακανονισμούς.

Πάνω από 113 δισ. οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές

Μήνα με τον μήνα ανεβαίνει η στάθμη της τε-
ράστιας δεξαμενής των χρεών. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία 
έσπασαν και το φράγμα των 113 δισ. ευρώ, κα-
θώς διαμορφώθηκαν σε 113,04 δισ. ευρώ, έναντι 
112,96 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η 
ΑΑΔΕ, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος τον μήνα Φε-
βρουάριο αυξήθηκε κατά 1,78 δισ. ευρώ, σε σχέ-
ση με τον Ιανουάριο, ενώ πέρυσι τον ίδιο μήνα 
είχε αυξηθεί κατά 1,03 δισ. ευρώ. Στο πρώτο δί-
μηνο του έτους οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν 
σε 2,536 δισ. ευρώ, ενώ τα νέα χρέη διαμορφώ-
θηκαν σε 2,641 δισ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι 
σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή στο συνολικό 
ληξιπρόθεσμο περιλαμβάνεται χρέος 800 εκα-
τομμυρίων ευρώ μίας επιχείρησης, δεν παύει να 
υπάρχει αύξηση των οφειλών.

Από τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτει πως 
οφείλεται βασικά στη μη πληρωμή φόρων ει-
σοδήματος ύψους 688,7 εκατ. ευρώ, ποσό που 
είναι αυξημένο κατά 144% σε σχέση με πέρυσι.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη από τον ΦΠΑ επίσης αυ-
ξήθηκαν δραματικά, αφού από 299,7 εκατ. ευρώ 
που ήταν απλήρωτα τον Φεβρουάριο του 2021, 
φέτος το ποσό αυξήθηκε κατά 49% και διαμορ-
φώθηκε σε 446,1 εκατ. ευρώ.

Επίσης, τετραπλασιάστηκαν τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη από πρόστιμα τα οποία ανήλθαν σε 291,4 
εκατ. ευρώ, από 55,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώ-
νοντας αύξηση κατά 424%, ενώ οι «άλλοι άμεσοι 

φόροι» που έμειναν απλήρωτοι εξαπλασιάστη-
καν, καθώς από 1,3 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 
του 2021, φέτος αυξήθηκαν σε 9,2 εκατ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση 607%.

 ■ Φορολογικές 
δηλώσεις: 
Καταργείται το 
πρόστιμο για 
εκπρόθεσμη 
τροποποιητική 
δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος για 
επιπλέον ποσό έως 
100 ευρώ

Φορολογούμενους δύο ταχυτήτων δημιουργεί 
η κατάργηση του προστίμου για εκπρόθεσμη 
τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος στην περίπτωση κατά την οποία το επιπλέον 
ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε 
σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

Πρόκειται για αυτούς που ευνοούνται από τη 
συγκεκριμένη διάταξη, που είναι κυρίως συντα-
ξιούχοι, οι οποίοι είχαν μπει σε μεγάλες περι-
πέτειες με την εφορία λόγω των αναδρομικών 
που έλαβαν και εκλήθησαν να υποβάλουν τρο-
ποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του 2021. 

Από την άλλη πλευρά, είναι όσοι θα εξακολου-
θήσουν να πληρώνουν πρόστιμα για εκπρόθε-
σμες τροποποιητικές δηλώσεις που μπορεί να 
φτάσουν και τα 500 ευρώ.

Ειδικότερα:

1. Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε 
προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προς επι-
στροφή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική 
προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου προς πληρω-
μή, τότε:
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• Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρη-
ματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρε-
ωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

• Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματί-
ας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί 
με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφι-
κά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφι-
κά βιβλία.

• Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η 
προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φο-
ρολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκ-
πρόθεσμης καταβολής που θα υπολογιστούν 
επί της διαφοράς του αποτελέσματος μετα-
ξύ εμπρόθεσμης αρχικής και εκπρόθεσμης 
τροποποιητικής, με 0,73% για κάθε μήνα που 
παρήλθε από την κανονική προθεσμία πλη-
ρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

2. Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε 
προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή 
και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει 
μείωση του χρεωστικού υπολοίπου, τότε θα επι-
βληθεί πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα συμψη-
φιστεί με την αρνητική διαφορά φόρου.

3. Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε 
προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο φόρου προς 
πληρωμή και από την εκπρόθεσμη τροποποιη-
τική προκύψει αύξηση του χρεωστικού υπολοί-
που, τότε:

• Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρη-
ματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρε-
ωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

• Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματί-
ας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί 
με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφι-
κά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφι-
κά βιβλία.

• Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και 
η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο 
φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογι-
στούν επί της πρόσθετης διαφοράς χρεω-
στικού υπολοίπου, με 0,73% για κάθε μήνα 
που παρήλθε από την κανονική προθεσμία 
πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

Το πρόβλημα με τους συνταξιούχους

Χιλιάδες συνταξιούχοι, οι οποίοι όχι μόνο δεν 
είχαν λάβει καμία ενημέρωση από τον φορέα 
πληρωμής για την καταβολή αναδρομικών πο-
σών το 2015 ή 2016, αλλά αγνοούσαν ότι είχαν 
εισπράξει αναδρομικά καθώς στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις ήταν μικροποσά, κλήθηκαν να 
πληρώσουν το πρόστιμο των 100 ευρώ με την 
τροποποιητική δήλωση που υπέβαλαν για να 
δηλώσουν τα αναδρομικά.

Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι συ-
νταξιούχοι βρέθηκαν να πληρώνουν για παλιά 
αναδρομικά, πρόστιμα υψηλότερα από τα ποσά 
που έχουν λάβει.

Το θέμα είχε απασχολήσει τη Διεύθυνση Επίλυ-
σης Φορολογικών Διαφορών - ΔΕΔ της ΑΑΔΕ, η 
οποία έχει εκδώσει αποφάσεις που δικαίωναν 
φορολογούμενους, ακυρώνοντας τέτοιου εί-
δους πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης, όταν ο 
υπόχρεος δεν ήξερε και δεν είχε λάβει ενημέ-
ρωση από τον φορέα πληρωμής ότι πρέπει να 
κάνει συμπληρωματική δήλωση για έξτρα ποσά 
που του κατέβαλε.

Σύμφωνα με τη ΔΕΔ, είναι υποχρέωση της φο-
ρολογικής αρχής που υπαγορεύεται από ρητές 
διατάξεις, αλλά και από «την αρχή της χρηστής 
διοίκησης, η οποία επιτάσσει την άσκηση των 
διοικητικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το κοι-
νό περί δικαίου αίσθημα, δηλαδή κατά τρόπο 
σύμφωνο με τα χρηστά ήθη».

 ■ Φορολογικές 
δηλώσεις: Ποιοι 
κωδικοί φέρνουν 
εκπτώσεις φόρου - Τα 
ποσά αναλυτικά

Μια σειρά από κωδικούς στο βασικό έντυπο Ε1 
της φορολογικής δήλωσης οδηγούν σε εκπτώ-
σεις φόρου, απαλλαγές, ακόμη και επιστροφές 
χρημάτων από την εφορία. Οι φορολογούμενοι 
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πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη 
συμπλήρωση της δήλωσής τους προκειμένου 
να εντοπίσουν και να συμπληρώσουν τους συ-
γκεκριμένους κωδικούς ώστε να έχουν έξτρα 
οφέλη.

Οι «χρυσοί» κωδικοί 

Πρόκειται για τους ακόλουθους κωδικούς:

• 013-014: Ελαστικοποιούνται τα τεκμήρια για 
τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εφό-
σον «κλικάρουν» τους συγκεκριμένους κω-
δικούς της δήλωσης. Για όσους γεννήθηκαν 
μέχρι και τις 31.12.1956 προβλέπεται μείω-
ση 30% στο συνολικό τεκμαρτό εισόδημα, 
το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των 
τεκμηρίων διαβίωσης.

• 001-002: Προβλέπεται μείωση φόρου 200 
ευρώ για τους φορολογούμενους με αναπη-
ρία πάνω από 67%

• 003: Εκπτώσεις φόρου λόγω τέκνων, που ξε-
κινούν από τα 777 ευρώ για τον άγαμο και 
φτάνουν τα 810 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα 
με ένα τέκνο, τα 900 ευρώ για δύο τέκνα και 
μέχρι τα 1.120 ευρώ για τα τρία τέκνα. Για 
κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν των τριών, 
ισχύει επιπλέον έκπτωση φόρου 220 ευρώ.

• 017-018: Συμπληρώνονται από τους φορολο-
γούμενους με πρώτη δήλωση έναρξης επι-
τηδεύματος από 1.1.2019 και μετά, καθόσον 
για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστη-
ριότητάς τους εφαρμόζεται φορολογικός 
συντελεστής 4,5% από 9%, με την προϋπό-
θεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα 
που προέρχεται από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα ή και αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα είναι μέχρι 10.000 ευρώ. Οι 
νέοι επαγγελματίες γλιτώνουν για τα πρώ-
τα τρία χρόνια και από το χαράτσι των 650 
ευρώ του τέλους επιτηδεύματος.

• 125-126: Απαλλάσσονται από τον φόρο ει-
σοδήματος και δεν φορολογούνται τα ποσά 
των ενοικίων που δεν εισπράχθηκαν το 
2021, με την επισύναψη των σχετικών απο-

δεικτικών στην εφορία. Ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου θα πρέπει, πριν από την υποβολή 
της δήλωσης, να προσκομίσει στην αρμόδια 
ΔΟΥ φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστι-
κών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που 
κατά περίπτωση υπάρχουν. Τα ανείσπρακτα 
εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περι-
ουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο 
φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 
και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021, δηλώ-
νονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος 
μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού 
έτους 2021.

• 351-352: Μείωση φορολογητέου εισοδήμα-
τος, λόγω πληρωμής ασφαλίστρων για εξα-
γορά χρόνου ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές 
εισφορές που κατέβαλαν το 2021 οι μισθω-
τοί σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρε-
ωτικής ασφάλισης για να εξαγοράσουν χρό-
νο ασφάλισης, μειώνουν το φορολογητέο 
εισόδημα από μισθωτή εργασία.

• 049-050: Είναι οι κωδικοί που αφορούν τις 
δαπάνες από ηλεκτρονικά μέσα που θα πρέ-
πει να καλύπτουν το 30% του δηλωθέντος 
εισοδήματος. Όσοι φορολογούμενοι δεν 
καταφέρουν να συλλέξουν το απαιτούμενο 
ποσό των αποδείξεων, θα καταβάλουν έξτρα 
φόρο 22% επί της ακάλυπτης διαφοράς.

• 059-060: Έκπτωση 10% στον φόρο έχουν οι 
φορολογούμενοι που το 2021 προχώρησαν 
σε χρηματικές δωρεές άνω των 100 ευρώ 
προς το Δημόσιο ή προς τους ιερούς ναούς. 
Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου ει-
σοδήματος.

• 627-628: Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό 
των δαπανών που έχουν πραγματοποιη-
θεί εντός του φορολογικού έτους 2021 και 
αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για ενεργει-
ακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμι-
ση κτιρίων. Οι δαπάνες μειώνουν, ισόποσα 
κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, 
σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο 
εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέ-
χρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό 
έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δα-
πάνης τα 16.000 ευρώ.
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 ■ Έρχεται αύξηση 
συντάξεων το 2023 
μόνο σε όσους δεν 
έχουν προσωπική 
διαφορά
Αργυρώ Μαυρούλη

Αυξήσεις που δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν 
και το 6% θα λάβουν χιλιάδες συνταξιούχοι με 
την έλευση της νέας χρονιάς. Όπως δήλωσε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κωστής Χατζηδάκης από την 1η Ιανουαρίου του 
2023 οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στο μη-
νιαίο εισόδημά τους.

Όπως προβλέπει ο νόμος 4670/2020 (νόμος 
Βρούτση) από 1η Ιανουαρίου 2023 θα δοθούν 
αυξήσεις στις συντάξεις ίσες με το 50% της με-
ταβολή του ΑΕΠ και επίσης 50% της μεταβολή 
του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμάριθμος). 
Αυτό σημαίνει ότι αν το ΑΕΠ αυξηθεί το 2022 
κατά 4% και ο ΔΤΚ αυξηθεί κατά 6%, τότε η αύ-
ξηση στις συντάξεις θα είναι 5%. Η συνολική 
αύξηση που θα προκύψει δεν θα πρέπει είναι 
υψηλότερη του πληθωρισμού.

Στην παρούσα συγκυρία, οι συνταξιούχοι ευνο-
ούνται από τον πληθωρισμό που καλπάζει, ενώ 
αρνητικά επιδρά η προβλεπόμενη επιβράδυν-
ση του ΑΕΠ. Για παράδειγμα, ο πληθωρισμός 
φέτος, σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο της 
Τράπεζας της Ελλάδος αναμένεται να κινηθεί 
στο 7% κατά μέσο όρο το 2022. 

Πάντως ο μέσος όρος του πληθωρισμού στο 
πρώτο τρίμηνο του έτους ανέρχεται στο 7,2% – 
7,5% και όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν σε πε-
ραιτέρω αύξησή του στους επόμενους μήνες. 
Επίσης το ΑΕΠ, σύμφωνα με την ΤτΕ θα αυξη-
θεί από 2,8% έως και 3,8%, χαμηλότερα από τις 
αρχικές εκτιμήσεις της ΤτΕ που ήταν στο 4,8% 
και του υπουργείου Οικονομικών που ήταν στο 
4,5%.

Ο σχετικός νόμος προβλέπει τα εξής: «Το συνο-
λικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1-1-
2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των υπουρ-
γών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύ-
πτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού 
μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής 
του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Κατα-
ναλωτή του προηγούμενου έτους, διαιρούμε-
νου διά του δύο και δεν υπερβαίνει το ποσοστό 
μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή».

Η απαγόρευση των αυξήσεων των συντάξιμων 
αποδοχών λήγει στις 31-12-2022 και όπως προ-
ανήγγειλε ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσα-
κλόγλου, από το 2023 θα δοθούν αυξήσεις που 
αναλογούν στις συντάξεις, μετά από 12 χρόνια 
δραματικών περικοπών. Το πάγωμα των συντά-
ξιμων αποδοχών είχε παγώσει από το 2010, αρ-
χικά μέχρι το 2016 αλλά μετά από πιέσεις της 
τρόικας, ο «πάγος» διευρύνθηκε μέχρι το 2021 
και κατόπιν μέχρι το 2022.

Παραδείγματα – σενάρια

-Αν ο πληθωρισμός διαμορφωθεί στο 7%, το 
ποσοστό της αύξησης των συντάξεων θα είναι 
3,5%, ενώ αν πάει στο 8% το όφελος των συντα-
ξιούχων θα είναι 4%.

Στα ποσοστά αυτά θα προστεθεί και η επίδρα-
ση από το ΑΕΠ, η οποία υπολογίζεται μεταξύ 
1,4% και 1,9%. Έτσι, με την υπόθεση εργασίας 
ότι ο πληθωρισμός θα είναι 7% φέτος, η αύξη-
ση για τις συντάξεις με την προσθήκη του 50% 
της αύξησης του ΑΕΠ, θα είναι από 4,9% έως και 
5,4%.

-Αν ο μέσος πληθωρισμός του 2022 διαμορφω-
θεί στο 8%, η αύξηση των συντάξεων θα κυμαν-
θεί μεταξύ 5,4% και 5,9%. Στην περίπτωση που 
ο πληθωρισμός φτάσει στο 9%, τότε οι συντα-
ξιούχοι θα δουν αυξήσεις της τάξης του 5,9% 
και του 6,4%.

Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις

Δεν θα λάβουν αυξήσεις όλοι οι συνταξιούχοι, 
αλλά μόνο όσοι δεν έχουν «θετική προσωπική 
διαφορά». Συγκεκριμένα, δικαιούχοι, θα κατα-
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στούν μόνο όσοι λαμβάνουν σύνταξη, η οποία 
δεν ξεπερνά το ποσό που προκύπτει με βάση 
τον νέο τρόπο υπολογισμού, όπως αναθεωρή-
θηκε για τελευταία φορά το 2020 με τον νόμο 
Βρούτση.

Όσοι έχουν τη λεγόμενη «θετική προσωπική 
διαφορά» (δηλαδή εισπράττουν και σήμερα 
περισσότερα χρήματα από όσα προκύπτουν με 
τον νέο τρόπο υπολογισμού) δεν θα δουν καμία 
αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Στην περίπτωση αυτή το ποσό θα συμψηφίζε-
ται με τις γενικότερες αυξήσεις που προβλέπε-
ται να δίνονται στις συντάξεις από το 2023 και 
μετά (με βάση την εξέλιξη του ΑΕΠ και του Δεί-
κτη Τιμών Καταναλωτή) έως ότου η προσωπική 
διαφορά εξαλειφθεί.

Συγκεκριμένα, οι παλαιοί συνταξιούχοι (πριν 
τις 13 Μαΐου 2019) που έχουν θετική προσω-
πική διαφορά μεγαλύτερη των 50 ευρώ δεν θα 
δουν καμία πραγματική αύξηση, απλά θα μειω-
θεί η προσωπική διαφορά που έχει καταγραφεί 
και θα λάβουν αύξηση στο μέλλον, εφόσον μη-
δενιστεί η προσωπική διαφορά.

Οι παλαιοί συνταξιούχοι (πριν τις 13 Μαΐου 
2019) που έχουν θετική προσωπική διαφορά 
μικρότερη των 50 ευρώ μετά τον επανυπολο-
γισμό των συντάξεων τους με τα αυξημένα πο-
σοστά αναπλήρωσης αναμένεται είτε να μηδε-
νίσουν την θετική διαφορά, είτε να περάσουν 
σε αρνητική προσωπική διαφορά κάτι που θα 
τους οδηγήσει σε πολύ μικρές αυξήσεις στις 
συντάξεις τους.

Για παράδειγμα ένας συνταξιούχος που μετά 
τον επανυπολογισμό της σύνταξής του έχει 
θετική προσωπική διαφορά και λαμβάνει επι-
πλέον 150 ευρώ, σε περίπτωση που δικαιούται 
αύξηση 30 ευρώ από την 1η Ιανουάριου 2023, 
τότε απλά θα μειωθεί το ποσό της προσωπικής 
διαφοράς στα 120 ευρώ χωρίς να δει αύξηση 
στις μηνιαίες απολαβές του. Αυτό θα αλλάξει 
μόνο όταν εξαλειφθεί το συνολικό ποσό της 
προσωπικής διαφοράς σταδιακά και σε βάθος 
ετών.

 ■ Ίδρυση επιχείρησης 
χωρίς προεγγραφή 
στον e-ΕΦΚΑ
Αργυρώ Μαυρούλη

Στη σύντμηση του χρόνου ίδρυσης νέων επι-
χειρήσεων οδηγεί η κατάργηση προεγγραφής 
στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Με ρύθμιση που ενεργοποίησε το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
καταργείται η διαδικασία της απογραφικής δή-
λωσης («προεγγραφής») των μη μισθωτών στον 
e-ΕΦΚΑ και αντικαθίσταται από την απευθείας 
εγγραφή του πολίτη ως ασφαλισμένου μη μι-
σθωτού, όταν κάνει έναρξη ή μεταβολή εργασι-
ών στην Εφορία.

Με αυτό τον τρόπο, όπως επισημαίνει στο «Βιο-
τεχνικά Θέματα» ο φοροτεχνικός Αντώνης Μου-
ζάκης, «Απλουστεύεται η διαδικασία έναρξης 
και μεταβολής εργασιών στην εφορία, καθώς 
δεν θα απαιτείται η προηγούμενη λήψη της απο-
γραφικής δήλωσης από τον ασφαλιστικό φορέα. 
Πλέον δεν απαιτείται ο ελεύθερος επαγγελμα-
τίας να μεταβεί από δημόσια υπηρεσία σε δη-
μόσια υπηρεσία, καθώς όλα μπορούν να γίνουν 
διαδικτυακά».

Με τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστη-
μάτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ο e-ΕΦΚΑ 
θα μπορεί πλέον να υποδέχεται την πληροφο-
ρία της έναρξης/μεταβολής, χωρίς να είναι απα-
ραίτητη η προεγγραφή του ασφαλισμένου σε 
αυτόν, προκειμένου να προχωρήσει σε έναρξη 
εργασιών στην εφορία ή προσθήκη νέας δρα-
στηριότητας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. Όλα 
τα στοιχεία θα αντλούνται με αυτό τον τρόπο 
αυτόματα ηλεκτρονικά, μειώνοντας την γραφει-
οκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών.

Κατάργηση προεγγραφής

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη η διαδικασία εγγρα-
φής και υπαγωγής μη μισθωτών στον Ηλεκτρο-
νικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έχει 
ως εξής:

«1. Οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματί-
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ες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, 
που αναλαμβάνουν υπακτέα στον Ηλεκτρο-
νικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.) απασχόληση ή αποκτούν υπακτέα 
στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ιδιότητα, για την οποία απαι-
τείται έναρξη εργασιών στη Φορολογική Διοί-
κηση, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση 
του e-Ε.Φ.Κ.Α. από την πρώτη ημέρα του μήνα 
έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη Φορολογι-
κή Διοίκηση και μέχρι την τελευταία ημέρα του 
μήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηρι-
ότητας στη Φορολογική Διοίκηση.

2. Η εγγραφή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. διενεργείται μετά 
από την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φο-
ρολογική Διοίκηση, με αίτηση του υπόχρεου 
και, σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, αυτε-
πάγγελτα με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού 
οργάνου. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει 
τον υπόχρεο μετά από την έναρξη ή τη μετα-
βολή εργασιών για την υποχρέωση ασφάλισης 
στον e-Ε.Φ.Κ.Α..

3. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονι-
κά ή με φυσική παρουσία στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 
τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από 
τον μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη 
Φορολογική Διοίκηση. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αντλεί μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 
84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και διασταυρώνει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία που είναι διαθέσι-
μα στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογι-
κής Διοίκησης.

4. Σε περίπτωση που ο υπακτέος στην ασφάλι-
ση του e-Ε.Φ.Κ.Α. μη μισθωτός δεν υποβάλλει 
εμπρόθεσμα την αίτηση εγγραφής, το αρμόδιο 
ασφαλιστικό όργανο του e-Ε.Φ.Κ.Α. προβαίνει 
σε αυτεπάγγελτη εγγραφή και ασφάλισή του ως 
εξής:

α) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία, και ιδίως ο Κωδι-
κός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που δη-
λώθηκε στη Φορολογική Διοίκηση, επαρκούν 
για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος 
ασφαλίζεται στους πρώην φορείς, τομείς, κλά-
δους και λογαριασμούς του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους 
οποίους προκύπτει υπαγωγή, και καταβάλλει 

τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται 
στον παρόντα, κατατασσόμενος στην πρώτη 
(1η) ασφαλιστική κατηγορία που αντιστοιχεί 
στην υπαγωγή του στην ασφάλιση.

β) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν 
για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος 
ασφαλίζεται στον πρώην Οργανισμό Ασφάλι-
σης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατα-
τασσόμενος στη δεύτερη (2η) ασφαλιστική κα-
τηγορία των άρθρων 39 και 41.

5. Ο ασφαλισμένος δύναται με την προσκόμιση 
στοιχείων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. να ζητήσει την ανα-
δρομική διόρθωση της υπαγωγής στην ασφά-
λιση που προέκυψε σύμφωνα με την παρ. 4. 
Ως προς την αίτηση μεταβολής και το χρονικό 
σημείο μετάταξης σε διαφορετική ασφαλιστική 
κατηγορία εφαρμόζονται τα άρθρα 35, 39, 40, 41 
και 97.

6. Οποιαδήποτε υποχρέωση απογραφικής δή-
λωσης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. («προεγγραφής») ή προ-
σκόμισης οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης 
ή ασφαλιστικής ενημερότητας του e- Ε.Φ.Κ.Α., 
ως δικαιολογητικού για έναρξη ή μεταβολή ερ-
γασιών στη Φορολογική Διοίκηση, καταργείται.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης δύναται να καθορίζεται κάθε ανα-
γκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία εγγραφής 
μη μισθωτών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.»

 ■ Κόβεται η πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας 
σε 1,1 εκατ. οφειλέτες 
του ΕΦΚΑ

Εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα βρε-
θούν περίπου 1,1 εκατ. μη μισθωτοί από την 1η 
Ιουνίου που δεν έχουν ρυθμίσει τις ασφαλι-
στικές οφειλές τους στον ΕΦΚΑ. Οι οφειλέτες 
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολού-
μενοι και αγρότες καλούνται είτε να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους στο Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών σε 12 δόσεις, είτε να 
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πληρώσουν τις εισφορές υγείας τους για να 
έχουν παροχές υγείας πέραν των νοσοκομείων. 
Όπως προβλέπει νομοθετική ρύθμιση, από την 
1η Ιουνίου οι μη μισθωτοί που δεν έχουν ρυθμί-
σει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους εισφο-
ρές για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε όλες τις 
υπηρεσίας υγείας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 
θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ το ελάχιστο 
ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για 
παροχές σε είδος και χρήμα.

Ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που 
επέλεξε ο μη μισθωτός κατά την διάρκεια του 
2021, το ποσό αυτό αντιστοιχεί για τη χαμηλό-
τερη κατηγορία στα 55 ευρώ το μήνα, ήτοι 660 
ευρώ το χρόνο και για την υψηλότερη κατηγο-
ρία στα 66 ευρώ το μήνα, ήτοι 792 ευρώ το χρό-
νο. Όσοι δεν καταβάλλουν έστω το ελάχιστο 
τίμημα, δεν θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγείας των ιδιωτών ιατρών, αλλά μόνο στη νο-
σοκομειακή περίθαλψη, όπως κάθε ανασφάλι-
στος πολίτης.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΚΕΑΟ, 
1,1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες αυ-
τοαπασχολούμενοι και αγρότες έχουν αρρύθ-
μιστες οφειλές, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος μη 
μισθωτών 260.000 πληρώνει εμπρόθεσμα ή έχει 
ρυθμίσει ης οφειλές του.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η ανανέωση της ασφα-
λιστικής ικανότητας δόθηκε κατ’ εξαίρεση πέ-
ρυσι σε όλους τους ασφαλισμένους λόγω των 
έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδη-
μία, αλλά πλέον υπάρχει η ανάγκη της επανα-
φοράς στην κανονικότητα. Η τελευταία ρύθμιση 
χρεών προς τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις είχε 
περιορισμένη συμμέτοχη καθώς μόλις 56.000 
υπέβαλαν αιτήσεις κυρίως λόγω της οικονομι-
κής αβεβαιότητας που δημιούργησαν η ακρί-
βεια, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και εν 
συνεχεία η εισβολή στην Ουκρανία.

Ο e-ΕΦΚΑ αποφάσισε παράταση της ασφαλι-
στικής ικανότητας των μη μισθωτών, καθώς σε 
πολλές περιπτώσεις οικονομολόγων, δικηγό-
ρων, συμβολαιογράφων και άλλων ελεύθερων 
επαγγελματιών, ενώ είχαν πληρώσει εμπρόθε-
σμα, δεν εμφανίστηκε η πληρωμή στο σύστημα 

λόγω έλλειψης διαλειτουργικότητας των συστη-
μάτων του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. Επιπλέον ο φορέ-
ας δεν έχει εκκαθαρίσει εγκαίρως τα γραμμάτια 
προείσπραξης και τα χρεωστικά υπόλοιπα των 
αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων με αποτέ-
λεσμα να εμφανίζονται οφειλέτες και να πρέπει 
να στηθούν στην ουρά του ΕΦΚΑ για να λάβουν 
ασφαλιστική ικανότητα. Για να αποφευχθεί η 
ταλαιπωρία τέθηκε σε λειτουργία αυτές τις ημέ-
ρες νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της οποίας 
οι μη μισθωτοί που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
λαμβάνουν εγκαίρως ασφαλιστική ικανότητα 
να μπορούν να την εκδίδουν ηλεκτρονικά εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις. Για όλους αυ-
τούς τους λόγους παρατάθηκε η ασφαλιστική 
ικανότητα των μη μισθωτών έως τις 31 Μαΐου.

Σύμφωνα με την έκθεση του τελευταίου τριμή-
νου 2021 του ΚΕΑΟ, στο τέλος του Δεκεμβρίου 
2021 οι οφειλές έφτασαν στα 41.020.670.581 
ευρώ, από 31.564 266.892 ευρώ το προηγού-
μενο τρίμηνο. Από τα 41 δισ., περίπου 15 δισ. 
θεωρούνται ανείσπρακτες οφειλές. Δηλαδή οι 
επιχειρήσεις έχουν κλείσει εδώ και 20 χρόνια 
(π.χ. Ολυμπιακή) ή οι οφειλέτες έχουν αποβιώ-
σει. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά 
λίγους μεγαλοφειλέτες με οφειλές άνω του 1 
εκατ. ευρώ (2.178 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 
23,24% του υπόλοιπου οφειλών).

Όσοι επιλέξουν να ρυθμίσουν τελικά τις οφει-
λές τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν 
να τις ρυθμίσουν σε 12-24 μηνιαίες δόσεις ανά 
περίπτωση. Η κατώτατη δόση σε αυτό το ενδε-
χόμενο θα είναι 50 ευρώ τον μήνα.

Για τη ρύθμιση του ν. 4152/2013, απώλεια επέρ-
χεται:

α) Λόγω μη καταβολής των απαιτητών τρεχου-
σών εισφορών μετά τον μήνα υπαγωγής στη 
ρύθμιση ή

β) Λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής της καθο-
ρισθείσας δόσης της ρύθμισης, πέραν της μίας 
(1) φοράς

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η 
καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) δόσης και η κα-
ταβολή αυτής μέχρι την ημερομηνία καταβολής 
της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθε-
σμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
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 ■ Πώς θα εξασφαλίσουν 
ασφαλιστική 
ικανότητα όσοι 
οφείλουν – Έρχεται 
νέα ρύθμιση για μη 
μισθωτούς
Αργυρώ Μαυρούλη 

Με νομοθετική διάταξη που προωθεί το υπουρ-
γείο Εργασίας προς ψήφιση στη Βουλή, δίνεται 
η δυνατότητα σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχο-
λούμενους και αγρότες που έχουν μη ρυθμισμέ-
νες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ να λάβουν ασφαλι-
στική ικανότητα.

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι μη μισθωτοί δεν δικαι-
ούνται αυτή τη στιγμή ασφαλιστική ικανότητα 
και γι αυτό προωθείται σχετική ρύθμιση για να 
μπορέσουν κατ’ εξαίρεση να την λάβουν για ένα 
έτος, ανεξαρτήτως οφειλών τους.

Ωστόσο θα πρέπει να έχουν καταβάλει εντός του 
2021 ή να καταβάλουν εντός του 2022 αναδρομι-
κά για το έτος 2021 το ποσό που αντιστοιχεί στην 
ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρή-
μα. Το ποσό αυτό υπολογίζεται στο δωδεκαπλά-
σιο της μηνιαίας ασφαλιστικής κατηγορίας για 
παροχές σε είδος και σε χρήμα, την οποία είχαν 
επιλέξει για το έτος 2021.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται κατ’ εξαίρεση και 
για μια μόνο φορά καθώς από την 1η Μαρτίου 
2023 θα εφαρμοστεί το καθεστώς που ίσχυε πά-
ντοτε και που προβλέπει την παροχή ασφαλι-
στικής ικανότητας σε όσους μη μισθωτούς δεν 
οφείλουν ή σε εκείνους που έχουν ρυθμισμένες 
οφειλές. Ο τρόπος πληρωμής του ποσού αυτού 
για όσους δεν το έχουν ήδη καλύψει με τις εισφο-
ρές τους θα προσδιοριστεί με την σχετική ρύθ-
μιση.

Με το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφο-
ρές από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται 
η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ έξι (6) 
ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€)

1η 55

2η 66

3η 66

4η 66

5η 66

6η 66

Άρα αν κάποιος είχε επιλέξει τη δεύτερη ασφαλι-
στική κατηγορία για το 2021 θα κληθεί να πληρώ-
σει 66Χ12= 792 ευρώ για να λάβει ασφαλιστική 
ενημερότητα. Ωστόσο, για εκείνους τους μη μι-
σθωτούς (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυταπασχο-
λούμενοι, αγρότες) που κατέβαλαν κανονικά τις 
οφειλές τους στο ΚΕΑΟ αλλά μέχρι σήμερα δεν 
έχουν εμφανιστεί οι καταβολές τους στο σύστη-
μα και ως εκ τούτου δεν έχει αποδοθεί ψηφιακά 
η ασφαλιστική τους ικανότητα, μπορούν να επι-
σκεφθούν τα τοπικά υποκαταστήματα κλείνο-
ντας ένα ραντεβού ηλεκτρονικά και να αποκτή-
σουν άμεσα ασφαλιστική ικανότητα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλισμένοι έχουν τη 
δυνατότητα επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του 
e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) να ενημερώνονται και 
να επιβεβαιώνουν ότι διαθέτουν ασφαλιστική 
ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
«Ασφαλιστική Ικανότητα» (https://www.efka.gov.
gr/el/elektronikes-yperesies). Ομοίως, μέσω της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Χορήγηση Ασφαλιστι-
κής Ικανότητας έμμεσου μέλους» μπορεί ο άμεσα 
ασφαλισμένος να προχωρήσει στην απογραφή 
και στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας των 
έμμεσων μελών του (https://www.efka.gov.gr/el/
choregese-asphalistikes-ikanotetas-emmesoy-
meloys-kai-apographe-sto-metroo-toy-e-ephka).

Με την νέα ηλεκτρονική Υπηρεσία παρέχεται η 
δυνατότητα διαδικτυακής απογραφής έμμεσου 
μέλους, σύνδεσής του με τον άμεσα ασφαλισμέ-
νο και αυτόματης ενημέρωσης του Μητρώου 
ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που τα αντλούμε-
να ατομικά στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα, 
απαιτείται διόρθωση αυτών στο πληροφοριακό 
σύστημα του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ. Ως άμεσο αποτέλε-
σμα η χορηγηθείσα στο άμεσο μέλος ασφαλιστι-
κή ικανότητα χορηγείται και στο έμμεσο μέλος.
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Απαραίτητες προϋποθέσεις για την δρομολόγη-
ση του αιτήματος είναι ο άμεσα ασφαλισμένος 
να είναι ταυτοποιημένος στο Μητρώο του e-Ε-
ΦΚΑ και να διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα .

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε άμεσα ασφαλι-
σμένους με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα οι 
οποίοι επιθυμούν να απογράψουν – “συνδέσουν” 
έμμεσα μέλη προκειμένου να τους αποδοθεί 
ασφαλιστική ικανότητα.

Έμμεσα ασφαλισμένοι θεωρούνται τα μέλη οικο-
γένειας όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22 
του Νόμου 4529/2018.

 ■ Με πρόστιμο τις 
συντάξεις ενός 
έτους απειλούνται 
οι αδήλωτοι 
εργαζόμενοι – 
συνταξιούχοι
Αργυρώ Μαυρούλη

Μείωση 30% στη σύνταξή τους θα δουν περίπου 
2.500 -3.000 συνταξιούχοι στο τέλος του μήνα, 
οι οποίοι ξεκίνησαν και να εργάζονται πριν τις 
13 Μαίου του 2016. Η ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η δι-
οίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσαν ότι θα εφαρ-
μοστεί το ίδιο πλαίσιο περικοπής της σύνταξης 
σε όλους τους συνταξιούχους που επέλεξαν να 
συνεχίσουν να απασχολούνται.

Έτσι από την 1η Μαρτίου όλοι οι συνταξιού-
χοι που ξεκίνησαν να εργάζονται πριν από τις 
13/5/2016 και εφόσον συνεχίζουν να απασχο-
λούνται έκτοτε, θα υποστούν μειώσεις τόσο 
στην κύρια όσο και στην επικουρική τους σύ-
νταξη.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία 
δεν επηρεάστηκε από την έναρξη ισχύος του 
νόμου Κατρούγκαλου (13/5/2016), η οποία προ-
έβλεπε κατ’ αρχάς περικοπές κατά 60% στην 
καταβαλόμενη σύνταξη και στη συνέχεια κατά 
30% από τον Μάρτιο του 2020.

Προκειμένου να υπάρχει ίση αντιμετώπιση για 
το σύνολο των συνταξιούχων που απασχολού-
νται, η σύνταξή τους θα κοπεί κατά 30%, χωρίς 
όμως να εφαρμοστούν αναδρομικά οι περικοπές 
που ίσχυσαν για τους υπόλοιπους συνταξιού-
χους. Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καλεί τους συντα-
ξιούχους που δεν το έχουν κάνει έως σήμερα, να 
δηλώσουν ότι εργάζονται στην ιστοσελίδα του 
e-ΕΦΚΑ, καθώς θα γίνει διασταύρωση των στοι-
χείων τους μέσω των φορολογικών δηλώσεων 
και του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και σε περίπτωση 
εντοπισμού τους το πρόστιμο θα αντιστοιχεί με 
τις συντάξεις ενός ολόκληρου χρόνου.

Από την εφαρμογή των παραπάνω προβλέψεων 
εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες συνταξι-
ούχων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 
το σύνολο της σύνταξής τους ανεξαρτήτως απα-
σχόλησης:

α. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον ασκούν 
απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώ-
ην ΟΓΑ.

β. Συνταξιούχοι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 
του ν. 4488/ 2017 (Α` 176). [ψυχικά ασθενείς που 
πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυ-
χική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολο-
γία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, 
με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη 
μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση 
ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκα-
τάστασης και κοινωνικής επανένταξης]

γ. Συνταξιούχοι με βάση τον ν. 612/1977 (Α` 164) 
και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν. 
[γήρατος λόγω αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα 
– βαριές αναπηρίες όπως παραπληγία, τετρα-
πληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 
15 έτη ασφάλισης]

δ. Συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της 
περ. α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 
169/2007 (Α` 210). [γήρατος λόγω αναπηρίας του 
δημοσίου τομέα (πολιτικοί και στρατιωτικοί 
υπάλληλοι) – βαριές αναπηρίες όπως παραπλη-
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γία τετραπληγία κλπ που παίρνουν σύνταξη γή-
ρατος με 15 έτη ασφάλισης]

ε. Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή 
το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 
169/2007 (Α` 210). [όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυ-
ματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του 
δημοσίου]

στ. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλά-
χιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει 
σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συ-
μπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους 
της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοπο-
ριστική εργασία.

ζ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 
του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α` 85). [όσοι λαμ-
βάνουν σύνταξη από το ΥΠΟΙΚ πολεμικές, τιμη-
τικές, λόγω θανάτου/αναπηρίας ένεκα της υπη-
ρεσίας κλπ]

 η. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δη-
μοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από 
απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, 
μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων 
και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χι-
λιάδων (10.000) ευρώ.

Νέα πρόστιμα

Μέχρι τις 31 Μαΐου καλούνται οι συνταξιούχοι 
που εργάζονται να το δηλώσουν στον e-ΕΦΚΑ 
διαφορετικά το πρόστιμο είναι ίσο με την επι-
στροφή συντάξεων ενός ολόκληρου χρόνου. 
Ειδικότερα οι παλαιοί συνταξιούχοι που πα-
ράλληλα εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει 
μέχρι σήμερα στον ΕΦΚΑ, καλούνται να το πρά-
ξουν προσερχόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Οργανισμού και για διευκόλυνση τους δίνε-
ται η δυνατότητα αυτή μέχρι τις 31 Μαΐου.

Υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ηλεκτρονικό 
ραντεβού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέ-
τησης 1555. Σημειώνεται ότι, συνταξιούχοι οι 
οποίοι είχαν ήδη δηλώσει την απασχόλησή τους 
δεν απαιτείται να την ξαναδηλώσουν. Όσοι δεν 
προσέλθουν μέχρι τις 31 Μαΐου για να δηλώ-
σουν την παράλληλη εργασία τους αντιμετω-
πίζουν τον κίνδυνο προστίμου ίσο με 12 συντά-
ξεις.

 ■ Εφάπαξ: Πώς 
υπολογίζεται – Ποιοι 
θα λάβουν άτοκη 
επιστροφή εισφορών
Αργυρώ Μαυρούλη 

Με διπλό τρόπο υπολογίζεται το εφάπαξ για 
όσους βγουν στη σύνταξη μέσα στο 2022. Ει-
δικότερα ένας υπάλληλος που το τρέχον έτος 
κλείνει 36 χρόνια εργασίας θα λάβει εφάπαξ για 
τα 28 χρόνια με βάση τον παλιό τρόπο υπολογι-
σμού και για τα υπόλοιπα 8 χρόνια, από το 2014 
και μετά θα έχει άτοκη επιστροφή εισφορών.

Το εφάπαξ βαίνει μειούμενο για τα έτη συντα-
ξιοδότησης που συμπληρώνονται από 1ης Ια-
νουαρίου 2014 και μετά, καθώς με τον νόμο 
4387/2016 οι εισφορές που πληρώνονται από 
το 2014 και εντεύθεν στα ταμεία Πρόνοιας του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δεν έχουν αντα-
ποδοτικότητα.

Με την αλλαγή του υπολογισμού, ένας υπάλλη-
λος που θα συνταξιοδοτηθεί το 2022 με 36 έτη 
θα πάρει δύο τμήματα εφάπαξ με τα εξής ποσά:

• Το πρώτο τμήμα του εφάπαξ θα είναι για τα 
έτη ως το 2013 και θα υπολογιστεί με το 60% 
του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών 
της πενταετίας 2009-2013, επί τα έτη ασφά-
λισης ως το 2013.

• Το δεύτερο τμήμα του εφάπαξ θα είναι η επι-
στροφή των εισφορών που πλήρωσε από το 
2014 ως το 2022, χωρίς τόκο.

Για παράδειγμα, υπάλληλος με 35 έτη που συ-
νταξιοδοτείται το 2021 έχει διανύσει 28 έτη 
ως το 2013 και 8 έτη από 2014 ως 2022. Αν ο 
μέσος όρος αποδοχών του στο διάστημα 2009-
2013 ήταν 1.500 ευρώ, το δικαιούμενο εφά-
παξ για το πρώτο τμήμα είναι 25.200 ευρώ 
(1.500×0,60×28=25.200). Αν ο συντάξιμος μισθός 
του από το 2014 ως το 2021 είναι κατά μέσο 
όρο 1.500 ευρώ, τότε το δεύτερο τμήμα εφάπαξ 
που θα πάρει για αυτά τα 8 έτη θα είναι οι ει-
σφορές 4% που πλήρωνε κάθε μήνα, χωρίς κα-
μία ανταποδοτικότητα. Επομένως, το δεύτερο 
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άτοκο ποσό του εφάπαξ θα είναι 5.760 ευρώ 
(1.500×0,04×12Χ8=5.760). Το σύνολο του εφάπαξ 
θα είναι 30.960 ευρώ.

Το σχέδιο για παράλληλη έκδοση της κύριας 
σύνταξης μαζί με το εφάπαξ, έχει ξεκινήσει στο 
Δημόσιο όπου τα στοιχεία υπολογισμού της σύ-
νταξης (χρόνος ασφάλισης και συντάξιμες απο-
δοχές) είναι κοινά και για τον υπολογισμό του 
εφάπαξ.

Ειδικά για το Δημόσιο, το κλειδί για να υπολο-
γίζεται το εφάπαξ μαζί με την οριστική σύντα-
ξη βρίσκεται στην ηλεκτρονική απεικόνιση της 
υπαλληλικής πορείας των ασφαλισμένων μέσω 
του «ηλεκτρονικού ΔΑΥΚ» (Δελτίο Απεικόνισης 
Υπηρεσιακής Κατάστασης) που άρχισε να εφαρ-
μόζεται στις συντάξεις του ΕΦΚΑ-Δημοσίου.

Ήδη για το 70% των αιτήσεων συνταξιοδότησης 
λόγω γήρατος στο Δημόσιο με χρόνο ασφάλισης 
σε ένα Ταμείο οι συνταξιούχοι πληρώνονται το 
εφάπαξ πριν κλείσουν δύο μήνες από την πλη-
ρωμή της οριστικής τους σύνταξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά την διάρκεια του 
2021 καταβλήθηκαν 11.375 εφάπαξ σε δημοσί-
ους υπαλλήλους και 18.353 σε εργαζόμενους 
του ιδιωτικού τομέα.

Στο τέλος του έτους, λόγω της έκρηξης υποβο-
λής αιτήσεων συνταξιοδότησης από δημοσίους 
υπαλλήλους, κυρίως εκπαιδευτικούς, οι αιτή-
σεις για εφάπαξ έφτασαν 5.514 για τον δημόσιο 
τομέα, εκ των οποίων οι 3.101 είναι ληξιπρόθε-
σμες και τις 6.133 για τον ιδιωτικό τομέα, εκ των 
οποίων οι 2.829 είναι ληξιπρόθεσμες.

Στον δημόσιο τομέα ήταν ληξιπρόθεσμες το 
Δεκέμβριο του 2021 2.770 αιτήσεις για εφάπαξ 
δικαστικών υπαλλήλων, υπαλλήλων με ειδικά 
μισθολόγια όπως εκπαιδευτικοί και πολιτικών 
υπαλλήλων, 322 αιτήσεις εργαζόμενων στους 
ΟΤΑ, υπαλλήλων νοσοκομείων και γιατρών του 
ΕΣΥ και 9 υπαλλήλων σε σώματα ασφαλείας και 
στο πυροσβεστικό σώμα.

Στον ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα, υπήρχαν το 
Δεκέμβριο 880 ληξιπρόθεσμες αιτήσεις από ερ-
γαζόμενους στο μέταλλο, λιμενεργάτες, ξενοδο-

χοϋπαλλήλους, εργαζόμενους στον ιππόδρομο, 
στο εθνικό θέατρο, στο λιμάνι του Πειραιά και 
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακόμη 1.017 αιτή-
σεις από εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ, τράπεζες ναυ-
τικούς, εργαζόμενους σε Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης, εφημεριδοπώλες και πρακτορεία τύπου. 
Και 932 αιτήσεις για εφάπαξ από μηχανικούς, 
γιατρούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και 
δικαστικούς επιμελητές.

 ■ e-ΕΦΚΑ- Ανανέωση 
ασφαλιστικής 
ικανότητας μέχρι 28 
Φεβρουαρίου 2023

Ανανεώθηκε από την 1η Μαρτίου και για ένα 
χρόνο (έως 28.02.2023) η ασφαλιστική ικανότη-
τα στη συντριπτική πλειονότητα των άμεσα και 
έμμεσα ασφαλισμένων, σε εκείνους δηλαδή που 
κατά το προηγούμενο έτος είχαν πραγματοποι-
ήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης καθώς 
και σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες ασφαλισμέ-
νων που περιγράφονται παρακάτω.

Παράλληλα, με νομοθετική διάταξη που προ-
ωθείται προς ψήφιση στη Βουλή, δίνεται η δυ-
νατότητα σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απα-
σχολούμενους και αγρότες που έχουν μη ρυθμι-
σμένες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και ως εκ τούτου 
δεν δικαιούνται ασφαλιστικής ικανότητας, να 
μπορέσουν κατ’ εξαίρεση να την λάβουν για ένα 
έτος, ανεξαρτήτως οφειλών τους, εφόσον έχουν 
καταβάλει εντός του 2021 ή καταβάλλουν εντός 
του 2022 αναδρομικά για το έτος 2021, το ποσό 
που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παρο-
χές σε είδος και σε χρήμα. Το ποσό αυτό υπολο-
γίζεται στο δωδεκαπλάσιο της μηνιαίας ασφα-
λιστικής κατηγορίας για παροχές σε είδος και 
σε χρήμα, την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 
2021.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται κατ’ εξαίρεση και 
για μια μόνο φορά καθώς από την 1η Μαρτίου 
2023 θα εφαρμοστεί το καθεστώς που ίσχυε 
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πάντοτε και που προβλέπει την παροχή ασφα-
λιστικής ικανότητας σε όσους μη μισθωτούς 
δεν οφείλουν ή σε εκείνους που 0έχουν ρυθμι-
σμένες οφειλές. Ο τρόπος πληρωμής του ποσού 
αυτού για όσους δεν το έχουν ήδη καλύψει με 
τις εισφορές τους θα προσδιοριστεί με νεότερη 
ανακοίνωση του Φορέα.

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πως η ασφαλιστι-
κή ικανότητα αφορά το δικαίωμα πρόσβασης 
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ωστόσο, 
ακόμα και αν ένας πολίτης δεν διαθέτει ασφα-
λιστική ικανότητα από τον ΕΦΚΑ, υπάρχει σχε-
τική κάλυψη υγείας με βάση τους κανόνες του 
Υπουργείου Υγείας.

Τονίζεται πως για εκείνους τους μη μισθωτούς 
(ελεύθεροι επαγγελματίες, αυταπασχολού-
μενοι, αγρότες) που κατέβαλαν κανονικά τις 
οφειλές τους στο ΚΕΑΟ αλλά μέχρι σήμερα δεν 
έχουν εμφανιστεί οι καταβολές τους στο σύστη-
μα και ως εκ τούτου δεν έχει αποδοθεί ψηφια-
κά η ασφαλιστική τους ικανότητα, μπορούν να 
επισκεφθούν τα τοπικά υποκαταστήματακλεί-
νοντας ένα ραντεβού ηλεκτρονικά και να απο-
κτήσουν άμεσα ασφαλιστική ικανότητα.

ADVERTISING

Παράλληλα, στο πλαίσιο προστασίας των ευά-
λωτων κοινωνικών ομάδων παρατείνεται ΧΩΡΙΣ 
προϋποθέσεις (συμπλήρωση των προαναφερό-
μενων απαιτούμενων ημερών ασφάλισης κλπ) 
για ένα χρόνο(έως 28.02.2023) η ασφαλιστική 
ικανότητα στα κατωτέρω πρόσωπα και στα μέλη 
των οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα:

1. Στα πρόσωπα που έλαβαν, για διάστημα του-
λάχιστον δύο (2) μηνών ή πενήντα (50) ημερών 
εντός του έτους 2021, αποζημίωση ειδικού σκο-
πού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων κατόπιν υποβολής μονομερούς 
υπεύθυνης δήλωσης και σχετικών υπουργικών 
αποφάσεων (καλλιτέχνες, δημιουργούς και 
επαγγελματίες του πολιτισμού, ξεναγούς και 
τουριστικούς συνοδούς, δασεργάτες, ρητινο-
συλλέκτες κ.α.)

2. Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 
ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της 

παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α` 273),

3. Στους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ που έχουν 
οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές ει-
σφορές, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση από τις 

αρμόδιες επιτροπές οικονομικής αδυναμίας 
και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την 
απόφαση αυτή,

4. Στους ανέργους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ 
ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκο-
ψαν το επάγγελμά τους και έχουν κάνει χρήση 
των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 
3845/2010 (Α` 65),

5. Στους πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές 
καταστροφές, που υπάγονται στο πεδίο εφαρ-
μογής των σχετικών υπουργικών αποφάσεων

6. Σε ειδικές ομάδες ασφαλισμένων, που έχουν 
κάνει χρήση των ειδικών διατάξεων του ν. 
4254/2014 (Α` 85)

7. Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση 
του eΕΦΚΑ ως μισθωτοί-μέλη Διοικητικών Συμ-
βουλίων Α.Ε.

8. Στους εργαζομένους στην επιχείρηση «Εται-
ρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.», στα Ναυπη-
γεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας,

9. Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευ-
όμενους αναβάτες και τους προπονητές δρομώ-
νων ίππων,

Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλισμένοι έχουν τη 
δυνατότητα επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του 
e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) να ενημερώνονται και 
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 Ασφαλιστικά

να επιβεβαιώνουν ότι διαθέτουν ασφαλιστική 
ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
«Ασφαλιστική Ικανότητα» (https://www.efka.
gov.gr/el/elektronikes-yperesies).

Ομοίως, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
«Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμε-
σου μέλους» μπορεί ο άμεσα ασφαλισμένος 
να προχωρήσει στην απογραφή και στη χο-
ρήγηση ασφαλιστικής ικανότητας των έμμε-
σων μελών του (https://www.efka.gov.gr/el/
choregese-asphalistikes-ikanotetas-emmesoy-
meloys-kai-apographe-sto-metroo-toy-e-ephka).

 ■ Ξεκινά η υποβολή 
των ΑΠΔ για το 
Ταμείο Επικουρικής 
Κεφαλαιοποιητικής 
Ασφάλισης
Αργυρώ Μαυρούλη 

Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής Ανα-
λυτικής Περιοδικής Δήλωσης του Ταμείου Επι-
κουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΑΠΔ 
ΤΕΚΑ) μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 
για όσες επιχειρήσεις έχουν προσλάβει νεοει-
σερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1.1.2022, 
ώστε να τους εντάξουν στην επικουρική ασφά-
λιση του νεοσύστατου ΤΕΚΑ.

Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ πραγματοποιείται 
αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, μέσω της εφαρ-
μογής «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ», με 
τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που αποδί-
δονται στους εργοδότες κατά την πιστοποίησή 
τους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδό-
τες του e-ΕΦΚΑ.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από την Ενιαία Ψη-
φιακή Πύλη gov.gr, επιλέγοντας το μενού «Επι-
χειρηματική Δραστηριότητα» και στη συνέχεια 
«Απασχόληση Προσωπικού», καθώς και από την 

ιστοσελίδα του Ταμείου teka.gov.gr, επιλέγο-
ντας το μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Οι ΑΠΔ ΤΕΚΑ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρί-
ου 2022 μπορούν να υποβληθούν και να εξοφλη-
θούν εμπρόθεσμα έως την Παρασκευή 08/04. 
Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται στην καταβολή 
των εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ μέσω της νέας Ταυτό-
τητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ 
ΤΕΚΑ). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η υποβολή 
της ΑΠΔ ΤΕΚΑ πρέπει να έπεται της υποβολής 
της ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Δημοσίου του e-ΕΦΚΑ.

Υπαγόμενα πρόσωπα

Υπενθυμίζεται ότι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ 
υπάγονται υποχρεωτικά από 1.1.2022 όλα τα 
πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά 
ασφαλιστέα εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν 
ασφαλιστέα ιδιότητα για την οποία έως την ημε-
ρομηνία αυτή θα υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής 
στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Οι εργοδότες μπορούν να ελέγξουν αν ο εργαζό-
μενος υπάγεται στο ΤΕΚΑ μέσω της Ηλεκτρονι-
κής Υπηρεσίας Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ. Η 
εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω των ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του ΤΕΚΑ και μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης gov.gr. Για τη χρήση της είναι απα-
ραίτητος ο κωδικός ΑΠΔ Εργοδότη και ο ΑΜΚΑ 
του εργαζόμενου.

Έλεγχος καταβολής εισφορών

μετά την αποκατάσταση της υποβολής των ΑΠΔ, 
θα ξεκινήσει ο έλεγχος των δηλωθέντων και 
καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών των 
εργοδοτών προς το ΤΕΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι 
επιχειρήσεις- εργοδότες θα πρέπει να αποδί-
δουν τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων από 
την 1η Ιανουαρίου του 2022 ταυτόχρονα με την 
υποβολή των ΑΠΔ, προκειμένου να πιστώνο-
νται στους ατομικούς τους κεφαλοποιητικούς 
λογαριασμούς. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης, καθώς δεν προβλέπεται η ενεργο-
ποίηση ρύθμισης οφειλών προς το ΤΕΚΑ. Η δη-
μιουργία κεφαλαιοποιητικού συστήματος προ-
βλέπει τη δημιουργία αποθεματικού για την 
μελλοντική πραγματοποίηση επενδύσεων.
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Οι εισφορές των ασφαλισμένων θα επενδύονται 
σε ευρέως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια με-
τοχικών, ομολογιακών και καταθετικών επεν-
δυτικών προϊόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΤΕΚΑ, το οποίο φέρει και την τελική ευθύνη 
των επενδύσεων, συνεπικουρούμενο από την 
Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου θα χαράσσει 
την στρατηγική των επενδύσεών του. Το ΤΕΚΑ 
θα αναπτύξει εσωτερικά, μέσω της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων του Ταμείου, ισχυρή επενδυτική 
ομάδα διαχείρισης από άρτια καταρτισμένους 
επαγγελματίες διαχειριστές, η οποία σε συνερ-
γασία με εξωτερικούς διαχειριστές θα υλοποιεί 
την καθορισμένη επενδυτική στρατηγική με τον 
βέλτιστο τρόπο για το συμφέρον των ασφαλι-
σμένων.

Κατηγορίες ασφαλισμένων

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 οι ασφαλισμένοι 
στον κλάδο επικουρικής διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες:

Α) Ασφαλισμένοι που εξακολουθούν να υπάγο-
νται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του 
e-ΕΦΚΑ – παλαιό επικουρικό.

Για αυτούς τους ασφαλισμένους δεν αλλάζει τί-
ποτα. Εξακολουθούν να υπάγονται στον κλάδο 
επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, τα ασφαλιστικά τους 
στοιχεία για όλους του κλάδους ασφάλισης και 
οι αναλογούσες εισφορές απεικονίζονται στην 
ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Οι 
εισφορές αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ μέσω της 
30ψήφιας ταυτότητα πληρωμής (ΤΠΤΕ) e-ΕΦΚΑ.

Β) Ασφαλισμένοι που υπάγονται στο ΤΕΚΑ για 
τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης – νέο επικου-
ρικό.

Για αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων, απαι-
τείται διαφορετική διαχείριση. Θα πρέπει να 
υποβληθούν δύο ΑΠΔ για την ίδια μισθολογική 
περίοδο:

• Η ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, στην οποία επιλέγεται/χρη-
σιμοποιείται κωδικοποίηση που δεν περι-
λαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης

• Η ΑΠΔ ΤΕΚΑ, για την απεικόνιση της ασφά-
λισης του επικουρικού κλάδου (με τις ίδιες 
ωστόσο λειτουργικότητες με την ΑΠΔ e-Ε-
ΦΚΑ).

Οι εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ αποδίδονται στον 
e-ΕΦΚΑ μέσω της ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ, ενώ οι εισφορές 
υπέρ ΤΕΚΑ αποδίδονται μέσω νέας ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ.

Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ (κανονικής ή συμπλη-
ρωματικής) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά 
μέσω διαδικτύου, μέσω της εφαρμογής «Ηλε-
κτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ». Η είσοδος στην 
εφαρμογή θα πραγματοποιείται με τη χρήση 
των κωδικών πρόσβασης που αποδίδονται 
στους εργοδότες κατά την πιστοποίησή τους 
στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες του 
e-ΕΦΚΑ.

Από 1/1/2022 όλοι όσοι μπαίνουν στην αγορά 
εργασίας για πρώτη φορά (ανεξαρτήτως ηλικί-
ας), θα υπάγονται στο ΤΕΚΑ για την επικουρική 
ασφάλισή τους, εφόσον απασχολούνται σε κλά-
δο για τον οποίο υπάρχει υποχρεωτικότητα επι-
κουρικής ασφάλισης. Αφορά, δηλαδή, μισθω-
τούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μηχανικούς 
και δικηγόρους.

Από 1/1/2023 θα υπάρχει δυνατότητα να υπα-
χθούν 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 προ-
αναφερόμενο Κλάδο στο ΤΕΚΑ. Η συγκεκρι-
μένη κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να 
ασκήσει το δικαίωμά της για υπαγωγή στην 
ασφάλιση του ΤΕΚΑ μέχρι τις 31.12.2023.

• Εργαζόμενοι που απασχολούνται σε κλά-
δους για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέ-
ωση 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.

Το ύψος των εισφορών δεν διαφοροποιείται 
από εκείνο του ισχύοντος συστήματος, διαμορ-
φώνεται δηλαδή σε ποσοστό 3,25% για τον ερ-
γοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο μέχρι και 
τον Μάιο του 2022, και σε 3% για τον καθένα 
εφεξής και θα πιστώνονται στους ατομικούς λο-
γαριασμούς των ασφαλισμένων.
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  Εργασιακά

 ■ Άτοκα δάνεια ή 
χαμηλό ενοίκιο 
για χιλιάδες 
εργαζόμενους και 
ανέργους

Φθηνή κατοικία θα έχουν την δυνατότητα 
να εξασφαλίσουν χιλιάδες εργαζόμενοι και 
άνεργοι μέσω της στεγαστικής πολιτικής που 
προωθεί η διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης (νυν ΟΑΕΔ). H κυβέρνηση, στο 
πλαίσιο κατάρτισης ενός εθνικού σχεδίου στέ-
γασης, προχωράει στην διάθεση κατοικιών με 

χαμηλό κόστος σε εργαζόμενους και ανέργους 
με την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, θα 
δίνονται άτοκα δάνεια με τη δυνατότητα πολ-
λών δόσεων αποπληρωμής, ενώ με χαμηλό 
ενοίκιο αναμένεται να διατεθούν και τα αδιά-
θετα διαμερίσματα του σημερινού ΟΑΕΔ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προ-
ανήγγειλε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα σχέ-
διο στήριξης των νέων με την χάραξη «πολιτι-
κής στέγασης» για τα νέα ζευγάρια, τονίζοντας 
μάλιστα ότι θα εκμεταλλευτούν τα πολλά κενά 

διαμερίσματα που υπάρχουν ακόμα σε περιο-
χές όπως στο κέντρο της Αθήνας.

Η αναβαθμισμένη στεγαστική πολιτική με αξι-
οποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΥΠΑ 
περιλαμβάνει την εκμίσθωση ακινήτων, την 
ανοικοδόμηση με δαπάνες του μισθωτή, την 
δυνατότητα αγοράς ακινήτων από τη ΔΥΠΑ, 
αλλά και τη σύμπραξη με δημόσιους και ιδι-
ωτικούς φορείς για την ανέγερση νέων ακινή-
των.

Ωστόσο, «αγκάθι» για την υλοποίηση της νέας 
στεγαστικής πολιτικής μέσω της ΔΥΠΑ αποτε-
λεί η εκτόξευση των τιμών των υλικών στον 
τομέα της οικοδομής λόγω των εξελίξεων σε 
διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν υποβλη-
θεί σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο μέσω του 
ΟΑΕΔ για την στήριξη της στεγαστικής πολιτι-
κής με έμφαση στους νέους, θα μπορούσαν να 
υλοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις:

• Χορήγηση άτοκων δανείων για την αγορά 
πρώτης κατοικίας.

• Χορήγηση άτοκων δανείων για την επι-
σκευή πρώτης κατοικίας.

• Επιδότηση ενοικίου σε ευρύτερες ομάδες 
πολιτών κι όχι μόνο σε όσους λαμβάνουν 
το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

• Κατασκευή νέων κατοικιών και διάθεσή 
τους με συγκεκριμένα κριτήρια και χαμηλό 
αντίτιμο σε εργαζόμενους και άνεργους. Οι 
τελευταίες κατοικίες στην Κέρκυρα διατέ-
θηκαν από τον ΟΑΕΔ με αντίτιμο 304 ευρώ 
ανά τ.μ..

• Η δωρεάν παραχώρηση εργατικών κατοι-
κιών αφορά κυρίως οικογένειες με πολύ 
χαμηλά οικονομικά εισοδήματα, πολύτε-
κνες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, 
ή οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα που 
αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα 
υγείας.

• Επισκευή και διάθεση των υπαρχόντων 260 
κατοικιών μέσω της επιδότησης δανείων ή 
της χορήγησης άτοκων δανείων.

• Την αγορά αδιάθετων κατοικιών μέσω του 
αποθεματικού και την διάθεσή τους στη 
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συνέχεια σε χαμηλόμισθους και ανέργους.

Ακόμη οι αιτούντες δικαιούχοι και τα προστα-
τευόμενα μέλη της οικογένειάς τους θα πρέπει 
να στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας ή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων, ικανών να εξασφαλί-
σουν τη στέγασή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ειδικό λογαρια-
σμό του ΟΑΕΔ (ΕΛΕΚΠ) στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος έχουν συσσωρευτεί περισσότερα από 3 
δισ. ευρώ από την είσπραξη εισφορών που κα-
τευθυνόταν για τους Οργανισμούς Εργατικής 
Εστίας και Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΕ και τ. 
ΟΕΚ). Τα χρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιη-
θούν μόνο σε δράσεις που αφορούν την στέ-
γαση εργαζόμενων και άνεργων. Η αξιοποίηση 
του αποθεματικού του ΟΑΕΔ θα μπορούσε να 
συνδυαστεί με την εξασφάλιση ευρωπαϊκών 
κονδυλίων για την χάραξη στεγαστικής πολι-
τικής με στόχευση στους νέους, όπως εφαρμό-
ζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφω-
να με τον Κωνσταντίνο Λιβέρη, μέλος του Δ.Σ 
ΠΟΠΟΚΠ, οι αδιάθετες κατοικίες είναι περίπου 
260.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι παραχώρησης κατοικίας είναι οι 
χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι με μη ύπαρξη περι-
ουσιακών στοιχείων. Οι αιτούντες δικαιούχοι 
και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς 
τους πρέπει στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας 
ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ικανών να 
εξασφαλίσουν τη στέγασή τους. Για την εκτίμη-
ση της περιουσιακής κατάστασης λαμβάνονται 
υπόψη και ακίνητα που τυχόν μεταβιβάστηκαν 
παλαιότερα ή ενόψει της παραχώρησης της κα-
τοικίας.

Οι αιτούντες να μην έχουν τύχει άλλης στεγα-
στικής παροχής (δάνειο ή κατοικία)από τον τ. 
ΟΕΚ.

Θα μετράει φυσικά στην υποβολή αιτήματος 
παραχώρησης κατοικίας η ύπαρξη παιδιών 
που προστατεύονται από τον δικαιούχο και 
συγκατοικούν μ’ αυτόν κατά τρόπο μόνιμο.

Σήμερα ο ΟΑΕΔ παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

• Εκδίδει τους οριστικούς τίτλους (συμβό-
λαια) μεταβίβασης κυριότητας εργατικών 

κατοικιών σε οικισμούς τ. ΟΕΚ ή μεμονω-
μένων και διάσπαρτων διαμερισμάτων 
(ΠΑΚΑΔΙ) ανά την επικράτεια, στους δικαι-
ούχους τους.

• Συντάσσει τις συστάσεις οριζόντιων αυτο-
τελών ιδιοκτησιών στους οικισμούς, στους 
οποίους εκκρεμεί η έκδοση των οριστικών 
παραχωρητηρίων.

• Μεριμνά για τη ρύθμιση αποπληρωμής 
οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικι-
ών σε οικισμούς τ. ΟΕΚ ή δανειοληπτών 
εξ ιδίων κεφαλαίων τ. ΟΕΚ. Για το σκοπό 
αυτό λειτουργούν εξειδικευμένες ψηφια-
κές εφαρμογές.

• Μεριμνά για την άρση των βαρών (εξάλει-
ψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης) 
που εγγράφονται υπέρ του Οργανισμού, σε 
βάρος του δικαιούχου, κατά τη μεταβίβα-
ση της κατοικίας ή του διαμερίσματος ή τη 
χορήγηση του δανείου (χορηγηθείσες πα-
ροχές επί τ. ΟΕΚ) και μέχρι την εξόφλησή 
τους από το δικαιούχο.

• Διαθέτει το υπολειπόμενο απόθεμα κενών 
και αδιάθετων κατοικιών τ. ΟΕΚ ανά την 
επικράτεια σε αστέγους δικαιούχους.

• Φροντίζει για τη διασφάλιση των εμπράγ-
ματων δικαιωμάτων (κυριότητας, βαρών) 
του Οργανισμού, των προερχομένων από 
τον τ. ΟΕΚ, στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

• Φροντίζει για την παρακολούθηση, προ-
στασία, τεκμηρίωση, διαχείριση του Μη-
τρώου Γεωπληροφορίας τ. ΟΕΚ, δηλαδή 
των ακινήτων (καταστημάτων και αιθου-
σών συγκέντρωσης σε οικισμούς τ. ΟΕΚ, 
λοιπών κτιρίων κι αδόμητων γεωτεμαχίων) 
των προερχομένων από τον τ. ΟΕΚ.

• Παρέχει στοιχεία πολεοδομικής τεκμη-
ρίωσης σε δικαιούχους, που αφορούν σε 
στοιχεία και τεχνικά σχέδια του φακέλου 
οικοδομικής άδειας των ανεγερθέντων οι-
κισμών τ. ΟΕΚ.

• Παρέχει αντίγραφα δανειακών συμβάσεων 
για χορηγήσεις εξ ιδίων κεφαλαίων τ. ΟΕΚ, 
εκ του τηρούμενου αρχείου της Υπηρεσίας.
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  Εργασιακά

 ■ Νέα μείωση 
εισφορών κατά 0,5 
από την 1η Ιουνίου
Αργυρώ Μαυρούλη

Νέα μείωση εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μο-
νάδα για περίπου 2 εκατομμύρια μισθωτούς ή 
κατά 7,14% για περισσότερους από 220 χιλιάδες 
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχο-
λούμενους θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουνίου 
του 2022. Συγκεκριμένα από την 1η Ιουνίου οι 
εισφορές θα επανέλθουν στο 3% για τους εργο-
δότες και σε αντίστοιχο 3% για τους εργαζόμε-
νους, από 3,25% που είναι σήμερα για την κάθε 
πλευρά. Ταυτόχρονα θα μειωθούν και τα ποσά 
των εισφορών που προβλέπονται για τις τρεις 
κλίμακες εισφορών για τους μη μισθωτούς.

Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές 
για την επικουρική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
(ΕΤΕΑΕΠ) αυξήθηκαν το 2016 με τη μεταρρύθμι-
ση Κατρούγκαλου από 3% για εργοδότες και 3% 
για εργαζόμενους, σε 3,5% και 3,5% αντίστοιχα, 
για μία τριετία, από την 1η Ιουνίου 2016 έως και 
τις 31 Μαΐου 2019.

Στη συνέχεια από την 1η Ιουνίου του 2019 ξε-
κίνησε η αποκλιμάκωσή τους, προκειμένου να 
επανέλθουν στο 3% + 3% από την 1η Ιουνίου 
και εφεξής. Έτσι, οι εισφορές προς το ΕΤΕΑΕΠ 
για επικουρική ασφάλιση επανέρχονται συνο-
λικά στο 6% σε δυο μήνες, δίνοντας ανάσα τόσο 
στους εργοδότες μειώνοντας το μη μισθολογικό 
κόστος όσο και στους εργαζόμενους αυξάνο-
ντας το εισόδημά τους.

Οι μειώσεις των εισφορών για επικούρηση από 
την 1η Ιουνίου έχουν ως εξής:

Μισθωτοί

• Για τους μισθωτούς, η εισφορά επιμερίζε-
ται σε 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για 
τον εργοδότη με βάση τον μεικτό του μι-

σθό, έναντι 3,25% και 3,25% που ισχύει 
έως 31.5.2022. Ουσιαστικά οι εργοδότες και 
αντίστοιχα οι εργαζόμενοι κερδίζουν ετησί-
ως τις εισφορές ενός μήνα για την επικουρι-
κή ασφάλιση.

 − Για μικτό μισθό 663 ευρώ η εισφορά για 
επικουρική ασφάλιση σήμερα είναι 21,54 
ευρώ, ενώ από την 1η Ιουνίου θα είναι 
19,84 ευρώ. Ετήσιο όφελος για εργοδότη 
20,40 ευρώ και αντίστοιχο ποσό για τον 
εργαζόμενο.

 − Για μικτό μισθό 800 ευρώ η εισφορά για 
επικουρική ασφάλιση σήμερα είναι 26 
ευρώ, ενώ από την 1η Ιουνίου θα είναι 
24 ευρώ. Ετήσιο όφελος 24 ευρώ για την 
εκάστοτε πλευρά.

 − Για μικτό μισθό 1.000 ευρώ η εισφορά για 
επικουρική ασφάλιση σήμερα είναι 32,5 
ευρώ, ενώ από την 1η Ιουνίου θα είναι 
30 ευρώ. Ετήσιο όφελος 30 ευρώ για την 
εκάστοτε πλευρά.

 − Για μικτό μισθό 1.500 ευρώ η εισφορά 
για επικουρική ασφάλιση σήμερα είναι 
48,75 ευρώ, ενώ από την 1η Ιουνίου θα 
είναι 45 ευρώ. Ετήσιο όφελος 45 ευρώ 
για την εκάστοτε πλευρά.

 − Για μικτό μισθό 2.000 ευρώ η εισφορά 
για επικουρική ασφάλιση σήμερα είναι 
65 ευρώ, ενώ από την 1η Ιουνίου θα είναι 
60 ευρώ. Ετήσιο όφελος 60 ευρώ για την 
εκάστοτε πλευρά.

 − Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδο-
χών (πλαφόν) επί του οποίου υπολογί-
ζεται η ασφαλιστική εισφορά ορίζεται 
μηνιαίως στο ποσό των 6.500 ευρώ (σ.σ 
αποσυνδέεται πλέον από το βασικό μι-
σθό μισθωτού).

Ελεύθεροι επαγγελματίες

• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 
αυτοαπασχολούμενους μειώνονται τα ποσά 
των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέ-
πονται για τις τρεις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα:
 − Στην 1η κατηγορία από 42 ευρώ το μήνα, 

η εισφορά διαμορφώνεται σε 39 ευρώ.
 − Στην 2η κατηγορία από 51 ευρώ το μήνα, 

η εισφορά διαμορφώνεται σε 47 ευρώ.
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 − Στην 3η κατηγορία από 61 ευρώ το μήνα, 
η εισφορά διαμορφώνεται σε 56 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 
είναι υποχρεωτική ασφάλιση στο νεοσύστατο 
Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφά-
λιση (ΤΕΚΑ) όλων όσων εισέρχονται για πρώτη 
φορά στην αγορά εργασίας.

Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στο ΤΕΚΑ, 
αλλά και για άλλες κατηγορίες επαγγελματι-
ών που έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το 
ΤΕΚΑ για την επικουρική τους ασφάλιση, προ-
αιρετικά από το 2023 και μετά οι ασφαλιστικές 
εισφορές από την 1η Ιουνίου διαμορφώνονται 
στο 6%.

Σε αναμονή για μείωση εισφορών και σε 
κύρια ασφάλιση

Πέρα από την νομοθετημένη μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μο-
νάδα, σε εκκρεμότητα παραμένει η περαιτέρω 
μείωση των εισφορών για κύρια ασφάλιση κατά 
0,6, ώστε συμπληρωθούν οι πέντε ποσοστιαίες 
μονάδες που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση έως 
το 2023.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη, η οικονο-
μική ενίσχυση των πολιτών λόγω της αύξησης 
των τιμών σε ενέργεια και προϊόντα, αλλά και 
η αδυναμία καταβολής εισφορών από επιχει-
ρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, άρα 
εσόδων προς τον e-ΕΦΚΑ, δεν αφήνει δημοσιο-
νομικά περιθώρια για την άμεση μείωση τους. 
Περίπου 1,1 εκατ. μη μισθωτοί έχουν ληξιπρόθε-
σμες ασφαλιστικές οφειλές. Την ίδια στιγμή, το 
σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου ζητάει την 
άμεση μείωση του μη μισθολογικού κόστους, 
ενόψει την δεύτερης αύξησης του κατώτατου 
μισθού από την 1η Μαΐου.

Το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί το οικονομικό 
επιτελείο περιλαμβάνει σωρευτική μείωση έως 
τις 5 ποσοστιαίες μονάδες, ώστε οι εισφορές να 
φτάσουν στο 35,56% μέχρι το 2023. Η νέα μείω-
ση που υπολείπεται αυτή την στιγμή είναι της 
τάξης των 1,1 ποσοστιαίων μονάδων, που αντι-
στοιχεί σε ελάφρυνση 3% του μη μισθολογικού 
κόστους. Από αυτό η μισή μονάδα θα καλυφθεί 
από την νέα μείωση των εισφορών για επικου-
ρική ασφάλιση κατά μισή μονάδα από την 1η 

Ιουνίου. Σωρευτικά, η μείωση των 5 μονάδων 
μεταφράζεται σε ελάφρυνση 12,32%.

Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος με μεικτό 
μισθό 1.000 ευρώ, καταβάλλει σήμερα εργοδο-
τικές και εργατικές ασφαλιστικές εισφορές συ-
νολικού ύψους 366,6 ευρώ. Με το σχέδιο της 
σωρευτικής απομείωσης των εισφορών έως 5 
ποσοστιαίες μονάδες έως το 2023, θα πληρώνει 
355,6 ευρώ συνολικά σε ασφαλιστικές εισφο-
ρές. Το όφελος για εργοδότη και εργαζόμενο εί-
ναι στα 11 ευρώ.

Αντίστοιχα ένας μισθωτός με μεικτό μισθό 1.500 
ευρώ, επιβαρύνεται σήμερα με ασφαλιστικές ει-
σφορές ύψους 550 ευρώ. Με το σχέδιο απομείω-
σης των εισφορών θα επιβαρύνεται με 533 ευρώ 
εισφορές (σύνολο εργοδοτικών και εργατικών). 
Το συνολικό όφελος αγγίζει τα 17 ευρώ το μήνα.

 ■ Ενισχυμένο 
πρόγραμμα δεύτερης 
επιχειρηματικής 
ευκαιρίας με 
επιδότηση έως 36.000 
ευρώ
Αργυρώ Μαυρούλη

«Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία» έχουν οι 
άνεργοι που διέκοψαν την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα πριν το 2022 με την υποβολή 
αίτησης στο νέο πρόγραμμα του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δίνει 
έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονο-
μία. Η επιδότηση για την επανέναρξη της επι-
χειρηματικής τους δραστηριότητας μπορεί να 
φτάσει τα 36.000 ευρώ.

 Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια 
δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επι-
χειρηματίες ώστε να επανενταχτούν στην αγο-
ρά εργασίας. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, 
με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης 
κυμαίνεται από 12.000 ευρώ (για ατομική επι-
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χείρηση) έως 24.000 ευρώ (για επιχείρηση με 
τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλή-
ρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπο-
ρεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό 
ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 
έως 36.000 ευρώ, κατόπιν αίτησης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει γίνει πιο ευ-
έλικτο, στοχευμένο και ελκυστικό:

• Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν 
από άνεργες γυναίκες

• ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης βίας 
λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια

• Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας λαμβά-
νουν 40% επιπλέον μόρια

• Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες 
(business incubators), χώρους συνεργασίας 
(coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυ-
σης της επιχειρηματικότητας, καθώς και η 
λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επι-
χειρήσεις. 

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που 
πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστη-
ριότητα στο διάστημα 1/1/2012 - 31/12/2021.

• Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους 
ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία 
ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθ-
μού συγγένειας.

• Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελ-
ματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 
01/01/2022 έως τη δημοσίευση της Υπουργι-
κής Απόφασης. 

• Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό 
Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 ευρώ για 
τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν ρυθμίσει και 
είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που 
δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστη-
ριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοι-
νοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκρι-
ση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον 
ΟΑΕΔ θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηρι-
ότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται 
σε 48.000.000 ευρώ. 

 ■ Μπόνους εργασίας το 
50% του επιδόματος 
ανεργίας
Αργυρώ Μαυρούλη 

 Την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε 
μπόνους εργασίας ανακοίνωσε πριν από λίγο ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κωστής Χατζηδάκης κατά την διάρκεια της πα-
ρουσίασης του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρο-
νισμό της κατάρτισης και του ΟΑΕΔ που θα τεθεί 
αύριο σε δημόσια διαβούλευση. 

Παράλληλα, εξήγγειλε την καταβολή επιδόμα-
τος 300 ευρώ σε όσους μακροχρόνια ανέργους 
βρίσκονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ για πάνω από 
5 χρόνια, εφόσον προσέλθουν στις υπηρεσίες 
του Οργανισμού για την κατάρτιση Ψηφιακού 
Ατομικού Σχεδίου Δράσης για την άμεση ενεργο-
ποίηση τους και την ένταξη τους εν νέου στην 
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αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, όσοι άνεργοι 
βρουν δουλειά κατά την διάρκεια λήψης του 
επιδόματος ανεργίας θα συνεχίσουν να λαμβά-
νουν το 50% της επιδότησης μαζί το μηνιαίο μι-
σθό τους, ως μπόνους απασχόλησης. Συγκεκρι-
μένα, θα λαμβάνουν το μισθό τους συν το 50% 
του επιδόματος ανεργίας, δηλαδή 203,5 ευρώ 
για όσο διάστημα υπολείπεται η καταβολή του 
επιδόματος ανεργίας. 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυνα-
μικού (ΟΑΕΔ) μετονομάζεται πλέον σε Δημόσιο 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). 

Εισοδηματικά κριτήρια για τα επιδόματα 

Παράλληλα, τίθενται εισοδηματικά κριτήρια, 
ίδια με αυτό του επιδόματος θέρμανσης, για 
την λήψη επιδομάτων και ειδικών παροχών από 
τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να παταχθούν φαινό-
μενα κατάχρησης και απάτης. Τα εισοδηματικά 
κριτήρια δεν αφορούν το επίδομα ανεργίας, το 
επίδομα των 200 ευρώ για τους μακροχρόνια 
ανέργους και το βοήθημα αυτοτελώς απασχο-
λούμενων. Έτσι για έναν έγγαμο που θέλει να 
έχει τις παροχές του ΟΑΕΔ θα πρέπει να έχει ει-
σόδημά μέχρι 20.000 ευρώ. 

Στους ανέργους που εξαπατούν το κράτος δη-
λώνοντας άνεργοι για πάνω από 10ετία με υψη-
λά εισοδήματα και διαμονή στα Βόρεια προά-
στια αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας Κωστής 
Χατζηδάκης κατά την παρουσίαση του σχεδίου 
νόμου για τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ. «Δεν 
μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι υπάρχει 
βαθύ πρόβλημα έχουμε μακροχρόνια ανέργους 
για πολλά χρόνια» τόνισε ο υπουργός. 

Αυτή τη στιγμή όπως είπε ο υπουργός πάνω από 
10 χρόνια εγγεγραμμένοι είναι 51.143 πολίτες με 
ετήσιο εισόδημά άνω των 20.000 ευρώ. Επίσης 
παραμένουν μέχρι 20 χρόνια στις λίστες του 
ΟΑΕΔ ενώ δηλώνουν υψηλά εισοδήματα: 

• 40.000 άνεργοι που δηλώνουν πάνω από 
20.000 ευρώ ετησίως 

• 13.000 άνεργοι που δηλώνουν ετησίως 
πάνω από 30.000 ευρώ. 

Αναλυτικότερα ο υπουργός Εργασίας ανέφερε 

παραδείγματα πολιτών που εξαπατούν το κρά-
τος:

• Άνδρας 61 ετών έγγαμος με 230 μήνες ανερ-
γίας με εισόδημά το 2020 70.000 ευρώ.

• Γυναίκα 56 ετών με 140 μήνες διαμένει στον 
Λυκαβηττό με εισόδημά το 2020 160.000 
ευρώ.

• Άνδρας 55 ετών με 10 χρόνια ανεργίας κά-
τοικος Δήμου Διονύσου με 250.000 ευρώ οι-
κογενειακό εισόδημα 

• Ζευγάρι άνδρας 55 ετών και γυναίκα 51 με 
10 χρόνια ανεργίας με 130.000 οικογενειακό 
εισόδημά 

• 48 ετών με 11 χρόνια ανεργίας κάτοικος βο-
ρείων προαστίων 300.000 ευρώ.

Οι εν λόγω άνεργοι έκαναν χρήση των παροχών 
του ΟΑΕΔ όπως είναι η μοριοδότηση για προ-
σλήψεις, κοινωνικός τουρισμός, κοινωνικές πα-
ροχές ΟΑΕΔ, δωρεάν μετακινήσεις κ.λ.π.

Διαγραφή από τον ΟΑΕΔ 

Ακόμη ο κ. Χατζηδάκης ενεργοποιεί το νόμο του 
1985, και το επίδομα ανεργίας θα διακόπτεται 
και ο άνεργος θα διαγράφεται από τον ΟΑΕΔ για 
2 χρόνια, εάν αρνηθεί τρεις συνεχόμενες φορές 
την τοποθέτησή του σε θέση εργασίας κατάλλη-
λη γι’ αυτόν ή σε πρόγραμμα κατάρτισης. 

Στόχος του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ 
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  Εργασιακά

είναι η επανένταξη των ανέργων στην αγορά 
εργασίας και η πάταξη της αδήλωτης ή της υπο-
δηλωμένης εργασίας. Σύμφωνα με τον υπουργό 
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη τρεις είναι οι στό-
χοι του σχεδίου νόμου:

1. Να στηριχθούν άνεργοι και μακροχρόνια 
άνεργοι με ψηφιακά εργαλεία. 

2. Να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κατάχρησης. 

3. Να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα που κατα-
βάλλονται θα πιάνουν τόπο.

 ■ Διαγραφή ανέργων 
από τα μητρώα του 
ΟΑΕΔ έως 2 χρόνια
Αργυρώ Μαυρούλη 

Τη διαγραφή από τα μητρώα του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) 
των ανέργων από 6 μήνες ως 2 χρόνια προβλέ-
πει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ερ-

γασίας που τέθηκε σε διαβούλευση εφόσον ο 
άνεργος αρνηθεί εργασία ή συμμετοχή σε πρό-
γραμμα κατάρτισης.

Ειδικότερα:

• Εάν ο αναζητών εργασία αρνηθεί τρεις προ-
σφερόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι 
σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο 
Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά 
του αναζητούντος εργασία που έχουν απο-
τυπωθεί σ’ αυτό, διακόπτεται η καταβολή 
παροχών και ο αναζητών εργασία διαγράφε-
ται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για δύο 
έτη.

• Εάν ο αναζητών εργασία δεν συμμετέχει 
σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης που του υπο-
δεικνύεται από τη ΔΥΠΑ, διακόπτεται η κα-
ταβολή παροχών και ο αναζητών εργασία 
διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ 
για έξι (6) μήνες. Ως συμμετοχή νοείται η πα-
ρακολούθηση της δράσης κατάρτισης μέχρι 
την ολοκλήρωσή της και η πιστοποίησή του 
για την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης. 
Η παράλειψη σύνταξης του Ψηφιακού Ατο-
μικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον 
εργασιακό σύμβουλο εντός των προθεσμι-
ών προβλέπει διαγραφή 6 μήνες στο το Ψη-
φιακό Μητρώο ΔΥΠΑ.

• Εάν ο αναζητών εργασία δεν εκπληρώνει 
λοιπές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη 
συνεργασία του με τον εργασιακό σύμβουλο 
επέρχονται ειδικότερες συνέπειες που προ-
βλέπονται στην απόφαση αυτή.

Παράλληλα, όποιος ζητήσει να εγγραφεί στο 
Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ενώ απασχολείται με 
σύμβαση ή σχέση εργασίας ή, σε περίπτωση 
αυτοαπασχολουμένου ή ανεξαρτήτως απασχο-
λουμένου, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παρ. 1 του άρθρου 30 ν. 4144/2013 ή της παρ. 2 
του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 ή όποιος, ενώ 
είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, αρχίσει να 
απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή 
του αμέσως στη ΔΥΠΑ διαγράφεται αμέσως από 
το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και δεν έχει δικαίωμα 
επανεγγραφής προτού παρέλθουν έξι μήνες.

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός 12 
μηνών χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο 
Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη. Παροχές της 
που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση 
αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες 
και, με πράξη του Διοικητή της ΔΥΠΑ, επιβάλλε-
ται διοικητικό πρόστιμο. Οι κυρώσεις επιβάλ-
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λονται και σε περίπτωση που η απασχόληση 
γίνεται χωρίς να έχει δηλωθεί ή αναγγελθεί αρ-
μοδίως.

 Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του αναζη-
τούντος εργασία ως προς τα στοιχεία που πε-
ριλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ή 
παράλειψης του αναζητούντος εργασία να επι-
καιροποιήσει τα στοιχεία αυτά στις προθεσμίες 
που προβλέπει η απόφαση μπορεί να επιβλη-
θεί, με πράξη του Διοικητή της ΔΥΠΑ, προσωρι-
νή διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 
χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της 
παράβασης. Εάν, εξ αιτίας της ψευδούς δήλω-
σης ή παράλειψης, έχουν καταβληθεί επιδόμα-
τα, παροχές ή καταβληθούν διευκολύνσεις. Οι 
διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται μετά από 
πρόσκληση του διοικουμένου για παροχή εξη-
γήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας.

 ■ Πόροι 2 δισ. ευρώ 
θα διατεθούν σε 
προγράμματα 
κατάρτισης 
–  Τι προβλέπει 
το νομοσχέδιο 
Χατζηδάκη 
Αργυρώ Μαυρούλη

Κονδύλια που αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ θα δια-
τεθούν για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων 
κατάρτισης με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και το ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα θα επανασχε-
διαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νομο-
σχεδίου που θα παρουσιαστεί σήμερα από τον 
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κωστή Χατζηδάκη, και θα περιλαμβάνει μετα-
ξύ άλλων και την μετατροπή του επιδόματος 
ανεργίας σε μπόνους εργασίας στους ανέργους 
που επανεντάσσονται στην αγορά εργασία. Με 
στόχο να προκύψουν έως 80.000 ωφελούμενοι 

άνεργοι, ο ΟΑΕΔ πρόκειται να δρομολογήσει 
εντός Μαρτίου τις διαδικασίες για δύο νέα προ-
γράμματα κατάρτισης, τα πρώτα που θα προκύ-
ψουν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Τα προγράμματα θα αφορούν τις ψηφιακές 

και τις «πράσινες» δεξιότητες, ώστε να υπάρξει 
εν συνεχεία και η ανάλογη πιστοποίηση από 
ανεξάρτητους φορείς. Πρόκειται για την έναρξη 
της διαδικασίας των προγραμμάτων κατάρτισης 
«νέας γενιάς» από τον ΟΑΕΔ, που θα χρηματο-
δοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο συνο-
λικός προϋπολογισμός τους θα φτάνει στα 100 
εκατ. ευρώ.

Τα νέα προγράμματα κατάρτισης θα αφορούν:

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

• Ψηφιακές δεξιότητες μεσαίου επιπέδου 
στους τομείς πωλήσεων, μάρκετινγκ, δια-
χείρισης πελατολογίου κ.α. σε θέματα ανά-
λυσης δεδομένων, ψηφιακού μάρκετινγκ, 
προγραμματισμού, υποστήριξη δικτύων, 
ψηφιακού σχεδιασμού, κ.α. Οι δράσεις 
θα απευθύνονται σε εργαζόμενους στον 
ιδιωτικό τομέα, ιδίως εκείνους που αντι-
μετωπίζουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας και 
εργαζόμενους στις ΜΜΕ, καθώς και στους 
υπαλλήλους του δημόσιου τομέα σε θέσεις 
εργασίας που απαιτούν μεσαίες δεξιότητες, 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 202265



  Εργασιακά

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 
που χρησιμοποιούν εργαλεία ψηφιακής εκ-
παίδευσης στις τάξεις τους.

• «Πράσινες» δεξιότητες, που σχετίζονται 
με την μετάβαση στην πράσινη οικονομία. 
Αφορά προγράμματα κατάρτισης σε εξειδι-
κευμένες πράσινες δεξιότητες, όπως δεξι-
ότητες που υποστηρίζουν τη βιομηχανία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κα, την κλιματική εξάρτηση και τη διαχεί-
ριση φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφα-
ση στην αντιμετώπιση των σημερινών και 
προβλεπόμενων ελλείψεων δεξιοτήτων 
STEM (Science, technology, engineering, and 
mathematics), που μπορεί να λειτουργήσουν 
ως εμπόδιο στην πράσινη ανάπτυξη.

Συνολικά τα προγράμματα απευθύνονται σε 
500.000 ωφελούμενους. Αναλυτικότερα 150.000 
ωφελούμενοι να έχουν λάβει πιστοποιητικό κα-
τάρτισης μέχρι το τέλος του 2022 και συνολικά 
500.000 στο τέλος του 2025. Επίσης προβλέπο-
νται επιπλέον 131 εκατ. ευρώ για προγράμματα 
κατάρτισης για 78.000 ωφελούμενους μέχρι το 
2025, ενώ εξασφαλίστηκαν και 540 εκατ. ευρώ 
για δημιουργία 74.000 νέων θέσεων εργασίας.

Επίδομα ανεργίας 

Εισοδηματικά κριτήρια στις κοινωνικές παροχές 
του ΟΑΕΔ, όπως είναι οι δωρεάν μετακινήσεις, 

οι εκπτώσεις εισιτηρίων, η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη για όσους είναι στη λίστα των ανέρ-
γων θα περιλαμβάνει σύμφωνα με πληροφορίες 
το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για 
τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ. 

Ειδικότερα, θα συνδεθούν οι διάφορες κοινωνι-
κές παροχές που δικαιούνται οι άνεργοι (όπως 
δωρεάν μετακινήσεις, εκπτώσεις εισιτηρίων, ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη) με το εισόδημα, 
που όμως θα εξετάζεται από τους φορείς που 
παρέχουν τις δωρεάν υπηρεσίες στους ανέρ-
γους. Κι αυτό γιατί άλλες παροχές, όπως φθηνό 
ρεύμα και απαλλαγή ΕΝΦΙΑ, είναι ήδη συνδεδε-
μένες με το εισόδημα. Παράλληλα, αναμένεται 
να υπάρξουν κυρώσεις στους ανέργους που αρ-
νούνται 3 φορές μια δουλειά που τους προσφέ-
ρει ο ΟΑΕΔ.

Η καταβολή του επιδόματος ανεργίας σταδιακά 
θα συνδεθεί με τα νέα προγράμματα κατάρτισης 
και την ενεργή αναζήτηση εργασίας ως υποχρέ-
ωση του ανέργου ως κίνητρο για να επανεντα-
χθεί εκ νέου στην αγορά εργασίας το ταχύτερο 
δυνατό, έχοντας αποκτήσει επιπλέον εφόδια. 
Στο πλαίσιο των αλλαγών που θα τρέξουν ανα-
μένεται να υπάρξει σαφής όρος ότι ο άνεργος 
εφόσον αιτείται τη λήψη επιδόματος ανεργίας, 
θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος για κατάρ-
τιση.

Σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου θα προβλέ-
πεται η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε 
μπόνους απασχόλησης σε όσους ανέργους επα-
νεντάσσονται στην αγορά εργασίας. Οι άνεργοι 
θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα και 
μετά την πρόσληψη τους επιπλέον με το μισθό 
τους. 

Η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε μπό-
νους απασχόλησης θα αφορά το σύνολο των 
ανέργων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας 
από τον ΟΑΕΔ ανεξαρτήτου ηλικιακής ομάδας. 
Μάλιστα εξετάζεται το επίδομα απασχόλησης 
– μπόνους να αφορά τόσο τους άνεργους που 
λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ύψους 407 
ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2022, όσο και την 
επιδότηση των μακροχρόνια ανέργων ύψους 
200 ευρώ. Στόχος του υπουργείου Εργασίας και 
του ΟΑΕΔ είναι η επανένταξη των ανέργων στην 
αγορά εργασίας και η πάταξη της αδήλωτης ή 
της υποδηλωμένης εργασίας.
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Πρόεδρος: ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
A΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

B΄ AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γ΄ AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ EΠΟΠΤΗΣ: ΤΖΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘ. Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ: ΓΙΑΓΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ: ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διοικητική Eπιτροπή Πρόεδροι Τμημάτων

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ανελκυστήρες Αγχίαλου 22 Σεπόλια 2105135128 agralift@otenet.gr

ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Αργυροχρυσοχόος Πραξιτέλους 1, Αθήνα 2103254039 vergadosnikos@gmail.com

ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ανελκυστήρες Κεδρηνού 5 2106442556 vlasopoulos@povesa.gr

ΓΙΑΓΤΖΗΣ ΓΕΩΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Βαφείο νημάτων Ελευθερίου Βενιζέλου 148 Ν. Ιωνία 2102798067 gych58@gmail.com

ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Αγ. Νικολάου 123, Ίλιον-13123 2105021427 jglykos@hotmail.gr

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ηλεκτρολόγος Σίνα 40 Κολωνάκι 2103612256 gounaris.steve@gmail.com

ΔΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Συνεργείο αυτοκινήτων Δημοσθένους Ρούσου 13-15 2106915307 synergeiodallas@hotmail.gr

ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηλεκτρολόγος Γενναίου Κολοκοτρωνη 12 Αγ. Δημήτριος 2109959907 afoidamigoy@gmail.com

ΔΕΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνεργείο αυτοκινήτων Δόριζα 5 Αθήνα 2106740607 dedes@ath.forthnet.gr

ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Καλτσοποιία Ιωάν.Ψυχάρη 3, Μεταμόρφωση 2102817520 doukasbros@gmail.com

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ταπητοκαθαριστήριο Ανοιξης 12 Κορωπί 2106021011 stamatis@evgenikos.gr

ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Αρτοποιείο ΔΗΜ. ΔΕΔΕ 21, ΑΧΑΡΝΕΣ 2102465697 kaplanis@outlook.com

ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μηχανουργικές εργασίες – Μηχανουργικά – Ξυλουργικά προϊόντα 26 χιλ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας 190.14 2295023000 info@karamaneas.gr

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ Βιοτέχνης Ναυσικάς 14 Π Φάληρο 2109424653 konstantinos.karamichalis@athinea.gr

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Έπιπλα γραφείου Ροδάνθης 5, Θέση Λουτρό, Αχαρνές 2102444521 epiplakapaoe@hotmail.com

ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ Ηλεκτρολόγος Αριστοτέλους 160Β 2108671555 manoskafkalas@hotmail.com

ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ηλεκτρολόγος Γεωργίου Πίνη 60 2299025564 kibezis@gmail.com

ΚΟΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ανελκυστήρες Νικολάου Ζερβού 47 Καλλιθέα 2109425478 tomkok@gmail.com

ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κομμωτήριο Αγ. Μελετίου 85 Αθήνα 2108626720 panoskourtis74@gmail.com

ΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Υαλοπίνακες Λ. Πεντέλης 9 Μελίσια 2108031490 info@lousis.gr

ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρτοποιείο Αδριανουπόλεως 22, Ν.Σμύρνη 2109346278 j.manos@hotmail.com

ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ Αρτοποιείο Αχαρνών 135 Αθήνα 2103615691 charilaosmanos1@yahoo.gr

ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ Αρτοποιείο Φαιδριάδων 60 Κυψέλη 2108617815 markaki_ntina@hotmail.com

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ρεκτιφιέ Βεροιας 26-28 Περιστέρι 2105910500 georgebirmpas@gmail.com

ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ Ηλεκτρολόγος Γ. Παπανδρέου 26 Χαιδάρι 2105321515 mpitsios@gmail.com

ΝΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Κάλτσες Ηρακλείου 352 2102826787 nnouvel@yahoo.com

ΠΑΝΓΚΑΝΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Καλούπια Ερατούς 11 Δάφνη 2109730834 info@kaloupotexniki.gr

ΠΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Ταπετσαρίες Επίπλων Δημητρακοπούλου Ν. 91-93 2109242838 tompantzos@gmail.com

ΠΑΠΑΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Φανοποιια -Βαφές Αλαμάνας 35 Ν. Ιωνία 2102794842 aftokinisi@windowslive.com

ΠΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ Ηλεκτρολόγος Σισμανογλείου 4 Βριλήσια 218045535 patsis.ch@gmail.com

ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ηλεκτρ. Αυτοκινήτων Λ. Δημοκρτατίας 212 Αχαρναί 2102381515 george_pavlou@yahoo.com

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

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

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

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

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

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

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

 ■ Ανταποδοτικές 
Υπηρεσίες Β.Ε.Α προς 
τα Μέλη

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

Στις υπηρεσίες αυτές, περιλαμβάνονται και οι 
κάτωθι:

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (βασικά οφέλη):

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

• Δωρεάν πληρωμές υποχρεώσεων: ΙΚΑ, ΦΠΑ, 
ΟΑΕΕ, δωρεάν μπλοκ επιταγών, δωρεάν 
εξυπηρέτηση μισθοδοσίας, δωρεάν εξυπη-
ρέτηση πληρωμών υπέρ τρίτων, υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής τραπεζικής, έκδοση χρεωστι-
κών καρτών, κ.λπ.

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

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

• Σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας.



ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

• Κάλυψη μέρους του κόστους συμμετοχής 
σε εκθέσεις εξωτερικού. 

• Δωρεάν συμμετοχή σε εκδηλώσεις επιχει-
ρηματικής συνεργασίας.

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

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:

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

• Ενίσχυση επιχειρήσεων με εργαλεία προ-
ώθησης – πιστοποίησης προϊόντων, πλάνα 
Marketing και προβολής.

• Εμπορικό σήμα επιχειρήσεων (trade mark), 
κλαδικές αναλύσεις, σχεδιασμός εμπορι-
κών ιστοσελίδων (web design).

Μη διστάσετε:

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

• Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:  
www.acsmi.gr

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



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

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

1. Πληροφόρηση, ανατροφοδότηση και υπηρεσίες  
διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας

2. Υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας

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

• Αν αναζητάτε επιχειρήσεις του εξωτερικού   
για συνεργασία

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

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

• Αν ενδιαφέρεστε για προκηρύξεις    
προγραμμάτων της Ε.Ε.

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

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

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

Έρευνας
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Κεντρικής Ελλάδας
• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)
• Επιμελητήριο Αρκαδίας
• Επιμελητήριο Ιωαννίνων
• Επιμελητήριο Καβάλας
• ΣΕΒ
• ΣΒΒΕ - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου 

Ελλάδος
• Επιμελητήριο Ηρακλείου
• ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. - Εταιρεία Βιομηχανικής 

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης 
και Ποιότητας Α.Ε.

• ΑΝΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.

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

Enterprise Europe Network Hellas
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	Αναγκαίες οι τροποποιήσεις 
στο νέο Πτωχευτικό 
	Αδυναμία προγραμματισμού επιχειρηματικών σχεδίων 
	Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδ. Γεωργιάδης στο Δ.Σ του Β.Ε.Α. «Η Κυβέρνηση εξετάζει περισσότερες δόσεις για την αποπληρωμή της επιστρεπτέας»
	Αίτημα ΒΕΑ για ευνοϊκή ρύθμιση της επιστρεπτέας Παράταση της εφάπαξ εξόφλησης και αύξηση των δόσεων αποπληρωμής 
	Αναγκαία η μείωση του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α. στα καύσιμα - Προτάσεις Β.Ε.Α. προς το οικονομικό επιτελείο
	Θετική η αύξηση του κατώτατου μισθού – Χωρίς τα αναγκαία αντίμετρα για την στήριξη των ΜμΕ
	«Νέα μέτρα: Μερική ικανοποίηση αιτημάτων του Β.Ε.Α. –  Απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης»
	Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για το Nutri-Score. Προτεραιότητα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής – Συνεργασία με «Πρωτοβουλία»
	Με συμμετοχή Π. Ραβάνη η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση εταιρειών
	Συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων παρουσία του Προέδρου του ΒΕΑ Π. Ραβάνη
	«Αποχαιρετούμε τον επί 30 χρόνια Μέλος της βιοτεχνικής οικογένειας Βασίλη Λιαμέτη»
	Έρχεται νέο Εξοικονομώ για επιχειρήσεις και voucher για αντικατάσταση ταμειακών - POS
	Στα ύψη το κόστος κατασκευής για νέες κατοικίες και δημόσια έργα –  Φρενάρουν οι οικοδομές
	Άνοιξε η πλατφόρμα για τα αδήλωτα τετραγωνικά – Υποβολή δηλώσεων με πρόστιμο 20%
	Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία χώρων φύλαξης παιδιών
	Επίδομα παιδιού Α21: Ποιες οικογένειες θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση  – Αναλυτικά παραδείγματα
	Μείωση μισθών και ανατροπές στα εργασιακά φέρνει η κρίση




	Αρωγός το ΒΕΑ - 30η Athens Xclusive Designers Week: 5 ημέρες γεμάτες μόδα
	Συμμετοχή ΒΕΑ στη 2η διεθνή έκθεση “Ascen.tec – Τεχνολογίες Ανελκυστήρων”
	Συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας  με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Τριπλάσιοι οι λογαριασμοί ρεύματος στους φούρνους – Έρχονται ανατιμήσεις στο ψωμί 
	Το ΕΕΔΕΓΕ βρίσκεται δίπλα στις γυναίκες επιχειρηματίες και επαγγελματίες ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά εργασίας
	Συνεδρίαση ΚΕΕΕ στη Φλώρινα με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΒΕΑ 
	Συνάντηση Προέδρου ΚΕΕΕ Γιάννη Μασούτη με Προέδρους και εκπροσώπους των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, με θέμα την Τεχνική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Τεχνικών Επαγγελμάτων
	Ενημέρωση για την Εισφορά Προστασίας του Περιβάλλοντος επί των πλαστικών προϊόντων τροφίμων και ποτών
	Επιστρεπτέα προκαταβολή- Έρχεται ο λογαριασμός των οφειλών για 700.000 επιχειρήσεις
	Επιστροφή φόρου εισοδήματος: Αυτόματος συμψηφισμός με οφειλές
	Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ερωτήσεις-απαντήσεις για την έκπτωση φόρου 
	Ηλεκτρονικές αποδείξεις- Τα 20 επαγγέλματα που δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου έως 2200 ευρώ
	Καύσιμα: Ο μηχανισμός της επιδότησης - Ποσά και δικαιούχοι - Αναλυτικός οδηγός
	Νέα έκρηξη ακρίβειας- Προς διψήφιο πληθωρισμό με καταγραφή ρεκόρ τον Απρίλιο
	Φόβοι για στάση πληρωμών σε εφορία, ΕΦΚΑ - Τσουνάμι ρυθμίσεων στο ρεύμα
	Φορολογικές δηλώσεις: Καταργείται το πρόστιμο για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για επιπλέον ποσό έως 100 ευρώ
	Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κωδικοί φέρνουν εκπτώσεις φόρου - Τα ποσά αναλυτικά
	Έρχεται αύξηση συντάξεων το 2023 μόνο σε όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά
	Ίδρυση επιχείρησης χωρίς προεγγραφή στον e-ΕΦΚΑ
	Κόβεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε 1,1 εκατ. οφειλέτες του ΕΦΚΑ
	Πώς θα εξασφαλίσουν ασφαλιστική ικανότητα όσοι οφείλουν – Έρχεται νέα ρύθμιση για μη μισθωτούς
	Με πρόστιμο τις συντάξεις ενός έτους απειλούνται οι αδήλωτοι εργαζόμενοι – συνταξιούχοι
	Εφάπαξ: Πώς υπολογίζεται – Ποιοι θα λάβουν άτοκη επιστροφή εισφορών
	e-ΕΦΚΑ- Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023
	Ξεκινά η υποβολή των ΑΠΔ για το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης
	Άτοκα δάνεια ή χαμηλό ενοίκιο για χιλιάδες εργαζόμενους και ανέργους
	Νέα μείωση εισφορών κατά 0,5 από την 1η Ιουνίου
	Ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας με επιδότηση έως 36.000 ευρώ
	Μπόνους εργασίας το 50% του επιδόματος ανεργίας
	Διαγραφή ανέργων από τα μητρώα του ΟΑΕΔ έως 2 χρόνια
	Πόροι 2 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε προγράμματα κατάρτισης –  Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη 







