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Γράμμα σύνταξης 

Έλλειψη κατηρτισμένου τεχνικού προσωπικού 
- Ανεπαρκής η ενημέρωση των νέων 
Τον τρόπο που θα μπορούσαν να συμβάλουν τα Επιμελητήρια στην ανάπτυξη 
νέων προγραμμάτων κατάρτισης που θα ανταποκρίνονται στην αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη διασύνδεση τους με τις ανά-
γκες στην αγορά εργασίας, επισήμανε για άλλη μια φορά κατά την διάρκεια του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ο Πρόεδρος 
του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης, παρουσία του διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης (ΔΥΓΙΑ) Σπύρου Πρωτοψάλτη. Oι βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ειδι-
κότερα σε κλάδους που απαιτούν τεχνική εξειδίκευση, αντιμετωπίζουν ολοένα 
και μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση καταρτισμένου τεχνικού προσωπικού.

Ο α’ αντιπρόεδρος του ΒΕΑ, Κώστας Δαμίγος, ζήτησε από τον διοικητή της ΔΥΠΑ 
τη δημιουργία σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης των μικρομεσαίων επαγ-
γελματιών, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που φέρνει η τεχνολογία. Ήδη το ΒΕΑ 
σε συνεργασία με τα άλλα 2 αμιγή Βιοτεχνικά, έχουν μελετήσει και υποβάλει 
τις προτάσεις τους για το τι πρέπει να γίνει από πλευράς Υπουργείου Παιδείας 
και Δ.Υ.Π.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για να αποκτήσει η χώρα σταδιακά, καταρτισμένο 
τεχνικό προσωπικό. Οι επιχειρήσεις ζητούν, ενώ προσφορά δεν υπάρχει. 

Θα πρέπει να υιοθετηθούν εργαλεία επικοινωνίας, για να αλλάξει η νοοτροπία 
και η στρεβλή εικόνα που έχουν οι περισσότεροι απόφοιτοι της βασικής εκπαί-
δευσης για το τεχνικό επάγγελμα και τις τεχνικές ειδικότητες. 

Σύμφωνα με τον κ. Δαμίγο οι σύγχρονες απαιτήσεις στην 4η βιομηχανική επα-
νάσταση, ουδεμία σχέση έχουν με αυτές του παρελθόντος. Ο εξειδικευμένος 
τεχνίτης, με πιστοποίηση και συνεχή επιμόρφωση, είναι και καλά αμειβόμενος 
και αναγκαίος κρίκος στην επιχειρηματικότητα.

Την παρακίνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς το θέμα της μαθη-
τείας έχει αναδείξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, για να είναι αρκού-
ντως επεξηγηματική για το αμφίδρομο όφελος, εξέδωσε και έναν κατάλογο με 
10 επιχειρήματα υπέρ αυτής. Μεταξύ άλλων η Ε.Ε. αναφέρει τα εξής οφέλη: 

• Η μαθητεία συμβάλλει στη δημιουργία μιας κατάστασης αμοιβαίου οφέ-
λους τόσο για τους μαθητευόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις, για τις 
οποίες οι θέσεις μαθητείας αποτελούν μια μελλοντική ευκαιρία επένδυ-
σης στο ανθρώπινο δυναμικό. 

• Μέσω των θέσεων μαθητείας, οι επιχειρήσεις δύνανται να αναπτύξουν 
μια δεξαμενή εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων 

• Η μαθητεία δημιουργεί πιστούς εργαζόμενους και αυξάνει τη συνεχή 
απασχόληση, μειώνει τα ποσοστά ανακύκλωσης των εργαζομένων, αυξά-
νει την παραγωγικότητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

• Οι μαθητευόμενοι εισφέρουν νέες ιδέες και προοπτικές στον εργασιακό 
χώρο όπου πραγματοποιείται η μαθητεία. 

• Η συνεργασία ανάμεσα στον μαθητευόμενο και τον υπεύθυνο εκπαιδευ-
τή από την πλευρά της επιχείρησης δύναται να βελτιώσει τη διατήρηση 
εργαζομένων.

• Η μαθητεία μπορεί να δώσει ώθηση την ποικιλομορφία μεταξύ του προ-
σωπικού, συμβάλλοντας σε μια περισσότερο ανοικτή και χωρίς αποκλει-
σμούς εργασιακή κουλτούρα και σε ένα καλύτερο εταιρικό προφίλ. 

• Οι μαθητευόμενοι μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα για καινοτομία 
της επιχείρησης, καθώς μέσω της συμμετοχής τους σε τοπικά κέντρα κα-
τάρτισης ή τεχνικές σχολές μπορούν να συνεισφέρουν με νέες ιδέες. 

• Τα προγράμματα μαθητείας δίνουν έμφαση στην κατάρτιση σε θέματα 
ασφάλειας. 

• Το αρχικό κόστος της επένδυσης σε νέους μαθητευόμενους μπορεί να μει-
ωθεί με την οικονομική στήριξη από διαφορετικές πηγές (σε περιφερεια-
κό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). 

• Πολλές ΜμΕ αντιμετωπίζουν διοικητικά εμπόδια αναφορικά με την πρό-
σληψη μαθητευομένων ή την κατάρτιση κατάλληλων εργαζομένων που 
θα εποπτεύουν τους μαθητευόμενους. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί 
ότι τόσο οι δημόσιες αρχές, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, τα επι-
μελητήρια, άλλοι ενδιάμεσοι φορείς, όσο και οι κοινωνικοί εταίροι συ-
χνά προσφέρουν μη χρηματική στήριξη προκειμένου να μειωθεί αυτό το 
φορτίο. 
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 ● Έκρηξη 
διαμεσολαβήσεων 
στο ΒΕΑ - Επίλυση 
διαφορών μακριά  
από δικαστικές 
αίθουσες
Του Παύλου Ραβάνη 
Προέδρου του ΒΕΑ

Το ΒΕΑ στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου αλλά και 
προκειμένου να στηρίξει τα μέλη του και το κοινω-
νικό σύνολο, διαχρονικά αναλαμβάνει πρωτοβουλί-
ες για την ενημέρωση και υποστήριξη θεσμών, που 
προωθούν την οικονομία και διευκολύνουν τους επι-
τηδευματίες και τους ιδιώτες, είτε αυτοί βρίσκονται 
στη θέση του πιστωτή, είτε σε αυτή του οφειλέτη. 

Μεταξύ των θεσμών αυτών, είναι και ο θεσμός της Δι-
αμεσολάβησης, δηλαδή η εξωδικαστική επίλυση των 
ιδιωτικών διαφορών των μερών μέσω διαπραγμά-
τευσης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, με τη βοή-
θεια ενός ανεξάρτητου, αμερόληπτου και ουδέτερου 
τρίτου του Διαμεσολαβητή. Η Διαμεσολάβηση προ-
βλέπεται και ως διαδικασία μετά την υποβολή αίτη-
σης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό του νέου Πτω-
χευτικού Κώδικα. Εφόσον οι διαπραγματεύσεις αυτές 
επιτύχουν και τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήσουν 
τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί η διαφορά τους, 
υπογράφουν το πρακτικό που περιέχει τη συμφωνία 
τους (η οποία έχει συνταχθεί από τους δικηγόρους 
τους που τους συνοδεύουν υποχρεωτικά στη διαδι-
κασία) και το πρακτικό αυτό με την κατάθεσή του στο 
αρμόδιο Δικαστήριο έχει ισχύ δικαστικής απόφασης. 

Η συμμετοχή στη Διαμεσολάβηση είναι απολύτως 
εκούσια για τα μέρη και ο Διαμεσολαβητής που ανα-
λαμβάνει να τους βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις 
τους, θα πρέπει να είναι κοινής τους επιλογής. Η ίδια 
η διαδικασία, είναι απολύτως εμπιστευτική για τα 
μέρη, οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να διαρ-
ρεύσει κάποια από τις λεπτομέρειες της διαφοράς 
τους. Επιπλέον, είναι μια διαδικασία που μπορεί να 
οδηγήσει σε επίλυση της διαφοράς, ταχύτερα από 
ότι ένα ενδεχόμενο Δικαστήριο, πιο οικονομική κα-
θώς απαλλάσσονται από ορισμένα έξοδα που συνε-
πάγεται μια ενδεχόμενη προσφυγή στα δικαστήρια, 
αλλά και πιο δημιουργική, καθώς τα μέρη μπορούν 
να συμφωνήσουν τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς 
τους ρεαλιστικά και σύμφωνα με τις δικές τους ανά-
γκες, γεγονότα που δεν μπορεί να λάβει υπ’ όψιν του 

πάντοτε ένα Δικαστήριο. Η Διαμεσολάβηση θεσμοθε-
τήθηκε στην Ελλάδα το 2010, άρχισε όμως να κάνει τα 
πρώτα της βήματα το 2013, οπότε και δημιουργήθηκε 
ο πρώτος κατάλογος Διαμεσολαβητών στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης. Πλέον και ειδικά μετά την εφαρμογή του 
ν. 4640/2019, παρατηρείται σταθερά ανοδική πορεία 
στον αριθμό των Διαμεσολαβήσεων που διενεργού-
νται, τα ποσοστά επιτυχίας των οποίων αγγίζουν το 
70%. Αυτό όμως που αποτελεί κοινή παραδοχή τόσο 
των μερών, όσο και των ίδιων των Διαμεσολαβητών 
που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία αυτή, είναι η 
ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων από τις συν-
θήκες διαλόγου και ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, 
αμοιβαίας κατανόησης και επιχειρηματολογίας. 

Το ΒΕΑ συμμετέχει ως εταίρος σε συνεργασία με τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑΣ» ενώ ήδη από το 2016 λειτουργεί το «Κέντρο 
Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α», για την ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων για το θεσμό, αλλά και για τις δια-
δικασίες που προβλέπονται από τον νέο Πτωχευτι-
κό Κώδικα, ενώ παράλληλα υπάρχει και κατάλογος 
έμπειρων Διαμεσολαβητών, προκειμένου να διευκο-
λυνθεί η επιλογή του προσώπου που θα βοηθήσει 
τα μέρη στις συζητήσεις/διαπραγματεύσεις τους. 
Βρίσκεται δε πάντοτε σε επικοινωνία και συνεν-
νόηση με όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς 
προκειμένου να προτείνει βελτιώσεις στα νομοθετι-
κά κείμενα και τις διαδικασίες, αφουγκραζόμενο τις 
ανάγκες των μελών του. Αξίζει να σημειωθεί, ότι από 
το 2021 και εν μέσω πανδημίας ακόμη, η αύξηση που 
παρατηρείται στον αριθμό τόσο των Υποχρεωτικών 
Αρχικών Συνεδριών (Υ.Α.Σ), όσο και των Διαμεσολα-
βήσεων που λαμβάνουν χώρα στο «Κέντρο Διαμεσο-
λάβησης Β.Ε.Α», είναι η μεγαλύτερη που σημειώθη-
κε, από την ίδρυση του Κέντρου. 
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

 ■ Μείωση εισφορών 
κατά μισή μονάδα 
από την 1η Ιουνίου – 
Ανάσα για χιλιάδες 
επιχειρήσεις

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκης στο Β.Ε.Α

Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 
μισή ποσοστιαία μονάδα για περίπου 2 εκατομ-
μύρια μισθωτούς ή κατά 7,14% για περισσότε-
ρους από 220.000 ελεύθερους επαγγελματίες 
και αυτοαπασχολούμενους, προανήγγειλε χθες 
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Κωστής Χατζηδάκης, από την 1η Ιουνίου, 
κατά την διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας παρου-
σία δεκάδων μελών του.

Συγκεκριμένα, οι εισφορές για την επικουρι-
κή ασφάλιση, θα επανέλθουν στο 3% για τους 
εργοδότες και σε αντίστοιχο 3% για τους εργα-
ζόμενους, από 3,25% που είναι σήμερα για την 
κάθε πλευρά, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν και 
τα ποσά των εισφορών που προβλέπονται για 
τις τρεις κλίμακες εισφορών, για τους μη μισθω-
τούς.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύ-

λος Ραβάνης, αφού ευχαρίστησε τον κ. Χατζηδά-
κη για την παρουσία του στο Δ.Σ, υπογράμμισε, 
ότι το Επιμελητήριο έχει εστιάσει στην αναβάθ-
μιση της κατάρτισης και έχει ήδη καταγράψει ότι 
οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ειδικότερα σε κλά-
δους που απαιτούν τεχνική εξειδίκευση, αντι-
μετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσκολία 
στην εύρεση καταρτισμένου τεχνικού προσω-
πικού, επισημαίνοντας ότι στο Νόμο 4921/2022 
περιλαμβάνονται καινοτομίες που θα συμβά-
λουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
μεγάλου αυτού προβλήματος.

Ο κ. Ραβάνης για άλλη μια φορά, επανέλαβε την 
ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, μετά την 
αύξηση του κατώτατου μισθού, με περαιτέρω 
μείωση του μη μισθολογικού κόστους, αλλά και 
επιδότηση του υπέρογκου κόστους ενέργειας.

Ο υπουργός Εργασίας κ. Κωστής Χατζηδάκης, 
παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο «Δουλειές 
ξανά», επισήμανε τρεις σημαντικές αλλαγές 
που προωθούνται:

1ον Την επανεκκίνηση της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πρώην ΟΑΕΔ, με την ψη-
φιοποίηση των υπηρεσιών προς εργαζόμενους 
και ανέργους αλλά και την εφαρμογή νέας στε-
γαστικής πολιτικής

2ον Την υιοθέτηση νέας λογικής για την κατα-
βολή επιδομάτων με στόχο την στήριξη όσων 
πραγματικά έχουν ανάγκη, θέτοντας εισοδημα-
τικά κριτήρια για την λήψη παροχών και ωφε-
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λημάτων μέσω της ΔΥΠΑ. Όσον αφορά πλέον 
το επίδομα ανεργίας μετατρέπεται σε επίδομα 
εργασίας και συνεχίζει να καταβάλλεται κατά 
50% εφόσον ο άνεργος βρει εργασία, ενώ διακό-
πτεται σε περίπτωση που αρνηθεί τρεις φορές 
θέση εργασίας και διαγράφεται από το μητρώο 
της ΔΥΠΑ.

3ον Την εκ βάθρων αλλαγή των προγραμμάτων 
κατάρτισης, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα «πιά-
νουν τόπο» τα χρήματα των φορολογούμενων 
και να σταματήσουν να δίνονται δισ. ευρώ χω-
ρίς αντίκρισμα. Ο υπουργός Εργασίας τόνισε, 
ότι πρέπει να βελτιωθεί το διαπιστωμένα μεγά-
λο πρόβλημα που έχει η χώρα στον τομέα των 
δεξιοτήτων και να λυθεί το φαινομενικά «παρά-
δοξο», η ανεργία (αν και μειούμενη…) να κινείται 
σε υψηλά επίπεδα και ταυτόχρονα να υπάρχουν 
χιλιάδες θέσεις εργασίας που δεν μπορούν να 
καλυφθούν.

Μάλιστα, ο κ. Χατζηδάκης ζήτησε από τον πρό-
εδρο του Επιμελητηρίου Παύλο Ραβάνη, την 
στήριξη του Επιμελητηρίου για την διαμόρφω-
ση νέων προγραμμάτων κατάρτισης εργαζόμε-
νων και ανέργων, σε τεχνικά επαγγέλματα που 
έχουν κενές θέσεις εργασίας και χρειάζονται 
προσωπικό με εξιδεικευμένες γνώσεις.

Στο Δ.Σ του Β.Ε.Α, συμμετείχε και ο Διοικητής 
της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος επι-
σήμανε ότι το επόμενο διάστημα στην αγορά 
θα διοχετευθούν μέσω των προγραμμάτων κα-
τάρτισης πόροι ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ζητώντας 
από το Β.Ε.Α να συμβάλει στην προώθηση και 
αξιοποίηση σημαντικού μέρους και σε τεχνικά 
επαγγέλματα.

 ■ Συνεργασία Β.Ε.Α και 
Δ.ΥΠ.Α - Δημιουργία 
νέων προγραμμάτων 
κατάρτισης 
εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού

Ο τρόπος που θα μπορούσαν να συμβάλουν τα 
Επιμελητήρια στην ανάπτυξη νέων προγραμμά-
των κατάρτισης που θα ανταποκρίνονται στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυ-
ναμικού και τη δια-σύνδεσή τους με τις ανάγκες 
στην αγορά εργασίας, συζητήθηκε χθες στη συ-
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, παρουσία του 
διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη.

Ο πρόεδρος του Β.Ε.Α κ. Παύλος Ραβάνης, επι-
σήμανε ότι οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ειδικό-
τερα σε κλάδους που απαιτούν τεχνική εξειδί-
κευση, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερη 
δυσκολία στην εύρεση καταρτισμένου τεχνικού 
προσωπικού, επισημαίνοντας ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σοβαρά από την Πολιτεία το 
πρόβλημα αυτό, δεδομένου ότι η επιβίωση και 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, προϋποθέτει νέο 
και καταρτισμένο δυναμικό.

Ο Ά  αντιπρόεδρος του Β.Ε.Α Κώστας Δαμίγος, 
ζήτησε από τον διοικητή της Δ.ΥΠ.Α τη δημιουρ-
γία σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης των μι-
κρομεσαίων επαγγελματιών, σύμφωνα με τα νέα 
δεδομένα που φέρνει η τεχνολογία. Σε διαφορε-
τική περίπτωση, η αποειδίκευση θα οδηγήσει σε 
αποδυνάμωση των τεχνικών επαγγελμάτων και 
μαρασμό των μικρομεσαίων βιοτεχνικών, μετα-
ποιητικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Πρωτοψάλτης επισήμανε ότι η Δ.ΥΠ.Α πε-
ριμένει τις προτάσεις των μικρομεσαίων επι-
χειρηματιών, προκειμένου να συστήσει προ-
γράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους 
σε τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άφησε ανοικτό το 
ενδεχόμενο υλοποίησης προγράμματος επιμόρ-
φωσης και κατάρτισης ελευθέρων επαγγελματι-

Ανταποδοτικές  
Υπηρεσίες Β.Ε.Α  
προς τα Μέλη
Περισσότερες πληροφορίες
στη σελίδα 74
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

• Την καθιέρωση του επιδόματος εργασίας, 
για όσους άνεργους βρίσκουν δουλειά κατά 
την περίοδο καταβολής του επιδόματος 
ανεργίας, οι οποίοι θα συνεχίσουν να ει-
σπράττουν το 50% του επιδόματος, μέχρι 
την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της 
περιόδου καταβολής του.

 ■ Αδειάζουν οι 
επιχειρήσεις από 
εξειδικευμένο 
προσωπικό 

Την αδυναμία των επιχειρηματιών να βρουν 
καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό συζήτησαν ο 
πρόεδρος του Β.Ε.Α κ. Παύλος Ραβάνης και ο δι-
οικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, κατά την διάρκεια του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΕΑ παρουσία δε-
κάδων μελών του. 

Ο κ. Ραβάνης επισήμανε ότι οι βιοτεχνικές επι-
χειρήσεις, ειδικότερα σε κλάδους που απαιτούν 
τεχνική εξειδίκευση, αντιμετωπίζουν ολοένα 
και μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση καταρτι-
σμένου τεχνικού προσωπικού, επισημαίνοντας 
ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά από την 
Πολιτεία το πρόβλημα αυτό, δεδομένου ότι η 
επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, προ-
ϋποθέτει νέο και καταρτισμένο δυναμικό.

Αναλυτικότερα η ομιλία του Προέδρου του ΒΕΑ:

«Σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρό-
σκλησή μας να παραβρεθείτε στη σημερινή συ-
νεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, προ-
κειμένου να μας ενημερώσετε στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων σας για τις βασικές παρεμβάσεις 
του νέου νόμου 4921/2022.

Ιδιαίτερα για τις παρεμβάσεις που αφορούν:

• την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργα-
τικού δυναμικού και τη διασύνδεσή του με 
την αγορά εργασίας, 

• τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργα-
σίας, 

ών, όπως για παράδειγμα των αυτοκινητιστών, 
που πρέπει να εκπαιδευτούν και να πιστοποιη-
θούν, για την επισκευή και τον έλεγχο ηλεκτρο-
κίνητων οχημάτων.

Ο διοικητής της Δ.ΥΠ.Α αναφέρθηκε στις αλλα-
γές που προωθούνται με το νέο νόμο για την 
αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του τέως 
ΟΑΕΔ όπως:

• Την κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου 
δράσης για το σύνολο των ανέργων με την 
καταβολή 300 ευρώ μπόνους στους μακρο-
χρόνια ανέργους.

• Την ενεργοποίηση της διαγραφής από το μη-
τρώο ανέργων, μετά από τρεις αρνήσεις κα-
τάλληλων θέσεων εργασίας, ή άρνηση συμ-
μετοχής σε δράση κατάρτισης, για 2 χρόνια 
και 6 μήνες αντίστοιχα.

• Την αντιμετώπιση των φαινομένων κατάχρη-
σης των παθητικών επιδοματικών πολιτικών 
με την εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων.
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θα είμαστε εδώ, για να ενισχύσουμε με κάθε 
τρόπο αυτή την προσπάθεια».

 ■ Διαιτησία & 
Διαμεσολάβηση: 
Θεσμοί – εργαλεία για 
ταχεία, ευέλικτη και 
οικονομική επίλυση 
των διαφορών 
Κοινή εκδήλωση για 
την εξωδικαστική 
επίλυση διαφορών 
από Β.Ε.Α, Ε.Ε.Α και 
ΕΟΔΙΔ

Την ανάγκη εισαγωγής ρήτρας διαμεσολάβησης 
και διαιτησίας στις συμβάσεις που υπογράφουν 
οι επιχειρηματίες για την ταχύτερη, πιο ευέλι-
κτη και οικονομικότερη επίλυση των διαφορών 
τους, επισήμαναν κατά την διάρκεια ειδικής 
εκδήλωσης στο Β.Ε.Α, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Αθήνας κ. Παύλος Ραβάνης, 
ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Αθήνας κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και η 
Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δια-
μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), κα Μιλένα 
Αποστολάκη. 

Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύλος Ραβάνης, τόνι-
σε ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, 

• την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση,

θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος για το Β.Ε.Α. και 
το σύνολο των μελών του, καθώς η επαγγελμα-
τική εκπαίδευση και κατάρτιση, καλείται να δι-
αδραματίσει έναν πολυδιάστατο και ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο. Να προετοιμάσει κατάλληλα, 
ένα μεγάλο τμήμα της νέας γενιάς, για την άσκη-
ση συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στη βάση αυτή, το Επιμελητήριό μας, έχει εστι-
άσει στην αναβάθμιση της κατάρτι-σης, η οποία 
πρέπει να συνιστά μία από τις βασικές προτε-
ραιότητες της Πολιτείας, προκειμένου αφενός 
να συμβάλει στην επαγγελματική και κοινωνική 
ένταξη των νέων και αφετέρου στην συνολική 
ανάπτυξη της χώρας. Το Βιοτεχνικό Επιμελητή-
ριο της Αθήνας έχει καταγράψει ήδη και το έχει 
εκφράσει δημοσίως στις παρεμβάσεις του, ότι 
οι Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ειδικότερα σε κλά-
δους που απαιτούν τεχνική εξειδίκευση, αντι-
μετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσκολία 
στην εύρεση καταρτισμένου τεχνικού προσω-
πικού. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά 
από την Πολιτεία, δεδομένου ότι η επιβίωση και 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων προϋποθέτει νέο 
και καταρτισμένο δυναμικό. Μακροπρόθεσμα, 
μπορεί να έχει ως συνέπεια, την σταδιακή απο-
δυνάμωση των τεχνικών επαγγελμά-των και τον 
μαρασμό των μικρομεσαίων βιοτεχνικών, μετα-
ποιητικών επιχειρήσεων. Για το Βιοτεχνικό Επι-
μελητήριο της Αθήνας, το πρόβλημα της έλλει-
ψης εξειδικευ-μένου προσωπικού τεχνιτών στις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις πρέπει να αντιμε-
τωπι-στεί άμεσα. Το νέο μεταρρυθμιστικό πλαί-
σιο και οι καινοτομίες που περιλαμβάνονται στο 
Νόμο 4921/2022 ευελπιστούμε να αποτελέσουν 
την βάση για την αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση του μεγάλου προβλήματος των βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων που αφορά στην αδυναμία εύρε-
σης καταρτισμένου τεχνικού προσωπικού.

Μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο της Πο-
λιτείας και των Φορέων εκπροσώπη-σης των 
επιχειρήσεων και με την προώθηση των απα-
ραίτητων βελτιώσεων, η αναβάθμιση των δεξιο-
τήτων και η διάγνωση των αναγκών της αγοράς 
εργασίας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην 
εξέλιξη των επαγγελμάτων και των κλάδων οι-
κονομικής δραστηριότητας, όσο και του επιχει-
ρηματικού τοπίου στη χώρα μας. Εμείς, ως ΒΕΑ, 
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

μίσθωση, για την οποία υποβλήθηκε αγωγή το 
2014 στο Πρωτοδικείο, η υπόθεση προχώρησε 
και στο Εφετείο και τον Άρειο Πάγο, με αποτέ-
λεσμα, μέχρι και σήμερα, 8 χρόνια αργότερα, να 
μην έχει εκδοθεί ακόμα τελεσίδικη απόφαση. 
Στον αντίποδα, ανέφερε ότι μέσω της Διαιτησίας 
υπό τον Κανονισμό του ΕΟΔΙΔ, οι επιχειρηματίες 
σε 4-6 μήνες θα είχαν στα χέρια τους μια εκτελε-
στή απόφαση, εξοικονομώντας σημαντικό χρό-
νο και χρήμα, για την ίδια τους την επιχείρηση. 

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης 
και Διαιτησίας λαμβάνει πρωτοβουλίες για να 
ενημερωθούν τόσο οι πολίτες όσο και ο επιχει-
ρηματικός κόσμος για την εξωδικαστική επίλυ-
ση των διαφορών, ώστε οι θεσμοί της διαμεσο-
λάβησης και της διαιτησίας να ενταχθούν στα 
συναλλακτικά μας ήθη, γεγονός που πρόκειται 
επιπλέον να βελτιώσει τον ρυθμό απονομής δι-
καιοσύνης αλλά και να ενισχύσει την οικονομι-
κή και αναπτυξιακή πορεία της χώρας», ανέφερε 
χαρακτηριστικά η κα Αποστολάκη. 

Η κα Στέλλα Μερτή, δικηγόρος, Μ∆Ε, LL.M, και 
Διαμεσολαβήτρια, υπεύθυνη διαχείρισης των 
εισερχόμενων υποθέσεων διαμεσολάβησης και 
διαιτησίας στον ΕΟΔΙΔ, διευκρίνισε ότι, τόσο 
στη διαμεσολάβηση όσο και στη διαιτησία, τα 
εμπλεκόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια να δια-
μορφώσουν με συμφωνία τους το πλαίσιο της 
διαδικασίας, καθώς και να επιλέξουν τα ίδια τον 
Διαιτητή που θα κρίνει την υπόθεσή τους, ή τον 
Διαμεσολαβητή που θα τα συνδράμει στη διαδι-
κασία της διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με την κα 
Μερτή, η διαιτησία υπό τον Κανονισμό του ΕΟ-
ΔΙΔ, είναι προσαρμοσμένη στην ελληνικά αγορά 
και αποτελεί μια οικονομικά ελκυστική λύση και 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η κα Ειρήνη Ματσούκα, δικηγόρος, LL.M, MSc και 
Διαμεσολαβήτρια, Eκπαιδεύτρια στη ∆ιαµεσο-
λάβηση και υπεύθυνη του «Κέντρου Διαμεσολά-
βησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας», 
τόνισε τη σημασία του θεσμού της Διαμεσολάβη-
σης για τους επιτηδευματίες, αλλά και για τους 
ιδιώτες, μέσω της οποίας τα μέρη διαπραγμα-
τεύονται και συμφωνούν στη λύση της διαφοράς 
τους με τρόπο δεσμευτικό, ασφαλή, ρεαλιστικό 
και ανταποκρινόμενο στα δικά τους συμφέροντα 
και τις δικές τους ανάγκες. Ειδικά για τις οικογε-
νειακές επιχειρήσεις, ανέφερε ότι η Διαμεσολά-

πρωτοστάτησε ως Επιμελητήριο, όσον αφορά 
την εδραίωση του θεσμού στη χώρα μας, καθώς 
από το 2016 δημιούργησε Κέντρο Διαμεσολάβη-
σης, το οποίο μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει 
δεκάδες επιχειρηματίες και πολίτες, που διε-
νήργησαν τις Διαμεσολαβήσεις τους με επιτυ-
χία. Στο Κέντρο μάλιστα, λειτουργεί Υπηρεσία 
Συμβουλευτικής καθοδήγησης και ενημέρωσης 
τόσο για τον θεσμό της Διαμεσολάβησης, όσο 
και τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης 
Οφειλών και για τον νέο Πτωχευτικό Νόμο.

«Την θεωρούμε εργαλείο εκσυγχρονισμού και 
ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τον επιχειρηματικό 
κόσμο, αφού με μικρότερο κόστος και σε συ-
ντομότατο χρόνο, επιτυγχάνουν λύσεις στα 
χρονίζοντα θέματα των αστικών και εμπορικών 
τους διαφορών. Και μάλιστα, η συμφωνία που 
θα επιτύχουν, πολιτισμένα και χωρίς δικαστικές 
διαμάχες, θα έχει αυξημένη τυπική, δεσμευτική 
ισχύ», επισήμανε ο κ. Ραβάνης, προλογίζοντας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάν-
νης Χατζηθεοδοσίου, τόνισε ότι είναι απαραίτη-
το να καλλιεργηθεί στους πολίτες η κουλτούρα, 
του να λύνουν τις διαφορές τους μακριά από τις 
δικαστικές αίθουσες, αφού η δικαστική οδός συ-
νεπάγεται μεγάλη καθυστέρηση, που μάλιστα 
πλήττει την αξιοπιστία της χώρας και διεθνώς.

Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι «συχνά προσφεύ-
γουμε στη δικαιοσύνη για θέματα που θα μπο-
ρούσαν να έχουν επιλυθεί νωρίτερα και οικο-
νομικότερα. Καθότι ζούμε στην εποχή της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης που έχει αλλάξει σε 
μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας του επιχει-
ρείν, η επιλογή των μεθόδων εξωδικαστικής επί-
λυσης διαφορών και ο εκσυγχρονισμός που αυτό 
συνεπάγεται, είναι καίρια για τη βιωσιμότητα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των προ-
κλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν». 

Η Διευθύντρια του ΕΟΔΙΔ Μιλένα Αποστολάκη, 
τόνισε ότι οι ιδιαίτερα χρονοβόρες δικαστικές 
διαμάχες, όχι μόνο είναι ταυτόχρονα και ιδιαί-
τερα κοστοβόρες, αλλά προκαλούν και έντονο 
ψυχικό άλγος στα μέρη που εμπλέκονται στην 
αντιδικία. Συγκεκριμένα, παρουσίασε το παρά-
δειγμα μιας αντιδικίας σχετικά με μια εμπορική 
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Ανάπτυξη, στο Ευρωκοινοβούλιο, την Τετάρτη, 
11 Μαίου.

Στην ατζέντα της εκδήλωσης, τέθηκε το θέμα του 
προωθούμενου από μερίδα εταιρειών τροφίμων 
και ήδη σε εφαρμογή, σε εθελοντική βάση, συ-
στήματος επισήμανσης τροφίμων, Nutri–Score, 
το οποίο κατά γενική παραδοχή, έχει δημιουρ-
γήσει επιφυλάξεις και ενστάσεις, μεταξύ των 
παραγωγικών επιχειρήσεων των Χωρών της Ε.Ε. 
ιδιαιτέρως επειδή ως σύστημα, αποτυγχάνει να 
συμπεριλάβει την Μεσογειακή και Σκανδιναβι-
κή διατροφή. Ο αλγόριθμος, στον οποίον έχει 
βασιστεί το σύστημα Nutri–Score, θα έπρεπε να 
περικλείει τα δεδομένα αυτών των δύο μορφών 
διατροφής, ώστε να παρέχει στους καταναλωτές 
την πλήρη πληροφόρηση για να τους βοηθήσει, 
στις διατροφικές τους επιλογές. Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, κινήθηκε και η εισήγηση – τοποθέτη-
ση εκ μέρους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της 
Αθήνας, ως επικεφαλής της «Πρωτοβουλίας για 
ένα Αποτελεσματικό Σύστημα Διατροφικής Εκ-
παίδευσης» 15 Παραγωγικών Φορέων, που όπως 
είναι γνωστό, έχει αναδείξει το θέμα και παρεμ-
βαίνει συστηματικά στους Φορείς σε Ελλάδα και 
Ε.Ε., ήδη από τον Μάιο του 2021.

Από την επιστημονική συνεργάτιδα της «Πρωτο-
βουλίας» κα Χρ. Παπανικολάου, τονίστηκε, ότι ένα 
εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης τροφίμων, 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη, δύο παραμέτρους: το 
θρεπτικό προφίλ και την θέση που έχει το προϊόν, 
στις διατροφικές συνήθειες των πληθυσμών της 
Ε.Ε. Ένα υπερ-απλουστευτικό σύστημα, όπως το 
Nutri–Score, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο, 
την αξία πολλών παραδοσιακών προϊόντων δια-
τροφής, οδηγώντας σε επιλογές υπερ-επεξεργα-
σμένων τροφίμων, καθώς και τις επιπτώσεις που 
μπορεί να επέλθουν από αυτό, σε μεγάλο πλήθος 
μικρών και μεσαίων κυρίως, παραγωγικών επιχει-
ρήσεων των κλάδων διατροφής.

Σε παρόμοια βάση, εστιάστηκε και η τοποθέτη-
ση εκπροσώπων του αγροτικού τομέα και των 
αγροτικών συνεταιρισμών.

Τέλος, από το Β.Ε.Α. τονίστηκε ότι, η ετικέτα του 
ιδανικού τροφίμου, πρέπει να περιέχει το θρε-
πτικό προφίλ του προϊόντος (κύρια θρεπτικά 
συστατικά, ενέργεια, σάκχαρα, λιπαρά, διαιτη-
τικές ίνες, νάτριο, συντηρητικά, κ.λπ). Η ποσοτι-
κή έκφραση, πρέπει να βασίζεται στην ημερήσια 

βηση μπορεί να βοηθήσει τόσο στην εξομάλυνση 
των προσωπικών σχέσεων, όσο και στον διακα-
νονισμό των οικονομικών υποχρεώσεων αυτών. 
Οι Διαμεσολαβήσεις που πραγματοποιούνται, εί-
ναι διαρκώς αυξανόμενες και τα ποσοστά επίτευ-
ξης συμφωνίας μεταξύ των μερών και τήρησης 
αυτής, ιδιαίτερα υψηλά. 

 ■ B.E.A. για Nutri-Score 
«Η ετικέτα τροφίμου 
πρέπει να περιέχει το 
θρεπτικό προφίλ του 
προϊόντος»

Με βασικό ερώτημα το «Πώς μπορούμε να ξε-
κλειδώσουμε το πλήρες δυναμικό του συστήμα-
τος επισήμανσης των τροφίμων», πραγματοποι-
ήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση, που διοργάνωσε 
η ευρωβουλευτής κα Μαρία Σπυράκη, Συμπρόε-
δρος στην Διακομματική Ομάδα για την Κλιμα-
τική Αλλαγή, τη Βιοποικιλότητα και τη Βιώσιμη 
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

πρώτων υλών, τα μηνύματα ενόψει της καλοκαι-
ρινής περιόδου δεν προβλέπονται αισιόδοξα. 

 ■ Δυναμική συμμετοχή 
του Β.Ε.Α. και φέτος 
στην 2η Διεθνή 
Έκθεση Ascen.Tec

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασί-
ες της η 2η διεθνής έκθεση Ascen.Tec 2022, που 
πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο MEC 
Παιανίας, από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2022. Το 
Β.Ε.Α., όπως πάντα, έδωσε το παρόν και στήριξε 
εμπράκτως τον κλάδο των ανελκυστήρων, προ-
σφέροντας την αιγίδα του στην έκθεση. Ο κ. Κων-
σταντίνος Δαμίγος, Α’ Αντιπρόεδρος, ο οποίος 
εκπροσώπησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθή-
νας (Β.Ε.Α.), τόνισε μεταξύ άλλων: «Θέλουμε να 
δημιουργήσουμε.. θέλουμε να καινοτομήσουμε.. 
θέλουμε να εξελιχθούμε.. να μεταλαμπαδεύσου-
με τις γνώσεις που διαθέτουμε στους νέους μας.. 
και μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά!! Και θα τα 
κάνουμε πράξη όλα, ένα προς ένα!!» Οι εκθέτες, 
ανανέωσαν ήδη το ραντεβού τους για το 2024!

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Α’ 
Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Δαμίγου στην 
Ascen Tec 2022 

«Χαιρετίζω την 2η Διεθνή Έκθεση Ascen Tec 
2022/Τεχνολογίες Ανελκυστήρων που διορ-
γανώνεται εδώ στο MEC Παιανίας με την αι-
γίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας 
και καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους που 
βρίσκονται σήμερα εδώ. Νιώθω ιδιαίτερα συ-
γκινημένος που συναντώ και πάλι φίλους και 
συνεργάτες έπειτα από 2 χρόνια απομόνωσης 
και σκληρού lockdown. Είμαστε εδώ όμως!!.. 
επιστρέψαμε.. είμαστε δυνατοί.. γεμάτοι όρε-
ξη.. αποφασισμένοι και σίγουροι γι’ αυτό που 
θέλουμε να κάνουμε.. !!

Και τι είναι αυτό..??!! θέλουμε να δημιουργή-
σουμε.. θέλουμε να καινοτομήσουμε.. θέλουμε 
να εξελιχθούμε.. να μεταλαμπαδεύσουμε τις 

συνιστώμενη – από τους ειδικούς – πρόσληψη 
του προϊόντος και όχι «ανά 100mg ή ml», όπως 
προβλέπεται στο σύστημα Nutri–Score.

 ■ Δήλωση Προέδρου 
του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου 
Αθήνας Παύλου 
Ραβάνη για την 
εφημερίδα «Τα ΝΕΑ»

Η κυβερνητική εξαγγελία για την επιβολή πλα-
φόν στο κόστος ενέργειας είναι σίγουρα θετικά 
μέτρο, αλλά δεν αρκεί. Ο βιοτεχνικός κόσμος θα 
δει τις μειώσεις στα τιμολόγια του, που έχουν 
τριπλασιαστεί, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

Οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες σε διάφορα επαγ-
γέλματα και στο κόστος ενέργειας προσεγγίζουν 
το 150- 200%. Το ΒΕΑ έχει προτείνει την λήψη 
απαραίτητων μέτρων με άμεσο αποτέλεσμα 
ανακούφισης για το σύνολο των πολιτών όπως 
την μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα είδη διατροφής 
για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, την μείωση 
του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο 0,50 
ευρώ από 0,70 ευρώ και την μείωση του ΦΠΑ 
στο 13% από το 24% ώστε η ονομαστική τιμή της 
βενζίνης, προκειμένου να υποχωρήσει αμέσως 
στο 1,5 ευρώ το λίτρο από 2 ευρώ. 

Και μόνο ότι καταργείται επί της ουσίας η ρήτρα 
αναπροσαρμογής του ρεύμα τος και μπαίνει ένα 
πλαφόν είναι πολύ σημαντικό για όλο τον βιο-
τεχνικό κόσμο. Όμως η αναδρομική επιστροφή 
του 60% της αύξησης των λογαριασμών ρεύμα-
τος θα πρέπει να επιστραφεί και στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πλέον 
σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, αφήνοντας 
απλήρωτες υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά τα-
μεία και εφορία. Εάν η κυβέρνηση δεν λάβει μέ-
τρα για τον άμεσο περιορισμό του κόστους των 
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τησης, μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και 
της εμπορικής τράπεζας, αναλαμβάνοντας εκείνο 
το μέρος του επιχειρηματικού κινδύνου, που δεν 
μπορεί να αναλάβει η τράπεζα. Με στοιχεία που 
παρέθεσε ο κ. Σουγιουτζόγλου, το 2020 η Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα έδωσε το 40% όλων των δανειοδο-
τήσεων στην αγορά και το 2021, το 25%. Συνολι-
κά, 8δις, σε προϊόντα δανεισμού.  Οι επιχειρήσεις 
μέσω της Αναπτυξιακής, εξασφαλίζουν φθηνότε-
ρο δανεισμό, λόγω των χαμηλών επιτοκίων, αφού 
η Αναπτυξιακή Τράπεζα, διαθέτει κρατικούς πό-
ρους, δεν έχει στόχο το επιχειρηματικό κέρδος. 
Ενδεικτικά, σε ένα δάνειο από το πρόγραμμα Τα-
μείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), οι εμπορικές 
τράπεζες καλύπτουν το 60% και η Αναπτυξιακή, 
το 40%. Στη συνέχεια, ο κ. Σουγιουτζόγλου, πα-
ρουσίασε τα νέα προϊόντα της Τράπεζας, όπως: 

• το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσε-
ων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, 
για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των 
συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότη-
ση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής 
οπτικοακουστικών έργων. 

• το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, που 
είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο 
με στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νε-
οσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, 
Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), για 
πρώτη φορά, με παροχή εγγύησης σε δά-
νειο και επιχορήγηση σε ποσοστό 20% του 
δανειακού κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με τον κ. Σουγιουτζόγλου, το φθινό-
πωρο η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προχωρήσει 
στο σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών εργαλεί-
ων για επενδύσεις έως και 20 εκατ. ευρώ, που θα 

γνώσεις που διαθέτουμε στους νέους μας.. και 
μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά!! Και θα τα 
κάνουμε πράξη όλα ένα προς ένα!!

Δεν θέλω να σας στερήσω καθόλου από τον χρό-
νο σας.. Όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω από 
το βήμα αυτό, την Τεχνοεκδοτική/Τpress που 
συμβάλλει πάντοτε με κάθε δυνατό τρόπο στην 
στήριξη των κλάδων εκείνων που αναδεικνύ-
ει και προβάλλει μέσα από τις εκθέσεις και τις 
εκδηλώσεις που διοργανώνει. Φυσικά, να ευ-
χαριστήσω την κα Βούλα Μουρτά, μιας και όσα 
χρόνια κι αν περάσουν ο στόχος της παραμένει 
ίδιος, να βλέπει δηλαδή μπροστά.. να διαισθά-
νεται τις ανάγκες της αγοράς και να τις ικανο-
ποιεί εγκαίρως με σοβαρότητα κι επαγγελματι-
σμό.. Είναι δεδομένη η επιτυχία της 2ης Διεθνής 
Έκθεσης Ascen Tec/Τεχνολογίες Ανελκυστήρων.. 
μακάρι να υλοποιηθούν όλοι οι στόχοι σας». 

 ■ Αρωγός των 
μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 
η Αναπτυξιακή 
Τράπεζα-  Έρχονται 
νέα χαμηλότοκα 
εργαλεία το 
φθινόπωρο

Παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή  
κ. Στ. Σουγιούτζογλου στο ΒΕΑ 

Την παρουσίαση των νέων προγραμμάτων της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την χρη-
ματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
πραγματοποίησε χθες, στο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Β.Ε.Α., ο Γενικός Διευθυντής της, κ. Στ. 
Σουγιουτζόγλου, προσκεκλημένος του προέ-
δρου, Π. Ραβάνη και της Διοίκησης. 

Όπως τόνισε αρχικά, η Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε), συ-
στήνεται σήμερα στις επιχειρήσεις, ως ο συνδετι-
κός κρίκος στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδό-

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 202211



Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

κ. Χ. Σταικούρα, 

email: ministeroffice@minfin.gr

- Υφυπουργό Οικονομικών

κ. Α. Βεσυρόπουλο, 

Email: yfyp.fpdp@minfin.gr

- Διοικητή ΑΑΔΕ 

κ. Γ. Πιτσιλή, email: gov.office@aade.gr

Θέμα: «Οι συνέπειες στις επιχειρήσεις από τη 
συσχέτιση των δεδομένων της πλατφόρμας 
myDATA με τις Φορολογικές Δηλώσεις»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το τελευταίο διάστημα το Επιμελητήριό μας 
έγινε αποδέκτης διαμαρτυρίας πολλών επιχει-
ρήσεων - μελών μας και λογιστών συνεργατών 
τους, σχετικά με τα προβλήματα που προκύ-
πτουν από τη συσχέτιση των δεδομένων της 
πλατφόρμας myDATA με τις φορολογικές δη-
λώσεις και τις τυχόν συνέπειες (πρόστιμα, κλπ) 
που θα προκύψουν από μελλοντικούς φορολο-
γικούς ελέγχους για τις ασυμφωνίες και τα ανα-
κριβή στοιχεία κατά τα έτη προσαρμογής στην 
πλατφόρμα myDATA. 

Όπως γνωρίζετε, με την υπ. αριθμ Α. 1038/14-
03-2022 (ΦΕΚ /Β́ /30-3-2022) απόφαση της ΑΑΔΕ 
«Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογι-
κών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφορι-
ών της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, 
για τα έτη 2021 και επόμενα», η διασταύρωση 
εσόδων-εξόδων του φορολογικού έτους 2021, 
πραγματοποιείται μέσω της νέας πλατφόρμας 
myDATA αντί των ΜΥΦ. 

Βάσει της απόφασης, οι επιχειρήσεις καλού-
νται να διαβιβάσουν τα έσοδα του 2021 στην 
myDATA, γεγονός που δεν έχει επιτευχθεί - έστω 
σε ικανοποιητικό βαθμό - μέχρι σήμερα.

• Η διασταύρωση εσόδων-εξόδων αποτελεί 
προϋπόθεση για την υποβολή ορθής φορο-
λογικής δήλωσης και – συνεπώς – και για τον 
φόρο που θα προκύψει και βαρύνει την επι-
χείρηση.

• Τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης μιας 
επιχείρησης, καθώς και οι φόροι που προ-
κύπτουν από την υποβολή της, επηρεάζουν 
τα οικονομικά αποτελέσματα, τους ισολογι-

κατευθύνονται σε τρεις πυλώνες: 

• Πράσινη ανάπτυξη ακόμη και για την αγορά 
μηχανολογικού εξοπλισμού

• Ψηφιακή αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλι-
σμού επιχειρήσεων

• Επενδύσεις γενικής φύσεως. 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Β.Ε.Α., 
έθεσαν ερωτήματα στον Γεν. Διευθυντή της Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας, επισημαίνοντας όλοι, τον 
ζωτικής σημασίας παράγοντα για τον μικρό επι-
χειρηματία και τον αυτοαπασχολούμενο, που 
είναι οι εγγυήσεις των δανειζόμενων που απαι-
τούν οι εμπορικές τράπεζες, αλλά και οι λοιπές 
προϋποθέσεις που αποκλείουν συχνά, την πολύ 
μικρή και μικρή επιχείρηση, από τα προγράμμα-
τα χρηματοδότησης. Ο Ά  Αντιπρόεδρος Κώστας 
Δαμίγος, δήλωσε: «Πρωταρχικός στόχος του Βι-
οτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, είναι να 
ενημερώνει αξιόπιστα τα Μέλη του, για όποιο 
χρηματοδοτικό εργαλείο στηρίζεται σε κρατι-
κούς πόρους, αλλά και να παρεμβαίνει ακόμη, 
για να διευκολύνει την ένταξη όσο το δυνατόν 
περισσότερων επιχειρηματιών, ώστε να στηρι-
χτούν για την βιωσιμότητά τους». 

 ■ Οι συνέπειες στις 
επιχειρήσεις από 
τη συσχέτιση των 
δεδομένων της 
πλατφόρμας myDATA 
με τις Φορολογικές 
Δηλώσεις

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 29-06-2022

Α.Π.: 

Προς :

- Υπουργό Οικονομικών 
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 ■ Νέα επιβάρυνση 
των επιχειρήσεων 
από την αύξηση των 
επιτοκίων - Δήλωση 
Προέδρου Π. Ραβάνη 
στην εφημερίδα 
Ναυτεμπορική 

Η επικείμενη άνοδος των επιτοκίων, προκαλεί 
δραματική επιδείνωση στις συνθήκες λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομε-
σαίων, οι οποίες είναι ήδη ευάλωτες και δανει-
σμένες, λόγω της οικονομικής και υγειονομικής 
κρίσης που προηγήθηκαν και πολύ σύντομα θα 
δουν τις δόσεις για την εξυπηρέτηση των δανεί-
ων τους να αυξάνονται. 

Η αύξηση του κόστους χρήματος και του κό-
στους παραγωγής (πληθωρισμός), σε συνδυα-
σμό με πιθανή υποχώρηση της κατανάλωσης 
και της ανάπτυξης, αυξάνει τους κινδύνους 
για επισφάλειες, καθυστερήσεις πληρωμών 
στην αγορά και για πτωχεύσεις. Αντιστάθμισμα 
στους κινδύνους αυτούς, είναι η θετική πορεία 
του τουρισμού, που αναμένεται στην Ελλάδα 
για την φετινή χρονιά και οι επενδύσεις μέσω 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
αλλά και του ΕΣΠΑ, οι οποίες θα αυξήσουν τον 
τζίρο και τις εισπράξεις για όλη την οικονομία.

Είναι ωστόσο προφανές, ότι στο νέο περιβάλ-
λον αυξημένου κόστους χρήματος, οι επιχειρή-
σεις δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε νέες 
επενδύσεις, εξέλιξη που θα επηρεάσει συνολικά 
την ανάπτυξη της χώρας. 

Την ίδια στιγμή, η έκρηξη του πληθωρισμού και 
η εκτόξευση των τιμών σε ενέργεια και αγαθά, 
συρρικνώνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικο-
κυριών, μειώνει την κατανάλωση στην αγορά 
και προκαλεί καθίζηση των εσόδων για τις επι-
χειρήσεις. Ήδη οι τράπεζες έχουν υπολογίσει, 
ότι το σημερινό επίπεδο πληθωρισμού έχει μει-
ώσει το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων κατά 
8%-9% σε ετήσια βάση.

σμούς, την καθαρή θέση της επιχείρησης, τα 
μερίσματα, τις χρηματοδοτήσεις, κλπ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες οικονομι-
κές συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να 
επιβιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες Μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του ρόλου μας ως 
θεσμοθετημένου συμβούλου της Πολιτείας και 
εκπροσώπου της μικρομεσαίας επιχειρηματικό-
τητας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, 
προτείνουμε:

• Εφόσον δεν δύναται να πραγματοποιη-
θεί ορθά η διαδικασία διασταύρωσης εσό-
δων-εξόδων στην εφαρμογή των Ηλεκτρονι-
κών Βιβλίων, να προχωρήσει η σύνταξη και 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με 
τη διάθεση εύλογου χρονικού διαστήματος 
για τη δηλωτική διαδικασία, η οποία θα πρέ-
πει να στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα 
δεδομένα των φορολογικών βιβλίων των 
επιχειρήσεων. Η δε ολοκλήρωση της υπο-
βολής δεν μπορεί να είναι συντομότερη από 
30/09/2022.

• Η χρονική προθεσμία της διαβίβασης - όντας 
μία ξεχωριστή διαδικασία - να μετατεθεί για 
το τέλος του έτους 2022, με όποιες άλλες τα-
κτοποιητικές εγγραφές, χωρίς καμία ποινή. 

• Για το έτος 2022 να ακολουθηθεί η ομαλή δι-
αβίβαση των εσόδων και μόνο, κατόπιν ολο-
κλήρωσης όλων των απαραίτητων οδηγιών 
της ΑΑΔΕ και επίλυσης των όποιων τεχνικών 
προβλημάτων της εφαρμογής.

Πιστεύουμε ότι κατανοείτε τη σκοπιμότητα της 
παρέμβασής μας και αναμένουμε την ανταπό-
κρισή σας. 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος 

Π. Ραβάνης
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

νόμενου συστήματος σήμανσης, στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις των κλάδων διατροφής και 
ιδιαιτέρως της Μεσογειακής διατροφής.

Παρά την σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής από 
το αρμόδιο υπουργείο, τον Απρίλιο του 2021 και τη 
δέσμευση για έγκαιρη έκδοση πορίσματος, ως σή-
μερα δεν έχει διατυπωθεί πόρισμα, ή συγκεκριμέ-
νη ενιαία θέση για τη στρατηγική της χώρας μας. 

 Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, έχει ηγηθεί από το 
2021, μιας κίνησης παραγωγικών φορέων, που 
έχουν ζωτικά συμφέροντα για το θέμα αυτό, η 
οποία ονομάστηκε “Πρωτοβουλία για ένα απο-
τελεσματικό σύστημα διατροφικής εκπαίδευ-
σης” και συνυπογράφει ένα Κείμενο Θέσεων, με 
το Επιμελητήριο Λακωνίας, την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων, την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και 13 Παραγωγι-
κούς Φορείς – Συνδέσμους και Καταναλωτικές ορ-
γανώσεις. Στόχος τους, η υιοθέτηση στρατηγικής, 
για την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών, σχε-
τικά με την υγιεινή διατροφή, αλλά, κυρίως και 
άμεσα, για την διαμόρφωση μιας ενιαίας εθνικής 
θέσης, προκειμένου να αποτραπεί η εφαρμογή 
ενός παραπλανητικού συστήματος αξιολόγησης 
των τροφίμων. 

Η συνάντηση με την κα Καφαντάρη, είχε ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον για τους εκπροσώπους του Επι-
μελητηρίου, αφού επιπλέον, συζητήθηκαν και τα 
ιδιαίτερα προβλήματα των μικρομεσαίων, βιο-
τεχνικών επιχειρήσεων, όσον αφορά στο κόστος 
ενέργειας, στην αύξηση των τιμών των πρώτων 
υλών, την στήριξη των τεχνικών επαγγελμάτων 
και στην ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης 
στο Πρωτογενή Τομέα και στη Μεταποίηση.

Μοναδική λύση για την συγκράτηση των αρνητι-
κών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις και του νέου 
γύρου «λουκέτων», είναι η άμεση διοχέτευση 
στην αγορά σημαντικών πόρων τόσο από το νέο 
ΕΣΠΑ 2021 – 2027 όσο και από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας. Απαραίτητη όμως, 
είναι η ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων, που 
θα εγγυηθούν ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα 
φθάσουν στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 
δεν θα διατεθούν μόνο σε επενδυτικά projects 
μεγάλων επιχειρήσεων, για τι οποίες έτσι και 
αλλιώς η πρόσβαση στην τραπεζική ρευστότη-
τα, είναι παραδοσιακά ευκολότερη. 

 ■ Συνάντηση της 
Διοίκησης του 
Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου 
Αθήνας με την 
Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α - 
Χαρά Καφαντάρη

Αντιπροσωπεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Αθήνας (Β.Ε.Α.) αποτελούμενη από τους κ.κ. Παύ-
λο Ραβάνη (Πρόεδρο Β.Ε.Α.), Κωνσταντίνο Δαμί-
γο (Ά  Αντιπρόεδρο Β.Ε.Α.), Ιωάννη Μάνο (Γ. Γραμ-
ματέα Β.Ε.Α.) Χρήστο Αποστολόπουλο (Πρόεδρο 
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκο-
μικών Προϊόντων) και κα Παρασκευή Γιοβανο-
πούλου (Διευθύντρια Βιοτεχνίας και Ανάπτυξης 
Β.Ε.Α.), συναντήθηκε με την κα Χαρά Καφαντάρη, 
βουλευτή Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Αναπλη-
ρώτρια Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επι-
τροπής Προστασίας Περιβάλλοντος. 

Η συνάντηση, έγινε με αφορμή τη μελλοντική 
καθιέρωση στην Ευρώπη, του προωθούμενου 
συστήματος επισήμανσης τροφίμων “Nutri –
score” και τις σοβαρές επιπτώσεις του προτει-
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λή επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, με 
επιμόρφωση και κανονική εργασία, θα συντε-
λέσει στην ανάκτηση της αξιοπρέπειας και την 

σταθερότητα της ζωής τους. Η συγκεκριμένη 
συνεργασία, είναι τιμητική για το Β.Ε.Α. και τις 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που έχουν αποδείξει 
πολλές φορές την κοινωνική ευαισθησία τους». 

 ■ Συνταξιοδότηση 
μέλους του ΔΣ του ΒΕΑ 
Ντίνας Μαρκάκη

Σήμερα αποχαιρετούμε μια αγαπημένη συνά-
δελφο, την κα Κωνσταντίνα Μαρκάκη, η οποία 
συνταξιοδοτήθηκε, να της ευχηθούμε Χρόνια 
Πολλά καταρχάς για την ονομαστική της εορτή.. 
Συνάδελφε, να είσαι πάντα υγιής κι ευτυχισμέ-
νη σου εύχομαι..

Ο αποχαιρετισμός αυτός σηματοδοτεί μια νέα 
αρχή στην καθημερινότητά σου. Μακάρι να ξε-
κουραστείς και ν’ απολαύσεις το νέο αυτό κεφά-
λαιο στη ζωή σου..

Ο χρόνος κυλά εξαιρετικά γρήγορα. Πέρασαν 
κιόλας 16 χρόνια, από τις εκλογές του 2006 που 
εκλέχτηκες ως Μέλος στο Διοικητικό μας Συμ-
βούλιο και εγώ ως Πρόεδρος. Πολλά τα χρόνια…

 ■ Συνεργασία του 
Β.Ε.Α. με το ίδρυμα 
Ποιμαντικής 
Επιμόρφωσης της 
Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών και την ΑΜΚΕ 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Σε Προγραμματική συμφωνία, προχώρησαν το 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με την «Ένω-
ση Φορέων»: το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορ-
φώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» και 
την «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗ», με σκοπό, την συνεργασία, για την υλο-
ποίηση πρακτικής άσκησης, των ωφελούμενων 
νέων, στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική 
Υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση, σε νέ-
ους έως 29 ετών, από μειονεκτούντα περιβάλ-
λοντα και ειδικώτερα: αποφυλακισθέντες, ή/και 
νέους με παραβατική συμπεριφορά, ή/και απε-
ξαρτημένα άτομα», της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων. Στόχος, η εργασιακή ένταξη και ομαλή 
κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

Στο πλαίσιο της Πράξης, η Ένωση θα αναλάβει 
την κατάρτιση – πιστοποίηση των ωφελούμε-
νων νέων, με πρακτική άσκηση 180 ωρών, σε 
επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομί-
ας, ή σε εργαστήρια. Το Βιοτεχνικό Επιμελητή-
ριο Αθήνας, θα υποστηρίξει την υλοποίηση της 
πρακτικής άσκησης, συνδράμοντας την «Ένω-
ση», με ενημέρωση και κινητοποίηση των επι-
χειρήσεων, ενισχύοντας την προώθηση της εκ-
παίδευσης και κατάρτισης και την τοποθέτηση 
των ωφελούμενων νέων, σε θέσεις Πρακτικής 
Άσκησης.

Την Προγραμματική Συμφωνία, υπέγραψαν ο 
Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλε-
ως, Αθηναγόρας και ο πρόεδρος του Β.Ε.Α., Παύ-
λος Ραβάνης, ο οποίος και δήλωσε: «η δεύτερη 
ευκαιρία, ειδικώτερα σε νέους, πρέπει να είναι 
πρωταρχικό μέλημα της κοινωνίας μας. Η ομα-
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

 ■ Στην Αργολίδα η 
Γενική Συνέλευση 
Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων 
Ελλάδος 

Ο πρόεδρος Παύλος Ραβάνης, ο Α’ Αντιπρόεδρος 
Κώστας Δαμίγος και ο Οικον. Επόπτης Άγγελος 
Τζίβας,  στην Γεν. Συνέλευση της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων στο Επιμελητήριο Αργολίδας.

Από την τοποθέτηση του προέδρου:

“Η επιμελητηριακή κοινότητα εμφανίζεται ισχυ-
ρή, δραστήρια και με έντονη παρουσία σήμερα. 
Στηρίζουμε ενωμένοι, τις καλές πρακτικές, διεκ-
δικούμε από την Πολιτεία και προχωράμε μπρο-
στά, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς δεσμεύσεις από 
το παρελθόν. Να ανταποκριθούμε στις απαιτή-
σεις των επιχειρήσεων, των Μελών μας”. Κατά 
την διάρκεια της γενικής συνέλευσης, συζητή-
θηκαν θέματα όπως η επιμελητηριακή νομοθε-
σία και η ρύθμιση θεμάτων τα οποία αφορούν 
τα επιμελητήρια, με ενημέρωση από τον πρόε-
δρο και το γενικό γραμματέα της ΚΕΕΕ, κκ. Ι Μα-
σούτη και Παναγιώτη Αγνιάδη αντίστοιχα. 

Παράλληλα οι πρόεδροι των επιμελητηρίων 
μίλησαν για το Έργο «Ψηφιακός Μετασχηματι-
σμός Επιχειρηματικότητας» το οποίο παρουσία-
σε ο διευθυντής της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Βασίλης Αποστο-
λόπουλος.

Στη συνέχεια, στις εκλογές του 2011, ήσουν 
η πρώτη και η μοναδική, μέχρι σήμερα γυναί-
κα, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και μάλι-
στα ως Οικονομική Επόπτρια, έως τον 10/2014. 

Έχουμε ζήσει πολλές στιγμές παρέα.. κι έχουμε 
μοιραστεί μαζί και πολλές αναμνήσεις. Ακόμα 
και στα δύσκολα, κάναμε από κοινού, το καλύ-
τερο, για τους Συναδέλφους μας, θέλω να πι-
στεύω.

Είχες την εκτίμηση όλων μας, πάντα, ως εργαζό-
μενη γυναίκα, ως μητέρα και σύζυγος, ως επιχει-
ρηματίας και τίμησες την συνεργασία μας. 

Για το Συμβούλιό μας και το Επιμελητήριο, είναι 
τιμή να εκπροσωπούνται οι επιχειρήσεις μας, 
από ικανές και δραστήριες γυναίκες. 

Μερικές φορές τα αντίο είναι καλά. Είμαι χαρού-
μενος για εσένα Κωνσταντίνα μου.. σου εύχομαι 
η επιτυχία να σε ακολουθεί παντού!
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κατά κανόνα χρησιμοποιούνται για το μπουκά-
λι, το πώμα και την ετικέτα είναι PET, PP (πολυ-
προπυλένιο) και PΕ (πολυαιθυλένιο) και συνε-
πώς δεν επιβαρύνονται με το τέλος. Αν υπάρχει 
χρήση PVC αυτή είναι εξαιρετικά περιορισμένη 
και συνήθως αφορά κάποιες ετικέτες (full sleeve) 
που καλύπτουν όλο το μπουκάλι, αλλά προφα-
νώς υπάρχουν και ετικέτες full sleeve , που δεν 
είναι από PVC.

Ποιος είναι ο στόχος της επιβολής τέλους

Η επιβολή του τέλους των 8 λεπτών για τις συ-
σκευασίες προϊόντων που περιέχουν πολυβινυ-
λοχλωρίδιο (PVC), έχει ως στόχο την ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών- καταναλωτών πάνω στο 
ζήτημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 
τα πλαστικά.

Υπηρετεί την ίδια φιλοσοφία με την πετυχη-
μένη εκ του αποτελέσματος πρωτοβουλία που 
έχει ήδη προηγηθεί, με την επιβολή τέλους στη 
χρήση της πλαστικής σακούλας, η οποία οδήγη-
σε μέσα σε ελάχιστο χρόνο στο να εκμηδενισθεί 
σχεδόν η χρήση της από τους καταναλωτές.

 ■ Fuel Pass 2- Τα 
μυστικά για τη 
νέα επιδότηση 
στα καύσιμα σε 
15 ερωτήσεις-
απαντήσεις

Τρία είναι τα βασικά κλειδιά που θα ξεκλειδώ-
σουν τη νέα τρίμηνης διάρκειας επιδότηση 
καυσίμων από 60 έως και 100 ευρώ σε περισ-
σότερους από 3 εκατομμύρια δικαιούχους ιδιο-
κτήτες ΙΧ και μοτοσικλετών, που ανακοινώθηκε 
χθες από την κυβέρνηση.

Όπως προέκυψε από τις ανακοινώσεις, τα τρία 
κλειδιά είναι:

• Το πρώτο είναι το δηλωθέν οικογενειακό ει-
σόδημα, το οποίο ανέχεται σε 30.000 ευρώ, 

 ■ Tι αλλάζει από 1η 
Ιουνίου 2022 στη 
διαχείριση των 
πλαστικών φιαλών 
εμφιαλωμένου νερού, 
αναψυκτικών κλπ.

Σε ποιες συσκευασίες πλαστικών 
φιαλών, επιβάλλεται τέλος 8 λεπτών ανά 
συσκευασία

Ο ΕΟΑΝ, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, 
με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με τα όσα ισχύουν για τη διαχείριση των 
αποβλήτων και ειδικότερα, τη διαχείριση των 
πλαστικών αποβλήτων, διευκρινίζει τα εξής:

Πρώτον, εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 80 του Ν. 4819/2021, για τη διαχείριση 
των αποβλήτων, από την 1η Ιουνίου 2022 επι-
βάλλεται τέλος ανακύκλωσης στα πλαστικά 
μπουκάλια ποτών (νερό, αναψυκτικό, γάλα κ.ά.) 
η ετικέτα των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλω-
ρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμι-
μο σημείο πώλησης.

Δεύτερον, η επιβολή τέλους δεν αφορά πλαστι-
κές συσκευασίες προϊόντων , στις οποίες δεν 
περιέχεται το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Ειδι-
κότερα, θα θέλαμε να επισημαίνουμε πως κανέ-
να από τα προϊόντα των μεγάλων παραγωγών 
δεν περιλαμβάνει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε 
κάποιο από τα μέρη του. Συνεπώς δεν επιβάλλε-
ται αυτό το τέλος ανακύκλωσης, στα συγκεκρι-
μένα προϊόντα.

Τρίτον, η καταβολή του τέλους επιβάλλεται 
στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος και 
το ύψος του έχει οριστεί στα οκτώ (8) λεπτά.

Τέταρτον, όσον αφορά στον κλάδο του εμφια-
λωμένου μεταλλικού νερού, το οποίο βρίσκεται 
σε διατίμηση, αλλά και του αναψυκτικού και με 
βάση τη γενικότερη γνώση που έχουμε για τα 
συγκεκριμένα προϊόντα, τα πλαστικά υλικά που 
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κάποιος αίτηση για να λάβει την επιδότηση θα 
πρέπει νωρίτερα να έχει υποβάλει φορολογική 
δήλωση. Επίσης το όχημα πρέπει να είναι σε κυ-
κλοφορία και να είναι ασφαλισμένο και να μην 
οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

• Πώς πραγματοποιείται η επιδότηση;

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής 
κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα 
πρατήρια βενζίνης, ενώ για τους συμπολίτες μας 
που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, 
το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό 
της επιλογής τους.

• Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης για τους 
κατόχους ΙΧ ή μοτοσικλέτας;

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική πε-
ριοχή, για όσους χρησιμοποιήσουν κάρτα, ανέρ-
χεται σε 80 ευρώ για το τρίμηνο και σε 65 ευρώ 
μέσω τραπέζης. Για τους πολίτες που έχουν κύ-
ρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση 
για όσους χρησιμοποιήσουν κάρτα ανέρχεται 
σε 100 ευρώ και σε 85 ευρώ χωρίς κάρτα. Για ιδι-
οκτήτες μοτοσικλετών η επιδότηση ανέρχεται 
σε 60 ευρώ μέσω της ψηφιακής κάρτας και μειώ-
νεται σε 45 ευρώ μέσω τραπέζης σε ηπειρωτική 
περιοχή, και 70 ευρώ με κάρτα και 55 ευρώ χω-
ρίς κάρτα σε νησιωτική περιοχή.

• Για το πετρέλαιο ντίζελ είναι διπλή η επιδό-
τηση;

Πράγματι για το ντίζελ θα υπάρξει η επιδότηση 
που ισχύει για όλα τα καύσιμα, ενώ επεκτείνε-
ται και η επιδότηση της τιμής πώλησης για τους 
μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, που κα-
ταναλώνεται στην εσωτερική αγορά. Η επιδό-
τηση αφορά 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, έτσι 
ώστε το όφελος στην τελική τιμή (συνυπολογί-
ζοντας τον ΦΠΑ) να ανέλθει σε 15 λεπτά το λί-
τρο. Ο έλεγχος της τιμής ειδικά του πετρελαίου 
κίνησης κρίνεται απαραίτητος για τη συγκράτη-
ση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

• Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υπο-
βολή αιτήσεων;

Η πλατφόρμα θα ανοίξει έως τα τέλη Ιουλίου 
προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
για το Power Pass.

• Πώς γίνεται η αίτηση και πώς λαμβάνουμε 

προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε 
επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 
45.000 ευρώ. 

• Το δεύτερο είναι ότι η επιδότηση στη 
βενζίνη θα γίνει με βάση τις δηλώσεις του 
φορολογικού έτους 2021. Αυτό σημαίνει ότι 
περίπου 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι 
που δεν έχουν ακόμα υποβάλει δηλώσεις 
θα πρέπει να σπεύσουν να τις υποβάλουν 
ώστε να τύχουν στη συνέχεια της κρατικής 
επιδότησης. Από το υπουργείο Οικονομικών 
αποφεύγουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους 
σχετικά με το εάν θα δοθεί παράταση στην 
προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώ-
σεων. Το γεγονός όμως ότι περίπου 2,5 εκα-
τομμύρια φορολογούμενοι δεν έχουν υπο-
βάλει ακόμα δήλωση οδηγεί προς παράταση 
της προθεσμίας.

• Το τρίτο κλειδί είναι ότι το όχημα πρέπει να 
είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο 
και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Το imerisia.gr μέσα από 15 ερωτήσεις-απαντή-
σεις αποκωδικοποιεί όλα τα σημεία που αφο-
ρούν στον νέο γύρο επιδότησης καυσίμων:

• Ποιοι δικαιούνται επιδότηση καυσίμων για 
τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμ-
βριο;

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπερι-
λαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οι-
κογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, προσαυ-
ξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον 
μέλος του νοικοκυριού (σύζυγος/μέλος συμφώ-
νου συμβίωσης και εξαρτώμενα τέκνα) και έως 
45.000 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με ένα παιδί το ει-
σόδημα ανέρχεται σε 36.000, με δύο παιδιά σε 
39.000, με τρία σε 42.000 και με τέσσερα παιδιά 
σε 45.000 ευρώ.

• Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της επιδότησης;

Βασική προϋπόθεση είναι το οικογενειακό ει-
σόδημα όπως αποτυπώνεται στη δήλωση για 
το φορολογικό έτος 2021. Οπότε για να κάνει 
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στον προηγούμενο κύκλο. Ο βασικότερος λόγος 
είναι ότι το κράτος έχει σημαντικά δημοσιονο-
μικά οφέλη από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
και τον ΦΠΑ που επιβάλλεται στα καύσιμα και 
θέλει τα χρήματα αυτά να καταλήξουν στα δη-
μόσια ταμεία.

• Πώς θα ωφεληθούν οι αγρότες;

Στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα επι-
στραφεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τον προ-
σεχή Αύγουστο, αντί για τον Νοέμβριο όπως 
είχε προγραμματιστεί αρχικά.

• Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν 
οι αγρότες;

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα πρέπει να 
υποβάλουν αίτηση σε σχετική πλατφόρμα που 
θα αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό, δηλώνο-
ντας την αξία του πετρελαίου κίνησης που αγό-
ρασαν κατά το 1ο εξάμηνο του 2022.

Κατόπιν, το καταβλητέο ποσό θα υπολογίζεται 
με βάση την αξία των ανωτέρω αγορών και με 
ανώτατο όριο συντελεστή ανά στρέμμα για κάθε 
καλλιέργεια ή εκτροφή, όπως αυτές έχουν δια-
μορφωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2021. Ωστόσο, 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενί-
σχυσης είναι να έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣΔΕ 
και για το έτος 2022.

• Πώς θα επηρεαστεί η τιμή της βενζίνης από 
την κρατική παρέμβαση;

Η επιδότηση καυσίμου ανέρχεται σε 44 λεπτά 
το λίτρο σε ηπειρωτική περιοχή, ή 80 ευρώ για 
180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο, και σε 56 λεπτά 
το λίτρο σε νησιωτική περιοχή, ή 100 ευρώ για 
180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο.

Τα 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο αντιστοιχούν, 
κατά μέσο όρο, σε περίπου 600 χιλιόμετρα μη-
νιαίως, με σκοπό την κάλυψη των απαραίτητων 
μετακινήσεων.

Αυτή η επιδότηση, με τα σημερινά δεδομένα, ρί-
χνει την τιμή της βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ.

• Πόσοι είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι της επι-
δότησης;

Με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που ανακοι-
νώθηκαν, οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι 3,1 εκατ., 
από τα 3,5 εκατ. ιδιοκτητών οχημάτων.

την ψηφιακή κάρτα;

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα 
δηλώνει στην πλατφόρμα Fuel Pass στο gov.gr 
το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση 
και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσο-
στό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας 
μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο 
φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο 
μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα.

• Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους κωδικούς 
του Taxisnet στην πλατφόρμα gov.gr και χωρίς να 
έχει την υποχρέωση να υποβάλει δικαιολογητι-
κά ή αποδείξεις, δηλώνει το όχημα για το οποίο 
αιτείται επιδότηση, τον αριθμό του κινητού του, 
τη διεύθυνση e-mail του και το IBAN του τραπε-
ζικού του λογαριασμού. Κατόπιν, διενεργείται 
η διασταύρωση των στοιχείων και οι αιτούντες 
λαμβάνουν SMS και e-mail για την ενεργοποίη-
ση της κάρτας και τις οδηγίες χρήσης της.

• Πώς χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα;

Η άυλη κάρτα αποθηκεύεται στο ψηφιακό πορ-
τοφόλι του κινητού (smartphone) και χρησιμο-
ποιείται για ηλεκτρονικές συναλλαγές και ανέ-
παφα σε όλες τις συναλλαγές με τερματικά POS. 
Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του 
τριμήνου από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο 
και η χρήση της μπορεί να γίνει και εφάπαξ, δη-
λαδή για ένα μόνο γέμισμα, εάν το επιθυμεί ο 
χρήστης.

• Πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακή 
κάρτα;

Οι δικαιούχοι που δεν έχουν smartphones και 
αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη κάρ-
τα θα λάβουν το ποσό της επιδότησης στον τρα-
πεζικό λογαριασμό που θα έχουν υποδείξει.

• Γιατί όσοι χρησιμοποιήσουν ψηφιακή κάρτα 
θα λάβουν προσαυξημένη επιδότηση κατά 
15 ευρώ;

Το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει τα χρή-
ματα που θα χορηγήσει να κατευθυνθούν απο-
κλειστικά στη χρήση καυσίμων και να μην απο-
τελέσουν εισοδηματική ενίσχυση όπως έγινε 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 202219



 Ειδήσεις & Σχόλια

Κρήτη) : 100 ευρώ με κάρτα και 85 ευρώ χω-
ρίς κάρτα

• Μοτοσικλέτες στην ηπειρωτική περιοχή: 60 
ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 45 ευρώ χωρίς 
κάρτα

• Μοτοσικλέτες στα νησιά: 70 ευρώ με κάρτα 
και 55 ευρώ χωρίς κάρτα 

Η αύξηση του bonus κρίθηκε - προφανώς - απα-
ραίτητη καθώς στο Fuel Pass 1 πάνω από το 80% 
των δικαιούχων επέλεξαν την απευθείας πίστω-
ση στον τραπεζικό λογαριασμό, γυρνώντας την 
πλάτη στην άυλη ψηφιακή κάρτα. Πλέον, όσοι 
διαλέξουν ψηφιακή κάρτα αντί για κατάθεση 
στον τραπεζικό λογαριασμό, θα πάρουν επιπλέ-
ον 15 ευρώ, αντί για 5 ευρώ που ίσχυε έως τώρα 
στo fuel pass 1.

Τα ποσά αυτά καλύπτουν το τρίμηνο Ιούλιος - 
Σεπτέμβριος και απευθύνονται σε περισσότε-
ρους από 3 εκατομμύρια οδηγούς. 

Πώς θα πάρετε τη νέα επιδότηση βενζίνης

• Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπερι-
λαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν 
οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 
2021 έως 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 
κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος 
του νοικοκυριού (σύζυγος/μέλος συμφώνου 
συμβίωσης και εξαρτώμενα τέκνα) και έως 
45.000 ευρώ.

• Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρο-
νικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμο-
ποιείται στα πρατήρια βενζίνης, ενώ για 
τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατό-
τητα χρήσης smartphone, το ποσό δύναται 
να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της 
επιλογής τους.

• Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσω-
πο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο 
gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την 
ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει 
κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβό-
λαιο μακροχρόνιας μίσθωσης.

• Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα 
μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρό-

 ■ Fuel pass 2: Οι 
δικαιούχοι, η 
πλατφόρμα,  
οι προϋποθέσεις  
και τα ποσά

Οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ με 
προσαύξηση 3.000 για κάθε επιπλέον μέλος 
του νοικοκυριού και έως 45.000 ευρώ συνολι-
κά, σύμφωνα όμως με τις φετινές φορολογικές 
δηλώσεις, είναι η βασική προϋπόθεση της επι-
δότησης για το fuel pass 2 το τρίμηνο Ιουλίου 
- Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας 
θα ληφθούν υπόψη οι φετινές φορολογικές δη-
λώσεις, δηλαδή για το εισόδημα 2021.

Για παράδειγμα μια οικογένεια με 2 παιδιά θα 
έχει - προφανώς - εισοδηματικό όριο 39.000 
ευρώ, ενώ μια οικογένεια τριτέκνων 42.000 
ευρώ. Η πολύτεκνη οικογένεια με 4 παιδιά θα 
έχει το ανώτατο εισοδηματικό όριο των 45.000 
ευρώ. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι πάνω από 3 εκατ. 
ευρώ, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών 
Χρήστο Σταϊκούρα. Η πλατφόρμα για την υπο-
βολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα τέλη 
Ιουλίου.

Επίσης αλλάζει το bonus για όσους επιλέξουν 
την ψηφιακή κάρτα. Πλέον το bonus θα είναι 
15 ευρώ έναντι όσων επιλέξουν απευθείας πί-
στωση στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Αυτό 
σημαίνει πως τριπλασιάζεται το bonus καθώς 
στο Fuel Pass 1 το bonus της επιδότησης ήταν 
5 ευρώ. 

Συνεπώς το ποσά των επιδοτήσεων στο νέο 
σχήμα διαμορφώνονται ως εξής: 

• Αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή: 80 ευρώ 
με την ψηφιακή κάρτα και 65 ευρώ χωρίς 
κάρτα

• Αυτοκίνητο σε νησιά (συμπεριλαμβάνεται η 
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Με 2,55 ευρώ η βενζίνη σε νησιωτική περιοχή 
(π.χ. Δωδεκάνησα), ο καταναλωτής πληρώνει τη 
βενζίνη, για 60 λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με 
τιμή 1,99 ευρώ.

Με 2,22 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης σε νησιωτι-
κή περιοχή (π.χ. Κυκλάδες), ο καταναλωτής πλη-
ρώνει το πετρέλαιο κίνησης, για 60 λίτρα κατα-
νάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,66 ευρώ.

Για το diesel η ενίσχυση θα εξακολουθήσει να 
είναι 12 λεπτά ανά λίτρο στην πηγή. Το τελικό 
όφελος -συνυπολογίζοντας και τον ΦΠΑ- θα 
ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο.

 ■ «Εξοικονομώ» για 
επιχειρήσεις και 
δημόσια κτίρια

Εντός του Ιουλίου προσδιορίζεται η έναρξη του 
προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημο-
σίων κτιρίων, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία, 
σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ το φθι-
νόπωρο, όπως εξήγγειλε και ο πρωθυπουργός, 
δρομολογείται και το «Εξοικονομώ για Επιχειρή-
σεις» για περισσότερες από 9.500 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλ-
λων, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονά-
δων στις στέγες των κτιρίων επιχειρήσεων.

Τα κονδύλια του προγράμματος προέρχονται 
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για δύο 
νέες παρεμβάσεις που εντάσσονται στην ευρύ-
τερη στρατηγική για θωράκιση από την εκτόξευ-
ση του ενεργειακού κόστους.

«Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις

Για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης θα διατεθούν συνολικά 450 εκατ. ευρώ. Το 
πρόγραμμα θα ενισχύει τη βελτίωση της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο εξοικο-
νόμηση κατ’ ελάχιστον 30% του ενεργειακού 
κόστους. Πλέον βασική έμφαση θα δοθεί στην 
αυτονομία που μπορεί να προσφέρει η επέν-

σωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι 
σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και 
να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

• Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρή-
ση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, το ποσό 
της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται 
κατά 15 ευρώ (έναντι 5 ευρώ που ίσχυε με 
την προηγούμενη επιδότηση).

• Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική 
περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ενί-
σχυση 15 ευρώ για όσους χρησιμοποιήσουν 
κάρτα, ανέρχεται σε 80 ευρώ για το τρίμηνο 
(65 ευρώ χωρίς κάρτα, έναντι 40 που ίσχυε 
στην προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα 
και 45 ευρώ που ίσχυε με κάρτα).

• Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία 
σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους 
τρεις μήνες, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον 
ενίσχυση 15 ευρώ για όσους χρησιμοποιή-
σουν κάρτα, ανέρχεται σε 100 ευρώ (85 ευρώ 
χωρίς κάρτα, έναντι 50 ευρώ που ίσχυε στην 
προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα και 55 
ευρώ που ίσχυε με κάρτα).

• Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, η επιδότηση, 
λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ενίσχυση 15 
ευρώ για όσους χρησιμοποιήσουν κάρτα, 
ανέρχεται σε 60 ευρώ (45 ευρώ χωρίς κάρτα, 
έναντι 30 πριν χωρίς κάρτα και 35 ευρώ με 
κάρτα) σε ηπειρωτική και 70 ευρώ (55 ευρώ 
χωρίς κάρτα, έναντι 35 πριν χωρίς κάρτα και 
40 ευρώ με κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Συνεπώς, η επιδότηση καυσίμου ανέρχεται σε 
44 λεπτά το λίτρο σε ηπειρωτική περιοχή (80 
ευρώ για 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο) και 56 
λεπτά το λίτρο σε νησιωτική περιοχή (100 ευρώ 
για 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο).

Παραδείγματα

Με τη νέα αυξημένη παροχή, ένας οδηγός στην 
Αττική θα πληρώνει για παράδειγμα 1,96 ευρώ 
την βενζίνη, που σήμερα φτάνει στα 2,40 ευρώ.

Mε 2,06 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης σε ηπειρω-
τική περιοχή (π.χ. Αττική), ο καταναλωτής θα 
πληρώνει το πετρέλαιο κίνησης, για 60 λίτρα 
κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή 1,62 ευρώ.
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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.

Δημόσια κτίρια

Το πρόγραμμα προβλέπει την ενεργειακή ανα-
καίνιση τουλάχιστον 500 κτιρίων που στεγά-
ζουν υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
και καταλαμβάνουν έκταση περί τα 2,5 εκατ. τ.μ.

Για τα κτίρια του Δημοσίου προβλέπεται η ετή-
σια ενεργειακή αναβάθμιση του 3% του συνολι-
κού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής διοίκη-
σης, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής 
και των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών. Ήδη 
έχει υπογραφεί συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 375 εκατ. ευρώ, 
για τη στήριξη του προγράμματος «Ηλέκτρα», 
που θα συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Ο συνολικός υπο-
λογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 640 
εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά κτίρια του Δημοσίου που 
εντάσσονται στο μητρώο φορέων γενικής κυ-
βέρνησης, το οποίο καταρτίζεται από τη Στα-
τιστική Υπηρεσία και έχουν μεγάλη ετήσια κα-
τανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Ανάμεσα σε 
αυτά:

• Κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, 
των φορέων της γενικής κυβέρνησης και 
των ΝΠΔΔ.

• Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, όπως νοσο-
κομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία, κ.λπ.

• Εκπαίδευσης, δηλαδή ΑΕΙ, σχολεία, κ.λπ. 

• Εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια, επι-
σκοπεία, και

• Λοιπά κτίρια που εντάσσονται στο μητρώο 
φορέων της γενικής κυβέρνησης, ή είναι 
ΝΠΔΔ, όπως κλειστές αθλητικές εγκατα-
στάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών 
ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων

δυση σε φωτοβολταϊκά πάνελ συνδεδεμένα με 
μπαταρίες σώρευσης πλεονάζουσας ενέργειας. 
Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα αυτοκα-
ταναλώνουν ενέργεια και θα έχουν χαμηλότερα 
τιμολόγια ρεύματος.

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 και 
στον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ δικαίωμα συμ-
μετοχής αναμένεται να έχουν ιδιωτικά γραφεία 
και εμπορικά κτίρια.

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

Τι αφορούν οι ενεργειακές παρεμβάσεις

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις, προβλέπεται 
εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλι-
σμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στην παραγωγή (π.χ. εξοπλισμός και 
συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, 
εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμό-
τητας κ.ά.), στην αποθήκευση, στη διανομή προ-
ϊόντων, καθώς και στη λειτουργία των εταιρειών 
(π.χ. αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εσωτε-
ρικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.ά.). Επίσης 
προβλέπονται ενεργειακές αναβαθμίσεις στο 
κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση τοιχοποιίας – 
δαπέδου, στέγης κ.λπ., ενεργειακά κουφώματα/
υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για την ενεργειακή 
απόδοση στον τριτογενή και τον δευτερογενή 
τομέα για μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις θα πραγματοποιηθούν δύο υποχρεωτικοί 
ενεργειακοί έλεγχοι. Όσο για τις πολύ μικρές, 
θα καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού. 

Με τη δράση αναμένεται να αναβαθμιστούν 
ενεργειακά περί τις 10.000 επιχειρήσεις, δια-
σφαλίζοντας τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 30%.

22



μέλη για να λάβουν την επιδότηση θα πρέπει να 
υποβάλουν τη φετινή φορολογική δήλωση πριν 
από την αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Δέκα χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για τη 
λήψη της επιδότησης:

• Ποιοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση;

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά 
πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με 
ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την 
αφαίρεση των φόρων, του φορολογικού έτους 
2020, έως τις 45.000 ευρώ. Το καθαρό οικογενει-
ακό εισόδημα προκύπτει όταν από το συνολικό 
εισόδημα που δηλώθηκε το 2021 (εισοδήματα 
2020) αφαιρεθούν οι φόροι (φόρος που αναλο-
γεί, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύμα-
τος). Ετσι, δικαιούχοι της επιδότησης είναι και 
όσοι εμφάνισαν στη φορολογική δήλωση του 
2021 οικογενειακά εισοδήματα που υπερβαί-
νουν τα 45.000 ευρώ.

• Τι ποσό θα λάβουν οι δικαιούχοι;

Επιστρέφεται το 60% του αυξημένου κόστους 
ρεύματος για λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί 
από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 
2022 και για χρεώσεις που δεν έχουν καλυφθεί 
από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί μέσω των 
λογαριασμών ρεύματος, είτε από το κράτος είτε 
από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
επιστροφή δίνεται σε όσους πλήρωσαν συνολι-
κή αύξηση ρεύματος κατά έξι μήνα άνω των 30 
ευρώ και δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 600 ευρώ 
ανά καταναλωτή.

• Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για την κα-
ταβολή της ενίσχυσης;

Βασική προϋπόθεση είναι η φορολογική δήλω-
ση. Για τη καταβολή της αποζημίωσης θα ληφθεί 
υπόψη το εισόδημα του 2020 που δηλώθηκε 
στην Εφορία το 2021. Σε κάθε περίπτωση απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομι-
κής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να είχε υποβά-
λει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 
2020 έως την 1η Μαΐου 2022.

• Τι ισχύει για τους νέους φορολογούμενους;

Οσοι υποβάλουν για πρώτη φορά φέτος φορο-
λογική δήλωση θα πρέπει να σπεύσουν να την 
υποβάλουν την υποβολή της αίτησης στην ηλε-

Οι επενδύσεις συνδέονται με τον εκσυγχρονι-
σμό των συστημάτων θέρμανσης - ψύξης, μό-
νωση του κτιριακού κελύφους και εγκατάσταση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσια κτί-
ρια, σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικές εγκατα-
στάσεις. 

Στόχος είναι η εξοικονόμηση 230.000 MWh έως 
το τέλος του 2025, προκειμένου να επιτευχθεί 
η σταδιακή μετατροπή των κτιρίων σε υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης. Εκτιμάται πως τα οφέλη 
για το ελληνικό Δημόσιο από την εξοικονόμηση 
ενέργειας θα αγγίξουν τα 100 εκατ. ευρώ τον 
χρόνο.

Τα κτίρια που εντάσσονται σε αυτό θα πρέπει 
μετά τις παρεμβάσεις να κατατάσσονται τουλά-
χιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 
Β, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονι-
σμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

 ■ Power Pass: 
10 ερωτήσεις-
απαντήσεις για 
την αναδρομική 
επιδότηση του 
ρεύματος

Στα μέσα Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα Power 
Pass προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν 
αιτήσεις για να αποζημιωθούν με ποσά από 18 
έως και 600 ευρώ από τις υπέρμετρες ανατιμή-
σεις στους λογαριασμούς ρεύματος από τον πε-
ρασμένο Δεκέμβριο έως και τα τέλη Μαΐου.

Όσοι κάνουν για πρώτη φορά φέτος φορολο-
γική δήλωση, θα πρέπει να σπεύσουν να την 
υποβάλουν πριν από την αίτηση για το επίδο-
μα. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη κατη-
γορία θα ληφθεί υπόψη το καθαρό οικογενειακό 
εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων που 
αποκτήθηκε το 2021 και δηλώθηκε φέτος. Επί-
σης και οι φορολογούμενοι που δηλώνουν τα 
παιδιά τους που είναι φοιτητές ως εξαρτώμενα 
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βανομένης και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, 
δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαι-
ωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το 
Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, 
τα ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και τα πιστωτικά 
ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδημα-
τικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής 
κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα.

• Oσοι έχουν αλλάξει κατοικία πώς θα μπο-
ρούν να λάβουν την ενίσχυση;

Για όσους άλλαξαν κατοικία το διάστημα στο 
οποίο αναφέρεται η επιδότηση ,από τον Δεκέμ-
βριο του 2021 έως και τον Μάιο του 2022, θα 
υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση 
που δεν εμφανίζεται στην Εφορία η οικία στην 
οποία διαμένουν ως πρώτη κατοικία.

• Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν 
οι πολίτες;

Ο δικαιούχος θα εισέρχεται στην εφαρμογή 
Power Pass με τους κωδικούς του Τaxisnet. Aμέ-
σως μετά, θα εμφανίζονται τα στοιχεία που θα 
αντλούνται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, ήτοι η δι-
εύθυνση της πρώτης κατοικίας και ο αριθμός 
του «ρολογιού» ηλεκτροδότησης - είτε του ίδιου 
του αιτούντα είτε του προστατευόμενου προ-
σώπου.Εφόσον τα στοιχεία είναι ορθά, τότε ο 
πολίτης θα κάνει κλικ στο πεδίο «επιβεβαίωση» 
ώστε να δηλώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό 
και να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Οι δικαιούχοι δεν θα εισάγουν τα στοιχεία για 
τις χρεώσεις με βάση την κατανάλωση ηλεκτρι-
κού ρεύματος τα οποία θα διαβιβαστούν στη 
πλατφόρμα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους διαχειριστές ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή δύο εβδομάδες 
για να υποβάλουν αίτηση οι πολίτες.

• Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιού-
χους;

Η πίστωση της επιδότησης θα γίνει απευθείας 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιού-
χων στο τραπεζικό IBAN που θα δηλωθεί στη 
σχετική φόρμα,μετά από 4 με 5 ημέρες από την 
ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων.

κτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση του επι-
δόματος. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους 
θα ληφθεί υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισό-
δημα μετά την αφαίρεση των φόρων, που απο-
κτήθηκε το 2021.

• Οι φοιτητές-εξαρτώμενα μέλη οικογένειας 
δικαιούνται αποζημίωση;

Για την επιδότηση έως 600 ευρώ των λογαρια-
σμών ρεύματος της φοιτητικής κατοικίας οι 
οποίοι έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου 
2021 έως 31 Μαΐου 2022 θα πρέπει οι φορολο-
γούμενοι που δηλώνουν τους φοιτητές ως εξαρ-
τώμενα μέλη:

 − Να υποβάλουν τη φετινή φορολογι-
κή δήλωση (εισοδήματα 2021) πριν την 
υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα

 − Να έχουν συμπληρώσει στον πίνακα 5 
του εντύπου Ε1 (ενοίκιο φοιτητικής κα-
τοικίας) τον αριθμό της παροχής ηλε-
κτρικού ρεύματος της κατοικίας.

 − Να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική αί-
τηση την ένδειξη που αφορά τη φοιτητι-
κή κατοικία αλλά και τη δική τους κύρια 
κατοικία τους.

• Τι ισχύει για τις περιπτώσεις όπου τα νοικο-
κυριά διαθέτουν κοινό ρολόι;

Για νοικοκυριά που έχουν κοινό ρολόι, δηλαδή 
δηλώνουν την ίδια παροχή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος (π.χ. διπλοκατοικίες) η επιδότηση θα δοθεί 
στο δικαιούχο του οποίου ο ΑΦΜ αναγράφεται 
στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε πε-
ρίπτωση που ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε κανέναν από 
τους δικαιούχους (π.χ. ο λογαριασμός είναι στο 
όνομα φυσικού προσώπου που έχει αποβιώ-
σει) τότε το ποσό της επιδότησης επιμερίζεται 
στους δικαιούχους.

• Το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να κατασχε-
θεί από την εφορία;

Το ποσό της ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, 
ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δη-
μοσίου τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 
και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποια-
δήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμ-
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ντος έτους να ενεργοποιήσει μεταξύ άλλων:

• Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα επι-
στροφών φόρου με υλοποίηση ψηφιακής 
διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου 
εισοδήματος νομικών προσώπων, που είναι 
ενήμερα χωρίς αίτηση.

• Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβο-
λής δηλώσεων λοιπών φόρων, που υποβάλ-
λονται χειρόγραφα.

• Ολοκλήρωση λειτουργίας myDATA και προ-
συμπλήρωση δηλώσεων από τα στοιχεία 
του myDATA.

• Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών για 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 
ΑΑΔΕ και σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ 
με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρό-
τητάς τους.

• Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμο-
γής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου 
χρηματικής δωρεάς και γονικής παροχής.

• Επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβο-
λής δηλώσεων φόρου κερδών από τυχερά 
παίγνια και της εφαρμογής ψηφιακής υποβο-
λής δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

• Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότη-
τας σε περιπτώσεις οφειλής, με κριτήριο το 
προφίλ οφειλετών.

• Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας 
πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λο-
γαριασμούς των φορολογουμένων ή συμ-
ψηφισμού με άλλες οφειλές τους, χωρίς την 

 ■ Ακίνητα- Πότε 
ενεργοποιείται 
η αυτόματη 
συμπλήρωση του Ε9

Την αυτόματη ενημέρωση του Ε9 για όσες δηλώ-
σεις γονικών παροχών, δωρεών και φόρου μετα-
βίβασης υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας 
myProperty προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσί-
ων Εσόδων. Με αυτό τον τρόπο όσοι φορολογού-
μενοι πωλούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα με γονική 
παροχή ή δωρεά και υποβάλλουν τις σχετικές 
δηλώσεις μέσω του myProperty θα απαλλαγούν 
από την υποχρέωση να δηλώνουν τις αλλαγές 
που έχουν επέλθει στην περιουσία τους.

Το μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το 
τέλος του έτους, απαλλάσσοντας τους φορολο-
γούμενους από τον «βραχνά» της υποχρέωσης 
υποβολής δήλωσης Ε9 για κάθε απόκτηση ή δι-
αγραφή ακινήτου, ενώ θεωρείται σχεδόν σίγου-
ρο πως αν λειτουργήσει σωστά η διαδικασία θα 
περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για τη συ-
μπλήρωση του εντύπου Ε9.

Βέβαια, η υποβολή της δήλωσης Ε9 δεν θα πά-
ψει να υφίσταται, αφού μέσω αυτής θα εξακο-
λουθούν λογικά να γίνονται οι λοιπές τροπο-
ποιήσεις που δεν πραγματοποιούνται μέσω του 
myProperty καθώς και διορθώσεις σε στοιχεία 
των ακινήτων όπως η προσθήκη του αριθμού 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή η νομιμοποίη-
ση αυθαίρετων επιφανειών κλπ.

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή εντάσσεται στο σχέδιο 
για μία απόλυτα αυτοματοποιημένη «εφορία», 
θέτοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος στις επαφές 
των φορολογουμένων με τους εφοριακούς όσον 
αφορά ζητήματα καθημερινότητας, διασταυ-
ρώσεις, αλλά και τις φορολογικές δηλώσεις, οι 
οποίες θα είναι σχεδόν στο σύνολό τους προσυ-
μπληρωμένες για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ποιες εφαρμογές ενεργοποιούνται

Εκτός από την αυτόματη ενημέρωση του Ε9, 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει εντός του τρέχο-
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λουν εμπρόθεσμα τις μηνιαίες δόσεις, όχι όμως 
και το σύνολο του φόρου. Όλοι οι υπόλοιποι φο-
ρολογούμενοι έως την προσεχή Τρίτη 31 Μαΐου 
θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση του 
φόρου ακινήτων.

Πώς υποβάλλονται οι τροποποιητικές

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όσοι 
υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων θα 
πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα:

• Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε 
Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχι-
κής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης 
Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροπο-
ποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

• Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλετε/διαγρά-
ψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και 
οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

• Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα 
υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περι-
γραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνι-
κά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης 
κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου 
είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού 
διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τε-
τραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος 
του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού 
Αξίας Ακινήτων.

• Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε 
μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία 
απαιτείται τροποποίηση.

• Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστι-
κή υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υπο-
χρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής 
ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε 
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

• Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την 
αιτία εισαγωγής / μεταβολής / διαγραφής 
ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συ-
μπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζη-
τούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων 
(αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. 
συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφό-
σον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημο-

παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής δια-
δικασίας.

• Ψηφιοποίηση του φορολογικού μητρώου. 
Εναρξη και μεταβολή νομικών οντοτήτων 
που δεν συστήνονται στο ΓΕΜΗ. Διακοπή 
υπό ίδρυση νομικών οντοτήτων. Μεταβολές 
και διαγραφή νομικών προσώπων και νομι-
κών οντοτήτων που συστήνονται στο ΓΕΜΗ.

 ■ ΕΝΦΙΑ: Πώς και πότε 
θα διορθώσετε λάθη 
για να ξεφουσκώσει ο 
φόρος

Τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώ-
σεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των 
ακινήτων τους, που εντόπισαν μετά την έκδο-
ση του νέου ΕΝΦΙΑ, θα έχουν από την προσεχή 
εβδομάδα χιλιάδες φορολογούμενοι.

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να ανοίξει την ηλεκτρονι-
κή πύλη του Ε9, προκειμένου με την υποβολή 
τροποποιητικών δηλώσεων να διορθώσουν τα 
λάθη που καταγράφονται στην ακίνητη περι-
ουσία τους. Οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν 
την τροποποιητική δήλωση και στη συνέχεια θα 
περιμένουν την έκδοση του νέου εκκαθαριστι-
κού προκειμένου να αποπληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ.

Παράλληλα, όσοι θεωρούν ότι έλαβαν φου-
σκωμένο λογαριασμό ΕΝΦΙΑ έχουν προθεσμία 
να υποβάλουν έως τις 10 Ιουνίου ενδικοφανή 
προσφυγή, με αίτημα την επανεξέταση της πρά-
ξης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της 
ΑΑΔΕ. Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού η 
προθεσμία είναι έως και τις 10 Ιουλίου 2022.

Εάν οι φορολογούμενοι αδυνατούν να καταβά-
λουν το ποσό του ΕΝΦΙΑ που τους έχει βεβαιω-
θεί, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μαζί με την 
ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής 
πληρωμής του 50% του ποσού που τους έχει κα-
ταλογιστεί. Διαφορετικά θα πρέπει να καταβά-
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Μέχρι σήμερα η μεταβίβαση ακινήτων αποτελεί 
μια εντελώς γραφειοκρατική διαδικασία καθώς 
απαιτεί τουλάχιστον 17 δικαιολογητικά από διά-
φορες υπηρεσίες, τα οποία πρέπει να προσκομί-
σει ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνοντας σε όλες αυ-
τές τις υπηρεσίες προκειμένου να τα αναζητήσει.

Μετά από τη λειτουργία της πλατφόρμας, η 
συλλογή των εγγράφων και πιστοποιητικών θα 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον συμβο-
λαιογράφο τον οποίο θα εξουσιοδοτούν οι συμ-
βαλλόμενοι. 

«Ανάσα» για τους υπαλλήλους

Mε τις αγοραπωλησίες ακινήτων και τις γονικές 
παροχές να υπερβαίνουν τις 100.000 τον χρόνο, 
ο Ηλεκτρονικός Φάκελος εκτός από τις εξπρές 
μεταβιβάσεις ακινήτων θα απαλλάξει παράλ-
ληλα τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, των ΟΤΑ, του 
ΤΕΕ, του Κτηματολογίου, της Δασικής Υπηρεσί-
ας, του ΕΦΚΑ από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής 
υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική με-
ταβίβαση ακινήτων.

Στόχος του έργου, που θεωρείται μία από τις 
μεταρρυθμίσεις του Ταμείου, είναι η πλήρης 
ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας και η απε-
μπλοκή των υπαλλήλων των προαναφερόμε-
νων φορέων από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής 
υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική με-
ταβίβαση ακινήτων.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης του 
ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης 
ακινήτων απαιτεί τη διαλειτουργικότητα με τα 
πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων 
φορέων και ανάπτυξη υποσυστημάτων για την 
ανταλλαγή των επιθυμητών δεδομένων.

Σύμφωνα με την απόφαση έναρξης υλοποίησης, 
το έργο αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις 
στην απασχόληση, η οποία θα συμβάλει στη 
μείωση χρήσης ανθρώπινων πόρων των δημό-
σιων υπηρεσιών, που έχουν μειωθεί δραστικά 
λόγω της πανδημίας. Επιπλέον, οι συμβολαιο-
γράφοι και οι συμβαλλόμενοι θα εξοικονομή-
σουν πολύ χρόνο μειώνοντας τις μετακινήσεις 
στους δημόσιους φορείς, ενώ αναμένεται να 
δημιουργηθούν περαιτέρω οφέλη σε επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος (πράσινη με-
τάβαση), μέσω της ανάπτυξης φιλικών προς το 

σίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

• Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπο-
ρεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων 
ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

Λάθη

Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι φορο-
λογούμενοι στο Ε9 που τους στοιχίζουν, συνή-
θως σε φόρο, είναι:

• Η δήλωση της επιφάνειας, της ηλικίας του 
ακινήτου και του ορόφου.

• Η λανθασμένη αναγραφή απόστασης του 
αγροτεμαχίου από τη θάλασσα. Οι φορο-
λογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
εφόσον η απόσταση από τη θάλασσα είναι 
χαμηλότερη των 700 μέτρων, τότε υπάρχει 
προσαύξηση στον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ.

• Τα λάθη στη δήλωση των ημιτελών κτισμά-
των. Οι φορολογούμενοι που έχουν στην 
κατοχή τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα 
οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή 
ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, 
δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ που 
αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα.

• Τα λάθη και οι παραλείψεις στην αναγραφή 
των στοιχείων για κτίσματα που βρίσκονται 
μέσα σε αγροτεμάχια.

 ■ Μεταβιβάσεις 
ακινήτων χωρίς 
την αναζήτηση 
δικαιολογητικών

Μεταβιβάσεις ακινήτων εξπρές, χωρίς τη σημε-
ρινή γραφειοκρατία, θα φέρει η λειτουργία της 
πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Φακέλου Μετα-
βίβασης Ακινήτων έως τα τέλη του 2023. Το έργο 
εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και θα 
διασφαλίσει την ταχύτερη και ασφαλέστερη δι-
εκπεραίωση των υποθέσεων μεταβίβασης ακι-
νήτων με πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο. 
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 Ειδήσεις & Σχόλια

Όπως υπογραμμίζεται, «ο Ηλεκτρονικός Φάκε-
λος Μεταβίβασης πρόκειται να συμβάλει στον 
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διαδικασιών 
πολλών διαφορετικών φορέων της δημόσιας δι-
οίκησης. Επίσης, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές 
νομοθετικές ρυθμίσεις, το πρόγραμμα θα απο-
τελέσει κίνητρο για τις ιδιωτικές επενδύσεις, 
μειώνοντας την τεράστια γραφειοκρατία που 
βαραίνει την αγορά των ακινήτων και απασχο-
λεί κατά κύριο λόγω τους επενδυτές.

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί, 
θα συνεχίσει να λειτουργεί και να παρέχει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες, στα πλαί-
σια της διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας 
και μετά την ολοκλήρωση του έργου, με τη στή-
ριξη από εθνικούς πόρους».

 ■ Σε λειτουργία 
η εφαρμογή για 
διορθώσεις στο Ε9 -  
Τα 10 βήματα και τι  
να προσέξετε

Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πύλη της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για 
την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 
2022 για όσους φορολογούμενους εντόπισαν 
λάθη και παραλείψεις στο εκκαθαριστικό του 
ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να εμφα-
νίζεται αυξημένος.

Οι φορολογούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να 
διορθώσουν τα λάθη υποβάλλοντας τροποποι-
ητική δήλωση, ενώ στη συνέχεια θα εκδοθεί νέο 
εκκαθαριστικό με το ποσό του φόρου ακινήτων 
που θα πρέπει να πληρώσουν.

Μετά την υποβολή της δήλωσης, που δεν επι-
βαρύνεται με το αυτοτελές πρόστιμο των 100 
ευρώ, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ και 
αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο λογαριασμός του 
φόρου για το τρέχον έτος.

Στις περιπτώσεις που από τις αλλαγές προκύ-
πτει μείωση φόρου πάνω από 300 ευρώ, ο φο-

περιβάλλον ηλεκτρονικών διαδικασιών, χωρίς 
τη χρήση έγχαρτων δικαιολογητικών και με λι-
γότερες μετακινήσεις.

Η διαδικασία

Η απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακά-
κης προβλέπει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική 
πράξη θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρή-
ση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης (TAXISnet), ή με τη χρήση των δια-
πιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων, 
αντίστοιχα.

Κατά την έκταση που αυτό προβλέπεται στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και ο συμβολαιογράφος μπορούν, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να εξουσιοδοτούν 
αλλήλους για τη διενέργεια των παρεχόμενων 
από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών 
και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιο-
γράφος δύναται:

• να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγρά-
φων ή την άντληση πληροφοριών από την 
ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το Ελληνικό Κτηματολό-
γιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο,

• να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγρά-
φων ή πληροφοριών και

• να αναρτά έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκ-
δοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα 
ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την 
ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.

Τα έγγραφα που εκδίδονται ή εξάγονται από 
τους φορείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας επέχουν θέση πρωτοτύπου εγγράφου και 
προσαρτώνται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο 
χωρίς άλλες διατυπώσεις.
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• Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε 
Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχι-
κής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης 
Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροπο-
ποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

• Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγρά-
ψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και 
οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

• Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα 
υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περι-
γραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνι-
κά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας κλπ) και επίσης 
κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου, 
είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού 
διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τε-
τραγώνου, είτε μέσω επιλογής ανοίγματος 
του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού 
Αξίας Ακινήτων.

• Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε 
μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία 
απαιτείται τροποποίηση.

• Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστι-
κή υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υπο-
χρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής 
ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε 
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

• Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την 
αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακι-
νήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συ-
μπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζη-
τούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων 
(αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ 
συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφό-
σον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημο-
σίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

• Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύε-
ται προσωρινά.

• Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της πε-
ριουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως 
έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπη-
σης περιουσιακής κατάστασης.

• Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 
και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης 
στο επόμενο έτος.

ρολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυ-
μα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
να προσκομίσει τα δικαιολογητικά (συμβόλαια 
κ.λπ.) στην εφορία για να ελεγχθούν και να ολο-
κληρωθεί η νέα εκκαθάριση.

Τα λάθη

Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι φορο-
λογούμενοι στο Ε9 και τους στοιχίζουν, συνή-
θως σε φόρο, είναι:

• Η δήλωση της επιφάνειας, της ηλικίας του 
ακινήτου και του ορόφου.

• Η λανθασμένη αναγραφή απόστασης του 
αγροτεμαχίου από τη θάλασσα. Οι φορο-
λογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
εφόσον η απόσταση από τη θάλασσα είναι 
χαμηλότερη των 700 μέτρων, τότε υπάρχει 
προσαύξηση στον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ.

• Τα λάθη στη δήλωση των ημιτελών κτισμά-
των. Οι φορολογούμενοι που έχουν στην 
κατοχή τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα 
οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή 
ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, 
δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ που 
αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα.

• Παραλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων 
για κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε αγρο-
τεμάχια.

• Στις επιφάνειες των κύριων και των βοηθη-
τικών χώρων του ακινήτου. Στους βοηθητι-
κούς χώρους ο ΕΝΦΙΑ είναι μειωμένος κατά 
90%, αλλά αν αναγραφούν συνολικά μαζί με 
τους χώρους της κύριας κατοικίας, τότε πλη-
ρώνουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ χωρίς λόγο.

• Στους υμιυπαίθριους χώρους. Αν έχουν νο-
μιμοποιηθεί υμιυπαίθριοι χώροι της κατοι-
κίας τότε, θα πρέπει να δηλωθεί το νέο εμ-
βαδόν της κατοικίας και φυσικά ο ΕΝΦΙΑ θα 
είναι αυξημένος, τόσο για το 2022, όσο και 
για τα προηγούμενα έτη.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Τα 10 βήματα που θα πρέπει να κάνουν οι φορο-
λογούμενοι για την υποβολή τροποποιητικών 
δηλώσεων είναι τα εξής:
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 Συνεντεύξεις - Άρθρα

Κυριακή δικαιούται να λάβει το καταβαλλόμενο 
ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού, προσαυξη-
μένου κατά 75% επί του νομίμου ημερομισθί-
ου. Σημειώνεται ότι ενώ ο οφειλόμενος μισθός 
υπολογίζεται με βάση τις καταβαλλόμενες απο-
δοχές, η προσαύξηση του 75% υπολογίζεται επί 
του εκάστοτε καθοριζομένου νομίμου ημερομι-
σθίου ή ωρομισθίου. Επίσης, σε περίπτωση που 
το προσωπικό απασχοληθεί κατά την Κυριακή 
για περισσότερες από 5 ώρες, τότε δικαιούται 
αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε 
άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

• Για επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λει-
τουργούν τις Κυριακές:

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε ημέρα 
Κυριακή δικαιούται να λάβει μόνο την προσαύ-
ξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου, καθώς 
και αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση 
σε άλλη ημέρα της εβδομάδας.

Νυχτερινή εργασία

Αντίστοιχα, η νυχτερινή εργασία αμείβεται με 
προσαύξηση 25% επί του νομίμου ημερομισθί-
ου. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τον νέο κατώτατο 
μισθό το ημερομίσθιο για τη νυχτερινή εργα-
σία ανέρχεται σε 39,81 ευρώ (προσαύξηση 7,96 
ευρώ).

Προσοχή: Η προσαύξηση 25% για την παροχή 
νυχτερινής εργασίας καταβάλλεται στους εργα-
ζόμενους που απασχολούνται είτε τακτικά, είτε 
έκτακτα από της δεκάτης νυχτερινής (22:00) μέ-
χρι της έκτης πρωινής ώρας (06:00), ανεξαρτή-
τως του συμφωνημένου μισθού.

Συνεπώς ο εργαζόμενος δικαιούται αυτήν την 
προσαύξηση, ακόμα και αν ο συμφωνημένος μι-
σθός είναι μεγαλύτερος του ελάχιστου νομίμου 
και καλύπτει αυτήν.

Εκτός έδρας

Η αμοιβή για την εκτός έδρας απασχόληση θα 
ανέλθει στο κανονικό ημερομίσθιο + 1 νόμιμο 
ημερομίσθιο (δηλαδή 31,85 €) για κάθε ημέρα 
εκτός έδρας απασχόλησης. Το νέο ύψος του ημε-
ρομισθίου επηρεάζει και τις αποδοχές αδείας. 
Όπως τονίζει ο κ. Καρούζος, έχει ορθώς καταρ-
γηθεί η διάκριση υπαλλήλων-εργατοτεχνιτών 

 ■ Πόσο αυξάνονται 
οι αμοιβές για 
κυριακάτικη και 
νυχτερινή εργασία 
– Τα ποσά που θα 
πληρώσουν οι 
εργοδότες

Αυξάνονται οι πρόσθετες αμοιβές που προβλέ-
πονται για την κυριακάτικη εργασία, τις αργίες, 
τη νυχτερινή εργασία και την εκτός έδρας απα-
σχόληση λόγω της αύξησης του νέου κατώτατου 
μισθού των 713 ευρώ από την 1η Μαΐου.

Οι προσαυξήσεις αυτές υπολογίζονται επί του 
νομίμου και όχι επί του καταβαλλόμενου μι-
σθού -σε αντίθεση, π.χ., με την υπερωρία. Οι ερ-
γαζόμενοι που θα απασχοληθούν την Κυριακή 
ή κατά την διάρκεια αργίας δικαιούται επιπλέον 
προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου, 
ανεξάρτητα εάν πρόκειται για νόμιμη ή παράνο-
μη εργασία.

Στα 55,73 ευρώ η αμοιβή την Κυριακή ή 
αργία

Σύμφωνα με τον δικηγόρο εργατολόγο Γιάννη 
Καρούζο, με την αύξηση του κατώτατου μισθού 
στα 713 ευρώ και του ημερομισθίου στα 31,85 
ευρώ, η αμοιβή για εργασία την Κυριακή ή κατά 
την διάρκεια αργίας για εργαζόμενο με σύμβα-
ση πλήρους απασχόλησης θα ανέλθει στα 55,73 
ευρώ (προσαύξηση 23,88 ευρώ).

Για τον υπολογισμό της αμοιβής που δικαιούται 
ο εργαζόμενος σε περίπτωση εργασίας του κατά 
την Κυριακή, θα πρέπει να διακρίνουμε εάν η εν 
λόγω εργασία επιτρέπεται ή όχι από τον νόμο:

• Για επιχειρήσεις που απαγορεύεται η λει-
τουργία τους κατά τις Κυριακές:

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε ημέρα 
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ση του εργαζόμενου, χωρίς κάποιο όριο. Βέβαια, 
ακόμη και τότε, ο συμψηφισμός που αποφασίζει 
ο εργοδότης δεν αποκλείεται να κριθεί άκυρος 
ως καταχρηστικός (ΑΚ 281), εφόσον υπερβαίνει 
τα όρια των χρηστών ηθών, της καλής πίστης ή 
του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δι-
καιώματος. Αυτό ισχύει προεχόντως σε περιπτώ-
σεις όπου η ζημία που προκλήθηκε με δόλο από 

τον εργαζόμενο είναι ήσσονος σημασίας για τον 
εργοδότη, ενώ ο μισθός έχει υπαρξιακή σημασία 
για τον εργαζόμενο. Ο συμψηφισμός αυτός μπο-
ρεί να γίνει τόσο εξωδίκως όσο και δικαστικώς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις 440 επ. του ΑΚ.

Αναφορικά με τον καθορισμό του μέρους που 
μισθού που είναι «απολύτως αναγκαίος για τη 
διατροφή του εργαζόμενου και της οικογένειάς 
του», σύμφωνα με τη νομολογία πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη οι καθαρές αποδοχές και όχι οι 
μικτές, να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κα-
τάσταση και όχι η εκ του νόμου υποχρέωση δια-
τροφής (όπου υπάρχει), καθώς και να συνυπολο-
γίζονται το μέγεθος της οικογένειας, η ύπαρξη 
τυχόν λοιπών εισοδημάτων του μισθωτού κτλ. 
Έτσι, στην υπόθεση της Α.Π. 785/2013 ο συμψη-
φισμός κρίθηκε νόμιμος δεδομένου του νεαρού 
της ηλικίας του εργαζόμενου, του γεγονότος ότι 
ήταν άγαμος και του γεγονότος ότι είχε και δεύ-
τερη θέση εργασίας. Πάντως, σε κάθε περίπτω-
ση το «βιοποριστικά αναγκαίο» κατά τα παρα-
πάνω τμήμα του μισθού δεν ταυτίζεται με τον 
εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό.

Πρέπει να επισημανθεί, ότι κατά πάγια νομολο-
γία του Αρείου Πάγου, ο παραπάνω περιορισμός 

ως προς την απόλυση, το ημερομίσθιο εξακο-
λουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο και είναι ση-
μαντικό να γνωρίζουμε το ύψος του.

Για παράδειγμα, οι αποδοχές της άδειας αναψυ-
χής του α.ν. 539/1945 ισούνται με ένα ημερομί-
σθιο για κάθε ημέρα αδείας. Για άδεια, δηλαδή, 
των 20 εργάσιμων ημερών οφείλονται αποδο-
χές ύψους 20 ημερομισθίων. Έτσι, για παράδειγ-
μα, οι αποδοχές για άδεια 20 ημερών θα ανέρχο-
νταν σε (31,85 Χ 20) 637 €, χωρίς συνυπολογισμό 
του επιδόματος άδειας αναψυχής.

 ■ Πότε ο εργοδότης 
έχει δικαίωμα 
παρακράτησης 
μισθού
Του Γιάννη Καρούζου 

Το ελληνικό δίκαιο παραδοσιακά επιφυλάσσει 
νομική προστασία στον μισθό, αποβλέποντας 
στην εξασφάλιση του βιοποριστικού του ρόλου. 
Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που προκαλεί-
ται κάποια ζημιά από υπαιτιότητα του εργαζο-
μένου στον εργοδότη, περιορίζοντας το γενικώς 
ισχύον δικαίωμα συμψηφισμού που αυτός έχει 
κατά τις γενικές διατάξεις του ενοχικού δικαίου.

Έτσι, σύμφωνα με τη θεμελιώδη διάταξη του 
άρθρου 664 ΑΚ : « Ο εργοδότης δεν μπορεί να 
συμψηφίσει οφειλόμενο μισθό με απαίτησή του 
κατά του εργαζομένου, εφόσον ο μισθός αυτός 
είναι απολύτως αναγκαίος για τη διατροφή του 
εργαζομένου και της οικογένειάς του. Η απαγό-
ρευση αυτή δεν ισχύει για το συμψηφισμό με 
απαίτηση που έχει ο εργοδότης λόγω ζημίας 
που του προξένησε ο εργαζόμενος με δόλο κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας…»

Επομένως, μόνο στη σπάνια περίπτωση που 
ένας εργαζόμενος σκόπιμα προκαλεί βλάβη 
στην περιουσία ή το πρόσωπο του εργοδότη, ή 
με άλλο τρόπο τον ζημιώνει, είναι δυνατόν να γί-
νει συμψηφισμός της αξίωσης αποζημίωσης που 
γεννάται στον εργοδότη με τη μισθολογική αξίω-
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 Συνεντεύξεις - Άρθρα

στούν να επιστρέψουν τα ποσά μέσω παρακρά-
τησης ποσού από την σύνταξη για πολλούς μή-
νες. Όσοι δε δεν τη δικαιούται τότε θα κοπεί η 
σύνταξη και θα επιστραφούν τα ποσά. 

Ο κ. Ρίζος αναφέρει «Επιχειρείται απλά και μόνο 
να εκδοθούν συνταξιοδοτικές αποφάσεις, χωρίς 
να ενδιαφέρονται για το κατά πόσον οι συνταξι-
οδοτικές αποφάσεις είναι έγκυρες και έγκαιρες. 
Μη ξεχνάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις, 
οι οποίες αναμένουν αίτηση όχι από τον φορέα 
που έχει υποβληθεί η αίτηση αλλά από φορέα 
που θα έπρεπε να μεταβιβαστεί ο φάκελος μετά 
από την απόρριψη του με βάση τις διατάξεις της 
διαδοχικής ασφάλισης. Επίσης υπάρχουν χιλιά-
δες περιπτώσεις με οφειλές των ασφαλισμένων. 
Όλες αυτές οι περιπτώσεις θα κρίνονται εκ των 
υστέρων και είτε θα συμπληρώνεται ο χρόνος 
με τη διαδικασία προαιρετικής ασφάλισης, είτε 
θα αλλάζει το ποσό της σύνταξης, είτε θα παρα-
κρατούνται ποσά ως οφειλόμενα». 

Σύμφωνα με τον κ. Ρίζο η διαδικασία που θα 
ακολουθείται θα είναι εξής: 

• Θα διακοπούν οι διοικητικές αλληλογραφί-
ες διαδικασίες για την βεβαίωση του χρόνου 
ασφάλισης και ο εισηγητής θα εκδίδει άμεσα 
την απόφαση με βάση τα όσα έχει βεβαιώ-
σει ο ασφαλισμένος στην αίτηση του, χρησι-
μοποιώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες που 
βρίσκονται στη διάθεση του ΕΦΚΑ, δηλαδή 
το σύστημα Άτλας και το σύστημα ΗΔΙΚΑ. 

• Όσοι χρόνοι δεν μπορούν να βεβαιωθούν 
μέσα από αυτά τα συστήματα θα λαμβάνο-

της δυνατότητας συμψηφισμού αφορά αποκλει-
στικά και μόνο τις μισθολογικές παροχές και όχι 
άλλες χρηματικές αξιώσεις του εργαζόμενου, 
όπως η αποζημίωση απόλυσης (βλ. ενδεικτικά 
ΑΠ 1148/2017, ΑΠ 450/2013). Αυτό ισχύει ανε-
ξάρτητα από την τυχόν βιοποριστική σημασία 
της αποζημίωσης απόλυσης. Tέλος, πρέπει να 
τονιστεί ότι στην παραπάνω προστασία του μι-
σθού από τον συμψηφισμό εμπίπτουν ασφαλώς 
και τα Επιδόματα Εορτών, των οποίων ο μισθο-
λογικός χαρακτήρας δεν αμφισβητείται.

 ■ Τον Ιούνιο οι 
πρώτες συντάξεις 
εμπιστοσύνης – Δ. 
Ρίζος Κίνδυνος 
καταβολής λάθος 
συντάξεων
Αργυρώ Μαυρούλη

Αρχές Ιουνίου θα καταβληθούν στις δικαιού-
χους – ασφαλισμένους οι πρώτες συντάξεις 
εμπιστοσύνης, οι οποίες θα εκδοθούν με βάση 
τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν στο ηλε-
κτρονικό σύστημα Άτλας και την ΗΔΙΚΑ, αλλά 
και σε όσα θα προσκομίσει ο ασφαλισμένος με 
την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής του.

Ο δικηγόρος, ειδικός σε θέματα κοινωνικής 
ασφάλισης, Διονύσης Ρίζος αναλύει στα «Βιο-
τεχνικά Θέματα», τη νέα διαδικασία που ακο-
λουθηθεί εκφράζοντας όμως την επιφύλαξη του 
σχετικά με το αν το πρόβλημα καταβολής των 
ληξιπρόθεσμων συντάξεων λύνεται ή απλά με-
τατίθεται χρονικά με τον e-ΕΦΚΑ να επιχειρεί 
να διασταυρώσει σε βάθος πενταετίας τα ποσά 
που δικαιούνται τελικά οι συνταξιούχοι. 

Επισημαίνεται ότι όσοι λάβουν μεγαλύτερη 
σύνταξη από αυτή που δικαιούνται θα αναγκα-
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και έχει και στο ΙΚΑ με σύμβαση με το δημόσιο, 
αυτοί οι χρόνοι θα αναγνωρίζονται αυτόματα, 
χωρίς να απαιτείται διαδικασία αλληλογραφίας 
για να μην καθυστερεί η έκδοση της σύνταξης. 

Έλεγχος 

Ειδικά οι δηλώσεις περί χρόνου ασφάλισης επι-
πλέον αυτού που προκύπτει από το ΠΣ «ΑΤΛΑΣ» 
που ελήφθησαν υπόψη για να εκδοθούν πρά-
ξεις απονομής σύνταξης επί αιτημάτων που εί-
χαν υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022, χωρίς 
την προσκόμιση φυσικών παραστατικών που 
να τις θεμελιώνουν, ελέγχονται εντός προθε-
σμίας 5 ετών που δεν μπορεί σε καμία περίπτω-
ση να υπερβεί τα 10 χρόνια. Ο έλεγχος για τος 
συντάξεις εμπιστοσύνης είναι πιο αυστηρός 
και αντίστοιχος με την αυξημένη εμπιστοσύνη 
προς τον ασφαλισμένο. Στο πλαίσιο αυτό, αν 
ζητηθούν έγγραφα που τεκμηριώνουν τον επι-
πλέον ασφαλιστικό χρόνο και αυτά δεν προσκο-
μισθούν από τον ασφαλισμένο, η καταβολή της 
σύνταξης αναστέλλεται, μέχρι να ολοκληρωθεί 
ο έλεγχος και να ανακληθεί ή μεταρρυθμισθεί, 
αναλόγως, η πράξη απονομής σύνταξης. 

Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών 
παροχών, στο βαθμό που αυτές καταβλήθη-
καν βάσει δηλώσεων του ασφαλισμένου για 
τις οποίες δεν υποβλήθηκε τεκμηρίωση (δεν 
συνοδεύονταν δηλαδή από δικαιολογητικά), 
ανατρέχει στην έκδοση της πράξης απονομής 
σύνταξης. Δεν υπάρχει δηλαδή ο χρονικός πε-
ριορισμός της τριετίας που ισχύει στις περι-
πτώσεις όπου η δήλωση του ασφαλισμένου για 
επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο είχε τεκμηρίωση. 

νται υπόψη από τους εισηγητές τα στοιχεία 
της δήλωσης που έχει κάνει ο ασφαλισμέ-
νος, ως πραγματικοί χρόνοι ασφάλισης. 
Στην περίπτωση αυτή θα προχωράει η αίτη-
ση σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο ασφα-
λισμένος. Στη συνέχεια θα εκδίδεται συντα-
ξιοδοτική απόφαση και θα υπολογίζεται το 
ποσό της σύνταξης και θα χορηγείται στον 
ασφαλισμένο άμεσα. 

• Πάνω στην απόφαση θα υπάρχει σαφής επι-
φύλαξη, ότι θα επιβεβαιωθούν τα στοιχεία 
το επόμενο χρονικό διάστημα και σε βάθος 
πενταετίας. Για το σκοπό αυτό ο ασφαλισμέ-
νος θα πρέπει να διατηρεί όλα τα στοιχεία 
εκείνα που θα μπορεί να αποδίδει τους χρό-
νους ασφάλισης που έχουν δηλωθεί πάνω 
στην αίτησή του. 

• Κάθε τεχνική και γραφειοκρατική διαδικα-
σία θα διακοπεί και θα συνεχίζεται μετά την 
έκδοση της απόφασης. 

Επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα έκδοσης 
των συντάξεων με την μετάθεση του χρόνου 
ελέγχου του φακέλου του ασφαλισμένου, όχι 
στο προ στάδιο, πριν την έκδοση της σύνταξης, 
αλλά σε δεύτερο στάδιο μετά την έκδοση της 
συνταξιοδοτικής απόφασης και καταβολής της 
σύνταξης στον ασφαλισμένο. 

Υπάρχει σαφής κίνδυνος στις περιπτώσεις που 
έχουν χορηγηθεί χρήματα που δεν δικαιούται ο 
ασφαλισμένος, αυτά να αναζητηθούν πίσω και 
εντόκως να παρακρατούνται από οποιαδήποτε 
μελλοντική παροχή θα έχει ο ασφαλισμένος. 

Πλασματικά- Αναγνώριση χρόνων 

Παράλληλα, όπως μας εξηγεί ο κ. Ρίζος μεγάλο 
βάρος θα δοθεί στην αναγνώριση των αιτήσεων 
πλασματικών χρόνων, ώστε να ολοκληρωθούν 
άμεσα οι αιτήσεις που έχουν τέτοιου είδους εκ-
κρεμότητες. Άμεσα θα πρέπει να ολοκληρωθούν 
όλες οι αιτήσεις για εξαγορά πλασματικών ετών 
για να προχωρήσει και η έκδοση των συνταξιο-
δοτικών αποφάσεων. 

Επίσης χρόνοι που μέχρι σήμερα απαιτείται 
αλληλογραφία μεταξύ των ασφαλιστικών τα-
μείων για την βεβαίωση τους, όπως οι περιπτώ-
σεις που έχουν στο δημόσιο χρόνο ασφάλισης 
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 Κλαδικά

 ■ Δυναμική και 
υποσχόμενη η 2η 
διεθνής έκθεση 
Ascen.tec 2022!

Με ηχηρά ονόματα του κλάδου, με ένα δυνα-
μικό συνεδριακό πρόγραμμα, με ιδιαίτερα ικα-
νοποιημένους επισκέπτες και με εκθέτες που 
ανανέωσαν ήδη τη συμμετοχή τους για το 2024, 
ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Ascen.tec 2022.

Ραντεβού σε δύο χρόνια έδωσαν εκθέτες και επι-
σκέπτες μετά το τέλος της ιδιαίτερα επιτυχημέ-
νης 2ης διεθνούς έκθεσης Ascen.tec / Τεχνολο-
γίες Ανελκυστήρων η οποία πραγματοποιήθηκε 
από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2022, στο εκθεσιακό 
κέντρο MEC Παιανίας.

Η Τεχνοεκδοτική T–Press τηρώντας, όπως πάντα, 
τη δέσμευσή της για διαρκή στήριξη των υγιών 
δυνάμεων του κλάδου των ανελκυστήρων και 
σε πείσμα των δύσκολων καιρών, αλλά και δια-
ψεύδοντας στην πράξη όσους αμφισβήτησαν τη 
συνέπεια και τη συνέχεια του εγχειρήματός της, 
κατάφερε να διοργανώσει για δεύτερη φορά μία 
έκθεση αντάξια της μεγάλης δυναμικής του κλά-
δου. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη φετινοί εκθέτες 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανανέωσαν το 
ραντεβού τους για το 2024, ενώ αρκετές επιχει-
ρήσεις εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για συμ-
μετοχή τους.

Η 2η Ascen.tec έδωσε την ευκαιρία σε κορυφαί-
ους κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώ-
πους ανελκυστήρων να παρουσιάσουν ό,τι πιο 
σύγχρονο έχει να επιδείξει ο κλάδος, αλλά και 
σε επιχειρηματίες, φορείς, επιστήμονες, τεχνι-
κούς και φυσικά την πολιτεία να αναλύσουν τις 
απόψεις τους, να αναδείξουν τα προβλήματα 
του χώρου, αλλά και να προτείνουν λύσεις για 
ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και ευαίσθητο κλάδο που 
άπτεται της σωματικής ακεραιότητας και ασφά-
λειας των ανθρώπων.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε με όλους τους συμμε-
τέχοντες να εκτιμούν πως η αγορά των ανελκυ-
στήρων απέκτησε τον θεσμό της!

 ■ Έως το τέλος Ιουλίου 
η πρώτη δόση για τις 
εισφορές επικουρικής 
ασφάλισης 
αρτοποιών

Αναρτήθηκαν οι οφειλόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές για τους τέως Τομείς Επικουρικής 
Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Επικουρικής 
Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων 
(ΤΕΑΠΥΚ), περιόδων 01/01/2015-31/12/2016 και 
01/12/2012-31/12/2016 αντίστοιχα από τον ηλε-
κτρονικό-Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Τα σχετικά ειδοποιητήρια βρίσκονται στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr – Ηλεκτρο-
νικές Υπηρεσίες για Αυτοαπασχολούμενους και 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους επαγ-
γελματίες αντίστοιχα και η πρόσβαση γίνεται με 
κωδικούς taxisnet.

Η οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά υπολογί-
στηκε με μηνιαία εισφορά ύψους 41,03€ και για 
την εξόφλησή της προβλέπεται αριθμός δόσεων 
διπλάσιος του αριθμού των οφειλόμενων μη-
νών. Καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης της 
1ης δόσης είναι η 31/7/2022.

Οι ασφαλισμένοι θα ενημερωθούν σχετικά και 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Ασφαλισμένοι που τυχόν έχουν αντιρρήσεις 
ως προς την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά 
(αμφισβήτηση υποχρέωσης ασφάλισης, ύψος 
εισφοράς κ.ά.), μπορούν να υποβάλουν σχετικό 
αίτημα ανάκλησης ή τροποποίησης της εισφο-
ράς στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eisfores.teaa@efka.gov.gr για το τ.ΤΕΑΑ eisfores.
teapyk@efka.gov.gr για το τ.ΤΕΑΠΥΚ

συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά τα σχετικά 
κατά περίπτωση υποστηρικτικά των αντιρρή-
σεων έγγραφα. Διαφορετικά, οι αντιρρήσεις δεν 
θα γίνονται δεκτές.
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δέσμων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων).

• Μάνος Κρανίδης, γραμματέας διοικητικού 
συμβουλίου ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) και πρόε-
δρος της ένωσης ιδιοκτητών ακινήτων βο-
ρείων προαστίων.

Την εκδήλωση άνοιξε η κ. Ζέτα Φούντα Μουρτά, 
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της διοργανώτρι-
ας εταιρείας Τεχνοεκδοτική / T-Press και τον συ-
ντονισμό ανέλαβε ο αρχισυντάκτης του περιο-
δικού Ecotec κ. Μιχάλης Σταθακόπουλος.

Ascen.tec Forum

Σε κορυφαίο συνεδριακό γεγονός της αγοράς 
των ανελκυστήρων αναδείχθηκε το παράλληλο 
τριήμερο Ascen.tec Forum. Με ακόμη περισσό-
τερα θέματα αιχμής, οι επισκέπτες είχαν την ευ-
καιρία, μεταξύ άλλων, να ενημερωθούν για όλες 
τις εξελίξεις όσον αφορά το θεσμικό και νομικό 
πλαίσιο του κλάδου, το μέλλον της επαγγελμα-
τικής τεχνικής κατάρτισης, τα πρότυπα και την 
πιστοποίηση, την προσβασιμότητα των ατόμων 
με αναπηρία, αλλά και την ασφάλεια και τις με-
θόδους απεγκλωβισμού.

Ραντεβού το 2024!

Η κ. Βούλα Μουρτά και οι συνεργάτες της Τεχνο-
εκδοτική / T-Press εκφράζουν τις θερμές τους 
ευχαριστίες στους εκθέτες, στους συνέδρους 
και στους επισκέπτες, καθώς και σε όλους όσοι 

Τα εγκαίνια

Τα λαμπερά εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποι-
ήθηκαν το βράδυ της πρώτης ημέρας και απηύ-
θυναν χαιρετισμούς:

• Ο κ. Πάνος Σκουρολιάκος, βουλευτής Ά  
Ανατολικής Αττικής.

• Ο κ. Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕ-
ΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος).

• Η κ. Άννα Μελανίτου, μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Σύλλογος Αρχιτε-
κτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών 
– Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων)

• Ο κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος, Ά αντιπρόεδρος 
ΒΕΑ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας)

• Ο κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης, πρόεδρος 
ΒΕΘ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-
κης).

• Ο κ. Γιώργος Παπαμανώλης – Ντόζας, Πρό-
εδρος ΒΕΠ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πει-
ραιά).

• Ο κ. Γεώργιος Βλασόπουλος, πρόεδρος ΠΟ-
ΒΕΣΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων).

• Ο κ. Σεραφείμ Μαουσίδης, γενικός γραμμα-
τέας ΠΟΣΕΗ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συν-
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λούν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή έτοιμων 
προϊόντων γούνας, καθώς και στα προϊόντα αρ-
γυροχοΐας».

Στην πράξη, ωστόσο, τα παραπάνω φαίνεται 
πως δεν επαληθεύονται σε ό,τι αφορά τα κοσμή-
ματα και τα ρολόγια. Οι επαγγελματίες, μάλι-
στα, προς λύπη τους, συνεχίζουν να αντιμετω-
πίζουν αυτή τη συνθήκη, σηκώνοντας το βάρος 
του κόστους και κάνοντας λόγο για «δύο μέτρα 
και δύο σταθμά».

Η ΠΟΒΑΚΩ βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να 
επιστήσει την προσοχή στους αρμοδίους που 
λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις, ώστε να λά-
βουν υπόψιν τους την εφαρμογή της απαλλαγής 
του φόρου πολυτελείας και στα κοσμήματα.

 ■ Η ιστορία δεν 
έχει τέλος, Μόνο 
Αρχή…. Συγκίνηση- 
Υπερηφάνεια & 
Ενότητα – επέτειος  
60 χρόνων ΟΒΥΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Σε συγκινησιακό, αλλά, και εξαιρετικό κλίμα 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουνίου στην 
Αθήνα, στο ξενοδοχείο «holiday inn», στο πλαί-

υποστήριξαν και συνετέλεσαν στην άρτια διορ-
γάνωση της έκθεσης.

Οι προετοιμασίες για την επόμενη Ascen.tec ξε-
κίνησαν ήδη! Στόχος είναι το 2024 να πραγμα-
τοποιήσουμε μία ακόμη πιο δυναμική έκθεση, 
ώστε όλοι μαζί να ενισχύσουμε τη συγκεκριμένη 
αγορά. Με τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων 
επιχειρήσεων του κλάδου και με όλους εκείνους 
που φέτος δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν τους το 
επέτρεψαν οι συνθήκες ή δεν πίστεψαν σε αυτό 
το εγχείρημα.

Η Ascen.tec 2024 υπόσχεται εκπλήξεις!

 ■ Δυσαρέσκεια της 
ΠΟΒΑΚΩ για την 
παραμονή του φόρου 
πολυτελείας στο 
κόσμημα

Τη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι επαγγελ-
ματίες του κλάδου της Αργυροχρυσοχοΐας, οι 
οποίοι διαπιστώνουν ότι ο φόρος πολυτελείας 
στο κόσμημα παραμένει και μάλιστα υψηλός.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε η πρόσφατη 
«απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να κα-
ταθέσει προς ψήφιση διάταξη που προβλέπει 
την κατάργηση του Φόρου Πολυτελείας 10% στα 
γουνοποιητικά προϊόντα, στα αγαθά που αποτε-
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μαχων και αξιόλογων συναδέλφων για την προ-
σφορά τους στην Ομοσπονδία και γενικότερα 
στον κλάδο.

Ειδικότερα, Βραβεύτηκε ο πρώην πρόεδρος της 
ΟΒΥΕ, Ηλίας Χούντας. Το βραβείο απένειμε ο 
πρόεδρος του Δ.Σ., της ΟΒΥΕ, Δημήτρης Βαργι-
άμης.

Ακολούθησαν οι βραβεύσεις των συναδέλφων 
: Κωνσταντίνου Λάππα από τον Β́ αντιπρόεδρο 
της ΟΒΥΕ, Δημήτρη Καϊλάρη, του Κωνσταντίνου 
Αθανασόπουλου από τον ταμία Κωνσταντίνο 
Σαγώνα, και του Θεόδωρου Μπομπόνη από το 
γενικό Γραμματέα, Παναγιώτη Παπαργύρη.

Όλοι οι παρόντες συνάδελφοι, που βραβεύτη-
καν μίλησαν για την ενότητα του κλάδου ενώ, 
τόνισαν- μεταξύ και άλλων- ότι αισθάνονται 
όμορφα για την ιδιαίτερη τιμή της διοίκησης 
την οποία και ευχαρίστησαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της ΟΒΥΕ 
προσκάλεσε για να βραβεύσει και τους συνα-
δέλφους : Π. Ασλανίδη, Γ. Κωνσταντέλλο, Α. Σί-
σκο, Γ. Τοδίτσκα και Δ. Ταξιάρχη, οι οποίοι για 
διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να παρευρε-
θούν. Τα βραβεία τους παρέλαβαν εκπρόσωποι 
συνδέσμων, που ανήκαν.

Επίσης, για την πολυετή του προσφορά στο Σ.Κ. 
των Ε.Β.Ε. βραβεύτηκε από τη διοίκηση ο πρόε-
δρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος Καββαθάς, καθώς και 
ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Ε.Ε.Α 
για τη συνεχή προσφορά του στον Επιμελητηρι-

σιο της Γ.Σ., της Ομοσπονδίας, επετειακή κλαδι-
κή εκδήλωση για τα 60 χρόνια από την ίδρυση 
της ΟΒΥΕ (1962-2022).

«Η ιστορία δεν έχει τέλος, μόνο αρχή ….» το 
κεντρικό μήνυμα της επετείου 60 χρόνων, που 
εκφώνησε ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Δημήτρης Βαρ-
γιάμης, κατά την έναρξη εργασιών της ΓΣ., το 
Σάββατο 18 Ιουνίου, δίνοντας παράλληλα το 
έναυσμα για την έναρξη της εορταστικής επε-
τείου.

Τις εργασίες της εορταστικής επετείου, συντό-
νιζε ο Á  αντιπρόεδρος της ΟΒΥΕ, Ιορδάνης Πα-
παδόπουλος.

Στο βήμα.., ο Επίτιμος πρόεδρος της ΟΒΥΕ, 
Σπύρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος φανερά 
συγκινημένος, περιέγραψε στιγμές και γεγονό-
τα, που υπήρξαν Ορόσημα για την ιστορία της 
Ομοσπονδίας.(θεσμοθέτηση επαγγέλματος Π.Δ. 
38/1991 κα. Σημαντικά). Αξίζει να αναφερθεί, 
ότι το «παρών» στην επέτειο της Ομοσπονδίας 
έδωσε και το Μέλος της τότε ομάδας εργασί-
ας του Π.Δ 38/1991, κ. Μ. Καρατρασόγλου, που 
μαζί με τον επίτιμο πρόεδρο της ΟΒΥΕ και άλλα 
Μέλη, συνέταξαν το σχέδιο του Π.Δ. 38/1991 του 
κλάδου, που αποτέλεσε τη θεμελιώδη βάση για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του επαγγέλματος

Επίσης, την επέτειο της ΟΒΥΕ, τίμησε και κόσμη-
σε με την παρουσία του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, 
Γεώργιος Καββαθάς, που για ακόμη μια φορά 
εξέπληξε ευχάριστα το σώμα απονέμοντας τιμη-
τική πλακέτα της ΓΣΕΒΕΕ στην ΟΒΥΕ, την οποία 
και παρέδωσε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Επιπροσθέτως, την επέτειο 60 χρόνων τίμησαν 
με την παρουσία τους, ο πρόεδρος του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), κ. 
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος της Πα-
νελληνίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινο-
σιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ), κ. Θεόφιλος 
Παγιάτης και ο Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ) κ. Κωνσταντίνος 
Δαμίγος, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών του 
χώρου. Οι προαναφερθέντες επίσημοι προ-
σκεκλημένοι απηυθύναν χαιρετισμό στο σώμα 
όσον αφορά στην επέτειο των 60 χρόνων από 
την ίδρυση της ΟΒΥΕ.

Όσο περνούσαν τα λεπτά, η «συγκίνηση μεγά-
λωνε» με αποκορύφωμα τις βραβεύσεις παλαί-
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συγγραφέας).

Οι εργασίες της Γ.Σ. συνεχίστηκαν την 
Κυριακή 19/6/2022.

Αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος, επι των 
θεμάτων Ημερησίας Διάταξης, αλλά και γενι-
κότερα κλαδικά και Περιφερειακά θέματα, ενώ 
αναδείχθηκαν και ζητήματα που θα διερευ-
νηθούν από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, η 
οποία λειτουργεί ανοιχτά, συντεταγμένα και 
συλλογικά για την υπεράσπιση των εννόμων 
συμφερόντων των μελών όλης της χώρας, χωρίς 
διαχωρισμούς.

Όσον αφορά στις ψηφοφορίες η Γ.Σ. των αντι-
προσώπων υπερψήφισε τα θέματα που είχαν 
τεθεί προς ψηφοφορία στην Ημερησία διάταξη 
με συντριπτική πλειοψηφία δίνοντας συγκατά-
θεση και έγκριση στη διοίκηση να συνεχίσει το 
έργο της.

Ολοκληρώνοντας, το εξαιρετικά σημαντικό από 
τη Γ.Σ., και την εορταστική επέτειο, είναι ότι ο 
κλάδος έδειξε ποιοτικά χαρακτηριστικά, και 
αυτό που μένει και παραμένει διαχρονικά αναλ-
λοίωτο είναι η Υπερηφάνεια και η Ενότητα που 
τον χαρακτηρίζει.

 ■ Το ΒΕΑ στην 
εκδήλωση για τα 60 
χρόνια της ΟΒΥΕ 

Χαιρετισμός Ά  Αντιπροέδρου Κ. Δαμίγου 

Στην επετειακή κλαδική εκδήλωση για τα 60 
χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας Βιοτε-
χνών Υδραυλικών Ελλάδας (1962-2022) παρευ-
ρέθηκε ο Ά  αντιπρόεδρος του ΒΕΑ Κωνσταντί-
νος Δαμίγος, επισημαίνοντας ότι «Το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Αθήνας, χαιρετίζει την αδιάκοπη 
και σταθερή συνεισφορά της ΟΒΥΕ ως ανώτατου 
συνδικαλιστικού οργάνου του κλάδου με σωμα-
τεία σε όλη την χώρα και χιλιάδες Μέλη». 

Το Μητρώο του Β.Ε.Α. αριθμεί πάνω 1.200 συνα-
δέλφους Υδραυλικούς οι οποίοι μακάρι να εκ-
προσωπηθούν και στο Διοικητικό μας Συμβού-

ακό θεσμό της χώρας.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας, επίσης βράβευσε 
την κ. Βούλα Μουρτά για τη συνεχή υποστήριξή 
της σε δράσεις του κλάδου, το βραβείο απένειμε 
στην κ. Μουρτά, ο πρόεδρος, Δημήτρης Βαργιά-
μης.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδί-
ας, ευχαρίστησαν όλους τους συναδέλφους για 
τη μαζική συμμετοχής τους, αλλά και την προ-
σφορά τους στον κλάδο, τις εταιρείες του χώρου 
που υποστήριξαν τις εκδηλώσεις, τον κλαδικό 
Τύπο (υδραυλικό & θερμουδραυλικό) για τον πο-
λυετή αγώνα τους στην ενημέρωση του κλάδου, 
και ασφαλώς τον επίτιμο πρόεδρο της ΟΒΥΕ, Σ. 
Αναγνωστόπουλο και τους παλαίμαχους συνα-
δέλφους, Η. Χούντα, Κ. Λάππα, Κ. Αθανασόπου-
λο, Π. Ασλανίδη, Γ. Κωνσταντέλλο, Α. Σίσκο, Θ. 
Μπομπόνη, Γ. Τοδίτσκα και Δ. Ταξιάρχη, για την 
πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά τους στην 
Ομοσπονδία και γενικότερα στον κλάδο.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο αδιάλειπτος αγώ-
νας από το 1962 και μετέπειτα για σωστές και 
ποιοτικές εγκαταστάσεις για τη Θεσμοθέτηση 
των αδειών κ.α., μέσα από την έκδοση του Π.Δ. 
38/1991, συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάπτυξη του επαγγέλματος.

Ο κλάδος – η Ομοσπονδία, συνεχίζει τον αγώνα 
για ποιοτικές εγκαταστάσεις και αγωνίζεται για 
τον εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού συστή-
ματος και τη σύνδεσή του με την αγορά.

Επίσης, αγωνίζεται για τη δημιουργία και θέσπι-
ση νέων σύγχρονων κανονισμών για τη θέρμαν-
ση, την ύδρευση, τον καθαρισμό των δικτύων 
θέρμανσης. Μεταξύ και άλλων, μακροπρόθε-
σμος στόχος της ΟΒΥΕ, είναι η συμμετοχή των 
πρωτοβάθμιων σωματείων και της Ομοσπονδί-
ας στο χτίσιμο του επαγγέλματος και στην ποι-
οτική και «υγιής» εξέλιξή του.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια της 
ομοσπονδίας ολοκληρώθηκαν με το σαφές και 
ενωτικό μήνυμα του προέδρου του ΔΣ της ΟΒΥΕ, 
Δημητρίου Βαργιάμη «Μόνοι μας μπορούμε να 
κάνουμε τόσα λίγα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε 
τόσα πολλά». (Έλεν Άνταμς Κέλερ – Αμερικανίδα 
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ντας ταυτόχρονα την εξωστρέφεια της χώρας, 
η Enterprise Greece εγκαινιάζει την Enterprise 
Greece Exports Academy, μία Ακαδημία Ανάπτυ-
ξης Εξαγωγικών Δεξιοτήτων.

Η Enterprise Greece Exports Academy παρέχει 
στοχευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση, εξατο-
μικευμένη συμβουλευτική και τεχνικές γνώσεις 
για παραγωγικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρο-
νται να διεισδύσουν σε σημαντικές αγορές, να 
αναπτύξουν τις πωλήσεις τους και να εδραιω-
θούν σε αυτές.

Το εκπαιδευτικό έργο της Ακαδημίας εγκαινι-
άζεται με το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ενδυ-
νάμωση Εξαγωγικών Δεξιοτήτων», το οποίο 
ξεκινάει τον Ιούνιο του 2022 και περιλαμβάνει 
δύο συμπληρωματικά σεμινάρια τα οποία θα 
διεξαχθούν διαδικτυακά σε ολιγομελή τμήμα-
τα, μέχρι 15 ατόμων. Το καθένα εξ’ αυτών ολο-
κληρώνεται σε δύο τρίωρες διαδικτυακές συ-
νεδρίες. Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου, 
θα απονεμηθεί στους εκπαιδευομένους πιστο-
ποιητικό παρακολούθησης. Βάσει ζήτησης, θα 
προγραμματιστεί δεύτερος κύκλος διεξαγωγής, 
το ερχόμενο φθινόπωρο.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων που ειδι-
κεύονται α) στις πωλήσεις, β) στην ανάπτυ-
ξη νέων αγορών και γ) στο μάρκετινγκ και

• Εξαγωγικές εταιρίες προϊόντων ή/και υπη-
ρεσιών, από κάθε επιχειρηματικό κλάδο, με 
υπάρχουσα ή δυνητική εξαγωγική δραστη-
ριότητα.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας 
λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών 
(έως 15 άτομα ανά τμήμα).

Πληροφορίες για τα σεμινάρια

Ανάπτυξη Πωλήσεων μέσω στοχευμένης Συμμε-
τοχής σε Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
συμμετοχής: 28 Ιουνίου 2022

Τεχνικές Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας για Ανά-
πτυξη Εξαγωγών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
συμμετοχής: 5 Ιουλίου 2022

λιο από τις επόμενες εκλογές. 

«Οι τεχνικοί κλάδοι, αποτελούν για το Βιοτε-
χνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, ένα σημαντικό 
τμήμα του Μητρώου μας. Όπως ίσως ήδη γνω-
ρίζετε, το Επιμελητήριό μας, έχει εστιάσει στην 
αναβάθμιση της κατάρτισης. Έχει καταγράψει 
ήδη και το εκφράζει δημοσίως στις παρεμβάσεις 
του, ότι οι Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ειδικότερα 
σε κλάδους που απαιτούν τεχνική εξειδίκευση, 
αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυ-
σκολία στην εύρεση καταρτισμένου τεχνικού 
προσωπικού. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί 
σοβαρά από την Πολιτεία, δεδομένου ότι το 
πρόβλημα αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε μαρα-
σμό τις μικρές επιχειρήσεις. 

Ζητάμε λοιπόν, τη συνεργασία και τις προτάσεις 
σας, σας με σκοπό ν’ ανταποκριθούμε στο ύψος 
των σύγχρονων απαιτήσεων της αγοράς και της 
οικονομίας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και να 
ευχηθώ η δυνατή παρουσία της ΟΒΥΕ στα δρώ-
μενα, να εξακολουθήσει με την ίδια δυναμική 
και στο μέλλον.

Θερμά συγχαρητήρια για την εκδήλωσή σας σή-
μερα! Εύχομαι η κάθε μέρα, να σας φέρνει και 
πιο κοντά στην επιτυχία των στόχων σας!», ανέ-
φερε ο κ. Δαμίγος. 

 ■ Δυο νέα Διαδικτυακά 
σεμινάρια για 
εξαγωγείς 

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εμπορίου (Enterprise Greece), ο αρμόδιος 
εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, για την προώθηση των εξα-
γωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της προτεραιότητας να 
εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει τις ελληνικές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις, συστήνει μία νέα υπη-
ρεσία: την Enterprise Greece Exports Academy.

Βρισκόμενη εμπράκτως δίπλα στον Έλληνα εξα-
γωγέα, με στόχο να συνδράμει στην προσπά-
θειά του να προσεγγίσει νέες αγορές, ενισχύο-
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κλειο Κρήτης, μετά από απόφαση της Διοίκησης 
για την αποκέντρωση των εργασιών της Ομο-
σπονδίας και την ενεργή παρουσία της στους 
τόπους όπου δραστηριοποιούνται οι Σύλλογοι 
μέλη της.

Κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά 
και έχοντας επίγνωση της σημασίας της αποτί-
μησης της αξίας του έργου των ανθρώπων που 
εργάστηκαν για το συμφέρον του κλάδου, ανα-
γνωρίστηκε η προσφορά παλαιότερων μελών 
μέσα από τη θεσμική τους θέση και τιμήθηκαν 
τα παλαίμαχα μέλη της ΠΟΒΑΚΩ, κυρία Βάνα 
Περρή και κύριος Γεώργιος Κουναλάκης.

Η τέλεση της απόδοσης τιμής διενεργήθηκε προ 
ημερησίας διατάξεως, στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Στην κυρία Βάνα Περρή και τον κύριο Γεώργιο 
Κουναλάκη απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα και 
αναμνηστικός πάπυρος, ενώ ο Πρόεδρος της 
ΠΟΒΑΚΩ, κύριος Πέτρος Καλπακίδης απηύθυνε 
ευχαριστήριο λόγο και έκανε μνεία στο άξιο 
έργο τους και το σημαντικό στίγμα που άφησαν 
στην ιστορική πορεία της Ομοσπονδίας. 

Οι τιμώμενοι δέχθηκαν τα δώρα και ακολούθη-
σε ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, στα πλαίσια της 
αναγνώρισης της σημασίας της Ομοσπονδίας 
στη συνέχιση του κλάδου της ελληνικής αργυ-
ροχρυσοχοΐας.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Κουναλάκης παρότρυνε 
τους παρευρισκόμενους να δώσουν τον καλύ-
τερο εαυτό τους και να συνεχίσουν το έργο της 
Ομοσπονδίας, κρατώντας την ζωντανή, καθότι 
έχει υπάρξει ιστορικά ένας σημαίνοντας οργα-
νισμός για τον κλάδο. 

Η κυρία Περρή συγκινημένη, ανέφερε ότι ο δι-
κός τους αγώνας υπήρξε δύσβατος στο παρελ-
θόν, χωρίς ηλεκτρονικά μέσα και τις ευκολίες 
της σύγχρονης εποχής και ευχήθηκε δύναμη για 
τη συνέχιση του αγώνα και τη στήριξη της Ομο-
σπονδίας, ώστε να συνεχίζει τις δράσεις της και 
να διασφαλίσουν οι νεότεροι την ύπαρξη και τη 
δυναμική της ΠΟΒΑΚΩ.

 ■ Επιχειρηματικές 
συναντήσεις για τη 
σύναψη συνεργασιών 
στη Διεθνή Έκθεση 
Ποσειδώνια 2022

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, μέλος 
του δικτύου Enterprise Europe Network–Hellas, 
προσκαλεί τους φορείς του τομέα της Ναυπη-
γικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού Εξοπλισμού 
& της Θαλάσσιας Τεχνολογίας σε διεθνές forum 
επιχειρηματικών συναντήσεων στις 7,8 & 9 Ιου-
νίου 2022 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 
Ποσειδώνια 2022. 

Η εκδήλωση MariMatch 2022 διοργανώνεται από 
το ΕΚΤ σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελη-
τήριο Αθηνών και το ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με την υποστή-
ριξη της ομάδας “Maritime Industries & Services” 
του δικτύου Enterprise Europe Network.

Η εκδήλωση MariMatch at Posidonia 2022, απο-
τελεί μοναδική ευκαιρία για επιχειρήσεις από 
την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για επαφές με 
δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό, νέους 
πελάτες/προμηθευτές και νέες τεχνολογίες, κα-
θώς και για επιχειρήσεις από το εξωτερικό που 
ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά και τις 
επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην 
Ελλάδα.

 ■ ΠΟΒΑΚΩ- Εκδήλωση 
βράβευσης παλαιών 
μελών 

Με επιτυχία διεξήχθη η Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βι-
οτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών 
Ωρολογοπωλών, στις 5 Ιουνίου 2022 στο Ηρά-
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Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάπτυξη και ανά-
δειξη του ελληνικού κοσμήματος, με το βλέμμα 
στραμμένο στη συμπλήρωση ενός αιώνα από 
την καταστροφή στη Μικρά Ασία, εμπνευσμένη, 
παράλληλα, από την ένδοξη και λαμπερή περίο-
δο πριν από αυτή.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

• Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και 
ομάδες μαθητών, έως διμελείς

• Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού ή/και ομά-
δες σχεδιαστών, έως διμελείς

• Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, 
σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρίες κ.λπ., που 
ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά 
με το σχέδιο και μπορούν να συμμετέχουν 
μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας.

 ■ ΠΟΒΑΚΩ- 33ος 
Πανελλήνιος 
διαγωνισμός 
Φιλοτέχνησης 
Σχεδίου Κοσμήματος

Τον 33 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης 
Σχεδίου Κοσμήματος προκηρύσσει η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών.

Με τίτλο «1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνι-
κό Κόσμημα 100 χρόνια μετά», η ΠΟΒΑΚΩ πραγ-
ματοποιεί και τη φετινή διοργάνωση σε συνερ-
γασία με την ΔΕΘ HELEXPO.
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Σημειώνεται πως οι όροι και οι προϋποθέσεις για 
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, είναι αναρτημένα 
σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΠΟΒΑ-
ΚΩ &amp; της ΔΕΘ – HELEXPO και στην επίσημη 
ιστοσελίδα τους (www.povako.gr &amp; www.
helexpo.gr), καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνι-
σμού.

 ■ Διεθνής έκθεση 
MICAM MILANO 2022

Η MICAM Milano είναι μια από τις κορυφαί-
ες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις της βιομηχα-
νίας υποδημάτων που προωθείται από την 
Assocalzaturifici. Είναι μια μοναδική εκδήλωση 
με πάνω από 1700 συλλογές υποδημάτων σε 
κάθε έκδοση, συνδυάζοντας επιτυχώς τις επι-
χειρήσεις και τη μόδα. Η εκδήλωση πραγματο-
ποιείται στο Μιλάνο δύο φορές το χρόνο, τον 
Φεβρουάριο και τον Σεπτέμβριο, στην περιοχή 
της εμπορικής έκθεσης Fiera Milano Rho. Πα-
ρουσιάζει τις συλλογές φθινοπώρου / χειμώνα 
και άνοιξης / καλοκαιριού για το επόμενο έτος, 
αντίστοιχα.

Η έκθεση καταλαμβάνει έκταση περίπου 60.000 
τετραγωνικών μέτρων και φιλοξενεί περισσό-
τερες από 1.200 εταιρείες κάθε έκδοση, εκ των 
οποίων περισσότερες από 570 είναι διεθνείς. 
Μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από 30 διαφορε-
τικές χώρες.

Η MICAM αποτελεί σημείο συνάντησης για 
επαγγελματίες της βιομηχανίας υποδημάτων 
από όλο τον κόσμο.

Με 45.000 εμπορικούς επισκέπτες, εκ των οποί-
ων οι μισές προέρχονται από περίπου 130 ξένες 
χώρες, η MICAM επιβεβαιώνει το ρόλο της ως 
η καλύτερη πλατφόρμα για την προώθηση νέων 
συλλογών. Ταυτόχρονα, είναι επίσης μια εξαι-
ρετική ευκαιρία εμπορικής δικτύωσης και δημι-
ουργίας νέων εμπορικών επαφών.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece θα υποστηρί-
ξει τις ελληνικές εταιρείες που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν για εκθεσιακά περίπτερα έως 50 
τετραγωνικά μέτρα ανά συμμετοχή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτή-
σεως συμμετοχής ορίζεται η 21 η Σεπτεμβρίου, 
ημέρα Τετάρτη, έτους 2022 και ώρα 15:00.

Στην οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού, 
μετέχουν:

• Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυ-
ροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογο-
πωλών (ΠΟΒΑΚΩ)

• Σύλλογος Κοσμηματοπωλών – Ωρολογοπω-
λών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ)

• Συντεχνία Χρυσοχόων – Αργυροχρυσοχόων 
Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ)

• Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών (ΣΑΑ)

• ΔΕΘ-HELEXPO
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θορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της 
σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου 
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και 
προεξόφλησης.

Επίσης, οι υπουργικές αποφάσεις προβλέπουν 
ότι δεν επιτρέπεται η υπαγωγή της οφειλής (επι-
στρεπτέο ποσό) σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής 
οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, 
συμφωνίας ή απόφασης διοικητικού οργάνου.

Τα ποσά που επιστρέφονται

Τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι 
«κουρεμένα» έως 75%, με τη διαγραφή των πο-
σών να κλιμακώνεται ανάλογα με τη μείωση του 
τζίρου και τον χρόνο έναρξης της επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας.

Ειδικότερα θα πρέπει να επιστραφεί:

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργα-
σιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν 
υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακα-
θάριστα έσοδα το 2019:

• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των 
εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της 
επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με 
τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρε-
σιών του φορολογικού έτους 2019 και η επι-
χείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 
φορολογικό έτος 

• 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των 
εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της 
επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% 
και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλή-
σεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογι-
κού έτους 2019 και καταγράφει ζημίες προ 
φόρων το φορολογικό έτος 2020

• 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επι-
χειρήσεις 

Για 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, όπως αυτό προκύ-

 ■ Έρχονται τα 
ειδοποιητήρια για 
την επιστρεπτέα 
προκαταβολή – Ποιοι 
κινδυνεύουν με 100% 
επιστροφή

Ανοίγει ο δρόμος για την αποστολή του λογα-
ριασμού της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 
700.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις, μετά 
την έκδοση των δύο πρώτων υπουργικών απο-
φάσεων για τους κύκλους 3 και 4 που δημοσιεύ-
τηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αμέσως μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστι-
κών στον ατομικό λογαριασμό των δικαιούχων 
στο myaade.gr, θα έχουν χρονικό περιθώριο έως 
τις 29 Ιουλίου 2022 να επιλέξουν για κάθε επι-
στρεπτέα προκαταβολή που έλαβαν την περί-
οδο της πανδημίας εάν θα εξοφλήσουν εφάπαξ 
την οφειλή, για να κερδίσουν επιπλέον κούρεμα 
15%, ή θα αποπληρώσουν την οφειλή σε έως 96 
άτοκες δόσεις. 

Κίνδυνος επιστροφής 100% της ενίσχυσης

Σε περίπτωση, που κατά τον έλεγχο της επιχεί-
ρησης από τις αρμόδιες αρχές διαπιστωθεί μη 
τήρηση των όρων, υπέρβαση του ανώτατου ορί-
ου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων εί-
ναι άμεσα απαιτητό:

• το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης 
στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι 
δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους της πα-
ρούσας ή

• το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην 
περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιού-
χος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, 
εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης 
της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό κα-
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νες έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σωρευτικά, 
ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο 
Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελι-
ών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ).

Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του 
ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Αύγουστο 
2020 έως και Δεκέμβριο 2020 και διαιρείται με 
τον αριθμό των μηνών, ήτοι με τον αριθμό πέ-
ντε.

Η κρίσιμη ρήτρα 

Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρό-
τερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απα-
σχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 
2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020 κατά περίπτω-
ση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υπο-
χρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομέ-
νων.

Ως αριθμός εργαζομένων αναφοράς ορίζεται 
το ελάχιστο μεταξύ των εργαζομένων που απα-
σχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 
2020 και κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Για τον ανωτέρω έλεγχο λαμβάνονται υπόψη τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στο σύστημα ΕΡ-
ΓΑΝΗ, όπως αυτά διαβιβάζονται από το ΕΡΓΑΝΗ 
στην ΑΑΔΕ για το σκοπό αυτό.

Επιστρεπτέα 4 

Για την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙV η επιχεί-
ρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η 
Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συ-
στήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που 
είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 
είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η 
Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστή-
ματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να δι-
ατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης 
που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Για τον υπολογισμό, στον αριθμό των εργαζο-
μένων αναφοράς προστίθεται για τον μήνα Σε-
πτέμβριο 2020 και για κάθε έναν από τους επό-

πτει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για 
τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής ή 
έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των 
εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της 
επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με 
τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρε-
σιών του φορολογικού έτους 2019 και η επι-
χείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 
φορολογικό έτος 2020

• 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές 
επιχειρήσεις. 

Πώς υπολογίζεται το απαιτούμενο επίπεδο 
απασχόλησης

Στις αποφάσεις περιγράφεται ο τρόπος με τον 
οποίο θα υπολογίζεται το απαιτούμενο επίπε-
δο απασχόλησης στις διάφορες περιόδους που 
αναφέρονται στα πλαίσια των επιστρεπτέων 
προκαταβολών:

Επιστρεπτέα 3

Συγκεκριμένα για την επιστρεπτέα προκαταβο-
λή ΙΙΙ η επιχείρηση υποχρεούται:

• να έχει διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 
2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθ-
μό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά 
την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχεί-
ων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

• Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομέ-
νων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά 
την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος 
από αυτόν που απασχολούσε κατά την 1η 
Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του 
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υπο-
χρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγού-
στου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον 
αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε 
κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Για τον υπολογισμό, στον αριθμό εργαζομένων 
αναφοράς προστίθεται για τον μήνα Αύγουστο 
2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μή-
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Το νομοσχέδιο προβλέπει μείωση του φόρου ει-
σοδήματος κατά 30% ή 50% για διάστημα έως 
και 9 ετών, ώστε να πειστούν περισσότερες 
εταιρείες η επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα βιωσιμότητας, να συγχωνευθούν, 
προκειμένου να ενισχθούν αντέχοντας τις πα-
ρενέργειες διαφόρων κλυδωνισμών που υφί-
στανται στη λειτουργία τους από την πανδημία 
ή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αλλωστε η αύξηση του μέσου μεγέθους της ελ-
ληνικής επιχείρησης είναι μία από τις αλλαγές 
του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικο-
νομίας, που επιδιώκει η κυβέρνηση. 

Ετσι, στην περίπτωση που επιλέξουν τον δρόμο 
της συγχώνευσης, η έκπτωση φόρου θα διαμορ-
φωθεί στο 15,5% για επιχειρήσεις και επαγγελ-
ματίες και 11% για αγρότες από το 22% που εί-
ναι σήμερα ο φορολογικός συντελεστής, με την 
προϋπόθεση ότι η νέα νομική οντόνητα που θα 
δημιουργηθεί θα έχει διάρκεια ζωής για τουλά-
χιστον πέντε έτη.

Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων απευθύνονται 
κυρίως σε μεσαίες και οι συνεργασίες σε μικρές 
επιχειρήσεις ενώ πριμοδοτούνται πετυχημένες 
μορφές συνεργασίας όπως η συμβολαιακή γε-
ωργία και το franchising. 

Στόχος όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθε-
ση που συνοδεύει το νομοσχέδιο είναι η δημι-
ουργία ενός σύγχρονου και σταθερού θεσμικού 
πλαισίου που προωθεί και δίνει ουσιαστικά κί-
νητρα στους μετασχηματισμούς και τις συνερ-
γασίες των επιχειρήσεων, οι οποίες, με τη σειρά 
τους, θα γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς και 
θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την 
παραγωγικότητά τους, ενισχύοντας τις θέσεις 
απασχόλησης.

Το νομοσχέδιo ήταν μία από τις δεσμεύσεις που 
είχε η χώρα προκειμένου να εισπράξει την πρώ-
τη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει:

• Η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος 
στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχει-
ρήσεων ανέρχεται σε 30% υπό τις ακόλου-
θες προϋποθέσεις:

 − ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των 
μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομι-

μενους μήνες έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, 
σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσλη-
ψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθ-
μός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο 
Ε6 ΕΡΓΑΝΗ).

Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του 
ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Σεπτέμβριο 
2020 έως και Δεκέμβριο 2020 και διαιρείται με 
τον αριθμό των μηνών, ήτοι με τον αριθμό τέσ-
σερα.

Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μι-
κρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που 
απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά 
περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανω-
τέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των 
εργαζομένων.

Ως αριθμός εργαζομένων αναφοράς ορίζεται το 
ελάχιστο μεταξύ των εργαζομένων που απασχο-
λούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 
2020 και κατά την 1η Μαρτίου 2020. Για τον ανω-
τέρω έλεγχο λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπως 
αυτά διαβιβάζονται από το ΕΡΓΑΝΗ στην ΑΑΔΕ 
για το σκοπό αυτό.

 ■ Πιο ελκυστικά τα 
φορο-κίνητρα για 
συγχωνεύσεις 
επιχειρήσεων – 
Έκπτωση φόρου 30% 
- 50%

Mε πιο ελκυστικά φορολογικά κίνητρα για 
συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών όπως 
δικηγόροι, αρχιτέκτονες, λογιστές αλλά και 
αγροτών κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο 
του υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανά-
πτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών ή/και 
εταιρικών μετασχηματισμών»
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επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ 
των εισφερόμενων ατομικών επιχειρή-
σεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταί-
ας τριετίας.

• Στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προ-
σώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, πα-
ρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την 
καταβολή φόρου εισοδήματος κατά ποσοστό 
50% επί των κερδών, τα οποία προκύπτουν 
από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, με βάση τη φο-
ρολογική νομοθεσία, υπό προϋποθέσεις.

• Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχεί-
ρησης το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 
σε διάστημα 9ετών ενώ στην περίπτωση 
συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό 
όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνερ-
γαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται 
επί των κερδών που προκύπτουν από τη συ-
νεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα 
τριων ετών

• Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των ζη-
μιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων 
στον ισολογισμό της νέας επιχείρησης και η 
δυνατότητα φορολογικού συμψηφισμού αυ-
τών με τα κέρδη της νέας επιχείρησης, απαλ-
λάσσεται η νέα επιχείρηση από την καταβολή 
φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την 
υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων του ενερ-
γητικού της σε τρίτο, καταργείται ο φόρος 
συγκέντρωσης κεφαλαίου, αναγνωρίζεται 
έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιού-
νται για την απόκτηση τίτλων στην περίπτω-
ση εξαγοράς επιχείρησης και προβλέπεται η 
δυνατότητα μεταβίβασης των διοικητικών 
αδειών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων 
των προσωποπαγών αδειών, στην περίπτωση 
μετασχηματισμού επιχείρησης.

• Ως «νέα εταιρεία» νοείται η εταιρεία που 
προκύπτει από οποιασδήποτε μορφής μετα-
σχηματισμό επιχειρήσεων, συμπεριλαμβα-
νομένων των εταιρικών μετασχηματισμών 
και της εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε 
οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενη ή νέα 
εταιρεία.

κών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, λαμ-
βάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριε-
τία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 
150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας 
ή ατομικής επιχείρησης

 − κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δη-
λαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών 
των τελευταίων εγκεκριμένων και δημο-
σιευμένων οικονομικών καταστάσεων 
ή, κατά περίπτωση, αφαιρουμένων των 
μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος από το ποσό των 375.000 
ευρώ

 − η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους 
από 9 εργαζόμενους, με πλήρη απασχό-
ληση.

• Η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος 
στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων 
ανέρχεται στο 30% εφόσον, καθένα από 
τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο 
εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού 
προσώπου ή της νομικής οντότητας ποσό 
ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού 
του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του 
νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής 
οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των 
125.000 ευρώ

• Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής 
επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε 
οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε 
περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρή-
σεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προ-
σώπου η έκπτωση στον φόρο ανέρχεται στο 
30% εφόσον:

 − η εισφερόμενη ατομική επιχείρηση έχει 
πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών του-
λάχιστον προ τριετίας από την ημερομη-
νία της εισφοράς,

 − η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με 
το διπλογραφικό σύστημα, και

 − σε περίπτωση εισφοράς περισσότερων 
ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργα-
σιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή με-
γαλύτερος κατά ποσοστό εκατόν 150% 
από τον κύκλο εργασιών της ατομικής 
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 ■ Έρχονται επιστροφές-
εξπρές ΦΠΑ σε 
επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες

Επιστροφές-εξπρές ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και 
τους επαγγελματίες μέσω αυτοματοποιημένων 
διαδικασιών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων μέχρι το τέλος του έτους, με 
στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της αγο-
ράς.

Πρόκειται για ένα από τα πέντε κομβικά έργα 
στον τομέα της φορολογίας που έχουν ενταχθεί 
στο Eθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και θα δημιουρ-
γήσει τη νέα ψηφιακή εφορία. Με το νέο σύστη-
μα συναλλαγών θα περιοριστεί η ανθρώπινη 
παρέμβαση και τα διοικητικά και γραφειοκρατι-
κά εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη στις επι-
στροφές ΦΠΑ.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα υπο-
βάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά και θα 
ενημερώνονται μέσω e-mail όταν η υπόθεσή 
τους προωθείται για επεξεργασία χωρίς έλεγχο.

Στόχος είναι οι εξπρές επιστροφές να καλύψουν 
σταδιακά τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτη-
μάτων που θα υποβάλλονται στη σχετική πλατ-
φόρμα.

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης

Κύριοι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι:

• Η επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ που σή-
μερα παρουσιάζουν συχνά σημαντικές κα-
θυστερήσεις.

• Η αντιμετώπιση της απάτης στις επιστροφές 
ΦΠΑ με βάση τις αρχές ανάλυσης κινδύνου.

• Η αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των 
διαδικασιών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

• Η επίτευξη του στόχου για άμεση επιστροφή 
ΦΠΑ, χωρίς έλεγχο στο 97% των αιτήσεων

• Η υποστήριξη των συνεπών επιχειρήσεων 
και την αύξηση της διαφάνειας.

Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκε-
ντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηρι-
στικά:

 − δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε 
μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ 
μη συνδεδεμένων προσώπων, , δυνάμει 
της ίδρυσης οποιασδήποτε μορφής νο-
μικού προσώπου ή άλλης νομικής οντό-
τητας από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξι-
ών, των συνεταιρισμών, των οργανώσε-
ων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρ-
τήτως νομικής μορφής ή με αντικείμενο 
τη συμβολαιακή γεωργία ή τη σύμβαση 
δικαιόχρησης (franchising),

 − έχει σκοπό την από κοινού προώθηση 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
των συνεργαζόμενων εταιρειών ή προ-
σώπων,

 − διαρκεί για τουλάχιστον 5 έτη από την 
ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή 
ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της 
νομικής οντότητας, και

 − ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των 
εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβά-
νοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, 
είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% 
του κύκλου εργασιών της εταιρείας με 
τον μεγαλύτερο, μεταξύ των συνεργαζό-
μενων εταιρειών, μέσο κύκλο εργασιών 
της τελευταίας τριετίας. 

• Κατά τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχε-
τικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσια-
κών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επι-
χειρήσεων στα δημόσια βιβλία, προβλέπεται 
η καταβολή μόνο των πάγιων δικαιωμάτων 
εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και 
Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, 
ποσού ύψους 300 ευρώ, ενώ αποκλείεται 
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, κλπ.

• Η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος πα-
ρέχεται από το επόμενο έτος της ημερομη-
νίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού 
εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή της ημε-
ρομηνίας πραγματοποίησης εισφοράς ατο-
μικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής 
εταιρεία ή της ημερομηνίας έναρξης της 
οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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χρόνους στις επιστροφές ΦΠΑ στερώντας πο-
λύτιμη ρευστότητα από τις επιχειρήσεις σε μια 
ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την επανεκκί-
νηση και την «απόσβεση των ζημιών» από την 
πανδημία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ιταλία καθυστερεί 
τις επιστροφές ΦΠΑ 62 εβδομάδας, η Κύπρος 
43 και η Ελλάδα 31 εβδομάδες. Σύμφωνα με την 
έκθεση, μία μέση επιχείρηση της ΕΕ χρειάζεται 
περισσότερες από 9 ώρες για να συμμορφωθεί 
με τις διαδικασίες για την επιστροφή ΦΠΑ και 
περισσότερες από 17 εβδομάδες για να λάβει 
επιστροφή ΦΠΑ.

 ■ Εφορία: Αντιμέτωποι 
με αυτόματες 
κατασχέσεις πάνω 
από 2 εκατομμύρια 
οφειλέτες

Μέχρι το φθινόπωρο αναμένεται να έχει ενεργο-
ποιηθεί το πληροφοριακό σύστημα «Eispraxis» 
της ΑΑΔΕ, το οποίο θα επιτρέπει την αυτόματη 
είσπραξη των οφειλών, ενώ θα εφαρμόζονται 
και νέες μέθοδοι και τεχνολογίες στο πλαίσιο 
της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (δεσμεύ-
σεις, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί περιουσια-
κών στοιχείων οφειλετών).

Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό όπλο που επι-
στρατεύει η ΑΑΔΕ από τις αρχές του νέου έτους 
για να κυνηγήσει τους οφειλέτες και να εισπρά-
ξει τα χρέη από όσους έχουν την οικονομική δυ-
νατότητα αλλά δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώ-
σεις τους στην Εφορία.

Το Eispraxis θα ενεργοποιεί αυτόματες 
κατασχέσεις

Κάθε οφειλέτης θα παρακολουθείται σε πραγ-
ματικό χρόνο και ανάλογα με τη συμπεριφορά 
του το Eisxpaxis θα ενεργοποιεί αυτόματες κα-
τασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιου-
σιακών στοιχείων, πλειστηριασμούς και συμψη-

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τις επι-
στροφές ΦΠΑ συμβάλλει και η ενεργοποίηση 
των ηλεκτρονικών βιβλίων myData μέσω των 
οποίων η φορολογικές αρχές έχουν πλήρη ει-
κόνα για τα στοιχεία που εμφανίζουν στα e-βι-
βλία τους τόσο οι εκδότες όσο και οι λήπτες των 
παραστατικών. Με το νέο σύστημα η εφορία 
γνωρίζει το ποσό που θα εισπράξει κάθε μήνα, 
επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό και την ενεργο-
ποίηση των αυτοματοποιημένων επιστροφών 
φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που δικαιούνται οι 
συνεπείς επιχειρήσεις.

Ποιες επιχειρήσεις προηγούνται στην 
επιστροφή ΦΠΑ

Σήμερα, επιστρέφεται πιο γρήγορα ο ΦΠΑ σε 
επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν 
και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 
για συμμετοχές σε απάτες.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα εξής 
κριτήρια προκειμένου να λαμβάνουν πρώτες τις 
επιστροφές φόρων:

• Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις 
φορολογικές περιόδους και το σύνολο των 
επιστραφέντων κατόπιν ελέγχων ποσών 
δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο 
ποσό σε ποσοστό άνω 5%.

• Να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και 
τελωνειακές παραβάσεις.

• Να μη χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι για συμ-
μετοχή σε απάτη που αφορά στις ενδοκοι-
νοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής 
κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία 
εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλει-
στικά και δεν δημοσιοποιούνται.

Καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ

Η τελευταία έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου 
έδειξε ότι στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις περι-
μένουν ακόμη και πάνω από μισό χρόνο για να 
εισπράξουν από το κράτος την επιστροφή ΦΠΑ 
που δικαιούνται. Η χώρα μας μαζί με την Ιταλία 
και την Κύπρο καταγράφουν τους χειρότερους 
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δε που υπερβαίνει το ποσόν αυτό επιτρέπε-
ται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο 
επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χι-
λίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και 
επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού 

των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

• Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ένα 
και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό 
είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χι-
λίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ, μηνι-
αίως, για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα 
μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή 
της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή 
ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφορια-
κό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, 
με την οποία γνωστοποιείται από το φυσι-
κό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. 
Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός 
περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων 
και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποι-
είται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός 
αυτός.

Πότε γίνεται άρση των κατασχέσεων

Η άρση επιβληθεισών κατασχέσεων στα χέρια 
τρίτων είναι δυνατή εφόσον:

α) Εξοφληθεί ή διαγραφεί το ποσόν για το οποίο 
εκδόθηκε το κατασχετήριο στα χέρια τρίτου. 

φισμούς επιστροφών φόρων με οφειλές

Αυτή τη στιγμή πάνω από 2.020.892 οφειλέτες 
βρίσκονται στον «προθάλαμο» των κατασχέσε-
ων τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών 
στοιχείων. Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσό-
δων δίνει το δικαίωμα στο κράτος να κατάσχει 
και να διενεργήσει πλειστηριασμό ακόμη και 
στην πρώτη κατοικία ενός φορολογούμενου 
εφόσον αυτός οφείλει στο Δημόσιο ληξιπρόθε-
σμο χρέος άνω των 500 ευρώ!

Αν όμως ο οφειλέτης προλάβει πριν τον πλει-
στηριασμό να ρυθμίσει το χρέος του σε δόσεις, 
τότε γλιτώνει την απώλεια του σπιτιού του, 
αλλά δεν παύει να ζει υπό την απειλή μιας νέας 
κατάσχεσης εφόσον κάποια στιγμή δεν καταφέ-
ρει να πληρώσει εγκαίρως μία ή περισσότερες 
δόσεις της οφειλής του.

Ποιοι γλυτώνουν τις κατασχέσεις

• Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ δεν επιβάλλεται κα-
τάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση 
κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των 
οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφει-
λές από κάθε αιτία (για την καταβολή των 
οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυ-
πόχρεος, εγγυητής, κλπ) συνολικού ποσού 
πεντακοσίων (500) ευρώ, πλην του μέτρου 
της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων. Στο ανω-
τέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τό-
κοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα 
εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του 
ΚΕΔΕ, καθώς και των άρθρων 53 και 57 του 
ν. 4174/2013.

• Αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέ-
χρι και 6/4/2014 (προηγούμενη ημέρα ισχύ-
ος των διατάξεων αυτών) για ληξιπρόθεσμες 
οφειλές κατά τον χρόνο επιβολής τους, μι-
κρότερες του ανωτέρω ποσού των πεντα-
κοσίων (500) ευρώ, αίρονται μόνο εφόσον 
υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη.

• Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων 
και ασφαλιστικών βοηθημάτων που κατα-
βάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό 
ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των 
υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο 
των χιλίων (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις 
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4321/2015 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη 
που δεν έχουν εξοφληθεί. Λοιπές επιβλη-
θείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων για τις 
οποίες δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋ-
ποθέσεις, δεν αίρονται.

 ■ Νέα δέσμη μέτρων 
κατά της ακρίβειας –
Πλαφόν στο ρεύμα, 2η 
επιταγή ακρίβειας και 
επίδομα στέγης

Σε δύο φάσεις θα εξελιχθεί το κυβερνητικό σχέ-
διο για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρω-
τοφανές τσουνάμι ακρίβειας. 

Τον Μάιο θα συνεχιστεί η κρατική επιδότηση 
στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού 
αερίου, αλλά και η επιδότηση του diesel κίνη-
σης. Τον Ιούνιο θα τεθεί σε εφαρμογή η μεγάλη 
παρέμβαση στο ρεύμα, ώστε οι λογαριασμοί 
να επιστρέψουν στα περσινά επίπεδα, ενώ εξε-
τάζονται και άλλες παρεμβάσεις, όπως η χορή-
γηση μιας νέας επιταγής ακρίβειας ύψους 200 
ευρώ τον προσεχή Ιούνιο ή εναλλακτικά ενός 
στεγαστικού επιδόματος σε ευάλωτα νοικοκυ-
ριά. Ακόμα, μεταξύ των προτάσεων που έχει 
δεχθεί ο πρωθυπουργός περιλαμβάνεται και η 
αύξηση ορισμένων προνοιακών επιδομάτων.

Ενίσχυση των ευάλωτων

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης εξακο-
λουθεί να είναι η στοχευμένη ενίσχυση των ευ-
άλωτων ομάδων, οι οποίες βιώνουν πιο έντονα 
τις επιπτώσεις από το πρωτοφανές ράλι στις 
τιμές.

Στο υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζουν ότι 
η πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά είναι με-
γάλη και πρέπει να ενισχυθούν με κάθε δυνατό 
και ρεαλιστικό τρόπο. Αν και το κεντρικό μέτρο, 
στο οποίο θα πέσει το βάρος, θα αφορά την ελά-
φρυνση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύ-

β) Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμημα-
τικής καταβολής οφειλών του άρθρου 51 του ν. 
4305/2014 (Α’ 237) το οποίο τηρείται και συντρέ-
χουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• έχει εξοφληθεί ποσοστό πενήντα τοις εκα-
τό (50%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης 
οφειλής

• έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον 
οφειλέτη,

• έχει εξεταστεί, κατά περίπτωση, η συνδρομή 
των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση 
και μη απώλειας αυτής, όπως ορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014,

• η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλει-
στικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξο-
φληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της ρύθ-
μισης του ν. 4305/2014 και δεν περιλαμβάνει 
άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.

γ) Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης βά-
σει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 17 του ν. 
4321/2015 (Α’32) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνη-
ση της οικονομίας» και συντρέχουν σωρευτικά 
οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής 
βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής πριν από 
οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συ-
μπεριλαμβάνεται το ποσόν της προκαταβο-
λής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015,

• έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον 
οφειλέτη,

• έχει εξεταστεί, κατά περίπτωση, η συν-
δρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη 
ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως ανα-
φέρονται στα σχετικά κεφάλαια της αριθ. 
ΠΟΛ.1080/2015 (Β́ 628, ΑΔΑ: Β5Ν0Η-ΖΥΠ) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ει-
δικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής 
της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη 
φορολογική διοίκηση του ν. 4321/2015 (Α’ 
32)»,

• η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλει-
στικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξο-
φληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 
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ριά κι επιχειρήσεις που καταναλώνουν φυσικό 
αέριο. Αυτή θα είναι στα 40 ευρώ ανά θερμική 
μεγαβατώρα.

Το συνολικό πακέτο των προαναφερόμενων 
επιχορηγήσεων εκτιμάται κοντά στα 600 εκατ. 
ευρώ. 

Μειωμένη κατά 15 λεπτά το λίτρο θα είναι για 
έναν ακόμη μήνα η τιμή για το πετρέλαιο κίνη-
σης, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψαν ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδω-
ρος Σκυλακάκης.

Το ύψος της επιδότησης παραμένει στο ποσό 
των 0,12 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου 
κίνησης.

Μέτρα Ιουνίου

Στο υπουργείο Οικονομικών σταθμίζουν τις 
δυνατότητες για την καταβολή μιας νέας επιτα-
γής ακρίβειας σε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους, 
ανάλογη με αυτή που δόθηκε τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα. Ο βασικός λόγος είναι ότι, εκτός από το 
ράλι των τιμών καυσίμων, οι περισσότερο οικο-
νομικά ευάλωτοι πλήττονται και από τις ανατι-
μήσεις στα τρόφιμα, που αντιστοιχούν στο 20% 
του εισοδήματός τους. Παράλληλα στο ίδιο μή-
κος κύματος, λόγω των μεγάλων αυξήσεων που 
καταγράφονται στα ενοίκια, υπάρχει σκέψη για 
μια έκτακτη χορήγηση ενός επιδόματος-ενοικί-
ου στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που 
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώ-
σεις τους.

Ο κεντρικός πυρήνας των παρεμβάσεων θα 

ματος, εξετάζονται και έξτρα παρεμβάσεις, στο 
πλαίσιο όμως των δημοσιονομικών δυνατοτή-
των που έχει η χώρα.

Aνάλογα με τα περιθώρια που θα υπάρξουν, εξε-
τάζεται και η μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε τρία 
βασικά τρόφιμα, ενώ έχει κλειδώσει η παράτα-
ση του ισχύοντος καθεστώτος του μειωμένου 
συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, τις μεταφορές 
και τον τουρισμό.

Η εξίσωση είναι δύσκολη, αφού οι αποφάσεις 
που θα ληφθούν δεν πρέπει να οδηγήσουν σε 
ακόμα μεγαλύτερη διόγκωση του ελλείμματος 
της χώρας, καθώς από το 2023 θα πρέπει να επι-
στρέψουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα. 

Μέτρα Μαΐου

Δύο μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή τον Μάιο:

• η συνέχιση της κρατικής επιδότησης στους 
λογαριασμούς ρεύματος και

• η επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο 
κίνησης για έναν ακόμη μήνα.

Το ύψος των επιδοτήσεων δεν αναμένεται να 
μεταβληθεί, αφού η τιμή χονδρεμπορικής ηλε-
κτρικής ενέργειας έχει υποχωρήσει οριακά. Για 
την ακρίβεια, έως και την περασμένη Τρίτη η 
τιμή ήταν πάνω από τα 242 ευρώ/MWh, ενώ τον 
Μάρτιο έκλεισε στα 272,68 ευρώ/MWh, άρα εί-
ναι πολύ πιθανό η κυβέρνηση να ανακοινώσει 
τις ίδιες με εκείνες του Απριλίου ενισχύσεις για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Έτσι, για τους οικιακούς καταναλωτές με μηνι-
αία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έως 300 
Κιλοβατώρες η μέση μηνιαία ενίσχυση θα είναι 
περίπου στα 72 ευρώ.

Για τους δικαιούχους του ΚΟΤ θα κινηθεί στα 
επίπεδα των 87 ευρώ τον μήνα.

Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές ρεύμα-
τος η μοναδιαία επιδότηση θα είναι γύρω στα 
130 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Για τις πολύ μικρές 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύ-
ος μέχρι 25kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανε-
ξαρτήτως ισχύος παροχής η μοναδιαία επιδό-
τηση αναμένεται να κινηθεί στα 230 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα.

Ενίσχυση αναμένεται να λάβουν και τα νοικοκυ-
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σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης. Έτσι, εξετάζεται να μειώνεται κλιμακωτά η 
παρακράτηση σε χρήματα που εισπράττονται ή 
επί του τιμήματος ακινήτου εφόσον ο φορολο-
γούμενος εξυπηρετεί κανονικά τις οφειλές του.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, 
η εφορία προχωρά σε αυτόματη παρακράτηση 
των οφειλών μέσω του αποδεικτικού φορολο-
γικής ενημερότητας ακόμα και για όσους έχουν 
υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης 
των οφειλών τους και πληρώνουν κανονικά τις 
μηνιαίες δόσεις.

Η απόκτηση της φορολογικής ενημερότητας 
ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες φορολογούμε-
νους οι οποίοι θα πρέπει να επισκεφθούν την 
εφορία τους στην περίπτωση ύπαρξης βεβαιω-
μένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, ακόμη και 
στην περίπτωση που οι οφειλές αυτές βρίσκο-
νται σε ρύθμιση.

Το σχέδιο για τη φορολογική ενημερότητα

Δύο θα είναι οι βασικές παράμετροι του σχεδί-
ου:

• Διαδικασίες-εξπρές για την έκδοση φορολο-
γικής ενημερότητας για όσους έχουν βεβαι-
ωμένες οφειλές και το προφίλ τους, με βάση 
την ανάλυση κινδύνου των φορολογικών 
αρχών, δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια κα-
ταβάλλουν τους φόρους με απόλυτη συνέ-
πεια.

• Κλιμακωτή μείωση του ποσοστού της παρα-
κράτησης επί των χρημάτων που εισπράττο-
νται ή επί του τιμήματος πώλησης του ακι-
νήτου για όσους έχουν εντάξει τις οφειλές 
τους στην εφορία σε ρύθμιση και την εξυπη-
ρετούν κανονικά. Το ποσοστό παρακράτη-
σης θα περιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό 
των δόσεων που αποπληρώνονται κανονικά 
και το ύψος του υπόλοιπου χρέους.

Πότε εκδίδεται φορολογική ενημερότητα

Η φορολογική διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό 
ενημερότητας, μόνο εφόσον ο φορολογούμενος 
δεν έχει οφειλές στη φορολογική διοίκηση από 
οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει τις απαι-
τούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταί-

αφορά τα τιμολόγια ρεύματος. Όπως ανέφερε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, 
από την παρέμβαση που θα ανακοινώσει ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στόχος είναι 
«όλοι να πληρώνουν το ρεύμα πολύ φθηνότε-
ρα».

Η χώρα μας επιδιώκει την αποσύνδεση της τι-
μής χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος από 
την τιμή του φυσικού αερίου, ώστε να μην τιμο-
λογείται η παραγωγή του στην ίδια τιμή, ακόμη 
και αν το ρεύμα έχει παραχθεί με λιγνίτη, από 
υδροηλεκτρική ενέργεια ή ΑΠΕ. Στόχος είναι οι 
τιμές λιανικής ρεύματος να προσεγγίσουν ακό-
μη και τα προ κρίσης επίπεδα, εκείνα του β’ εξα-
μήνου του 2021, δηλαδή πέριξ των 0,13 με 0,16 
ευρώ ανά kWh. 

Στις προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνο-
νται:

• Επιβολή ανώτατης οριζόντιας τιμής εκκα-
θάρισης των πληρωμών των ηλεκτροπαρα-
γωγών για το ρεύμα που παράγουν και που-
λάνε μέσα από το Ελληνικό Χρηματιστήριο 
Ενέργειας.

• Εφαρμογή διαφορετικού πλαφόν στα έσοδα 
των παραγωγών ηλεκτρικής ανάλογα με την 
τεχνολογία που χρησιμοποιούν.

• Συνδυασμός πλαφόν με επιδοτήσεις των λο-
γαριασμών ρεύματος.

• Μεγαλύτερη αύξηση της κρατικής επιδότη-
σης των λογαριασμών ρεύματος.

 ■ Νέα φορολογική 
ενημερότητα με 
bonus για τους 
συνεπείς

Mπόνους στους συνεπείς φορολογούμενους για 
την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημε-
ρότητας με μικρότερη παρακράτηση του φόρου 
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 ■ Πότε αυξάνεται 
ο ακατάσχετος 
λογαριασμός

Την προοδευτική αύξηση του ακατάσχετου λο-
γαριασμού για φορολογούμενους με ληξιπρόθε-
σμα χρέη, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές 
τους και είναι συνεπείς στην εξυπηρέτησή τους, 
αναμένεται να ενεργοποιήσει από το 2023 η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στη μάχη της 
ανάσχεσης μιας νέας γενιάς «κόκκινων» χρεών 
στο Δημόσιο. H σχετική ρύθμιση έχει ψηφισθεί 
από το Μάιο του 2019, επρόκειτο να ενεργοποι-
ηθεί στις αρχές του 2020, αλλά εξακολουθεί να 
παραμένει «παγωμένη».

Όπως προβλέπεται, εφόσον ένας οφειλέτης 
ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση οφειλών και εξυ-
πηρετεί τις υποχρεώσεις του, τότε θα αποδε-
σμεύεται κάθε μήνα σημαντικό τμήμα από το 
λογαριασμό του.

Το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ αναμένεται 
να αυξηθεί, ενώ το νέο όριο θα προσαυξάνεται 
κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταί-
ων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, αφού 
πολλαπλασιαστεί με συγκεκριμένους συντελε-
στές.

Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι με την 
ενεργοποίηση αυτού του μέτρου θα δοθεί ένα 
μπόνους στους συνεπείς ώστε να μπορέσουν 

ων πέντε ετών. Η φορολογική διοίκηση δύναται 
να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εάν ο 
φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 
σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα.

Παρακράτηση έως και 100% της οφειλής

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, σε 
περίπτωση που ο φορολογούμενος ζητά την έκ-
δοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας 
για να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο (εφά-
παξ, κοινωνικές παροχές, αμοιβές για εκτέλεση 
έργου κ.ά.) ή να μεταβιβάσει ακίνητο και έχει 
βεβαιωμένες οφειλές άνω των 30 ευρώ, η εφο-
ρία παρακρατεί ποσό ίσο με 10% έως 100% επί 
των χρημάτων και μέχρι του ύψους των βεβαι-
ωμένων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών, 
ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για 
τμηματική καταβολή.

Εάν δεν υπάρχει καμία οφειλή, η έκδοση του 
αποδεικτικού ενημερότητας είναι μια απλή 
υπόθεση και τελειώνει με λίγα κλικ στον υπο-
λογιστή ή το τάμπλετ. Αν όμως υπάρχει βεβαιω-
μένη οφειλή, το θέμα γίνεται πιο δύσκολο. Οσοι 
έχουν βεβαιωμένες οφειλές, ακόμη και εάν δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, θα πρέπει να 
περάσουν από την εφορία για να πάρουν φορο-
λογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων ή 
μεταβίβαση ακινήτων.

Εάν ο φορολογούμενος οφείλει έως 30 ευρώ (βε-
βαιωμένα χρέη στον ΑΦΜ του ή οφειλές για τις 
οποίες έχει την ευθύνη καταβολής), και εφόσον 
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης 
ενημερότητας (έχουν υποβληθεί οι απαιτούμε-
νες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγη-
σης), μπορεί να λάβει αποδεικτικό ενημερότη-
τας διαδικτυακά για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός 
της είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης 
ακινήτου.

Η φορολογική διοίκηση και μετά τη συμμόρφω-
ση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει 
υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώ-
σεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδε-
ται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακι-
νήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ 
αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο 
ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης 
ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης 
οφειλών.
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ζεται ο συντελεστής βάσει του οποίου θα 
υπολογίζεται το ακατάσχετο όριο.

• Τα όρια του ακατάσχετου καθορίζονται κάθε 
μήνα και ισχύουν για έναν μήνα.

• Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης για την 
οποία έχει χορηγηθεί ο περιορισμός της κα-
τάσχεσης, ο περιορισμός αυτός παύει ορι-
στικά να ισχύει και δεν χορηγείται εκ νέου 
σε περίπτωση υπαγωγής των ίδιων οφειλών 
σε νέα ρύθμιση.

 ■ Σαφάρι για τις 
αφορολόγητες 
γονικές παροχές και 
δωρεές – Μαζικοί 
έλεγχοι από την ΑΑΔΕ

Σε μαζικούς ελέγχους των αφορολόγητων χρη-
ματικών γονικών παροχών αλλά και των δω-
ρεών χρηματικών ποσών που εμφανίζουν στη 
φορολογική δήλωσή τους οι φορολογούμενοι 
για να «ξεφουσκώσουν» το εκκαθαριστικό σχε-
διάζει να προχωρήσει η εφορία.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν η δωρεά έχει 
πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζών ή μέσω χρή-
ματος που δεν έχει δηλωθεί. Στην περίπτωση 
που διαπιστωθεί ότι κάποιοι ξέχασαν να συνυ-
ποβάλουν το παραστατικό μεταφοράς χρημά-
των θα κληθούν να το πράξουν, ενώ οι υπόλοι-
ποι θα κληθούν να πληρώσουν φόρο 10% και 
ενδεχομένως να έχουν πρόσθετες κυρώσεις, δε-
δομένου ότι θα πρέπει να αποδείξουν την προέ-
λευση των χρημάτων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προ-
χωρήσει στους ακόλουθους ελέγχους και δια-
σταυρώσεις:

• Σε φορολογούμενους που προχωρούν σε 
γονικές παροχές χρηματικών ποσών μέχρι 
800.000 ευρώ. Από την 1η Οκτωβρίου 2021 
που ενεργοποιήθηκε το αφορολόγητο όριο 
των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και 

να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ 
ταυτόχρονα θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να 
συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις 
τους προς την εφορία, ενισχύοντας το δημόσιο 
ταμείο. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα σε 
εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα με ληξι-
πρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο να επιτύ-
χουν αρχικά τον περιορισμό και τελικά την πλή-
ρη άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, εφόσον 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους και αποπληρώνουν 
με συνέπεια τις δόσεις των ρυθμίσεων.

Πώς θα «χτίζεται» ο ακατάσχετος 
λογαριασμός

Σύμφωνα με τη διάταξη που έχει ψηφιστεί, ο 
ακατάσχετος λογαριασμός θα αυξάνεται ως 
εξής:

• Ο φορολογούμενος που έχει δεσμευμένο 
τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να υπαχθεί 
σε ρύθμιση και να πληρώσει δύο δόσεις των 
ρυθμισμένων οφειλών του. Εφόσον είναι 
συνεπής, τον τρίτο μήνα έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου. 

• Βάση του υπολογισμού είναι το άθροισμα 
των δόσεων ρυθμίσεων του μήνα. Στο ποσό 
αυτό εφαρμόζεται ο αρχικός συντελεστής 3 
ο οποίος δίνει το νέο ύψος του ακατάσχετου 
λογαριασμού. Για παράδειγμα, εάν η μηνιαία 
δόση ανέρχεται σε 600 ευρώ, με την έναρξη 
της νέας διαδικασίας ο οφειλέτης θα κερδί-
ζει ακατάσχετο όριο 1.800 ευρώ (600 Χ 3), 
από 1.250 ευρώ που ισχύει για όλους. Επι-
σημαίνεται ότι για να αυξήσει κάποιος το 
όριο του ακατάσχετου θα πρέπει η μηνιαία 
δόση της ρύθμισης που εξυπηρετεί να είναι 
μεγαλύτερη των 400 ευρώ.

• Με την πάροδο του χρόνου και με την προ-
ϋπόθεση ότι η ρύθμιση εξακολουθεί να τη-
ρείται, ο συντελεστής θα αυξάνεται για να 
φτάσει κοντά στην πλήρη εξόφληση της 
οφειλής το 4,5.

• Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και τη 
ρύθμιση που θα ενταχθούν, θα προσδιορί-
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Στο επίκεντρο των ελέγχων ευρίσκονται φορο-
λογικές δηλώσεις με δωρεές μεγάλων χρηματι-
κών ποσών αλλά και μικρότερα ποσά με πολ-
λούς αποδέκτες.

Οι φορολογούμενοι που θα κληθούν να περά-
σουν από την εφορία θα πρέπει να προσκομί-
σουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία 
αποδεικνύεται η καταβολή του ποσού των δω-
ρεών χρηματικών ποσών. Οι δωρεές χρηματι-
κών ποσών χρησιμοποιούνται διαχρονικά για 
την κάλυψη των τεκμηρίων, για όσους έχουν 
πρόβλημα και μάλιστα παρά τη φορολογία τους 
έως και την 30η Σεπτεμβρίου με 10%.

 ■ Σαφάρι φοροελέγχων 
για αποδείξεις και POS

Mε νέα όπλα εξοπλίζονται οι ελεγκτές της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο κυνήγι 
της φοροδιαφυγής. Το έργο της προμήθειας φο-
ρητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops) και 
QR code scanners, για την κάλυψη των αναγκών 
των ελέγχων, εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης ώστε να ενισχυθεί το οπλοστάσιο της 
ΑΑΔΕ με χιλιάδες πρόσθετα εργαλεία που θα δι-
ευκολύνουν το έργο των φοροελεγκτών.

Μέσω των τάμπλετ οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα 
έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την ίδια στιγ-
μή τις αποδείξεις που εκδίδουν οι επιχειρήσεις, 
καθώς ο έλεγχος θα γίνεται μέσω του QR code 
που φέρει κάθε απόδειξη. Ο σχετικός διαγωνι-
σμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 20 
Ιουλίου.

Οι φοροελεγκτές θα διενεργούν επιτόπιους 
ελέγχους με τάμπλετ, μέσω των οποίων θα 
έχουν άμεση πρόσβαση στο προφίλ των ελεγχό-
μενων και θα εκδίδουν αυτόματα σημείωμα με 
τα αποτελέσματα το ελέγχου. Επίσης θα έχουν 
τη δυνατότητα να ελέγχουν την ίδια στιγμή τις 
αποδείξεις που εκδίδουν οι επιχειρήσεις.

Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω του QR code και θα 
μπορεί ο ελεγκτής να τσεκάρει την αυθεντικό-
τητα των αποδείξεων που εκδίδουν οι επιχειρή-
σεις και εάν έχουν περαστεί στα συστήματα της 

δωρεές σε συγγενείς της α’ κατηγορίας (γο-
νείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιά-
δες, εγγόνια) χιλιάδες φορολογούμενοι 
έσπευσαν να υποβάλουν δηλώσεις, δωρί-
ζοντας στα παιδιά τους, τα εγγόνια τους ή 
τους γονείς τους χρηματικά ποσά, χωρίς να 
πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο.

Οι εφοριακοί θα αναζητήσουν τώρα:
 − Τους φορολογούμενους που υπέβαλαν 

στη Δ.Ο.Υ. με e-mail τη δήλωση χρηματι-
κής γονικής παροχής χωρίς να φαίνεται 
ότι η μεταβίβασις των χρημάτων έχει 
πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικών λο-
γαριασμών. Όσοι δεν έχουν συνυποβά-
λει με τη δήλωση το παραστατικό της 
τραπεζας που αποδεικνύει ότι η μεταφο-
ρά των χρημάτων έγινε μέσω τραπεζικού 
λογαριασμού θα κληθούν να το προσκο-
μίσουν. Στις περιπτώσεις που θα αποδει-
χθεί ότι η μεταβίβαση των χρημάτων δεν 
έχει γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού 
αλλά με μετρητά που υπήρχαν στα … σε-
ντούκια τότε οι φορολογούμενοι θα έρ-
θουν αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου 
10% από το πρώτο ευρώ.

 − Εκείνους που δώρισαν χρηματικά ποσά 
τα οποία όμως δεν δικαιολογούνται από 
τα εισοδήματά τους. Τα ποσά που δωρί-
ζονται θεωρούνται τεκμήρια για τους 
γονείς και σε περίπτωση που δεν δικαι-
ούνται από εισοδήματα ή έσοδα τους 
τότε οι γονείς θα φορολογηθούν για τα 
χρήματα που δωρίζουν.

• Σε φορολογούμενους που δηλώνουν στην 
εφορία ότι έχουν πραγματοποιήσει δωρεές 
σε διαφόρους φορείς, νομικά πρόσωπα ιδι-
ωτικού και δημοσίου δικαίου (ιερούς ναούς, 
κοινωφελή ιδρύματα κλπ). Δειγματοληπτι-
κοί έλεγχοι έχουν δείξει ότι είναι αρκετοί 
εκείνοι οι φορολογούμενοι που εμφανίζουν 
εικονικές δωρεές προκειμένου να γλιτώσουν 
φόρο εισοδήματος. 

Το ποσό του φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά 
10% ή 20%, επί των ποσών δωρεών προς τους 
φορείς, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν τα 100 
ευρώ ενώ το συνολικό ποσό των δωρεών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου 
εισοδήματος. 
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διασφάλιση της συνοχής των αρμοδιοτήτων 
και λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων για τα 
έργα ΤΠ που υποστηρίζονται από το σχέ-
διο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Επίσης, 
γνωστοποιήσεις ανάθεσης συμβάσεων για 
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, 
σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμι-
κού, αναβάθμιση και συντήρηση των πλη-
ροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, υπη-
ρεσίες διαχείρισης γραφείου, προμήθεια 
εξοπλισμού, σύστημα διαχείρισης επιχειρη-
ματικών κινδύνων και σχέδιο επιχειρησια-
κής συνέχειας της ΑΑΔΕ.

• Κωδικοποίηση και απλούστευση της φο-
ρολογικής νομοθεσίας με δημοσίευση πα-
ράγωγου δικαίου για τη σύσταση μονάδας 
κωδικοποίησης φορολογικής νομοθεσίας 
στο υπουργείο Οικονομικών και Διεύθυνσης 
Παροχής Υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ.

 ■ Τέλος επιτηδεύματος: 
Ανοίγει ο δρόμος για 
την κατάργησή του

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της στα-
διακής κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος 
από το 2023 για ελεύθερους επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις έκανε το υπουργείο Οικονομικών 
με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή. Η τρο-
πολογία προβλέπει ότι οι καλλιτέχνες και οι χει-
ροτέχνες δικαιούνται υπό προϋποθέσεις απαλ-
λαγή ή μείωση του τέλους επιτηδεύματος για τα 
φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024.

Μείωση του τέλους για καλλιτέχνες και 
χειροτέχνες

Η απαλλαγή αφορά καλλιτέχνες και χειροτέ-
χνες που έκλεισαν τα βιβλία τους από το 2010 
και μετά, με την προϋπόθεση ότι θα προχωρή-
σουν σε επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους 
έως τις 30.6.2023. Ταυτόχρονα, για όσους εξακο-
λουθούν να δραστηριοποιούνται το τέλος επι-
τηδεύματος μειώνεται στα 400 ευρώ, από 650 
ευρώ που είναι σήμερα.

ΑΑΔΕ.

Ως ελάχιστες πιθανές ενδείξεις παράβασης λαμ-
βάνονται οι παρακάτω:

• Η απόδειξη δεν έχει διαβιβαστεί

• Η απόδειξη έχει διαβιβαστεί με διαφορετι-
κά στοιχεία

• Η ταμειακή μηχανή δεν είναι δηλωμένη ή εί-
ναι ανενεργή

• Η ταμειακή μηχανή είναι δηλωμένος με άλλα 
στοιχεία επιχείρησης (Α.Φ.Μ., διεύθυνση).

Oι υπόλοιπες παρεμβάσεις

Για τη δεύτερη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης 
όσον αφορά το φορολογικό σκέλος, εκτός από 
την ένταξη είναι προγραμματισμένες να υλοποι-
ηθούν και οι ακόλουθες δράσεις:

• Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την 
ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής δι-
οίκησης και της είσπραξης φόρων. Ηλεκτρο-
νικές ταμειακές μηχανές και POS και έναρξη 
του νομικού πλαισίου για τις τεχνικές απαι-
τήσεις και διαδικασίες για την ηλεκτρονική 
διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

• Φορολογικά εργαλεία για τη βελτίωση της 
είσπραξης φόρων. 

• Φορολογικά εργαλεία για επιτάχυνση των 
επιστροφών ΦΠΑ, την ανάπτυξη των λει-
τουργικών δυνατοτήτων του συστήματος 
επιστροφής ΦΠΑ και όλων των αναγκαίων 
απαιτήσεων για τη θέση σε λειτουργία του 
πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος 
επιστροφής ΦΠΑ (τεχνικές προδιαγραφές), 
όπως θα πιστοποιείται με έκθεση της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

• Ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής 
διοίκησης με πλήρη ψηφιακό μετασχηματι-
σμό φορολογικών και τελωνειακών Αρχών. 
Προβλέπεται η έκδοση εγκυκλίου σχετικά 
με κοινό χάρτη πορείας με τη Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της 
Δημόσιας Διοίκησης (που υπάγεται στο 
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) για τη 
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ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την 
έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε 
πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 
κατοίκους,

• 1.000 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα 
που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν 
την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω 
από 200.000 κατοίκους,

• 650 ευρώ ετησίως για ατομικές εμπορικές 
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματί-
ες,

• 600 ευρώ ετησίως για κάθε υποκατάστημα.

Σταδιακή κατάργηση της επιβάρυνσης

Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν εξετάσει όλα 
τα σενάρια σχετικά με την απώλεια των εσόδων 
που θα επιφέρει στα δημόσια ταμεία η κατάργη-
ση του τέλους και γι’ αυτό φαίνεται να επιλέγε-
ται η λύση να μειωθεί σταδιακά, εντός δύο ετών. 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα από 
το τέλος επιτηδεύματος ανέρχονται σε 450 εκατ. 
ευρώ και αυτά αντλούνται από περίπου 611.000 
ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, ανε-
ξαρτήτως εισοδήματος.

Μια μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύμα-
τος σημαίνει ότι ο φόρος θα διαμορφωθεί ως 
εξής:

• Από 800 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσω-
πα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα 
και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς 
τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό 
έως 200.000 κατοίκους, σε 400 ευρώ.

• Από 1.000 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσω-
πα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και 
έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό 
πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 500 ευρώ.

• Από 650 ευρώ ετησίως για ατομικές εμπορι-
κές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, σε 325 ευρώ.

• Από 600 ευρώ ετησίως για κάθε υποκατά-
στημα, σε 300 ευρώ.

Η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών 
έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την 
πρώτη κίνηση για κατάργηση ή μείωση του τέ-
λους επιτηδεύματος, που εφαρμόσθηκε το 2011 
μαζί με την έκτακτη εισφορά. Η ρύθμιση περι-
λαμβανόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της 
Νέας Δημοκρατίας, αλλά έμεινε στα... αζήτητα 
λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθη-
καν στην οικονομία από την πανδημία.

Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη έκθεση αξιολό-
γησης του ελληνικού Προγράμματος Σταθερότη-
τας η Κομισιόν ζητούσε από την κυβέρνηση και 
την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Η ΕΕ 
επισήμανε ότι το συγκεκριμένο τέλος οδηγεί σε 
επιβαρύνσεις με πολύ υψηλούς πραγματικούς 
φορολογικούς συντελεστές τις επιχειρήσεις με 
χαμηλό τζίρο και λειτουργεί ως φραγμός στην 
επιχειρηματικότητα, ενώ καλούσε τις ελληνι-
κές Αρχές να επαναξιολογήσουν το νομοθετικό 
πλαίσιο.

Το υφιστάμενο καθεστώς

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εκατοντάδες 
χιλιάδες εργαζόμενοι με δελτίο παροχής και 
ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι κατά τη δι-
άρκεια του 2021 άσκησαν ατομικά τις επαγγελ-
ματικές δραστηριότητές τους καλούνται φέτος 
να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος, το οποίο 
κυμαίνεται από 400 έως 650 ευρώ. Αλλά και χι-
λιάδες εταιρείες και νομικά πρόσωπα που είχαν 
ενεργή δραστηριότητα εντός του 2021 υποχρε-
ούνται τη φετινή χρονιά να καταβάλουν τέλος 
επιτηδεύματος 800-1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον νόμο, το τέλος επιτηδεύματος 
βεβαιώνεται με την εκκαθάριση της φορολογι-
κής δήλωσης, ανεξάρτητα από το εάν οι επιχει-
ρήσεις είχαν το περασμένο έτος κέρδη ή ζημιές, 
ενώ για τους ενεργούς στην εφορία ελεύθερους 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επι-
βάλλεται ακόμα και στην περίπτωση που δεν 
έχουν «κόψει» ούτε μία απόδειξη.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο 
επάγγελμα υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου 
τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:

• 800 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που 
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 Ασφαλιστικά

στην υπόλοιπη Ελλάδα, πρατηριούχοι υγρών 
καυσίμων, αρτοποιοί καθώς και ελεύθεροι 
επαγγελματίες που οικειοθελώς είχαν επιλέξει 
και επικούρηση. 

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες 

Αυτοί, από τον επόμενο κιόλας μήνα, θα κλη-
θούν να καταβάλλουν χαμηλότερες εισφορές 
ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που 
έχει επιλέξει ο κάθε ασφαλισμένος: -Για την 1η 
ασφαλιστική κατηγορία από 42 ευρώ τον μήνα 
που είναι σήμερα, θα καταβάλλουν εισφορά 
μειωμένη στα 39 ευρώ. 

• Για την 2η ασφαλιστική κατηγορία από 51 
ευρώ τον μήνα, η εισφορά θα διαμορφωθεί 
στα 47 ευρώ. 

• Για την 3η ασφαλιστική κατηγορία από 61 
ευρώ τον μήνα η εισφορά θα μειωθεί σε 56 
ευρώ. 

Η μείωση αυτή ισχύει και για τους νέους, οι 
οποίοι από 1ης Ιανουαρίου 2022 εντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του νεοσύστατου 
Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφά-
λισης (ΤΕΚΑ). Η κυβέρνηση έχει κάνει λόγο για 
συνολική μείωση των εισφορών, έως το 2023, 
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. 

Κατά 7,14% για γιατρούς, μηχανικούς, δικηγό-
ρους και επαγγελματίες. Να σημειωθεί ότι για 
τους μισθωτούς η μείωση που επίσης ισχύει 
από την 1η Ιουνίου και εφεξής οδηγεί στην επα-
ναφορά των εισφορών για επικουρική ασφάλι-
ση στο 6%, με τους εργοδότες να καταβάλλουν 
το μισό, ήτοι 3%, έναντι 3,25%, και αντίστοιχα 
τους εργαζομένους να πληρώνουν το υπόλοιπο 
3% (από 3,25% σήμερα). 

Εφόσον συμπεριληφθεί η τελευταία αυτή μεί-
ωση στις προηγούμενες δύο, που αφορούσαν 
τις εισφορές για κύρια ασφάλιση, τότε απομέ-
νουν 0,6 ποσοστιαίες μονάδες για να υλοποι-
ηθεί η δέσμευση. Βέβαια, η δραματική αύξηση 
των τιμών σε ενέργεια και προϊόντα, αλλά και 
η αδυναμία καταβολής εισφορών από επιχειρή-
σεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων του ΕΦΚΑ, 
δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για νέα μεί-
ωση εισφορών. 

 ■ Μείωση εισφορών 
7,14% για 220.000 μη 
μισθωτούς από την 1η 
Ιουνίου 
Αργυρώ Μαυρούλη 

Στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών επι-
κουρικής ασφάλισης κατά 7,14% για έναν στους 
έξι μη μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, 
περίπου 220.000, κυρίως γιατρούς, δικηγόρους, 
και μηχανικούς, θα προχωρήσει η κυβέρνηση 
από τις αρχές Ιουνίου. Σύμφωνα με το νόμου Κα-
τρούγκαλου, οι ασφαλιστικές εισφορές για την 
επικούρηση θα μειωθούν για τελευταία φορά 
από την 1η Ιουνίου 2022, ώστε να επανέλθουν 
στα προ μνημονίου επίπεδα. Αυτό για τους 
πάνω από 2 εκατ. μισθωτούς αντιστοιχεί σε μεί-
ωση 0,5% ποσοστιαίας μονάδας, που επιμερίζε-
ται 0,25% για τον εργαζόμενο και 0,25% για τον 
εργοδότη. 

Όπως επισήμανε ο υπουργός Εργασίας Κωστής 
Χατζηδάκης, μιλώντας στο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, η 
μείωση εισφορών αφορά και 220.000 επαγγελ-
ματίες και αυτοαπασχολούμενους, που θα δουν 
μια σημαντική ελάφρυνση της τάξης του 7,14%. 
Βέβαια, ο πρόεδρος του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης, 
αφού ευχαρίστησε τον υπουργό για την παρου-
σία του στο Δ.Σ., για άλλη μία φορά επανέλαβε 
την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, μετά 
την αύξηση του κατώτατου μισθού, με περαιτέ-
ρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους αλλά 
και επιδότηση του υπέρογκου κόστους ενέργει-
ας. 

Να σημειωθεί ότι οι ελεύθεροι επαγγελματί-
ες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν υπο-
χρέωση επικουρικής ασφάλισης είναι περίπου 
220.000 ασφαλισμένοι μέχρι το 2016 στα πρώην 
ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, και ειδικότερα μηχανικοί 
του πρ. ΤΣΜΕΔΕ, γιατροί υγειονομικοί του πρ. 
ΤΣΑΥ, δικηγόροι Αθηνών του πρ. TAN, δικηγόροι 
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Συγκεκριμένα, ο απασχολούμενος συνταξιού-
χος, μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργα-
σίας ή αυτοαπασχόλησης, δύναται, κατόπιν αι-
τήσεώς του, να λαμβάνει επιπλέον ποσό στην 
κύρια και την επικουρική του σύνταξη ως εξής:

• Για την κύρια σύνταξη χορηγείται ποσό το 
οποίο προκύπτει με βάση τα ισχύοντα πο-
σοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες 
αποδοχές, φυσικά μόνο για το χρονικό διά-
στημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.

• Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται 
ποσό, που προκύπτει με βάση τα ισχύοντα 
για τον υπολογισμό της επικουρικής σύντα-
ξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της 
απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Οι κανόνες της σχετικής εγκυκλίου του υπουρ-
γείου Εργασίας είναι ότι οι συνταξιούχοι που 
δηλώνουν την απασχόλησή τους στον ΕΦΚΑ 
μετά τη συνταξιοδότησή τους:

• Έχουν περικοπή κύριας και επικουρικής σύ-
νταξης κατά 30%.

• Όταν διακόψουν την εργασία τους, σταματά 
και η μείωση 30% και η σύνταξη επανέρχε-
ται στο αρχικό ποσό.

• Ο χρόνος της απασχόλησής τους αξιοποιεί-
ται με προσαύξηση της σύνταξής τους.

Η προσαύξηση υπολογίζεται με βάση τα ποσο-
στά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρό-
νο της απασχόλησής τους ξεκινώντας από το 
ποσοστό που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος που 
είναι 0,77% και τις αποδοχές που έχουν κατά 
το διάστημα της απασχόλησής τους στις οποί-
ες υπολογίστηκε η κράτηση 20% για τον κλάδο 
σύνταξης.

 ■ Έως και 115 ευρώ 
λιγότερα λαμβάνουν 
οι «εργαζόμενοι» 
συνταξιούχοι - Δεν 
έχει αξιοποιηθεί 
ακόμη ο χρόνος 
ασφάλισης τους 
Αργυρώ Μαυρούλη 

Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες συνταξιούχοι 
που επέλεξαν να συνεχίσουν να εργάζονται 
μετά την συνταξιοδότησή τους, καθώς μέχρι 
σήμερα ο ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης δεν έχει προχωρήσει στην 
προσαύξηση της σύνταξής τους. Η διάταξη του 
νόμου Βρούτση Ν.4670/2020 μέχρι σήμερα δεν 
έχει εφαρμοστεί με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι 
συνταξιούχοι να χάνουν την μηνιαία προσαύξη-
ση της σύνταξή τους, η οποία μπορεί να φτάνει 
και τα 115 ευρώ για επιπλέον απασχόληση πέ-
ντε ετών. Ήδη καταγράφονται έντονες διαμαρ-
τυρίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και 
δικαστικές προσφυγές.

Όσοι συνταξιούχοι εργάστηκαν δεν έχουν λά-
βει, τη νόμιμη αξιοποίηση του χρόνου ασφά-
λισης ενώ καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφα-
λιστικές εισφορές. Δηλαδή δεν εισπράτουν την 
ανταποδοτικότητα των εισφορών τους, όπως 
προβλεπει ο ισχύον νόμος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
Ν.4670/2020,οι καταβληθείσες εισφορές χρη-
σιμοποιούνται για την προσαύξηση του αντα-
ποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της 
επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συ-
νταξιούχων. Δηλαδή, ο χρόνος ασφάλισης που 
πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους 
συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για κατα-
βολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επι-
κουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που 
γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που 
γίνεται αναστολή της σύνταξης.
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 Ασφαλιστικά

τους, η οποία είχε ανασταλεί από το 2010, την 
περίοδο του πρώτου μνημονίου. Ταυτόχρονα 
από την 1η Ιανουαρίου η κυβέρνηση αναζητά 
τους απαιτούμενους πόρους, προκειμένου να 
καταργηθεί και η εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΣ) 
για τους συνταξιούχους, κάτι που θα οδηγήσει 
σε πρόσθετη αύξηση των αποδοχών τους. Σύμ-
φωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, η 
αύξηση ενδέχεται να είναι αρκετά υψηλότερη, 
εφόσον συνεχιστεί η αύξηση του πληθωρισμού 
και των τιμών σε ενέργεια και προϊόντα. 

Το πάγωμα των συντάξιμων αποδοχών ξεκίνη-
σε το 2010 με ορίζοντα έως το 2016, ωστόσο 
μετά από πιέσεις της τρόικας παρέμειναν στο 
ίδιο ύψος μέχρι το τέλος του 2022. Σύμφωνα 
με τον τελευταίο νόμο (και ισχύοντα) Βρούτση 
4670/2020, η αναπροσαρμογή των συντάξεων 
από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα ανέλθει στο 
άθροισμα:

• Του 50% της ετήσιας μεταβολής του ΑΕΠ το 
2022,

• Του 50% της ετήσιας μεταβολής του πληθω-
ρισμού το 2022.

Ειδικότερα, ο Νόμος 4670/2020 προβλέπει, ότι 
«το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από 
την 1-1-2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των 
υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων με βάση συντελεστή που 
προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσο-
στού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μετα-
βολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή του προηγούμενου έτους, διαι-
ρούμενου διά του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το 
ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή». Στην παρούσα συ-
γκυρία, οι συνταξιούχοι ευνοούνται από τον 
πληθωρισμό που καλπάζει, ενώ αρνητικά επι-
δρά η προβλεπόμενη επιβράδυνση του ΑΕΠ.

Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις 

Ωστόσο, οι αυξήσεις δεν θα είναι οριζόντιες 
για το σύνολο των συνταξιούχων. Δικαιούχοι, 
θα καταστούν μόνο όσοι λαμβάνουν σύνταξη η 
οποία δεν ξεπερνά το ποσό που προκύπτει με 
βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού, όπως ανα-
θεωρήθηκε για τελευταία φορά το 2020 με τον 
νόμο Βρούτση. Όσοι έχουν τη λεγόμενη “θετική 

Για παράδειγμα:

• Συνταξιούχος πριν το 2016 που είχε ήδη 
αναλάβει εργασία και συμπληρώνει σήμερα 
5 χρόνια ως «εργαζόμενος συνταξιούχος», 
δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης με ποσο-
στό αναπλήρωσης 3,85% (0,77Χ5=3,85). Αν ο 
μέσος όρος της αμοιβής από την απασχόλη-
σή του ήταν 1.200 ευρώ, τότε θα πάρει προ-
σαύξηση σύνταξης 92,4 ευρώ το μήνα. Αν 
είχε συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, τότε 
η προσαύξηση σύνταξης που δικαιούται για 
τα 5 έτη απασχόλησης είναι 115,5 ευρώ.

• Συνταξιούχος στα 62 μετά το 2016 που συνέ-
χισε την εργασία και συμπληρώνει σήμερα 
8 χρόνια ως «εργαζόμενος συνταξιούχος», 
με ηλικία 70 ετών, δικαιούνται προσαύξηση 
σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 6,16% 
(0,77Χ8=6,16). Αν είναι αυτοαπασχολούμε-
νος και πλήρωνε κατά μέσο όρο μηνιαία ει-
σφορά 200 ευρώ στον κλάδο σύνταξης ση-
μαίνει ότι έχει συντάξιμες αποδοχές 1.000 
ευρώ και για τα 8 χρόνια της απασχόλησής 
του θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 123 
ευρώ τον μήνα. Αν είχε συντάξιμες αποδο-
χές 800 ευρώ, (δηλαδή 160 ευρώ μηνιαία 
εισφορά) τότε η προσαύξηση σύνταξης που 
δικαιούται για τα 8 έτη απασχόλησης είναι 
98,6 ευρώ.

 ■ Έρχεται αύξηση 
συντάξεων το 2023 
μόνο σε όσους δεν 
έχουν προσωπική 
διαφορά
Αργυρώ Μαυρούλη 

Αύξηση τουλάχιστον 6% θα λάβουν οι συντα-
ξιούχοι που δεν έχουν «προσωπική διαφορά» 
το 2023, καθώς ‘’ξεπαγώνει’’ η αναπροσαρμογή 
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Έτσι, με την υπόθεση εργασίας ότι ο πληθωρι-
σμός θα είναι 7% φέτος, η αύξηση για τις συντά-
ξεις με την προσθήκη του 50% της αύξησης του 
ΑΕΠ, θα είναι από 4,9% έως και 5,4%.

• Αν ο μέσος πληθωρισμός του 2022 διαμορ-
φωθεί στο 8%, η αύξηση των συντάξεων θα 
κυμανθεί μεταξύ 5,4% και 5,9%.

• Στην περίπτωση που ο πληθωρισμός φτάσει 
στο 9%, τότε οι συνταξιούχοι θα δουν αυξή-
σεις της τάξης του 5,9% και του 6,4%.

Εισφορά αλληλεγγύης 

Ταυτόχρονα, τίτλοι τέλους θα πέσουν στην ει-
δική εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιού-
χους με την αύξηση του εισοδήματος να φτάνει 
τα 455 ευρώ για εισοδήματα 90.000 ευρώ. 

Από 1-1-2023 η οριστική κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης, ενός μνημονιακού μέτρου 
που θεσπίστηκε ως προσωρινό το 2011 αλλά 
έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα, φέρνει αυξήσεις 
στις καθαρές αποδοχές για τους εργαζόμενους 
του δημόσιου τομέα και τους συνταξιούχους με 
ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ ενώ οι 
ιδιωτικοί υπάλληλοι, για τους οποίους έχει ανα-
σταλεί η εισφορά, θα συνεχίσουν να βλέπουν 
αυξημένες τις μηνιαίες αποδοχές. Με λιγότερο 
φόρο θα επιβαρύνονται οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και όσοι απο-
κτούν εισοδήματα από ενοίκια, μερίσματα ή τό-
κους. Το μέτρο αγγίζει περίπου 1,2 εκατομμύρια 
φορολογούμενους.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται 
με προοδευτική κλίμακα συντελεστών, κυμαι-
νόμενων από 2,2% έως και 10%, σε όσους φο-
ρολογούμενους αποκτούν συνολικό ετήσιο ει-
σόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ. Δηλαδή 
για τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους 
στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα 
απαλλαγούν όσοι έχουν μηνιαίες αποδοχές άνω 
των 1.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

• για εισόδημα 13.000 δηλαδή για καθαρές μη-
νιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ το ετήσιο όφε-
λος θα είναι 22 ευρώ το χρόνο,

• για εισόδημα 15.000 ευρώ ή 1.250 ευρώ το 

προσωπική διαφορά” (δηλαδή εισπράττουν και 
σήμερα περισσότερα χρήματα από όσα προκύ-
πτουν με τον νέο τρόπο υπολογισμού) δεν θα 
δουν καμία αύξηση. 

Στην περίπτωση αυτή το ποσό θα συμψηφίζεται 
με τις γενικότερες αυξήσεις που προβλέπεται 
να δίνονται στις συντάξεις από το 2023 και μετά 
(με βάση την εξέλιξη του ΑΕΠ και του Δείκτη Τι-
μών Καταναλωτή) έως ότου η προσωπική δια-
φορά εξαλειφθεί.

Συγκεκριμένα οι παλαιοί συνταξιούχοι (πριν τις 
13 Μαΐου 2019) που έχουν θετική προσωπική 
διαφορά μεγαλύτερη των 50 ευρώ δεν θα δουν 
καμία πραγματική αύξηση, απλά θα μειωθεί η 
προσωπική διαφορά που έχει καταγραφεί, αυ-
ξάνοντας τις ελπίδες σταδιακά να αυξηθεί η σύ-
νταξη μετά το 2023. Η προσωπική διαφορά θα 
συμψηφίζεται με αυτές τις ετήσιες αυξήσεις μέ-
χρι να μηδενιστεί.

Οι παλαιοί συνταξιούχοι (πριν τις 13 Μαΐου 
2019) που έχουν θετική προσωπική διαφορά μι-
κρότερη των 50 ευρώ μετά τον επανυπολογισμό 
των συντάξεων τους με τα αυξημένα ποσοστά 
αναπλήρωσης αναμένεται είτε να μηδενίσουν 
την θετική διαφορά, είτε να περάσουν σε αρνη-
τική προσωπική διαφορά κάτι που θα τους οδη-
γήσει σε πολύ μικρές αυξήσεις στις συντάξεις 
τους. Για παράδειγμα ένας συνταξιούχος που 
έχει μείωση 150 ευρώ και παίρνει το ποσό αυτό 
ως προσωπική διαφορά, αν πάρει αύξηση 30 
ευρώ το 2023 θα χάσει 30 ευρώ από την προσω-
πική διαφορά και θα έχει 120 ευρώ από προσω-
πική διαφορά και 30 ευρώ από την αύξηση. Αν 
δοθεί αύξηση 30 ευρώ το 2024, τότε θα έχει 90 
ευρώ προσωπική διαφορά και 30 + 30 ευρώ από 
τις αυξήσεις του 2023 και 2024. Όταν μηδενιστεί 
η προσωπική διαφορά, τότε θα περιμένει να δει 
και καθαρή αύξηση στη σύνταξη.

Σενάρια αύξησης συντάξεων 

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 επίδραση 
από το ΑΕΠ, η οποία υπολογίζεται μεταξύ 1,4% 
και 1,9%.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 202261



 Ασφαλιστικά

κυβέρνηση να στοχεύει έως το φθινόπωρο να 
προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάληψη 
του έργου και σταδιακά μια σειρά επιδομάτων 
να καταβάλλεται μόνο μέσω προπληρωμένης 
κάρτας κι όχι με την κατάθεση μετρητών σε λο-
γαριασμό. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν διαπιστώσει έλ-
λειψη διαφάνειας στο σημερινό μοντέλο πλη-
ρωμής των κοινωνικών επιδομάτων, η οποία 
διευκολύνει τις αδήλωτες και σκιώδεις συναλ-
λαγές, όπως χρήση ροζ τηλεφωνικών γραμμών 
και διαδικτυακό τζόγο. Με τη μεταρρύθμιση που 
θα γίνει, σημειώνεται, θα βελτιωθεί η διαφάνεια 
των συναλλαγών που γίνονται από δικαιούχους 
επιδομάτων και θα δοθούν πρόσθετα πλεονε-
κτήματα στους χρήστες των προπληρωμένων 
καρτών.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος απαιτεί τη 
συνεργασιά με τα τραπεζικά ιδρύματα, που θα 
πρέπει να αναλάβουν τις προδιαγραφές των 
νέων καρτών, την έκδοση και διανομή τους. 
Εκτιμάται ότι οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν 
ένα ποσό της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ για αυτή 
τη συνεργασία κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμο-
γής της μεταρρύθμισης.

Μια σημαντική αλλαγή που θα φέρουν οι προ-
πληρωμένες κάρτες θα είναι ότι οι περισσότε-
ρες συναλλαγές θα γίνονται σε POS ή με χρήση 
άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, ενώ θα 
επιβληθεί όριο στα μετρητά που θα μπορούν 
να αποσύρουν οι δικαιούχοι χρησιμοποιώντας 
τις προπληρωμένες κάρτες. Μέσω των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών και του περιορισμού της 
χρήσης μετρητών θα υπάρχει μεγαλύτερη δια-
φάνεια σχετικά με τον τρόπο χρήσης των επιδο-
μάτων από τους δικαιούχους.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για 
την αποδέσμευση των κονδυλίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 
το τέλος του έτους. Όπως προκύπτει από το 
σχετικό έγγραφο δεσμεύσεων, το οποίο έχει εν-
σωματωθεί στο εγκεκριμένο από την Ε.Ε. πρό-
γραμμα μεταρρυθμίσεων του εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης, «η πλειονόητα των κοινωνικών επι-
δομάτων θα πρέπει να πληρώνονται μέσω προ-
πληρωμένων καρτών». Όπως αναφέρεται, το 
ελληνικό κράτος δαπανά περίπου 3% του ΑΕΠ 

μήνα το όφελος θα είναι 66 ευρώ το χρόνο,

• για εισόδημα 18.000 ευρώ ή 1.500 ευρώ το 
μήνα το ετήσιο κέρδος θα είναι 132 ευρώ,

• για εισόδημα 20.000 ευρώ ή αποδοχές 1.666 
ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 176 ευρώ αντί-
στοιχα,

• για εισόδημα 25.000 ευρώ το χρόνο ή 2.083 
ευρώ το μήνα το ετήσιο όφελος θα είναι 426 
ευρώ,

• για ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ ή 2.250 
ευρώ το μήνα η καθαρή αύξηση διαμορφώ-
νεται σε 526 ευρώ το χρόνο

• για εισόδημα 30.000 ευρώ ή καθαρές μηνιαί-
ες αποδοχές 2.500 ευρώ το κέρδος είναι 676 
ευρώ το χρόνο.

Τονίζεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης θεσπίστη-
κε ως έκτακτο μνημονιακό μέτρο με το άρθρο 29 
του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα άνω των δώ-
δεκα χιλιάδων ευρώ των φυσικών προσώπων. Η 
εισφορά θα έπρεπε να καταργηθεί στα τέλη του 
2014, αλλά παραμένει μέχρι σήμερα επιβαρύνο-
ντας εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.

 ■ Μέσω 
προπληρωμένης 
κάρτας τα προνοιακά 
επιδόματα 
Αργυρώ Μαυρούλη 

Την καταβολή της πλειονότητας των κοινωνι-
κών και προνοιακών επιδομάτων, από τα επιδό-
ματα τέκνων, το επίδομα γέννησης, έως τα επι-
δόματα ανεργίας, μέσω προπληρωμών καρτών 
προωθεί η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, οι συζητήσεις μεταξύ των επικεφαλής των 
υπουργείων Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών 
βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με την 
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Ποια επιδόματα θα ενταχθούν σε 
προπληρωμένη κάρτα 

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

• Επίδομα Γέννησης: Επικρατέστερο επίδομα 
για να μπει στην νέα λειτουργία – δηλαδή 
την πληρωμή μέσω προπληρωμένης κάρτας 
– είναι το επίδομα γέννας των 2.000 ευρώ 
που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουα-
ρίου του 2020. 

Με την κάρτα αυτή οι δικαιούχες μητέρες θα 
μπορούν να αγοράζουν οποιοδήποτε προϊόν 
τους χρειάζεται από οποιοδήποτε κατάστημα 
της χώρας με βρεφικά ή παιδικά είδη, αλλά δεν 
θα μπορούν να κάνουν ανάληψη ούτε ενός σεντ 
από αυτό, καθώς δεν θα αντιστοιχεί σε κάποιο 
τραπεζικό λογαριασμό τους.

Αντίθετα, με βάση το υφιστάμενο σύστημα, το 
ποσό των 2.000 ευρώ κατατίθεται σε έναν τρα-
πεζικό λογαριασμό της μητέρας και αυτή μπορεί 
να κάνει άμεση ανάληψη ακόμα και όλου του 
ποσού μέσω του ΑΤΜ ή τραπεζικού υποκατα-
στήματος.

• Επίδομα Παιδιού (Α21): Χορηγείται με ει-
σοδηματικά κριτήρια από το πρώτο παιδί 
και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον 
αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την 
κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. 
Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 
42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο 
και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το 
ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 
από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά 
μήνα.

• Προνοιακά αναπηρικά – διατροφικά επιδό-
ματα: Καταβάλλονται 10 προνοιακά ανα-
πηρικά επιδόματα σε περίπου 163.000 δι-
καιούχους, μεταξύ άλλων επίδομα κίνησης, 
οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά ανα-
πηρία ή με βαριά νοητική υστέρηση ή κω-
φών και βαρήκοων ατόμων ή με αναπηρία 
όρασης κ.α. 

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφά-
λιστων Υπερηλίκων: Χορηγείται σε όσους 
δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απα-
ραίτητο για την συνταξιοδότηση ασφαλιστι-
κό χρόνο και ανέρχεται σε 360 ευρώ.

σε κοινωνικά επιδόματα και επιδόματα ανεργί-
ας και η συντριπτική πλειονότητά τους πληρώ-
νονται με τη μορφή της κατάθεσης σε λογαρια-
σμό. Η Ελλάδα, τονίζεται, έχει πολύ μεγάλο κενό 
στις εισπράξεις του ΦΠΑ, γύρω στο 30% και για 
να καταπολεμηθεί καλύτερα η φοροδιαφυγή θα 
πρέπει να αρχίσουν να πληρώνονται τα περισ-
σότερα επιδόματα μέσω προπληρωμένων καρ-
τών. Σύσταση για την διεύρυνση της χρήσης της 
προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας και σε άλλα 
προνοιακά επιδόματα συμπεριλαμβάνονταν 
και στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη. 

Τι αλλάζει 

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η πληρωμή της 
πλειονότητας των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και 
της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα γίνεται με προπλη-
ρωμένες κάρτες, ενώ σήμερα μόνο το Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) πληρώνονται 
από τον ΟΠΕΚΑ μέσω κάρτας και ο δικαιούχος 
μπορεί να κάνει ανάληψη μετρητών μόνο για 
το μισό ποσό. Όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του 
ΟΠΕΚΑ και τα επιδόματα ανεργίας της ΔΥΠΑ 
πληρώνονται μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό 
του δικαιούχου. Οι αλλαγές που θα γίνουν 
έχουν ως εξής:

• Θα καθιερωθούν προπληρωμένες κάρτες 
και για τα άλλα σημαντικά προνοιακά επιδό-
ματα του ΟΠΕΚΑ, όπως το επίδομα τέκνου 
και το επίδομα για τη γέννηση,

• Θα πληρώνονται με κάρτες τα βασικά επιδό-
ματα ανεργίας της ΔΥΠΑ, 

• Θα καθιερωθούν όρια ανάληψης μετρητών 
για τις προπληρωμένες κάρτες και το ποσό 
που θα μένει πέραν του ορίου θα μπορεί να 
δαπανάται μόνο με ηλεκτρονικές πληρωμές, 
δηλαδή με αγορές μέσω POS, αγορές μέσω 
e-banking κ.α.

• Θα δοθούν κίνητρα για τη χρήση των προ-
πληρωμένων καρτών για συγκεκριμένα αγα-
θά και υπηρεσίες (όπως οι δαπάνες για τα 
παιδιά ή για τον τοκετό) και θα απαγορευ-
θούν άλλες δαπάνες, όπως για τζόγο. Με 
αυτό τον τρόπο η προπληρωμένη κάρτα δεν 
θα επιτρέπει την συναλλαγή σε περίπτω-
ση που ο δικαιούχος επιχειρεί να κάνει μία 
απαγορευμένη δαπάνη. 
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 Ασφαλιστικά

• Ειδικό εποχικό βοήθημα

• Βοήθημα μακροχρονίως ανέργων ύψους 
200 ευρώ για έως 12 μήνες 

• Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη 

• Επίδομα διαθεσιμότητας 

 ■ Νέα χρέη 1,8 δις ευρώ 
από ασφαλιστικές 
εισφορές το Α΄ 
τρίμηνο του 2022 
Αργυρώ Μαυρούλη

Τα 43 δισ. ευρώ έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες ασφα-
λιστικές οφειλές στο ΚΕΑΟ, το πρώτο τρίμηνο 
του 2022 με την διοίκηση του Κέντρο να θέτει 
ως στόχο την είσπραξη 1,19 δισ. ευρώ εντός του 
έτους. Στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του 
ΚΕΑΟ προβλέπεται η εντατικοποίηση των προ-
σπαθειών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
που τα τελευταία δύο χρόνια είχαν ατονήσει. 
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η αποστολή του-
λάχιστον 300.000 ατομικών ειδοποιητηρίων, με 
στόχο την ενημέρωση των οφειλετών για τις δυ-
νατότητες διακανονισμού της οφειλής τους σε 
έως 12 μήνες ή άμεσης εξόφλησης του χρέους. 

Όμως σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι 
της κυβέρνησης εκτιμούν ότι πολύ δύσκολα τη 
δεδομένη χρονική συγκυρία και εν μέσω προ-
εκλογικού κλίματος θα ενεργοποιηθούν μέτρα 
κατάσχεσης. 

Το χαρτοφυλάκιο των οφειλών αυξήθηκε κατά 
1,8 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022, με απο-
τέλεσμα το συνολικό χρέος μαζί με τα πρόσθετα 
τέλη να εκτοξευτεί στα 42,83 δισ. ευρώ στο τέλος 
Μαρτίου, από 41 δισ. ευρώ στις 31/12/2021. Το 
πρώτο τρίμηνο του 2022 οι εισπράξεις του ΚΕΑΟ 
άγγιξαν τα 400 εκατ. ευρώ, με τη μερίδα του λέο-
ντος (239,4 εκατ.) να προέρχονται από τις ρυθμί-
σεις (28 εκατ. από την κορωνορύθμιση).

Την επόμενη περίοδο εντατικοποιούνται και 
πάλι οι μηχανισμοί είσπραξης με στόχο την αύ-

• Αγροτική εστία: Πρόγραμμα παροχής χρη-
ματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύ-
τεκνες αγρότισσες μητέρες συνταξιούχους 
ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Το πρό-
γραμμα αφορά στην καταβολή χρηματικού 
βοηθήματος ύψους 700 ευρώ σε 4.000 τρίτε-
κνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 1.000 πολύ-
τεκνες μητέρες.

• Επίδομα αναδοχής: Για κάθε παιδί που το-
ποθετείται σε αναδοχή χορηγείται στους 
ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενη-
λικίωσή του, οικονομική ενίσχυση, για την 
κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διαβίωσης 
του αναδεχόμενου ατόμου. Το ποσό που κα-
ταβάλλεται ξεκινάει από 325 ευρώ και κλι-
μακώνεται στα 375 ευρώ και πάνω για παι-
διά με παθήσεις. 

• Ενίσχυση σε Οικογένειες Ορεινών και Μει-
ονεκτικών Περιοχών: Το ποσό ξεκινάει από 
300 έως 600 ευρώ με τη χρήση εισοδηματι-
κών κριτηρίων. 

• Επίδομα Στέγασης: Χορηγείται με εισοδημα-
τικά κριτήρια και είναι 70 ευρώ το μήνα για 
τον δικαιούχο και προσαυξάνεται κατά 35 
ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. 

• Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής για τους 
ανασφάλιστους υπερήλικες: Χορηγείται με 
εισοδηματικά κριτήρια και αφορά μόνο υπε-
ρήλικες άνω των 67 ετών, οι οποίοι είναι ανα-
σφάλιστοι και μισθώνουν κύρια κατοικία.

• Επιδόματα ΔΥΠΑ 

• Επίδομα ανεργίας: Διαμορφώνεται από 219 
ευρώ έως 438 ευρώ το μήνα για έως ένα έτος, 
ανάλογα με το χρονικό διάστημα ασφάλισης 
του ανέργου και των αποδοχών του. Με την 
καταβολή Δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα. 

• Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής 
ανεργίας 

• Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμο-
νή στο μητρώο ανέργων 

• Επίδομα επίσχεσης 

• Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες 
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τών έχει χρέος έως 15.000 ευρώ. Οι ενεργές και 
ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ έφτασαν 
σε πλήθος τις 863.033 για οφειλές ύψους 6,6 
δισ. ευρώ.

Πλήθος οφειλετών ανά εύρος οφειλής

• υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλε-
τών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 
1.993.856 οφειλέτες (82,27% των οφειλετών) 
να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας,

• το 90,47% των οφειλετών (2.192.524 οφειλέ-
τες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθέ-
νας,

• μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφο-
ρά 85.656 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 
50.000 - 100.000 ευρώ (14,03% του τρέχο-
ντος υπολοίπου),

• το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά 
λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω 
του 1εκ. ευρώ (2.313 οφειλέτες συγκεντρώ-
νουν το 23,13% του υπόλοιπου οφειλών).

Τι προβλέπει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο 
του ΚΕΑΟ για το 2022

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Εί-
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 
2022 θα κινείται σε 4 άξονες με στόχο την ενί-
σχυση των διαδικασιών είσπραξης των ασφαλι-
στικών οφειλών και την αύξηση των εσόδων του 
e-ΕΦΚΑ καθώς και την ενίσχυση της βιωσιμότη-
τας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Οι κυριότεροι άξονες δράσεις προβλέπουν 
διαχείριση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου 
οφειλών, καθώς και εντατικοποίηση των μηχα-
νισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών-αύ-
ξηση εσόδων, ενώ οι άλλοι δύο άξονες δράσης 
προβλέπουν αναβάθμιση των πληροφοριακών 
συστημάτων και υποδομής καθώς και την ενί-
σχυση της διοικητικής ικανότητας του ΚΕΑΟ.

Με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ έμφα-
ση δίνεται στον εντοπισμό και την καταπολέμη-
ση διαχρονικών παθογενειών του συστήματος 
είσπραξης καθώς και στη λήψη μέτρων κατά της 
συστηματικής αποφυγής καταβολής εισφορών.

ξηση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και την 
ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης. Από την έναρξη της λει-
τουργίας του ΚΕΑΟ έχουν εισπραχθεί συνολικά 
8,22 δισ. ευρώ.

Νέα χρέη 1,35 δισ. ευρώ

Το εντυπωσιακό είναι πως η μεταβολή αυτή τη 
φορά δεν αφορούσε πρόσθετα τέλη και προ-
σαυξήσεις (που ήταν μόλις 459,5 εκατ. ευρώ), 
αλλά κατά κύριο λόγο «φρέσκα» χρέη 1,35 δισ. 
ευρώ. Πρόκειται για τα χρέη που δημιούργησαν 
μέσα στην περίοδο της πανδημίας οι εργοδότες 
(πρ. ΙΚΑ), από το 2020 έως το τέλος του 2021 και 
τα οποία έφτασαν στο ΚΕΑΟ τον περασμένο Φε-
βρουάριο. Χαρακτηριστικό είναι πως τον περα-
σμένο Δεκέμβριο οι οφειλέτες εργοδότες ήταν 
474.610, ενώ στα τέλη Μαρτίου είχαν φτάσει 
στους 555.446. Το πλήθος των οφειλετών αυξή-
θηκε κατά 80.836 μητρώα, δηλαδή κατά 17%.

Λίγο-πολύ πρόκειται για τους εργοδότες που 
δημιούργησαν νέα χρέη την περίοδο της παν-
δημίας. Η μεγάλη πλειοψηφία εξ αυτών, δηλαδή 
οι 45.836 (57%) δημιούργησαν μικρά χρέη έως 
15.000 ευρώ.

Εκτός από τους εργοδότες, χρέη στην πανδημία 
δημιούργησαν και πάνω από 300.000 μη μισθω-
τοί. Παρόλα αυτά, η ένταξη στην κορωνο-ρύθ-
μιση των 72 δόσεων είναι μάλλον αναιμική. Στα 
τέλη του 2021 -όταν υπήρχαν στο τραπέζι μόνο 
οι οφειλές των μη μισθωτών- είχαν ενταχθεί μό-
λις 11.210 οφειλέτες.

Στα τέλη Μαρτίου, όταν είχαν «πέσει» στο σύ-
στημα και οι οφειλές των μη μισθωτών και 
έκλεινε η ένταξη στη ρύθμιση, εντάχθηκαν συ-
νολικά 61.918, από τους 400.000 και πλέον οφει-
λέτες της πανδημίας (χωρίς να συμπεριλαμβά-
νονται όσοι είχαν χρέη και πριν και απλώς τα 
αύξησαν μέσα στην πανδημία). Οι υπόλοιποι, 
εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμι-
ση, θα βρεθούν τώρα αντιμέτωποι με τα μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης από το ΚΕΑΟ.

Τι λένε οι αριθμοί

Περίπου 10 δισ. χρωστούν 2.313 οφειλέτες 
(οφειλές πάνω από 1 εκατ.). Το 82% των οφειλε-
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εργαζόμενος στο πρώην ΙΚΑ (117,5 αντί για 109.2 
ευρώ). Επίσης, άλλα 13,2 ευρώ είναι οι επιπλέον 
εργοδοτικές εισφορές που θα καταβάλλονται σε 
μηνιαία βάση (187,5 αντί για 174.3 ευρώ). 

Σύμφωνα με την ανάλυση που έχει πραγματο-
ποιήσει n ΕΣΕΕ προκύπτει ότι το συνολικό κό-
στος της επιχείρησης θα ανέλθει στα 1.019,3 
ευρώ τον μήνα ανά εργαζόμενο, περισσότερα 
δηλαδή κατά 71,5 ευρώ σε σχέση με τα 947,8 
ευρώ που ήταν έως στις 30 Απριλίου ο κατώ-
τατος μισθός και βρισκόταν στα 663 ευρώ. Όλα 
αυτά, για να καταβληθεί στους εργαζόμενους 
ένα ποσό της τάξης των 613 ευρώ καθαρά, δηλα-
δή 43 ευρώ περισσότερα σε μηνιαία βάση. 

Ως προς τις τριετίες, οι προσαυξήσεις που θα 
προκύψουν έχουν ως εξής:

• Για προϋπηρεσία 3-6 έτη ο κατώτατος μι-
σθός διαμορφώνεται στα 785,8 ευρώ μικτά, 
δηλαδή αυξημένος κατά 55 ευρώ συγκριτικά 
με τα 730,8 ευρώ μικτά του προηγούμενου 
καθεστώτος. 

• Αντίστοιχα, στο αμέσως επόμενο κλιμάκιο 
(6 -9 έτη) προκύπτει κατώτατος μισθός 857,3 
ευρώ μικτά ( 60,2 ευρώ) 

• και στο ανώτατο επίπεδο (9- 12 έτη προϋπη-
ρεσία) ανέρχεται σε 928,7 ευρώ μικτά ( 65,1 
ευρώ).

Όλες οι ανωτέρω αυξήσεις υπολογίζονται με 
10% ανά τριετία, δηλαδή φτάνουν στο 30% στον 
υψηλότερο βαθμό. 

Όμως αφορούν μόνο όσους ασφαλισμένους ερ-
γαζόμενους είχαν καταφέρει να καλύψουν κά-
ποιο ή όλο το χρονικό διάστημα της προϋπηρε-
σίας που αναφέρεται μέχρι το 2012. Από εκεί και 
έπειτα Το συνολικό κόστος της επιχείρησης θα 
ανέλθει στα 1.019,3 ευρώ τον μήνα ανά εργαζό-
μενο τον Μάιο από 947,8 ευρώ που ήταν έως την 
30ή Απριλίου ο κατώτατος μισθός. οι τριετίες 
έχουν παγώσει . Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενοι 
που δεν είχαν καλύψει το σύνολο των 12 ετών 
εργασίας ή απλώς ξεκίνησαν να απασχολούνται 
μετά το 2012, δεν καρπώνονται τις τριετίες και 
διατηρούνται μισθολογικά στο βασικό πεδίο 
του κατώτατου μισθού, που τώρα πια είναι τα 
713 ευρώ μικτά.

 ■ Έως 71,5 ευρώ 
το μήνα το πλέον 
«κόστος» του 
κατώτατου στην 
επιχείρηση
Αργυρώ Μαυρούλη 

Αυξημένες απολαβές θα λάβουν στο τέλος του 
μήνα 650.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα 
που αμείβονται με τον νέο κατώτατο μισθό των 
713 ευρώ ή το κατώτατο ημερομίσθιο των 31,85 
ευρώ. Ωστόσο, τις αυξημένες αποδοχές θα πρέ-
πει να τις καταβάλλουν οι εργοδότες- επιχειρη-
ματίες ο προϋπολογισμός των οποίων θα επιβα-
ρυνθεί κατά 71,5 ευρώ ανά εργαζόμενο. 

Αναλυτικά, εκτός από την αύξηση κατά 50 ευρώ 
του κατώτατου μισθού, δημιουργείται πρόσθετη 
επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, που κυμαίνε-
ται στα επίπεδα των 8,3 ευρώ τον μήνα, σε σχέ-
ση με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς, 
λόγω της εισφοράς που πρέπει να καταβάλλει ο 
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• Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτή-
τως απασχολουμένων – ασφαλισμένων: Το 
μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μη-
νιαίο επίδομα ανεργίας: αυξάνεται στα 438 
ευρώ από 407,25 ευρώ που είναι σήμερα.

• Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποι-
νή στερητική της ελευθερίας, ισούται με 15 
ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 244,35 
ευρώ θα πάει στα 262,67 ευρώ.

• Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασί-
ας ή διακοπής εργασιών, ισούται με 20 ημε-
ρήσια επιδόματα ανεργίας: Από 325,8 ευρώ 
θα πάει στα 350,2 ευρώ.

 ■ Έρχεται «μεγάλος 
αδελφός» για την 
τήρηση του ωραρίου
Αργυρώ Μαυρούλη 

Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Ιουλίου η ψη-
φιακή κάρτα εργασίας στις τράπεζες και τα σού-
περ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζό-
μενους πανελλαδικά για την πλήρη καταγραφή 
των ωρών απασχόλησής τους. 

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδά-
κη, όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας 
υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν 
ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου ερ-
γασίας των εργαζομένων τους, με σύμβαση ή 
σχέση εξαρτημένης εργασίας, άμεσα συνδεδε-
μένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, 
με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η μέτρηση του χρόνου ερ-
γασίας πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφια-
κής κάρτας εργασίας. 

Μετά τις τράπεζες και τα μεγάλα σούπερ μάρ-
κετ, από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος Νο-
εμβρίου θα ακολουθήσει η πλήρης καταγραφή 
των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις της 
χώρας και η ένταξη των στοιχείων στο σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι δεν 
θα εξαιρεθεί καμία επιχείρηση από την εφαρμο-

Αύξηση επιδομάτων 

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει 
και το επίδομα ανεργίας. Σήμερα το ημερήσιο 
επίδομα είναι 16,29 ευρώ και το μηνιαίο 407,25 
ευρώ. Από σήμερα διαμορφώνονται αντίστοιχα 
στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438 ευρώ το μη-
νιαίο επίδομα (αύξηση κατά 31 ευρώ περίπου).

Το επίδομα ανεργίας και το βοήθημα ανεργί-
ας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τα 
προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, το ειδικό 
βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα λόγω επί-
σχεσης εργασίας, ειδικά εποχικά βοηθήματα για 
μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλά-
δου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.α., η ειδική πα-
ροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, 
οι ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότη-
τας του εργοδότη, η παροχή διαθεσιμότητας, η 
αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές 
Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, η αποζημί-
ωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, 
κ.α. είναι κάποια από τα επιδόματα που συμπα-
ρασύρονται προς τα επάνω.

Συγκεκριμένα, τα επιδόματα που αυξάνονται 
είναι:

• Επίδομα ανεργίας: Το ημερήσιο επίδομα αυ-
ξάνεται από τα 16,29 ευρώ στα 17,51 ευρώ.

• Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο 
ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργί-
ας: Από 211,77 ευρώ αυξάνεται στα 227,65 
ευρώ.

• Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμο-
νή στα μητρώα των ανέργων, ισούται με 15 
ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 244,35 
ευρώ αυξάνεται στα 262,67 ευρώ.

• Το ειδικό εποχικό βοήθημα: Το ύψος του 
προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται στο 
70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος 
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη: Από 
767,1 ευρώ αυξάνεται στα 824,6 ευρώ.

• Το ειδικό εποχικό βοήθημα για τα επαγγέλ-
ματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθο-
ποιών κ.λπ. στο 70% του 25πλασίου του 
εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδί-
κευτου εργάτη: Από 518,35 ευρώ αυξάνεται 
στα 557,25 ευρώ.
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καθώς και μέσα από το myErgani web portal 
(https://myErgani.gov.gr). 

Στόχος του υπουργείου είναι με την ψηφιακή 
κάρτα: 

• Αποτρέπονται φαινόμενα υποδηλωμένης - 
αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων υπερω-
ριών.

• Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζο-
μένων.

• Διασφαλίζονται οι συνθήκες ισότιμου αντα-
γωνισμού για τις επιχειρήσεις.

• Διασφαλίζονται η εφαρμογή της νομοθεσίας 
και τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήμα-
τος.

Η καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασί-
ας θα γίνεται καθημερινά και άμεσα (σε πραγ-
ματικό χρόνο) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ των γεγονότων 
έναρξης και λήξης της εργασίας για κάθε εργα-
ζόμενο που εργάζεται με φυσική παρουσία την 
εκάστοτε ημέρα στον χώρο της επιχείρησης. Οι 
επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης 
διασύνδεσης του οικείου συστήματος ωρομέ-
τρησης με τον νέο μηχανισμό της Κάρτας Εργα-
σίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Για το σύνολο των εργοδοτών θα είναι υποχρε-
ωτική η αποτύπωση Απασχόλησης Ημέρας για 
όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Ακόμη θα δίνε-
ται η δυνατότητα πολλαπλού χαρακτηρισμού 
εντός της ίδιας ημέρας, για την περίπτωση Εργα-
σίας (ή Τηλεργασίας) με διακεκομμένο ωράριο. 
Ταυτόχρονα, θα δίνονται επιλογές Ανάπαυση / 
Ρεπό και Μη Εργασία, οι οποίες δεν θα μπορούν 
να συνδυάζονται με δηλώσεις διαστήματος Ερ-
γασίας ή Τηλεργασίας.

Σύνοψη Υποχρεώσεων Εργοδοτών

• Υπάρχοντες Εργαζόμενοι: Απογραφική δια-
δικασία για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

• Πρόσληψη νέου Εργαζόμενου (Ε3 - Αναγγε-
λία Πρόσληψης): συμπλήρωση των νέων χα-
ρακτηριστικών εργασιακής σχέσης σχετικά 
με την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας και υπο-
χρέωση δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργα-
σίας πριν την ανάληψη υπηρεσίας 

• Εργαζόμενοι που είναι ενταγμένοι στο Ψηφι-

γή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και θα υπάρ-
ξει διάλογος με τους ενδιαφερόμενους και τους 
κλάδους για την σταδιακή ένταξή τους. 

Το σύνολο των πληροφοριών για το ωράριο ερ-
γασίας θα δηλώνεται ηλεκτρονικά και θα είναι 
διαθέσιμο με το πάτημα ενός κουμπιού σε ερ-
γαζόμενους, εργοδότες και ελεγκτικές Αρχές. Οι 
πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες είναι οι 
εξής: ωράριο εργασίας, υπερωρίες, υπερεργα-
σία, βάρδιες, τηλεργασία, διαλείμματα, ρεπό, 
άδειες. 

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να σημαίνουν την 
προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία και 
μέσω app, σκανάροντας την Κάρτα Εργασίας που 
απεικονίζεται στο κινητό τηλέφωνο του εργαζό-
μενου σε μορφή QR code και η πληροφορία θα 
διαβιβάζεται αυτόματα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. 

Ο προγραμματισμός της εργασίας και οι πληρο-
φορίες για τις πραγματικές ώρες έναρξης - λή-
ξης της εργασίας:

• θα εισάγονται ψηφιακά στο σύστημα ΕΡΓΑ-
ΝΗ ΙΙ και 

• θα είναι διαθέσιμες στους εργαζόμενους 
μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app, 
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άκυρη. Εξάλλου, σε περίπτωση απόλυσης ή πα-
ραίτησης του εργαζόμενου πριν την έναρξη της 
περιόδου μειωμένης απασχόλησης, ο εργαζόμε-
νος θα αποζημιωθεί για τις επιπλέον ώρες που 
εργάστηκε με τα ωρομίσθια που ισχύουν για 
υπερεργασία και υπερωρία (δηλαδή προσαύ-
ξηση 20% για υπερεργασία, 40% για υπερωρία, 
120% για παράνομη υπερωρία). 

Σε κάθε περίπτωση ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι για 
5ημερη εβδομαδιαία εργασία το πλήρες συμβα-
τικό ωράριο είναι το 8ωρο ημερησίως και για 
6ημερη εβδομάδα το πλήρες ωράριο είναι έξι 
ώρες και σαράντα λεπτά ημερησίως. 

Ο εργοδότης υποχρεώνεται να υποβάλει τη 
συμφωνία για διευθέτηση του χρόνου εργασίας 
στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να διευκολύνο-
νται οι έλεγχοι που θα αποτρέπουν τυχόν κατα-
στρατήγηση της νομοθεσίας. 

 ■ Η μείωση της 
ανεργίας οδηγεί 
σε επαναφορά των 
τριετιών
Αργυρώ Μαυρούλη 

Η εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους και των 
τιμών των προϊόντων σε συνδυασμό με τον πε-
ριορισμό της ανεργίας στο 12,5% τον Απρίλιο, 
την διατήρηση μειωμένων ασφαλιστικών ει-
σφορών αλλά και την έξοδο της χώρας από το 
Μνημόνιο και την υψηλή εποπτεία, «ανοίγουν, 
μετά από δέκα χρόνια, παράθυρο» στην Κυβέρ-
νηση να εξετάσει το «ξεπάγωμα» των τριετιών 
(επίδομα προϋπηρεσίας), σε μια προσπάθεια να 
ενισχύσει το εισόδημα των εργαζομένων. 

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτι-
κό τομέα είδαν τους μισθούς τους, που προέρχο-
νταν κυρίως από κλαδικές συμβάσεις, μετά την 
εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου του 2012, όχι μόνο να «παγώνουν» λόγω της 
μη καταβολής του επιδόματος προϋπηρεσίας 
για δέκα ολόκληρα χρόνια, αλλά απεναντίας να 

ακό Ωράριο: Υποχρέωση ύπαρξης δήλωσης 
Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας για κάθε ημέρα

• Δηλώσεις Αδειών πάσης φύσεως

• Δηλώσεις Υπερωριών

• Διαβίβαση στοιχείων Κάρτας Εργασίας (κα-
θημερινά): έναρξη και λήξη για κάθε εργαζό-
μενο που εργάζεται τη συγκεκριμένη ημέρα 
εντός της επιχείρησης

 ■ 4ημερη απασχόληση 
– Τι προβλέπει ο νέος 
εργασιακός νόμος

Νέα δεδομένα στην καθημερινότητα χιλιάδων 
εργαζομένων και εργοδοτών αναμένεται να φέ-
ρει και στην Ελλάδα η σταδιακή εφαρμογή της 
τετραήμερης απασχόλησης που θεσμοθετήθηκε 
με τον τελευταίο εργασιακό νόμο 4808/2021.

Πλέον μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή το «ευέλι-
κτο» 8ωρο, δίνοντας την δυνατότητα στις δυο 
πλευρές (εργοδότη και εργαζόμενο) να συμφω-
νούν έως και 10 ώρες απασχόλησης την ημέρα, 
αρκεί να τηρούνται οι 40 ώρες εργασίας την 
εβδομάδα.

Εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση 
στην επιχείρηση ή δεν έχει επιτευχθεί συμφω-
νία με συλλογική σύμβαση, η διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας που προβλέπεται στο νόμο 
1892/1990, μπορεί να εφαρμοστεί κατόπιν αιτή-
ματος του εργαζόμενου, με ατομική συμφωνία. 

Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης εξετάζει 
υποχρεωτικά τα αιτήματα εργαζομένων για 
σύναψη ατομικής συμφωνίας και προς διευ-
κόλυνση των μερών, μπορεί να γνωστοποιεί 
στους εργαζόμενους αφενός τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν αίτηση και αφετέρου τα πεδία των 
κατά περίπτωση επιχειρησιακών του αναγκών 
για την εφαρμογή συστήματος διευθέτησης του 
χρόνου εργασίας.

Ενδεχόμενη καταγγελία της σύμβασης εκ μέ-
ρους του εργοδότη λόγω μη υποβολής αιτήμα-
τος του εργαζόμενου για διευθέτηση, θεωρείται 
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και του ενδεχόμενου δημιουργίας νέας γενιάς 
λουκέτων και κόκκινων δανείων, οδηγεί το οικο-
νομικό επιτελείο στην επανεξέταση ενεργοποί-
ησης των τριετιών για το σύνολο των εργαζομέ-
νων του ιδιωτικού τομέα. Υπενθυμίζεται ότι το 
2012, με την 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου υπήρχε όρος ότι για οποιαδήποτε άλλη με-
ταβολή, θα έπρεπε η ανεργία να υποχωρήσει σε 
μονοψήφιο ποσοστό, κάτω του 10%.

Οι παρεμβάσεις για τη μείωση της ανεργίας

Έξι όπλα επιστρατεύει το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων στη μάχη για την πε-
ραιτέρω μείωση της ανεργίας. Η “εμπέδωση της 
θετικής πορείας” της αγοράς εργασίας είναι η 
βασικότερη πρόκληση για την επόμενη ημέρα, 
όπως αναφέρεται στην παρουσίαση που έκανε ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κωστής Χατζηδάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο 
που συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη.

Η ανεργία τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια μει-
ώθηκε κατά 4.8 ποσοστιαίες μονάδες, από 17.3 
% τον Ιούλιο του 2019, στο 12,5 % τον Απρίλιο 
του 2022 (που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων 12 ετών). Αυτό σημαίνει ότι η «απο-
σωλήνωση» της οικονομίας από την εντατική όχι 
μόνο έγινε χωρίς δυσμενείς συνέπειες για τους 
εργαζόμενους αλλά με αύξηση της απασχόλησης. 
Εξέλιξη που είναι αποτέλεσμα των πολιτικών 
στήριξης εργαζομένων και ανέργων από τις συνέ-
πειες της πανδημίας για τις οποίες δαπανήθηκαν 
πάνω από 10 δισ. ενώ άλλα 2,7 δις. έχουν διατεθεί 
για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα “όπλα” για την περαιτέρω μείωση της ανερ-
γίας είναι:

• Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των 
εργαζόμενων, από 15,75 % σε 13,87 % από 
την 1η Ιουνίου του 2022. Η μείωση των ει-
σφορών αυξάνει το πραγματικό εισόδημα 
χωρίς να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Προ-
φανώς υπάρχει επίπτωση στα έσοδα του 
ασφαλιστικού συστήματος, γι αυτό το λόγο 
η μείωση είναι “μετρημένη” ώστε να μην δη-
μιουργεί πρόβλημα. Πάντως η μείωση του 
μη μισθολογικού κόστους αποτελεί πάγιο 
αίτημα τόσο των εργαζόμενων όσο και των 
εργοδοτών, όπως αναδείχθηκε και στην 
πρόσφατη γενική συνέλευση του ΣΕΒ.

μειώνονται έως και 40% με μονομερή απόφαση 
του εργοδότη. Μάλιστα, σε δεκάδες κλάδους 
«διαλύθηκαν» τα εργοδοτικά κλαδικά σωματεία 
κατά την διάρκεια της δεκαετίας 2012-2022 με 
αποτέλεσμα να μην υπογραφούν νέες κλαδικές 
συμβάσεις και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά 
εργασίας είτε να αμείβονται με τον κατώτατο 
μισθό, είτε με αποδοχές υψηλότερες μέσω ατο-
μικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων κατώτερες 
ωστόσο των τελευταίων κλαδικών. 

Κι ενώ οι μισθοί για περισσότερους από τους μι-
σούς εργαζόμενους στη χώρα παραμένουν στον 
«πάγο», η κυβέρνηση έχει προχωρήσει για 3η συ-
νεχόμενη φορά μετά το 2019 σε αύξηση του κατώ-
τατου μισθού φτάνοντας τα 713 ευρώ (1η/2/2019 
αυξήθηκε κατά 11%, 1η/1/2022 αυξήθηκε κατά 2% 
και 1η/5/2022 κατά 7,5%), με τον νόμο να προβλέ-
πει και νέα αναπροσαρμογή το 2023. 

Σύμφωνα με εργατολόγους, παρά την προτροπή 
της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους εργοδότες 
για αυξήσεις στους μισθών και των υπόλοιπων 
εργαζομένων, ταυτόχρονα με την διατήρηση των 
μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, οι συνεχείς 
αυξήσεις του κατώτατου μισθού δεν αποτελούν 
“κίνητρο” για αυξήσεις σε όσους δεν αμείβονται 
με τον κατώτατο μισθό, ενώ διαθέτουν εξειδίκευ-
ση και εμπειρία στον κλάδο που εργάζονται. 

Η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί 
λόγω της εκτόξευσης του κόστους διαβίωσης 
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σεις υιοθέτησαν την 4ήμερη εργασία χωρίς 
μείωση αποδοχών ενώ είναι καταγεγραμ-
μένο από πληθώρα διεθνών ερευνών ότι 
οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας αποτελεί 
σημαντικό ζητούμενο για τους εργαζόμε-
νους. Ενδεικτικά στην τελευταία έρευνα της 
ΕΥ σημειώνεται πως “Οι ευέλικτες συνθήκες 
εργασίας – μακράν ο σημαντικότερος παρά-
γοντας που οδηγούσε σε μετακινήσεις εργα-
ζόμενων, σύμφωνα με την περσινή έκδοση 
της έρευνας – αποτελούν πλέον λιγότερο 
σημαντικό παράγοντα, δεδομένου ότι οι πε-
ρισσότεροι εργάζονται ήδη σε εταιρείες που 
προσφέρουν κάποια μορφή ευελιξίας”.

• Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν ανέρ-
γους, την κατάρτιση – επιμόρφωση των ερ-
γαζομένων, την σύζευξη της προσφοράς με 
τη ζήτηση στην αγορά εργασίας αποτελούν 
επίσης κεντρικό πυλώνα της προσπάθειας.

 ■ Πόροι από το Ταμείο 
Ανάκαμψης 
Αργυρώ Μαυρούλη 

288 εκατ. ευρώ για την κατάρτιση 230.000 
ωφελουμένων μέχρι το φθινόπωρο - Έως 
και 1.000 ευρώ επιπλέον εισόδημα για 
150.000 εργαζόμενους

Εντός Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτή-
σεις για το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 
80.000 ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με 
έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες γνώσεις, 
ενώ έως το τέλος καλοκαιριού θα υλοποιηθεί 
και το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 
και επανακατάρτισης 150.000 εργαζομένων σε 
όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση 
στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες σύμφω-
να με πληροφορίες. Συνολικά 230.000 άνεργοι 
και εργαζόμενοι μέσω των δυο προγραμμάτων 
θα λάβουν 288 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου 
Ανάκαμψης με το εισόδημά τους να φτάνει έως 
και τα 1.000 ευρώ συνολικά. Οι ωφελούμενοι θα 
λαμβάνουν 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης.

• Η αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης 
με στόχο αφενός να μην δαπανώνται τα χρή-
ματα των φορολογουμένων χωρίς το αντί-
στοιχο αποτέλεσμα και αφετέρου να κλείσει 
το κενό ανάμεσα στις δεξιότητες των ανέρ-
γων και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Μέ-
τρα όπως η πληρωμή των παρόχων και των 
καταρτιζομένων βάσει του αποτελέσματος 
και η πιστοποίηση των καταρτιζόμενων 
από εταιρείες όπως οι Google, Micorosft, 
Amazon, Cisco αποσκοπούν στην επίτευξη 
του στόχου αυτού.

• Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας που θα αρχίσει 
να εφαρμόζεται από την ερχόμενη εβδομά-
δα σε τράπεζες και σούπερ - μάρκετ και θα 
επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των επι-
χειρήσεων και των εργαζόμενων της χώρας 
είναι ένα μέτρο που εμπεδώνει την εμπι-
στοσύνη στην αγορά εργασίας και κατοχυ-
ρώνει το σεβασμό στο ωράριο εργασίας και 
τις αμοιβές. Τα 4ωρα που γίνονται 8ωρα και 
οι απλήρωτες υπερωρίες αποτελούν δυ-
στυχώς υπαρκτά φαινόμενα με επιπτώσεις 
όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στις 
επιχειρήσεις που σέβονται τη νομοθεσία 
και υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό από 
τη μαύρη εργασία. Η Ψηφιακή Κάρτα σε συν-
δυασμό με τους ελέγχους είναι ένα αποτελε-
σματικό εργαλείο για την πάταξή τους.

• Τα κίνητρα για τους εγγεγραμμένους ανέρ-
γους που ψάχνουν ή / και βρίσκουν δουλειά. 
Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο με τον οποίο 
ο ΟΑΕΔ μετονομάστηκε σε Δημόσια Υπηρε-
σία Απασχόλησης, οι μακροχρόνια άνεργοι 
που καταρτίζουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης για 
την εύρεση απασχόλησης θα εισπράττουν 
μπόνους 300 ευρώ, ενώ όσοι βρίσκουν δου-
λειά θα συνεχίσουν να εισπράττουν το 50 % 
του επιδόματος ανεργίας για το διάστημα 
που απομένει μέχρι τη λήξη του.

• Οι προβλέψεις για νέες άδειες, ευέλικτο 
ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 
εργαζόμενου και η δυνατότητα 4ημερης ερ-
γασίας που προβλέπει ο “νόμος Χατζηδάκη” 
4808/2021 για τα εργασιακά. Οι ρυθμίσεις 
αυτές πολεμήθηκαν με ένταση από την αντι-
πολίτευση αλλά η πραγματικότητα άλλα 
δείχνει. Για παράδειγμα αρκετές επιχειρή-
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να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και να παρα-
κολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμε-
νης Επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο 
μιας πρόσκλησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσι-
μες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο 
Ωφελουμένων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμέ-
νοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. κατά τη 
φάση υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, η 
ανεργία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύ-
ρωση των στοιχείων που τηρούνται στα Μη-
τρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευση 
και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες. Η κατα-
ληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της 
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα 
πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται 
δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις 
επίσημες αργίες.

Πρόγραμμα επανακατάρτισης για 150.000 
εργαζόμενους 

Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επα-
νακατάρτισης 150.000 εργαζομένων σε όλους 
τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στις 
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Στόχος της 
δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 188 εκατ. 
ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανασυγκρότησης, είναι η αναβάθ-
μιση των γνώσεων και δεξιοτήτων(upskilling) 
των εργαζομένων και η επανειδίκευσή τους 
(reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες 
για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της 
απασχολησιμότητάς τους.

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κα-
τάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών (120 ώρες μ.ο.) 
σε 150.000 εργαζόμενους, που θα οδηγεί σε 
απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων 
και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση 
μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Το 
κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 200 
ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργό-
τερο σε διάστημα 3 μηνών και η αποζημίωση εί-
ναι 5 ευρώ την ώρα. 

Στόχος της δράσης των 80.000 ανέργων συνο-
λικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ είναι η 
αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυ-
ση της απασχολησιμότητας των ανέργων για 
την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξι-
οτήτων «νέας γενιάς».

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή θεωρητικής 
κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών (120 ώρες 
μ.ο.) σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 
ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και 
«πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντί-
στοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέ-
ων πιστοποίησης. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτι-
σης, διάρκειας έως 200 ωρών, θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκάστοτε Δράση του 
παρόντος έργου και επομένως δικαίωμα υπο-
βολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο 
Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει 
ο ΟΑΕΔ έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ 
ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας 
του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα 
ανεργίας ή όχι.

II. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτι-
κής εκ-παίδευσης.

Η εκάστοτε πρόσκληση που θα δημοσιεύει ο 
ΟΑΕΔ θα καθορίζει τις επιπλέον προϋποθέσεις 
συμμετοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε 
προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της 
εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προ-
τεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πλη-
ρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής 
στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν 
(όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση 
ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι 
εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος, έχει δικαίωμα 
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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: ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΡΕΙΖΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Διοικητική Eπιτροπή Πρόεδροι Τμημάτων

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 22 ΣΕΠΟΛΙΑ, 10443 210 51 35 128 agralift@otenet.gr

ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 1 ΑΘΗΝΑ, 10562 210 32 54 039 jv.vergados@gmail.com

ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 211, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 19300 210 24 06 060 johnvl@vlavianos.gr

ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΕΔΡΗΝΟΥ 5 210 64 42 556 vlasopoulos@povesa.gr

ΓΙΑΓΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΦΕΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 148 Ν. ΙΩΝΙΑ, 14231 210 27 98 067 gych58@gmail.com

ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 123 ΙΛΙΟΝ, 13123 210 50 21 427 jglykos@hotmail.gr

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΙΝΑ 40, ΚΟΛΩΝΑΚΙ 210 36 12 256 Gounaris.steve@gmail.com

ΔΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΘ. ΡΟΥΣΣΟΥ 13-15 210 69 15 307 synergeiodallas@hotmail.gr

ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 12, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17342 210 99 59 907 afoidamigoy@gmail.com

ΔΕΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΟΡΙΖΑ 5, ΑΘΗΝΑ 210 67 40 607 dedesservice1985@gmail.com

ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΕΙΟ Ι. ΨΥΧΑΡΗ 3 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452 210 28 17 520 doukasbros@gmail.com

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 12, ΚΟΡΩΠΙ, 19400 210 60 21 011 stamatis@evgenikos.gr

ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΔΗ. ΔΕΔΕ 21, ΑΧΑΡΝΕΣ 210 24 65 697 kaplanis@outlook.com

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΝΑΥΣΙΚΑΣ 14 Π. ΦΑΛΗΡΟ, 17564 210 94 24 653 info@athinea.gr

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ ΡΟΔΑΝΘΗΣ 5 ΛΟΥΤΡΟ ΑΧΑΡΝΕΣ, 13671 210 24 44 521 epiplakapaoe@hotmail.com

ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 26ο χλμ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 19014 229 50 23 000 info@karamaneas.gr

ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 160 Β ΑΘΗΝΑ, 11251 210 86 71 555 Manoskafkalas@hotmail.com

ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΝΗ 60 229 90 25 564 kibezis@gmail.com

ΚΌΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ 47, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 210 94 25 478 tomkok@ymail.com

ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 85, 11251, ΑΘΗΝΑ 210 86 26 720 Panoskourtis74@gmail.com

ΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΩΦ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 9, ΜΕΛΙΣΣΙΑ 210 80 31 490 info@lousis.gr

ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 22 Ν. ΣΜΥΡΝΗ, 17124 210 93 46 278 j.manos@hotmail.com

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΒΕΡΡΟΙΑΣ 26-28, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 59 10 500 georgebirmpas@gmail.com

ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 26, ΧΑΙΔΑΡΙ 210 53 21 515 mpitsios@ymail.com

ΝΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 352 210 28 26 787 nnouvel@yahoo.com

ΠΑΝΓΚΑΝΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΕΡΑΤΟΥΣ 11, ΔΑΦΝΗ 210 97 30 834 info@kaloupotexniki.gr

ΠΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91-93 210 92 42 838 tompantzos@gmail.com

ΠΑΠΑΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ- ΒΑΦΕΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 35, Ν. ΙΩΝΙΑ 210 27 94 842 aftokinisi@windowslive.com

ΠΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 4, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 210 80 45 535 Patsis.ch@gmail.com

ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ – ΔΥΝΑΜΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ Κ.ΛΠ. Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 212 ΑΧΑΡΝΕΣ, 13671 210 23 81 515 George_pavlou@yahoo.com

ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 24Γ 210 77 74 012 pavlouzaxaroplastiki@gmail.com

ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΝΤΩΝ ΙΩΑΝ. ΦΩΚΑ 109 ΓΑΛΑΤΣΙ, 11146 210 21 30 619 info@tentespisinas.gr

ΠΟΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ- ΒΑΦΕΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 7, ΔΑΦΝΗ 210 97 67 936 sekapotiris@yahoo.gr

ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΊΑ ΙΩΛΚΟΥ 5 Ν. ΙΩΝΑΙ, 14234 210 27 98 505 ravanisp@acsmi.gr

ΡΕΙΖΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 13, ΒΥΡΩΝΑΣ 210 76 54 000 Menelaos.reizidis@gmail.com

ΡΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΕΚΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 207-209, ΑΧΑΡΝΕΣ, 13671 210 23 17 187 info@rinas.gr

ΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΣΗΦ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΊΑ ΛΕΚΚΑ 26, ΑΘΗΝΑ, 10562 210 32 28 272 rousanid@yahoo.gr

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ 2, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 210 69 26 286 info@saxinidis.gr

ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΑΜΟΚΛΕΟΥΣ 10, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12131 210 57 66 409 manolis@sifakisglass.gr

ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣ 2Η & 16Η ΒΙΟ.ΠΑ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ, 13341 210 94 02 100 gsigalas@zss.gr

ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΡΙΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΥΡΗ 9, ΣΠΑΤΑ, 19004 210 66 66 428 info@electrodomi.gr

ΤΖΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 65, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, 14123 210 28 10 252 tzivas@otenet.gr

ΤΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΡΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΙΔΗΜΑ 19, ΑΘΗΝΑ 210 51 40 884 tsiadisfrena@hotmail.com

ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΤΑΝΑ ΕΒΡΟΥ 100, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 11527 210 77 86 442 info@finoherbs.gr

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1, ΖΕΦΥΡΙ, 13461 210 23 83 137 Sot.tsoukalas@gmail.com 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤ.ΓΟΝΑΤΑ κ΄ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 7, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 57 47 474 info@fragoulakis.gr

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤ.ΓΟΝΑΤΑ κ΄ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 7, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 210 57 47 474 info@fragoulakis.gr

ΦΩΤΕΛΗ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ του ΛΟΥΚΑ ΧΗΜΙΚΑ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 213, ΑΧΑΡΝΕΣ, 13677 210 24 60 609 info@dalcochem.gr

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 72, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 210 28 56 570 info@hasiotis.gr

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ – ΒΑΦΕΣ ΑΝΘΕΩΝ 5, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12137 210 50 19 051 hatzis@acsmi.gr

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ 22, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 17563 211 42 18 604 info@electrictech.gr
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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
Τ ο  Δί κτ υο  γ ι α  τη ν  υποστή ριξη  τω ν  Ελλη ν ικώ ν  Μ Μ Ε


	Έλλειψη κατηρτισμένου τεχνικού προσωπικού - Ανεπαρκής η ενημέρωση των νέων 
	Έκρηξη διαμεσολαβήσεων στο ΒΕΑ - Επίλυση διαφορών μακριά από δικαστικές αίθουσες
	Μείωση εισφορών κατά μισή μονάδα από την 1η Ιουνίου – Ανάσα για χιλιάδες επιχειρήσεις
	Συνεργασία Β.Ε.Α και Δ.ΥΠ.Α - Δημιουργία νέων προγραμμάτων κατάρτισης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
	Αδειάζουν οι επιχειρήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό 
	Διαιτησία & Διαμεσολάβηση: Θεσμοί – εργαλεία για ταχεία, ευέλικτη και οικονομική επίλυση των διαφορών Κοινή εκδήλωση για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών από Β.Ε.Α, Ε.Ε.Α και ΕΟΔΙΔ
	B.E.A. για Nutri-Score «Η ετικέτα τροφίμου πρέπει να περιέχει το θρεπτικό προφίλ του προϊόντος»
	Δήλωση Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλου Ραβάνη για την εφημερίδα «Τα ΝΕΑ»
	Δυναμική συμμετοχή του Β.Ε.Α. και φέτος στην 2η Διεθνή Έκθεση Ascen.Tec
	Αρωγός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η Αναπτυξιακή Τράπεζα-  Έρχονται νέα χαμηλότοκα εργαλεία το φθινόπωρο
	Οι συνέπειες στις επιχειρήσεις από τη συσχέτιση των δεδομένων της πλατφόρμας myDATA με τις Φορολογικές Δηλώσεις
	Νέα επιβάρυνση των επιχειρήσεων από την αύξηση των επιτοκίων - Δήλωση Προέδρου Π. Ραβάνη στην εφημερίδα Ναυτεμπορική 
	Συνάντηση της Διοίκησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας με την Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α - Χαρά Καφαντάρη
	Συνεργασία του Β.Ε.Α. με το ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και την ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
	Συνταξιοδότηση μέλους του ΔΣ του ΒΕΑ Ντίνας Μαρκάκη
	Στην Αργολίδα η Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 
	Tι αλλάζει από 1η Ιουνίου 2022 στη διαχείριση των πλαστικών φιαλών εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών κλπ.
	Fuel Pass 2- Τα μυστικά για τη νέα επιδότηση στα καύσιμα σε 15 ερωτήσεις-απαντήσεις
	Fuel pass 2: Οι δικαιούχοι, η πλατφόρμα, 
οι προϋποθέσεις 
και τα ποσά
	«Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια
	Power Pass: 10 ερωτήσεις-απαντήσεις για την αναδρομική επιδότηση του ρεύματος
	Ακίνητα- Πότε ενεργοποιείται η αυτόματη συμπλήρωση του Ε9
	ΕΝΦΙΑ: Πώς και πότε θα διορθώσετε λάθη για να ξεφουσκώσει ο φόρος
	Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς την αναζήτηση δικαιολογητικών
	Σε λειτουργία η εφαρμογή για διορθώσεις στο Ε9 - Τα 10 βήματα και τι να προσέξετε

	Πόσο αυξάνονται οι αμοιβές για κυριακάτικη και νυχτερινή εργασία – Τα ποσά που θα πληρώσουν οι εργοδότες
	Πότε ο εργοδότης έχει δικαίωμα παρακράτησης μισθού
	Τον Ιούνιο οι πρώτες συντάξεις εμπιστοσύνης – Δ. Ρίζος Κίνδυνος καταβολής λάθος συντάξεων




	Έως το τέλος Ιουλίου η πρώτη δόση για τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης αρτοποιών
	Δυναμική και υποσχόμενη η 2η διεθνής έκθεση Ascen.tec 2022!
	Δυσαρέσκεια της ΠΟΒΑΚΩ για την παραμονή του φόρου πολυτελείας στο κόσμημα
	Η ιστορία δεν έχει τέλος, Μόνο Αρχή…. Συγκίνηση- Υπερηφάνεια & Ενότητα – επέτειος 60 χρόνων ΟΒΥΕ
	Το ΒΕΑ στην εκδήλωση για τα 60 χρόνια της ΟΒΥΕ 
	Δυο νέα Διαδικτυακά σεμινάρια για εξαγωγείς 
	Επιχειρηματικές συναντήσεις για τη σύναψη συνεργασιών στη Διεθνή Έκθεση Ποσειδώνια 2022
	ΠΟΒΑΚΩ- Εκδήλωση βράβευσης παλαιών μελών 
	ΠΟΒΑΚΩ- 33ος Πανελλήνιος διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος
	Διεθνής έκθεση MICAM MILANO 2022
	Έρχονται τα ειδοποιητήρια για την επιστρεπτέα προκαταβολή – Ποιοι κινδυνεύουν με 100% επιστροφή
	Πιο ελκυστικά τα φορο-κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων – Έκπτωση φόρου 30% - 50%
	Έρχονται επιστροφές-εξπρές ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες
	Εφορία: Αντιμέτωποι με αυτόματες κατασχέσεις πάνω από 2 εκατομμύρια οφειλέτες
	Νέα δέσμη μέτρων κατά της ακρίβειας –Πλαφόν στο ρεύμα, 2η επιταγή ακρίβειας και επίδομα στέγης
	Νέα φορολογική ενημερότητα με bonus για τους συνεπείς
	Πότε αυξάνεται ο ακατάσχετος λογαριασμός
	Σαφάρι για τις αφορολόγητες γονικές παροχές και δωρεές – Μαζικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ
	Σαφάρι φοροελέγχων για αποδείξεις και POS
	Τέλος επιτηδεύματος: Ανοίγει ο δρόμος για την κατάργησή του
	Μείωση εισφορών 7,14% για 220.000 μη μισθωτούς από την 1η Ιουνίου 
	Έως και 115 ευρώ λιγότερα λαμβάνουν οι «εργαζόμενοι» συνταξιούχοι - Δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη ο χρόνος ασφάλισης τους 
	Έρχεται αύξηση συντάξεων το 2023 μόνο σε όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά
	Μέσω προπληρωμένης κάρτας τα προνοιακά επιδόματα 
	Νέα χρέη 1,8 δις ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές το Α΄ τρίμηνο του 2022 
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