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Γράμμα σύνταξης 

Επίλυση διαφορών μακριά από δικαστικές 
αίθουσες

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, στα πλαίσια του θεσμικού του 
ρόλου αλλά και προκειμένου να στηρίξει τα μέλη του και το κοινωνι-
κό σύνολο, διαχρονικά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση 
και υποστήριξη θεσμών που προωθούν την οικονομία και διευκολύνουν 
τους επιτηδευματίες και τους ιδιώτες, είτε αυτοί βρίσκονται στη θέση 
του πιστωτή είτε σε αυτήν του οφειλέτη. 

Μεταξύ των θεσμών αυτών είναι και ο θεσμός της Διαμεσολάβησης, δη-
λαδή η εξωδικαστική επίλυση των ιδιωτικών διαφορών των μερών (τρα-
πεζικές, εμπορικές, οικογενειακές κ.ά.) μέσω διαπραγμάτευσης μεταξύ 
των εμπλεκομένων μερών, με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου, αμερόλη-
πτου και ουδέτερου τρίτου, του Διαμεσολαβητή.

Η Διαμεσολάβηση προβλέπεται και ως διαδικασία μετά την υποβολή αί-
τησης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό του νέου Πτωχευτικού Κώδικα. 
Εφόσον οι διαπραγματεύσεις αυτές επιτύχουν και τα εμπλεκόμενα μέρη 
συμφωνήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί η διαφορά τους, υπο-
γράφουν το πρακτικό που περιέχει τη συμφωνία τους (η οποία έχει συ-
νταχθεί από τους δικηγόρους τους που τους συνοδεύουν υποχρεωτικά 
στη διαδικασία) 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 αναλαμβάνει να τους βοηθήσει στις διαπραγ-
ματεύσεις τους θα πρέπει να είναι κοινής τους επιλογής. Η ίδια η δια-
δικασία είναι απολύτως εμπιστευτική για τα μέρη, οπότε δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος να διαρρεύσει κάποια από τις λεπτομέρειες της δια-
φοράς τους. Επιπλέον, είναι μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε 
επίλυση της διαφοράς ταχύτερα από ό,τι ένα ενδεχόμενο Δικαστήριο 
καθώς τα μέρη είναι αυτά τα οποία θα κανονίσουν το πότε θα διαπραγ-
ματευθούν , πιο οικονομική, καθώς απαλλάσσονται από ορισμένα έξοδα 
που συνεπάγεται 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 
ανάγκες, γεγονότα που δεν μπορεί να λάβει υπ’ όψιν του πάντοτε ένα 
Δικαστήριο.

Η Διαμεσολάβηση θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το 2010, άρχισε όμως να 
κάνει τα πρώτα δειλά 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 διενεργούνται, 
τα ποσοστά επιτυχίας των οποίων αγγίζουν το 70%. 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας συμμετέχει ως εταίρος σε συνεργα-
σία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης Διαμεσολαβητών Προμηθέας , ενώ ήδη από το 2016 λειτουργεί 
το Κέντρο Διαμεσολάβησης ΒΕΑ, για την ενημέρωση των ενδιαφερομέ-
νων για τον θεσμό αλλά και για τις διαδικασίες που προβλέπονται από 
τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, ενώ παράλληλα υπάρχει και κατάλογος 
έμπειρων Διαμεσολαβητών, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή του 
προσώπου που θα βοηθήσει τα μέρη στις συζητήσεις διαπραγματεύσεις 
τους. 

Βρίσκεται δε πάντοτε σε επικοινωνία και συνεννόηση με όλους τους 
αρμόδιους θεσμικούς φορείς (υπουργεία, ΕΓΔΙΧ κ.λπ.), προκειμένου 
να προτείνει βελτιώσεις στα νομοθετικά κείμενα και στις διαδικασίες, 
αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των μελών του. Από το 2021 και εν μέσω 
πανδημίας ακόμη, η αύξηση που παρατηρείται στον αριθμό τόσο των 
Υποχρεωτικών Αρχικών Συνεδριών (ΥΑΣ) όσο και των Διαμεσολαβήσεων 
που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Διαμεσολάβησης ΒΕΑ είναι η μεγαλύ-
τερη που σημειώθηκε από την ίδρυση του Κέντρου.
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 ● Ρευστότητα, κόστος 
χρήματος και 
ενέργειας κρίνουν 
το άμεσο μέλλον των 
επιχειρήσεων
Του Παύλου Ραβάνη 
Προέδρου του ΒΕΑ

Η ραγδαία αύξηση των τιμών, η οποία καταγράφεται 
στο επίπεδο της παγκόσμιας οικονομίας, έχει φυσικά 
επηρεάσει και την ελληνική οικονομία, με αποτέλε-
σμα ο πληθωρισμός να αποτελεί το κέντρο της προ-
σοχής. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και τον μήνα Ιούνιο 
καταγράφηκαν πολύ μεγάλες αυξήσεις τιμών σε ετή-
σια βάση, στο φυσικό αέριο (117,7%), στο ηλεκτρικό 
ρεύμα (70,4%), στο πετρέλαιο θέρμανσης (65,1%), 
στα λοιπά καύσιμα όπως βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης 
(45,6%).Oι παραπάνω αυξήσεις προκύπτουν μετά και 
τον συνυπολογισμό των επιδοτήσεων που δίνονται.

Οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, κα-
λούνται να ανταπεξέλθουν στις πρωτοφανείς αυξή-
σεις στο κόστος παραγωγής, αλλά και σε ελλείψεις 
πρώτων υλών, ενώ υφίσταται έντονες επιδράσεις 
από τη διάχυση των ανατιμήσεων σε ολόκληρη την 
αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Ο αντίκτυπος σε 
διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων, ποικίλλει 
ανάλογα με την εξάρτηση κάθε τομέα από εισαγό-
μενα ενεργειακά και μη ενεργειακά προϊόντα, καθώς 
και όσον αφορά τις διαφορές στην ελαστικότητα της 
τελικής ζήτησης ως προς την τιμή συγκεκριμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών που προσδιορίζει την 
τιμολογιακή ισχύ της επιχείρησης. Ιδιαίτερα οι πιο 
αδύναμες επιχειρήσεις βρίσκονται ενώπιον μιας 
νέας δοκιμασίας, οι επιδράσεις της οποίας θα εξαρ-
τηθούν και από την τελική διάρκεια της κρίσης. 

Οι επιχειρηματίες φοβούνται μήπως ο εισαγόμενος 
λόγω ανατιμήσεων στα καύσιμα πληθωρισμός, με-
τατραπεί σε δομικό και επηρεάσει ολόκληρη την πα-
ραγωγική αλυσίδα στις επιχειρήσεις. Εάν ο πληθωρι-
σμός «ξεφύγει» μέσα στο επόμενο δίμηνο, η αύξηση 
στο κόστος παραγωγής, θα είναι πολύ υψηλή και οι 
ανατιμήσεις σε όλη την παραγωγική διαδικασία θα 
έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στην τελική 
τιμή των προϊόντων. Υπολογίζεται, ότι κάθε αύξηση 
του πληθωρισμού κατά 0,5% οδηγεί σε αύξηση της τε-
λικής τιμής του προϊόντος κατά –τουλάχιστον - 5%. Η 
εμφάνιση του πληθωρισμού και μάλιστα σε διψήφια 
νούμερα, αυξάνει το κόστος διαβίωσης και επιβραδύ-
νει τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Η χώρα 

και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της, η ραχοκοκαλιά 
της ελληνικής οικονομίας, είναι αντιμέτωπες με μία 
ακόμη πρόκληση. Για τις επιχειρήσεις μας, απαιτείται 
συστηματικός προγραμματισμός, οργάνωση, και συ-
νεργασία κράτους και επιχειρηματικής κοινότητας, 
προκειμένου στις σημερινές δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες να υπάρξουν τα εξής: 

• Διατήρηση ρευστότητας: Τα διαθέσιμα χρηματο-
δοτικά εργαλεία, θα πρέπει να παρέχουν μεσο-
πρόθεσμα δάνεια στη μικρομεσαία επιχείρηση, 
ώστε να διατηρήσει την αναγκαία ρευστότητα 
για να διαχειριστεί διαχρονικά τις επιπτώσεις 
της αύξησης του ενεργειακού κόστους, των πρώ-
των υλών και της πιθανής αλλαγής των όρων συ-
νεργασίας με πελάτες και προμηθευτές.

• Διαχείριση κόστους χρήματος: Με τον πληθωρι-
σμό στο 10%, η διαχείριση της αύξησης του κό-
στους χρήματος, μπορεί να γίνει έμμεσα, μέσω 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με 
χαμηλό επιτόκιο σταθερό, για όλη την διάρκεια 
του δανείου και 

• Διαχείριση κόστους ενέργειας: Σήμερα, μετά και 
τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ακό-
μη πιο επιτακτική, η ανάγκη για άμεσες και γεν-
ναίες αποφάσεις, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ρευστότητα στην αγορά και να σωθεί ο παραγω-
γικός τομέας, από το νέο κύμα ανατιμήσεων και 
τον πληθωρισμό. 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, έχει ζητήσει 
άλλωστε προ πολλού, από την Πολιτεία, να λαμβάνει 
υπόψη σε κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης και στή-
ριξης των επιχειρήσεων, την διάκριση ανάμεσα στις 
παραγωγικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις και στις κα-
θαρά εμπορικές, λόγω των αδιαμφισβήτητων ιδιαιτε-
ροτήτων που έχει ο παραγωγικός τομέας στη Χώρα.
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 ■ Επιστολή Β.Ε.Α 
προς το υπουργείο 
Οικονομικών και 
ΑΑΔΕ - Αποστολή 
δεδομένων 
στο myData σε 
περισσότερο από 
24ωρες ζητάει το 
Β.Ε.Α

Νέα σοβαρά προβλήματα, που θα επιβαρύνουν 
περαιτέρω οικονομικά τους μικρομεσαίους επι-
χειρηματίες, δημιουργούν οι υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την μεταβίβαση των δεδομέ-
νων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA σε 
πραγματικό χρόνο, ή με καθυστέρηση το αργό-
τερο έως 24 ωρών. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
της Αθήνας, ζητάει την επανεξέταση της απόφα-
σης Α.1090/05-07-2022, για να δοθεί μεγαλύτε-
ρο χρονικό περιθώριο στις επιχειρήσεις να απο-
στέλλουν τα δεδομένα και χωρίς την επιβολή 
των σχετικών προστίμων. 

Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύλος Ραβάνης, με επι-
στολή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Α. 

Βεσυρόπουλο και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πι-
τσιλή, επισημαίνει ότι οι προωθούμενες αλλα-
γές δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα, στην 
ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των μικρομεσαίων 
και όχι μόνο επιχειρήσεων, καθώς η υποχρέωση 
διαβίβασης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ή 
το πολύ με καθυστέρηση 24 ωρών χωρίς καμία 
απολύτως εξαίρεση, θα έχει ως αποτέλεσμα χι-
λιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, να 
αντιμετωπίσουν από 1/1/2023, ως εκδότες πα-
ραστατικών, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, 
στην πλατφόρμα myDATA.

Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται, ότι θα υπάρ-
ξουν επιπλέον επιβαρύνσεις για την προμήθεια 
αναβαθμισμένου λογισμικού παρακολούθησης 
για τη διαβίβαση – διασύνδεση με την πλατ-
φόρμα myDATA και την αυξημένη απασχόληση 
των λογιστών – συνεργατών των επιχειρήσεων, 
οι οποίες καλούνται ταυτόχρονα να κλείνουν 
με τις νέες προθεσμίες υποχρεωτικά χρήση με 
προβλέψεις εσόδων και μεταβατικούς λογαρια-
σμούς.

Το Β.Ε.Α εκτιμά, ότι οι νέες τεχνικές προδιαγρα-
φές για την αποστολή αποκλίσεων και παραλεί-
ψεων, δημιουργούν ένα δαιδαλώδες σύστημα, 
το οποίο αντί να διευκολύνει, δημιουργεί τερά-
στια προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις και τους λογιστές που τις υποστηρίζουν.

Για όλους αυτούς του λόγους και προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, το Β.Ε.Α προ-
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τείνει, όπως τα δεδομένα αποστέλλονται σύμ-
φωνα με τα Ε.Λ.Π. (Νόμος 4308/2014), δηλαδή 
για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφι-
κό λογιστικό σύστημα στις 20 του επόμενου 
μήνα από την υποβολή της περιοδικής δήλω-
σης Φ.Π.Α. και για τις επιχειρήσεις που τηρούν 
απλογραφικό λογιστικό σύστημα, στις 20 του 
επόμενου μήνα, του τριμήνου από την υποβολή 
της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Με την επιστολή ζητείται επίσης από το οικο-
νομικό επιτελείο, να προχωρήσει σε ουσιαστική 
τεχνική διαβούλευσης, με όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς (Επιμελητήρια, λογιστές – φορο-
τεχνικούς, και λοιπούς φορείς ) για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων καθώς επίσης, την 
μη επιβολή προστίμου για τα έτη 2021 και 2022 
και την υποβολή των ετήσιων τακτοποιητικών 
εγγραφών εσόδων, μέχρι την υποβολή της δή-
λωσης εισοδήματος, έως την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων.

 ■ Μονόδρομος 
η συνετή 
δημοσιονομική 
πολιτική, παρά 
την έξοδο από την 
εποπτεία

Η έξοδος της χώρας από την αυξημένη επο-
πτεία, συμπίπτει δυστυχώς, με την εκτόξευση 
σε επίπεδα ρεκόρ του κόστους ενέργειας, που 
επιβαρύνει υπέρογκα και απειλεί την βιωσιμό-
τητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων, οι χαμένες θέ-
σεις εργασίας και η συρρίκνωση των εισοδη-
μάτων από το 2010 και μετά, με την ένταξη της 
χώρας στα Μνημόνια, δεν αφήνουν περιθώριο 
πανηγυρισμού, σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη 
οικονομική συγκυρία.

Είναι ελπιδοφόρο και σημαντικό, ότι η ελληνική 
οικονομία θα αξιολογείται πλέον σε μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα – κάθε εξάμηνο από τους 

θεσμούς και όχι κάθε τρίμηνο – ωστόσο η εκά-
στοτε κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει τη συ-
νετή δημοσιονομική πολιτική, προκειμένου να 
εξυπηρετείται και να μειώνεται το χρέος και να 
επιτευχθεί ο στόχος για την εξασφάλιση πρωτο-
γενούς πλεονάσματος 1,1% του ΑΕΠ το 2023.

Η χώρα θα παραμείνει σε εποπτεία, όπως συμ-
βαίνει και με τις άλλες χώρες των προγραμμά-
των διάσωσης, έως ότου αποπληρώσει το 75% 
των δανείων, το οποίο αυτό θα συμβεί το 2059, 
σύμφωνα με τον σημερινό σχεδιασμό. Γι’ αυτό 
και η πολιτική ηγεσία, θα πρέπει να συνεχίσει 
τις μεταρρυθμίσεις και να μην υποπέσει σε ολέ-
θρια λάθη του παρελθόντος. Η Ελλάδα εξακο-
λουθεί, μέχρι στιγμής, να μην έχει επενδυτική 
βαθμίδα και παραμένει στο ραντάρ των ξένων 
αγορών.

Δυστυχώς, παρά τις θυσίες των πολιτών και των 
επιχειρηματιών από το 2010 και μετά, η καθη-
μερινότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες 

σήμερα, αλλά και η πραγματική κατάσταση της 
οικονομίας ενόψει του χειμώνα, είναι δυσοίω-
νη. Σήμερα ο πληθωρισμός ξεπερνάει το 11%, η 
τιμή του φυσικού αερίου εκτινάχθηκε έως 15% 
υπερβαίνοντας τα 280 ευρώ η μεγαβατώρα για 
παράδοση τον Σεπτέμβριο, ενώ θα απαιτηθούν 
επιπλέον πόροι επιδότησης των τιμολογίων του 
ρεύματος για τον επόμενο μήνα άνω του 1,5 δισ. 
ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχουν πε-
ριθώρια εφησυχασμού. 

Μετά την οικονομική και την υγειονομική κρίση, 
η ενεργειακή κρίση δεν επιτρέπει μεγάλες ελπί-
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δες για ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας και 
ανάπτυξη της χώρας, προκειμένου να καταγρα-
φεί το πολυπόθητο πλεόνασμα σε νοικοκυριά, 
επιχειρήσεις και κράτος. Μοιραία, είναι αδύνα-
τον να επιτευχθεί πραγματική αύξηση μισθών 
και συντάξεων, που θα στηρίξει την αγορά και 
ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κα-
τάφεραν να επιβιώσουν τα τελευταία 12 χρόνια.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που οι επιπτώ-
σεις της στην χώρα, εμφανίστηκαν το 2008/09 
και η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση που ακο-
λούθησε, σε συνδυασμό με τις πολιτικές εσωτε-
ρικής υποτίμησης που επιβλήθηκαν από τους 
Θεσμούς (EE,EKT, ΔNT), επηρέασαν σημαντικά 
τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Την περίοδο αυτή, η δραστική μείωση του ΑΕΠ 
(περίπου κατά ¼) και της αγοραστικής δύναμης 
των νοικοκυριών, είχαν αντίκτυπο στη συνολι-
κή ζήτηση και κατ’ επέκταση στην οικονομική 
δραστηριότητα και την κερδοφορία των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, η κρίση 
στον τραπεζικό τομέα, έκανε δυσχερέστερη την 
πρόσβαση στην αναγκαία χρηματοδότηση για 
τις επιχειρήσεις αυτές.

Επιπρόσθετα, η οικονομική ύφεση, έφερε στην 
επιφάνεια τα διαχρονικά διαρθρωτικά προβλή-
ματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαί-
τερα την στενή εξάρτησή τους από την εγχώρια 
ζήτηση και την υποεπένδυση στην παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών, προορισμένων για τη 
διεθνή αγορά.

Οι ανεξέλεγκτες διαστάσεις που λαμβάνει η 
ενεργειακή κρίση, μπορεί να οδηγήσουν σε νέο 
κύκλο ύφεσης με καταστροφικές συνέπειες. 
Απαιτούνται νέες παρεμβάσεις και συνέχιση 
των μεταρρυθμίσεων, προκειμένου η χώρα και 
οι πολίτες να μην βιώσουν ξανά την εξαθλίωση 
και την ύφεση σε όλα τα επίπεδα.

 ■ Καταλυτικές οι 
ενέργειες Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου 
Αθήνας και της 
«Πρωτοβουλίας για 
ένα αποτελεσματικό 
σύστημα διατροφικής 
εκπαίδευσης» για την 
προστασία/ θωράκιση 
των ελληνικών 
προϊόντων διατροφής 
- Αναζητείται 
καταλληλότερο 
μοντέλο σήμανσης 
προϊόντων από 5 
ευρωπαϊκές χώρες

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική και προς την σω-
στή κατεύθυνση παρέμβαση, για τη δημιουργία 
μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πρωτοβουλί-
ας που θα βελτιώσει τη διατροφική συμπεριφο-
ρά των καταναλωτών, προχωρά το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, χαι-
ρετίζει σήμερα, την κινητοποίηση των Υπουρ-
γών Αγροτικής Ανάπτυξης πέντε χωρών μελών 
της Ε.Ε, Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου, Ουγγαρίας, 

Ανταποδοτικές  
Υπηρεσίες Β.Ε.Α  
προς τα Μέλη
Περισσότερες πληροφορίες
στη σελίδα 78
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Ρουμανίας, για την υιοθέτηση διατροφικής σή-
μανσης στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας 
των τροφίμων, εναρμονισμένη με το διατροφι-
κό περιεχόμενο του κάθε τροφίμου. Το Β.Ε.Α ως 
συντονιστής επικεφαλής φορέας, της «Πρωτο-
βουλίας», με παρεμβάσεις και ανακοινώσεις του 
τα τελευταία δυο χρόνια, κινείται προς αυτή την 
κατεύθυνση, μέσω της ομάδας εμπειρογνωμό-
νων και τεχνικών συμβούλων της «Πρωτοβου-
λίας». 

Σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, βασικός στόχος των πέντε κρατών μελών 
είναι να υιοθετηθούν τέτοια κριτήρια αξιολό-
γησης των διατροφικών χαρακτηριστικών του 
τροφίμου, ώστε το εναρμονισμένο σχήμα που 
θα επιλεγεί, να παρέχει ορθή πληροφορία στον 
καταναλωτή, παρέχοντας τη δυνατότητα να κά-
νει ενημερωμένες, υγιεινές και βιώσιμες επιλο-
γές τροφίμων. 

Για την Ελλάδα, είναι σημαντικό το ενιαίο σχή-
μα να μην επιφέρει αδικαιολόγητη διάκριση 
των τροφίμων, με ενδεχόμενες αρνητικές επι-
πτώσεις στη διατροφική κατάταξη ορισμένων 
εμβληματικών ελληνικών προϊόντων (π.χ. ελαι-
όλαδο, ελιές, φέτα, στραγγιστό γιαούρτι, μέλι, 
κ.λπ.).

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, 
που προστατεύει από τη μία τους καταναλωτές, 
με βάση τις διατροφικές τους συνήθειες, από 
την άλλη και δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Όπως έχει επισημάνει πολλάκις 
το Β.Ε.Α, μέσω της «Πρωτοβουλίας» των παρα-
γωγικών φορέων, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση 
δίκαιου συστήματος αξιολόγησης των διατρο-
φικών προϊόντων και η ταυτόχρονη πληρέστε-
ρη ενημέρωση των καταναλωτών για υιοθέτηση 
καλύτερων συνηθειών στο πλαίσιο μιας υγιει-
νής διατροφής», δήλωσε με ικανοποίηση, ο Γε-
νικός Γραμματέας του Β.Ε.Α κ. Ιωάννης Μάνος.

Μετά την συνεργασία της Ελλάδας με τέσσερις 
ευρωπαϊκές χώρες, επιβεβαιώνονται οι βασικές 
αρχές που έχει αναπτύξει η εθνική «Πρωτοβου-
λία» δεκάδων φορέων, που συντονίζει το Β.Ε.Α., 
δηλαδή:

• Η αναγκαιότητα για διατροφική εκπαίδευ-
ση, ώστε οι πολίτες να μπορούν να κάνουν 

συνειδητές επιλογές, προσαρμοσμένες στις 
προσωπικές τους ανάγκες και συνθήκες

• Η εξέταση κάθε τροφίμου ως μέρος του ευ-
ρύτερου πλαισίου των καθημερινών απαι-
τήσεων μιας υγιεινής διατροφής

• Ο σεβασμός στη διατροφική κουλτούρα και 
στις τυπικές δίαιτες κάθε κράτους μέλους, 
με την αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των 
παραδοσιακών τροφίμων, τα οποία διαδρα-
ματίζουν θετικό ρόλο στη διατροφή, εφό-
σον καταναλώνονται στην κατάλληλη πο-
σότητα.

Το Β.Ε.Α. και η «Πρωτοβουλία» θεωρούν, ότι 
μέσα από την διακρατική συνεργασία και την 
ευαισθητοποίηση των χωρών (Ελλάδας, Ιταλί-
ας, Κύπρου, Ουγγαρίας και Ρουμανίας), θα 
εξευρεθεί τελικά, το καταλληλότερο μοντέ-
λο, ώστε το εναρμονισμένο σχήμα που θα επι-
λεγεί, να παρέχει την ορθή πληροφορία στον 
καταναλωτή, για το διατροφικό περιεχόμενο 
του τροφίμου, παρέχοντας τη δυνατότητα να 
κάνει ενημερωμένες, υγιεινές και βιώσιμες επι-
λογές και κυρίως, να αντιμετωπίζει ισότιμα τις 
παραγωγικές επιχειρήσεις ειδών διατροφής. 

«Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας και η 
«Πρωτοβουλία», παραμένουν από την πρώτη 
στιγμή, στη διάθεση του αρμόδιου Υπουργού, 
κου Γεωργαντά, ώστε να υποστηρίξουμε με όσα 
μέσα και τεχνογνωσία διαθέτουμε, τη σημαντι-
κή αυτή εθνική προσπάθεια και να ενημερώνου-
με κατάλληλα, τους Έλληνες καταναλωτές», δή-
λωσε ο πρόεδρος Παύλος Ραβάνης.

 ■ Μικρή παράταση 
της πλατφόρμας του 
εξωδικαστικού ζητάει 
το Β.Ε.Α

Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα, με την οποία ζητά παράταση στην 
λειτουργία της «παλαιάς» πλατφόρμας του εξω-
δικαστικού μηχανισμού, που ολοκληρώνεται 
αύριο, για όσες αιτήσεις βρίσκονται στα τελικά 
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στάδια διαπραγμάτευσης, έστειλε η Διοίκηση 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. 

Στην επιστολή επισημαίνεται, ότι το Β.Ε.Α, γνω-
ρίζοντας εκ των έσω τα προβλήματα και τον 
καθημερινό αγώνα που δίνουν οι μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες για την επιβίωση και τη διατή-
ρηση των επιχειρήσεών τους, σε συνδυασμό και 
με τον θεσμικό του ρόλο ως συμβουλευτικό όρ-
γανο της Πολιτείας με την παρέμβασή του, θέλει 
να ενημερώσει το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης για τα εξής: 

Κατά την ψήφιση του ν. 4941 / 2022 (ΦΕΚ Α’ 
113/16-06-2022) «Αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού 
Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπη-
ρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχεί-
ρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες 
διατάξεις», εισήχθη τροπολογία, σύμφωνα με 
την οποία «εάν μέχρι τις 6 Ιουλίου δεν έχει υπο-
γραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ των 
μερών στις εκκρεμείς υποθέσεις στα πλαίσια 
του παλαιού εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 
4469/2017 (ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο 
βρίσκεται η διαδικασία), τότε τεκμαίρεται ότι οι 
υποθέσεις αυτές έχουν περατωθεί ως άκαρπές, 
η δε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτη-
σης, παύει τη λειτουργία της». 

Σύμφωνα με την διοίκηση του Β.Ε.Α, η ανωτέρω 
τροπολογία, προκαλεί σοβαρές συνέπειες σε 
όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4469/2017, πολλοί από τους 
οποίους βρίσκονται στα τελικά στάδια της δια-
πραγμάτευσης, αλλά η ανωτέρω προθεσμία δεν 
επαρκεί για την υπογραφή της σύμβασης αναδι-
άρθρωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Β.Ε.Α προτείνει στον Υπουρ-
γό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, την αντι-
κατάσταση του άρθρου 94 «Εκκρεμείς αιτήσεις 
εξωδικαστικού μηχανισμού του Ν. 4469/2017 
του Ν. 4941/2022, ως εξής:

«Εάν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
έχει τουλάχιστον κατατεθεί στους Πιστωτές και 
στον Οφειλέτη Σχέδιο Βιώσιμης Αναδιάρθρω-

σης Οφειλών από τον Εμπειρογνώμονα που επέ-
λεξαν οι Πιστωτές, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 8 και του άρθρου 11 του Ν. 4469/2017, 
τότε ο Συντονιστής εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, ενεργοποιεί εκ νέου τις προβλέ-
ψεις του άρθρου 8 του Ν. 4469/2017 χωρίς δι-
καίωμα παράτασης. Σε περίπτωση παρέλευσης 
άπρακτων των προθεσμιών που επιβάλει το άρ-
θρο 8 του Ν.4469/2017, τότε το Σχέδιο Αναδιάρ-
θρωσης Οφειλών θεωρείται εγκεκριμένο κατ́  
εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του 
Ν. 4469/2017».

Στην επιστολή, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Αθήνας τονίζει ακόμη, ότι προκειμένου οι δια-
τάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού να λει-
τουργήσουν ευνοϊκά προς τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και οι εκκρεμείς υποθέσεις που βρίσκονται 
στα τελικά στάδια του εξωδικαστικού μηχανι-
σμού να προχωρήσουν απρόσκοπτα, ελπίζει 
στην θετική ανταπόκριση του Υπουργού Οικο-
νομικών, καθώς «η αντικειμενική παραδοχή της 
δύσκολης οικονομικής κατάστασης δεν πρέπει 
να οδηγεί την πολιτεία στην άρνηση της πραγ-
ματικότητας και στην εφαρμογή πολιτικών που 
«τύποις» αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, ενώ 
επί της ουσίας αυτά παραμένουν ανεπίλυτα και 
επιδεινούμενα συνεχώς».

 ■ Επιστολή για 
παράταση 
πλατφόρμας 
εξωδικαστικού

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 04 -07-2022

Α.Π.: 

Προς :

Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταικούρα

email: ministeroffice@minfin.gr
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το Επιμελητήριό μας, γνωρίζοντας εκ των έσω 
τα προβλήματα και τον καθημερινό αγώνα που 
δίνουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για την 
επιβίωση και τη διατήρηση των επιχειρήσε-
ών τους, σε συνδυασμό και με τον θεσμικό του 
ρόλο ως συμβουλευτικού οργάνου της Πολιτεί-
ας με την παρέμβασή μας αυτή, θέλουμε να σας 
κάνουμε γνωστά τα εξής :

Κατά την ψήφιση του ν. 4941 / 2022 (ΦΕΚ Α’ 
113/16-06-2022) «Αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού 
Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπη-
ρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχεί-
ρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» εισήχθη τροπολογία σύμφωνα με 
την οποία εάν μέχρι τις 6 Ιουλίου δεν έχει υπο-
γραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ των 
μερών στις εκκρεμείς υποθέσεις στα πλαίσια 
του παλαιού εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 
4469/2017 (ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο 
βρίσκεται η διαδικασία), τότε τεκμαίρεται ότι οι 
υποθέσεις αυτές έχουν περατωθεί ως άκαρπές, 
η δε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτη-
σης παύει τη λειτουργία της. 

Η ανωτέρω τροπολογία, προκαλεί σοβαρές 
συνέπειες σε όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτη-
ση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017, 
πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στα τελικά 
στάδια της διαπραγμάτευσης αλλά η ανωτέρω 
προθεσμία δεν επαρκεί για την υπογραφή της 
σύμβασης αναδιάρθρωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η αντικατάστα-
ση του άρθρου 94 «Εκκρεμείς αιτήσεις εξωδι-
καστικού μηχανισμού του Ν. 4469/2017 του Ν. 
4941/2022, ως εξής:

«Εάν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
έχει τουλάχιστον κατατεθεί στους Πιστωτές και 
στον Οφειλέτη Σχέδιο Βιώσιμης Αναδιάρθρω-
σης Οφειλών από τον Εμπειρογνώμονα που επέ-
λεξαν οι Πιστωτές, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 8 και του άρθρου 11 του Ν. 4469/2017, 
τότε ο Συντονιστής εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, ενεργοποιεί εκ νέου τις προβλέ-
ψεις του άρθρου 8 του Ν. 4469/2017 χωρίς δι-

καίωμα παράτασης. Σε περίπτωση παρέλευσης 
άπρακτων των προθεσμιών που επιβάλει το άρ-
θρο 8 του Ν.4469/2017, τότε το Σχέδιο Αναδιάρ-
θρωσης Οφειλών θεωρείται εγκεκριμένο κατ́  
εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του 
Ν. 4469/2017».

Προκειμένου οι διατάξεις του εξωδικαστικού 
μηχανισμού να λειτουργήσουν ευνοϊκά προς τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και οι εκκρεμείς υποθέσεις 
που βρίσκονται στα τελικά στάδια του εξωδικα-
στικού μηχανισμού να προχωρήσουν απρόσκο-
πτα

Ελπίζουμε στην ανταπόκρισή σας, καθώς η 
αντικειμενική παραδοχή της δύσκολης οικο-
νομικής κατάστασης δεν πρέπει να οδηγεί την 
πολιτεία στην άρνησης της πραγματικότητας 
και στην εφαρμογή πολιτικών που τύποις αντι-
μετωπίζουν τα προβλήματα ενώ επί της ουσίας 
αυτά παραμένουν ανεπίλυτα και επιδεινούμενα 
συνεχώς. 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος 

Παύλος Ραβάνης

 ■ Άμεσα μέτρα 
ανακούφισης μετά την 
έκρηξη τιμών στην 
ενέργεια - Σχόλιο 
του προέδρου ΒΕΑ 
Παύλου Ραβάνη με 
αφορμή τα νέα μέτρα 
επιδότησης ρεύματος 

Για τις επιδοτήσεις:

«Το μέτρο είναι στην θετική κατεύθυνση, οποια-
δήποτε ελάφρυνση είναι καλοδεχούμενη. Το Βι-
οτεχνικό Επιμελητήριο είχε ζητήσει την έγκαιρη 
και την εκ των προτέρων ανακοίνωση των μέ-
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τρων (επιδοτήσεων) και ανατιμήσεων. Οι επιχει-
ρηματίες θέλουν να γνωρίζουν από πριν, με τι 
θα επιδοτηθούν, αλλά υπάρχει ανασφάλεια για 

το τι θα γίνει στη συνέχεια. Ζητάμε διευκρίνι-
ση, εάν η εισφορά του 0,01€ που ανακοινώθηκε, 
αφορά και στις επιχειρήσεις ή μόνο στα νοικο-
κυριά».

Για την κατάσταση των επιχειρήσεων:

«Οι παραγωγικές επιχειρήσεις χρειάζονται δι-
άστημα 6-7 μήνες για να προγραμματίσουν την 
παραγωγή και τις συμφωνίες τους. Η ανασφά-
λεια του επιχειρηματία, είναι πάντα σε βάρος 
του καταναλωτή.

Ας είμαστε ειλικρινείς, οι αυξήσεις έχουν ήδη 
μετακυλιστεί στον καταναλωτή. Οι περισσότε-
ροι συνάδελφοι, έχουν κάνει μείωση της παρα-
γωγής τους για ν’ ανταποκριθούν στην πραγμα-
τική ζήτηση της αγοράς.

Ένα θετικό στοιχείο της τελευταίας περιόδου: 
Είδαμε και επιχειρηματίες να στρέφονται προς 
τις εξαγωγές στο εξωτερικό κι αυτό είναι ελπι-
δοφόρο».

 ■ Δήλωση Προέδρου 
ΒΕΑ Παύλου Ραβάνη 
για τις φωτιές στην 
Αττική

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας παρα-
κολουθεί τις τελευταίες ώρες με αγωνία και θλί-
ψη, την τραγική εξέλιξη των πυρκαγιών στην 
Αττική που πληγώνουν για μια ακόμη φορά τη 
χώρα και ανοίγουν νέα μέτωπα οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων.

Το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών προ-
καλεί βαθιές πληγές σε δεκάδες Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις και Βιοτεχνίες που δραστηριοποι-
ούνται στην ευρύτερη περιοχή και παλεύουν με 
όλες τους δυνάμεις να ανταπεξέλθουν εν μέσω 
της ενεργειακής κρίσης και μετά την πανδημία 
του κορωνοϊού στην οικονομία.

Ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας θέλου-
με να τονίσουμε στους συναδέλφους ότι σε αυ-
τές τις δύσκολες ώρες θα είμαστε δίπλα τους, 
αρωγοί στην αγωνιώδη προσπάθειά τους να 
κρατήσουν όρθιες τις περιουσίες τους. Αμέσως 
μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα ξεκινήσει 
η καταγραφή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
και Βιοτεχνιών που επλήγησαν από τις πυρκα-
γιές και η υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγι-
κής για την άμεση επιστροφή τους στην κανονι-
κότητα.

Οι πυρόπληκτοι, οικογένειες και επιχειρήσεις, 
χρειάζονται γενναίες αποφάσεις από την Κυ-
βέρνηση, δέσμη επειγόντων μέτρων στήριξης 
και αποκατάστασης των ζημιών, με προεξέχο-
ντα εκείνα της προστασίας της ανθρώπινης δια-
βίωσης και της κάλυψης βιοτικών αναγκών.

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

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

 ■ Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο και 
Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Πληθωρισμός, ενεργειακό και ακρίβεια 
«απειλούν» την ελληνική βιοτεχνική 
παραγωγή - Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και 
Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ σε ανοικτό διάλογο 
για την στήριξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων

Σε καιρούς πληθωριστικής έκρηξης, οικονομι-
κής, ενεργειακής και περιβαλλοντικής ανατα-
ραχής, με γνώμονα την στήριξη της ελληνικής 
βιοτεχνίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα 
γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθή-
νας (Β.Ε.Α.) με τον Πρόεδρο κο Παύλο Ραβάνη 
και την Συμπρόεδρο των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
(μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος) κα 
Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα. Στην συνά-
ντηση συμμετείχαν ο Ά  Αντιπρόεδρος Β.Ε.Α. κ. 
Κώστας Δαμίγος και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στην ατζέντα, κυριάρχησαν θέματα οικονομι-
κής και φορολογικής πολιτικής, αλλά και πλή-
θος άλλων θεμάτων επικαιρότητας, που έχουν 
διαμορφώσει ένα δυσοίωνο τοπίο για την σύγ-
χρονη ελληνική βιοτεχνική / παραγωγική επι-
χείρηση. Από την ατζέντα δε θα μπορούσαν να 
λείπουν θέματα που άπτονται της πράσινης επι-
χειρηματικότητας, αλλά και της βιώσιμης ανά-
πτυξης «τα οποία το Β.Ε.Α. έχει ψηλά στην ατζέ-
ντα του, αρκεί οι ενέργειες για αυτά να γίνονται 
κατόπιν μελετημένου σχεδιασμού, με κανόνες 
προσαρμοσμένους στα δεδομένα και το προ-
φίλ της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης», 

όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κος Ραβάνης. 

Η κα Ανδρικοπούλου Σακοράφα, δήλωσε με τη 
σειρά της, ότι «η ελληνική βιοτεχνία και η μι-
κρομεσαία επιχείρηση αποτελεί για εμάς την 
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η στή-
ριξή τους αλλά και η αντιμετώπιση της ακρί-
βειας, είναι για εμάς πρώτες προτεραιότητες. 
Το Β.Ε.Α έχει καταθέσει ένα πλήθος προτάσε-

ων προς αυτή την κατεύθυνση, πολλές από τις 
οποίες μάλιστα, όχι μόνο ταυτίζονται με τις θέ-
σεις μας, αλλά έχουμε επισημάνει και εμείς με 
τη σειρά μας, πολλάκις. Συγχαίρουμε τον αξιότι-
μο Πρόεδρο κο Ραβάνη, αλλά και το σύνολο των 
στελεχών του Β.Ε.Α. για την εξαιρετικά ενεργή 
τους δράση, για την έμπρακτη στήριξη της ελ-
ληνικής βιοτεχνίας».

Η επιβεβλημένη μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώ-
της ανάγκης, η δικαιότερη φορολόγηση για τις 
μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
η στήριξη της παραγωγής και της μεταποίησης, 
η μείωση του Ειδικού Φόρου Καυσίμων συνδυ-
αστικά με μείωση του ΦΠΑ στο 13% έστω και με 
ορίζοντα τριμήνου, η μείωση του μη μισθολογι-
κού κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜμΕ), η στήριξη της ρευστότητας με χρηματο-
δοτικά εργαλεία για μεσοπρόθεσμη δανειοδό-
τησή τους, η σωστή αξιοποίηση του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Σταθερότητας, η στήριξη της νε-
οφυούς επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων, αλλά και 
η ισχυρή σύνδεση του τουριστικού κλάδου με 
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

την εθνική βιοτεχνική παραγωγή, είναι μερικά 
από τα σημεία στα οποία υπάρχει ταύτιση από 
αμφοτέρους.

Αναφερόμενοι στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η ΜμΕ, από κοινού αναγνώρισαν επίσης 
την ιδιαίτερη σημασία που έχει η αποτελεσματι-
κή διαχείριση του κόστους ενέργειας, αλλά και 
η πλήρης κατάργηση της καταχρηστικής ρήτρας 
αναπροσαρμογής, η οποία «ανέβασε το λογα-

ριασμό ρεύματος ενός αρτοποιείου ενδεικτικά, 
από τα 1.100 στα 3.300 ευρώ» όπως δήλωσε χα-
ρακτηριστικά, ο Α’ Αντιπρόεδρος κος Δαμίγος.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στο σημαίνοντα ρόλο 
της εκπαίδευσης, η οποία θα πρέπει να ενσω-
ματώνει σε όλες τις βαθμίδες της γνώση που 
προάγει τόσο την επιχειρηματική όσο και την 
περιβαλλοντική παιδεία, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο και αξιοβίωτο 
παρόν και μέλλον. Περαιτέρω, ιδιαίτερη βάση 
πρέπει να δοθεί στη σωστή πληροφόρηση, 
ενημέρωση και καθοδήγηση των ΜμΕ, σχετικά 
με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν 
να συμμετέχουν, αλλά και κάθε άλλο εργαλείο 
που τίθεται στη διάθεσή τους και μπορεί να 
συμβάλλει στην βιωσιμότητά τους. Σε αυτό το 
θέμα, από πλευράς υπηρεσίας Β.Ε.Α., τονίστηκε 
ότι: «είναι πολύ σημαντικό τα κριτήρια των χρη-

ματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων που 
υιοθετούνται από την Ε.Ε. να προσαρμόζονται 
και να εξειδικεύονται με βάση το προφίλ της 
ελληνικής επιχείρησης (μικρής, μικρομεσαίας 
κ.λπ)» .

Η κα Ανδρικοπούλου Σακοράφα, αναφέρθη-
κε και στις ελλείψεις που υπάρχουν σε τέτοια 
προγράμματα, όπως για παράδειγμα αυτό της 
Επιδότησης πάγιων δαπανών, το οποίο έλη-
ξε στις 30 Ιουνίου, μη δίνοντας τη δυνατότητα 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις β́  κατηγορίας 
να αποσβέσουν το πιστωτικό τους υπόλοιπο σε 
φορολογικές δαπάνες, με δεδομένο ότι υποβάλ-
λουν ΦΠΑ ανά τρίμηνο και η έναρξη υποβολής 
Β τριμήνου είναι 01 Ιουλίου. «Τα μεγάλα λοιπόν 
ερωτήματα που τίθενται είναι πού θα πάνε αυτά 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια που δεν απορροφώ-
νται; Επίσης γιατί δεν πήρε επιπλέον παράταση 
συνολικά η προθεσμία του προγράμματος για 
να αποσβεστούν όλα τα υπόλοιπα των επιχει-
ρήσεων; Ακόμα γιατί δε δόθηκε καθόλου η δυ-
νατότητα τροποποιητικής δήλωσης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος στις επιχειρήσεις 
που από παρανόηση ή λόγω κωλύματος του 
συστήματος δεν είχαν επιλέξει την κατηγορία 
“ασφαλιστικές εισφορές” ώστε να μπορούν να 
την επιλέξουν μετέπειτα». 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στην εξαγωγική δρα-
στηριότητα, η οποία επί του παρόντος μονοπω-
λείται από τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς τόσο 
το φορολογικό πλαίσιο για τις ΜμΕ, όσο και η έλ-
λειψη παροχής κινήτρων και εκπαίδευσης, αλλά 
και οι συνέπειες της δεκαετούς οικονομικής 
κρίσης, της πανδημίας και τώρα της ακρίβειας, 
αφήνουν λίγα περιθώρια για την ανάπτυξή της, 
αφήνοντας ανεκμετάλλευτα πολύ ικανά «χέρια» 
και εξαιρετικά «λαμπρά μυαλά» της ελληνικής 
βιοτεχνικής παραγωγής.

Τόσο ο κος Ραβάνης για το Β.Ε.Α., όσο και η Αν-
δρικοπούλου Σακοράφα για τους Οικολόγους 
ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ, συμφώνησαν να διατηρήσουν 
ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, με γνώμονα 
την στήριξη της ελληνικής βιοτεχνίας και την 
εξέλιξή της σε έναν ισχυρό κλάδο, με καθ́  όλα 
πράσινο χαρακτήρα.
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 ■ Aύξηση στο επίδομα 
στέγασης φέρνει η 
υπέρβαση εσόδων

Την αύξηση του ποσού του επιδόματος στέγα-
σης ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που θα δημιουργηθούν εξετάζει το οικονομικό 
επιτελείο, προκειμένου να ενισχύσει τα ευάλω-
τα νοικοκυριά, ενόψει του ιδιαίτερα δύσκολου 
χειμώνα. Με δεδομένη την ενεργειακή κρίση και 
τις πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργούνται 
λόγω της εκτόξευσης των τιμών των προϊόντων, 
οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζητούν το ακριβές 
κονδύλι που θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον 
κρατικό προϋπολογισμό σε περίπτωση που το 
ανώτατο μηνιαίο ποσό διαμορφωθεί στα 250 
ευρώ από 210 ευρώ που είναι σήμερα, ανάλογα 
με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Μάλιστα ανα-
μένεται να μειωθεί και το ελάχιστο ποσό των 70 
ευρώ, αρμόδιους στο οικονομικό επιτελείο να 
μιλούν για 80 έως 100 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του καταβαλλόμενου επι-
δόματος στέγασης ανέρχεται συνολικά σε 410 
εκατ. ευρώ και υποστηρίζει περίπου 290.000 
νοικοκυριά κάθε μήνα που είτε πληρώνουν 
ενοίκιο, είτε δόση δανείου πρώτης κατοικίας και 
το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 21.000 ευρώ.

Σε αυτά τα ευάλωτα νοικοκυριά αναμένεται να 
ενταχθούν κι εκείνοι που αδυνατούν να απο-
πληρώσουν τα δάνεια που έχουν λάβει για την 
αγορά της κατοικίας τους, η οποία θα οδηγηθεί 
στον υπό σύσταση Φορέα Απόκτησης και Επα-
ναμίσθωσης Ακινήτων.

Πρόκειται για την 1η κατοικία δανειοληπτών 
που θα έχουν δηλώσει πτώχευση και βάσει νό-
μου, θα μπορούν να την μισθώνουν για έως και 
12 έτη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει τα συγκεκρι-
μένα νοικοκυριά, καταβάλλοντας μέρος του δα-
νείου που θα πληρώνουν, εντάσσοντας τα στους 
δικαιούχους του επιδόματος στέγασης. Μ’ αυτό 
τον τρόπο θα αποφευχθούν οι πλειστηριασμοί 
και κατ’ επέκταση οι εξώσεις.

Ο Φορέας, κατά τη διάρκεια της 12ετούς μίσθω-
σης και μέχρι τη λήξη αυτής, υποχρεούται να 
επαναπωλήσει την κατοικία στον πολίτη, εφό-
σον αυτός ανακάμψει οικονομικά και εφόσον εί-
ναι συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώ-
ματος.

Ύψος επιδόματος

Το καταβαλλόμενο επίδομα στέγασης υπολογί-
ζεται ως εξής:

• Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα

• Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού 
προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα

• Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο 
ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται 
προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

• Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, 
ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για 
κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Όταν το επίδομα ενοικίου ξεπερνά το ποσό του 
ενοικίου, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται 
στο αντίστοιχο ποσό.

Δικαιούχοι και κριτήρια

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδο-
μάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα κριτή-
ρια για το επίδομα ενοικίου χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: εισοδηματικά περιουσιακά και δια-
μονής.

Α) Τα εισοδηματικά κριτήρια:
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Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυ-
ριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε 
επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονε-
ϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του 
νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. 
Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζε-
ται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστά-
τευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρ-
τήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Στο εισοδηματικό όριο για την επιδότηση ενοι-
κίου δεν προσμετρώνται τα ποσά του Επιδόμα-
τος Παιδιού, τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά 
επιδόματα και το επίδομα αναδοχής.

Επίσης το Επίδομα Ενοικίου είναι αφορολόγητο, 
δεν θεωρείται εισόδημα, δεν κατάσχεται και δεν 
υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματι-
κής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την 
καταβολή του Eλάχιστου Εγγυημένου Εισοδή-
ματος και του Επιδόματος Παιδιού.

Β) Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης πε-
ριουσίας του νοικοκυριού για την λήψη του επι-
δόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 
ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυ-
ξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο 
μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

Τα όρια καταθέσεων για κάθε τύπου νοικοκυ-
ριού δεν μπορούν να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ 
για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμε-
να κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του 
νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για 
το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορί-
ζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά 
με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 
7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Γ) Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος του επιδόματος ενοικίου πρέπει 
να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική 
επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την 
υποβολή της αίτησης, όπως αποδεικνύεται από 
την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήμα-

τος για τα έτη αυτά ή από κάθε άλλο πρόσφορο 
δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι 
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος να έχουν 
υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός 
του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υπο-
βολή τους.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των 
ομογενών και πολιτών κρατών μελών ΕΕ, πρέπει 
να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα 
κατά τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της 
αίτησης. Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού 
πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα 
στην ελληνική επικράτεια.

 ■ Εξασφάλιση στέγης 
σε νέα ζευγάρια – Τι 
περιλαμβάνει η νέα 
στεγαστική πολιτική 
της κυβέρνησης για το 
2023

Τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση 
νέου προγράμματος στεγαστικής πολιτικής με 
έμφαση την εξασφάλιση κατοικίας σε νέα ζευγά-
ρια αναζητάει το οικονομικό επιτελείο. 

Μεταξύ των παρεμβάσεων που αναμένεται να 
υιοθετηθούν είναι η καταβολή άτοκων δανείων 
για την αγορά ή την επισκευή κατοικίας, η επι-
δότηση ενοικίου, αλλά και η ανέγερση συγκρο-
τημάτων κατοικιών σε πρώτη φάση με κονδύλια 
ύψους 1,5 δισ. ευρώ που έχει στη διάθεσή της 
η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ- τ. 
ΟΑΕΔ). 

Τους βασικούς άξονες της νέας στεγαστικής πο-
λιτικής θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωστή Χατζηδάκη, 
η νέα στεγαστική πολιτική δεν θα αφορά μόνο 
τα ενοίκια, αλλά πιο προσιτή πρόσβαση των 
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νέων ζευγαριών στην κατοικία. Όπως είπε εξε-
τάζονται ιδέες όπως αξιοποίηση της δημοσίας 
και της ιδιωτικής περιουσίας προς όφελος των 
νέων ζευγαριών, αλλά και επιδοτήσεις επιτοκί-
ων.

Το 2023 θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα στεγαστική 
πολιτική της κυβέρνησης για την στήριξη των 
νέων ζευγαριών από τη ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ αξιοποι-
ώντας αποθεματικό που υπερβαίνει το 1,5 δισ. 
ευρώ από τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρ-
μογή Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΛΕΚΕΠ).

Η ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) θα ξεκινήσει με την χορήγηση 
άτοκων δανείων για την αγορά ή την επισκευή 
πρώτης κατοικίας και με την επιδότηση ενοικί-
ου σε ευρύτερες ομάδες πολιτών κι όχι μόνο σε 
όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισό-
δημα με έμφαση στα νέα ζευγάρια.

Οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές θα λάβουν χρή-
ματα στο χέρι για ανακαινίσεις παλαιών ακινή-
των που δεν μπορούν να κατοικηθούν, επειδή 
βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, ή συμπληρω-
ματικά θα λάβουν και επιδότηση ενοικίου.

Είτε θα χορηγηθούν ως κρατική επιχορήγηση 
είτε ως άτοκα δάνεια ύψους 25.000 ευρώ με 
προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε προστατευό-
μενο μέλος και θα έχει διάρκεια αποπληρωμής 
τα 15 έτη.

Δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος θα εί-
ναι οι νέοι έως 29 ετών και νέα ζευγάρια, ενώ 
σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρχουν εισοδη-
ματικά κριτήρια.

Οι πόροι ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη χρηματο-
δότηση των μέτρων που αφορούν στη στέγαση 
προέρχονται από τις εισφορές της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), ενώ 
προβλέπεται και η αξιοποίηση ακινήτων του 
Δημοσίου και συμπράξεις με ιδιώτες.

Παράλληλα η ΔΥΠΑ θα επιδιώξει την δημιουργία 
μιας δεξαμενής ακινήτων τα οποία θα μπορού-
σαν να παραχωρηθούν σε νέους εργαζόμενους 
και άνεργους με χαμηλό ενοίκιο, ώστε σταδιακά 
σε βάθος ετών να αποκτήσουν δικό τους ακίνη-
το (rent-to-own).

Σύμφωνα με το στεγαστικό πρόγραμμα της κυ-
βέρνησης, οι βασικές επιλογές που εξετάζονται 
για την απόκτηση φθηνής στέγης από νέα ζευ-

γάρια είναι:

• Επιδότηση επιτοκίου για δάνειο αγοράς α’ 
κατοικίας.

• Επιδότηση επιτοκίου για επισκευή πρώτης 
κατοικίας.

• Επιδότηση ενοικίου με εισοδηματικά και 
κοινωνικά κριτήρια. Εξετάζεται να αφορά 
και σπίτια φοιτητών.

• Μακροχρόνια μίσθωση και αγορά σπιτιού 
στη συνέχεια με έκπτωση τιμής ίσης με τα 
καταβαλλόμενα ενοίκια (rent to own).

• Ανέγερση οικιστικών συγκροτημάτων με 
σύμπραξη ΟΑΕΔ-ιδιωτών και διαμοιρασμό 
των σπιτιών στη συνέχεια κατά 50% στους 
ιδιώτες για πώληση και 50% στον ΟΑΕΔ για 
εκχώρηση σε νέα ζευγάρια.

Οι όροι επιδότησης και ενίσχυσης θα είναι πιο 
ευνοϊκοί όταν εργάζονται και οι δύο, καθώς το 
υπουργείο επιδιώκει να ενθαρρύνει και να επι-
βραβεύσει την απασχόληση, ενώ για ειδικές 
κατηγορίες (ζευγάρι με έναν εργαζόμενο ή κανέ-
ναν εργαζόμενο) θα ληφθεί μέριμνα ακόμη και 
για απευθείας οικονομική επιδότηση για την 
κάλυψη στεγαστικών αναγκών.

Οι ενισχύσεις – επιδοτήσεις θα καταβάλλονται 
με εισοδηματικά – κοινωνικά κριτήρια και εξε-
τάζεται να είναι κλιμακούμενες, δηλαδή υψηλή 
επιδότηση για χαμηλό εισόδημα και μειούμενη 
σταδιακά όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα των 
ζευγαριών. 

Για παράδειγμα, ζευγάρι με ετήσιο εισόδημα 
12.000 ευρώ και τέκνα μπορεί και να επιδοτείται 
ως και 50% αν μένει στο νοίκι, ενώ με εισόδημα 
17.000 ευρώ η επιδότηση θα είναι χαμηλότερη.

Σημειώνεται πως η επιδότηση ενοικίου που κα-
ταβάλλεται σήμερα από τον ΟΠΕΚΑ και φτάνει 
στα 210 ευρώ καλύπτει όσους έχουν εισόδημα 
ως 7.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 
3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και μέχρι 
τις 21.000 ευρώ. Για το στεγαστικό πρόγραμμα 
που σχεδιάζεται θα ενισχύονται και ζευγάρια με 
παρόμοια ή και μεγαλύτερα εισοδήματα.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν 
φθηνή στέγη οι νέοι εργαζόμενοι όλων των κα-
τηγοριών, είτε είναι δηλαδή μισθωτοί είτε ελεύ-
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Δάνεια αποπεράτωσης

Ο πρώην ΟΕΚ χορηγούσε άτοκα δάνεια από κε-
φάλαιά του για αποπεράτωση υπάρχουσας κα-
τοικίας. Το ποσό ήταν 25.000 ευρώ για εγγάμους 
και αγάμους και προσαυξάνεται κατά 4.000 
ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί. Τα δά-
νεια αποπεράτωσης υπάρχουσας κατοικίας εξο-
φλούνται σε 15 χρόνια σε άτοκες εξαμηνιαίες 
δόσεις. Παρέχεται περίοδος χάριτος ενός έτους, 
η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία υπο-
γραφής της δανειακής σύμβασης. Σε περίπτωση 
που δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση, ο δικαι-
ούχος πληρώνει τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.

Rent to own

Πρόκειται για μια συμφωνία ενοικίασης, στην 
οποία νοικιάζεις ένα σπίτι για ορισμένο χρονι-
κό διάστημα, με δυνατότητα αγοράς πριν από 
τη λήξη της μίσθωσης. Οι συμφωνίες ενοικία-
σης αποτελούνται από δύο μέρη: το πρώτο μέ-
ρος θα αφορά την τυπική σύμβαση μίσθωσης 
και το δεύτερο την αγορά του ακινήτου.

Η συμφωνία ενοικίασης είναι μια συμφωνία 
στην οποία δεσμεύεται ο δικαιούχος να νοικι-
άσει ένα ακίνητο για μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, με την επιλογή να το αγοράσει πριν τε-
λειώσει η μίσθωση.

Οι συμφωνίες ενοικίασης περιλαμβάνουν μια 
τυπική σύμβαση μίσθωσης και επίσης μια επι-
λογή αγοράς του ακινήτου σε μεταγενέστερο 
χρόνο. Πληρώνετε ενοίκιο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μίσθωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ένα ποσοστό της πληρωμής εφαρμόζεται στην 
τιμή αγοράς.

Τα συμφωνητικά ενοικίασης θα προσδιορίζουν 
πότε και πώς καθορίζεται η τιμή αγοράς του 
σπιτιού. Ο δικαιούχος θα πληρώνει ενοίκιο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Μάλιστα ένα 
μέρος του ενοικίου πληρωμής θα εφαρμόζεται 
στην τελική τιμή αγοράς. Για παράδειγμα, εάν 
πληρώνει 500 ευρώ σε ενοίκιο κάθε μήνα για 
τρία χρόνια και το 25% αυτού πιστώνεται για 
την αγορά, θα κερδίσει 4.500 ευρώ από το ενοί-
κιο και θα πιστωθεί στην αγορά.

θεροι επαγγελματίες, και θα βασιστεί κατά ένα 
μέρος σε επιδοτούμενα προγράμματα του πα-
λιού ΟΕΚ που είχαν απήχηση (π.χ., δάνειο για 
αγορά με επιδοτούμενο επιτόκιο), ενώ η κεντρι-
κή φιλοσοφία θα είναι παρόμοια με τα στεγα-
στικά προγράμματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών 
(Ισπανίας, Πορτογαλίας κ.ά.), όπου τα νέα ζευ-
γάρια έχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές για 
την απόκτηση στέγης με ευνοϊκούς όρους.

Ακίνητα

Αυτή τη στιγμή, η ΔΥΠΑ στη διάθεσή της έχει 
μόνο 170 ακίνητα, η πλειοψηφία των οποίων 

χρίζουν ανακαίνισης για την αξιοποίησή τους. 
Επιδίωξη της διοίκησης της ΔΥΠΑ είναι να προ-
χωρήσει σε ανέγερση κοινωνικών κατοικιών, σε 
ανακατασκευή ή ανακαίνιση υφιστάμενων ακι-
νήτων για χρήση κοινωνικής κατοικίας και σε 
μεταβίβαση ακινήτων με το σύστημα της αντι-
παροχής ή της εκμίσθωσης.

Επιδότηση επιτοκίου

Ο πρώην ΟΕΚ επιδοτούσε το επιτόκιο των στε-
γαστικών δανείων που χορηγούν οι τράπεζες σε 
δικαιούχους του, παράλληλα και πέραν της επι-
δότησης του Δημοσίου. Τα δάνεια είναι 15ετούς 
διάρκειας, η επιδότηση του Δημοσίου χορηγεί-
ται για τα 7,5 χρόνια και του ΟΕΚ για τα 9 πρώτα 
χρόνια.
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 ■ Έρευνα: Αλλάζουν 
οι καταναλωτικές 
συνήθειες 
παγκοσμίως

Έτοιμοι να κάνουν ριζικές αλλαγές στις αγορα-
στικές τους συνήθειες, ως απάντηση στις δια-
ταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και 
στην άνοδο του πληθωρισμού, δηλώνουν οι 
καταναλωτές, ιδίως όσοι αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα που σχετίζονται με τη διανομή και τη 
διαθεσιμότητα των προϊόντων. Τα παραπάνω 
προκύπτουν από την έρευνα Global Consumer 
Insights Survey της PwC που διεξήχθη σε δείγμα 
9069 καταναλωτών από 25 διαφορετικές χώρες, 
όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Περισσότεροι από ένας στους τρεις (37%) ανα-
φέρουν ότι θα επέλεγαν διαφορετική επιχεί-
ρηση για να καλύψουν τις ανάγκες τους ή -αν 
ψωνίζουν από φυσικά καταστήματα- θα μετα-
πηδούσαν στις online αγορές. 

Αντίστοιχα, σχεδόν το ένα τρίτο εκείνων που 
ψωνίζουν online δηλώνουν ότι θα έδιναν στα 
φυσικά καταστήματα την ευκαιρία να καλύψουν 
τις ανάγκες τους, ενώ το 40% θα χρησιμοποιού-
σε ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών ώστε να ελέγ-
ξει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Σύμφωνα με την έρευνα, η παγκόσμια αβεβαι-
ότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
εφοδιαστική αλυσίδα ωθούν ολοένα και περισ-
σότερους αγοραστές να στραφούν στις τοπικές 
αγορές. 

Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν διατε-
θειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για προϊ-
όντα που παράγονται στη χώρα ή την περιοχή 
τους.

Παρά την αύξηση του πληθωρισμού, πάνω από 
το 75% εκτιμά ότι θα διατηρήσει τα σημερινά 
επίπεδα αγορών στις περισσότερες κατηγορί-
ες προϊόντων και υπηρεσιών μέσα στο επόμε-
νο εξάμηνο. Μάλιστα, σχεδόν ένας στους δύο 
(47%) αναμένει να ξοδέψει περισσότερα χρήμα-
τα σε είδη παντοπωλείου. Εντούτοις – και αυτό 

ενδεχομένως αποτελεί ένδειξη όσων έπονται – 
περισσότεροι από ένας στους τέσσερις κατανα-
λωτές σχεδιάζουν να μειώσουν την κατανάλω-
ση σε μια σειρά από κατηγορίες αγαθών, μεταξύ 
των οποίων τα είδη πολυτελείας (37%), οι έξοδοι 
για φαγητό (34%), οι τέχνες, ο πολιτισμός και τα 
αθλήματα (30%) και η μόδα (25%).

Η αύξηση των τιμών στα είδη παντοπωλείου 
ήταν το μείζον πρόβλημα που αντιμετώπισαν 
οι καταναλωτές, είτε ψωνίζουν σε φυσικά κα-
ταστήματα (65%) είτε online (56%) με περισσό-
τερους από τους μισούς συμμετέχοντες στην 
έρευνα (57%) να δηλώνουν ότι σχεδόν πάντα ή 
συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες 
τιμές.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφοδια-
στική αλυσίδα επηρεάζουν αρνητικά την κατα-
ναλωτική εμπειρία. Ανάμεσα σε αυτά, συμπε-
ριλαμβάνεται η διαθεσιμότητα των προϊόντων 
(43% για εκείνους που αγοράζουν online και 37% 
για όσους ψωνίζουν από φυσικά καταστήματα), 
οι μεγάλοι χρόνοι παράδοσης για online αγορές 
(42%) καθώς και η μεγάλη αναμονή και κοσμο-
συρροή στα φυσικά καταστήματα (36%).

Οι καταναλωτές άλλαξαν τον τρόπο ζωή τους 
και τις αγοραστικές τους συνήθειες ως αποτέλε-
σμα της πανδημίας. Και όπως φαίνεται, πολλές 
από αυτές τις συνήθειες έχουν καθιερωθεί και 
θα ενισχυθούν μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Συγκεκριμένα, το 63% των καταναλωτών που 
συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν 
ήδη αυξήσει τις αγορές που πραγματοποιούν 
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 ■ Ηλεκτρονικά οι 
δηλώσεις για το φόρο 
κληρονομιάς- Για 
ποιους αυξάνεται ο 
λογαριασμός

Στην ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας για 
την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φό-
ρου κληρονομιάς προχωράει η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στην ψηφιακή 
πλατφόρμα MyProperty της ΑΑΔΕ θα διεκπεραι-
ώνονται ηλεκτρονικά όλες οι υποθέσεις κλη-
ρονομιάς ακινήτων, χρηματικών ποσών ή και 
αυτοκινήτων, θέτοντας οριστικό τέλος στην τα-
λαιπωρία των φορολογουμένων, με τις συνεχείς 
επισκέψεις στην εφορία.

Οι φορολογούμενοι που θα προχωρήσουν σε 
σχετικές διαδικασίες, θα πρέπει να έχουν υπό-
ψη τους, ότι οι κληρονομιές συνεχίζουν να φο-
ρολογούνται και δεν ισχύει το αφορολόγητο 
όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει για δωρεές 
και γονικές παροχές. Μάλιστα, όσοι κληρονομή-
σουν φέτος ακίνητα θα κληθούν να πληρώσουν 
υψηλότερο φόρο, καθώς οι νέες αντικειμενικές 
είναι αυξημένες σε πάρα πολλές ζώνες της επι-
κράτειας.

Ωστόσο, οι επιβαρύνσεις δεν αφορούν όσους 
κληρονομούν πρώτη κατοικία. Και αυτό, καθώς 
το αφορολόγητο όριο παρέχεται για αξία κα-
τοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή 
άγαμο κληρονόμο και μέχρι 250.000 ευρώ για 
έγγαμο ή γι’ αυτόν που έχει συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης.

Τι προβλέπεται

Συμφωνά με το υφιστάμενο καθεστώς, η κλη-
ρονομιά μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ είναι 
αφορολόγητη. Από τις 150.000 ευρώ και πάνω 
εφαρμόζεται κλίμακα φορολόγησης, που προ-
βλέπει φόρο 1% από τις 150.000 και μέχρι του 
ποσού των 300.000 ευρώ, από το ποσό των 
300.000 ευρώ και μέχρι τις 600.000 ευρώ προ-
κύπτει φόρος 5%, ενώ για τα ποσά που υπερβαί-

ηλεκτρονικά, ενώ αντίστοιχα ενώ το 42% μείω-
σε τις αγορές σε φυσικά καταστήματα. Οι μισοί 
από τους ερωτηθέντες μαγειρεύουν περισσότε-
ρο στο σπίτι και το 50% αύξησε τις δραστηριό-
τητες που σχετίζονται με την κατ’ οίκον διασκέ-
δαση και ψυχαγωγία.

Αναφορικά με τα μελλοντικά τους σχέδια, οι κα-
ταναλωτές αυτοί εκτιμούν ότι θα κινηθούν ακό-

μη περισσότερο προς την ίδια κατεύθυνση:

• Το 50% αναμένει να ψωνίσει περισσότερο 
online – το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο 
ανάμεσα στους core millennials (58%), τους 
νέους millennials (57%) και εκείνους που 
ανήκουν στη Gen Z (57%). Αντίστοιχα, είναι 
χαμηλότερο μεταξύ των baby boomers (32%) 
και εκείνων που ανήκουν στην Gen X (42%). 
Το 39% αναμένει να διατηρήσει τις ηλεκτρο-
νικές αγορές στα τρέχοντα επίπεδα.

• Το 46% σχεδιάζει να μαγειρεύει περισσότε-
ρο στην οικία του.

• Το 41% θα πραγματοποιήσει κατ’ οίκον πε-
ρισσότερες δραστηριότητες που σχετίζο-
νται με τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία.

• Το 22% θα μειώσει τις αγορές του από φυ-
σικά καταστήματα ενώ μόνο το 33% θα τις 
αυξήσει
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ρωση στην περιουσιακή κατάσταση των συμ-
βαλλομένων.

 ■ Πώς και πότε θα 
δηλωθούν οι αλλαγές 
στο Ε9 - Αναλυτικά 
παραδείγματα

Όλοι οι φορολογούμενοι που αποκτούν ακίνητα 
με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, 
ή πωλούν ή μεταβιβάζουν μια κατοικία ή ένα οι-
κόπεδο, δεν πρέπει να ξεχνούν την Εφορία και 
ειδικότερα την υποβολή δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων Ε9.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικη-
τής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, για τη σύσταση, 
απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώ-
ματα που υπάγονται στον ΕΝΦΙΑ, ο φορολο-
γούμενος υποβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι τις 31 
Μαρτίου του επόμενου έτους από την ημέρα της 
σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβο-
λής, αρχής γενομένης από αυτές που πραγματο-
ποιήθηκαν εντός του έτους 2021. Στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις, οι προθεσμίες ορίζονται ως ακο-
λούθως:

• Προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής δήλω-
σης Ε9 σε περίπτωση κληρονομιάς

νουν τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 10%.

Ισχύει, δε, ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρο-
νομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο 
(μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα 
του. Ειδικά για την πρώτη κατοικία, η κληρονο-
μιά είναι αφορολόγητη μέχρι 200.000 ευρώ αν 
αποκτάται από άγαμο και 250.000 ευρώ για το 
ζευγάρι όριο που αυξάνεται ανάλογα με τα παι-
διά που έχει ο φορολογούμενος.

Απαλλαγή από τον φόρο χορηγείται και για οι-
κόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλι-
κο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 100.000 ευρώ 
για κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβί-
ωσης κληρονόμο.

Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή τον συ-
νάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται 
κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα 
τέκνα του και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και 
καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Τα παραπά-
νω ισχύουν εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο 
ή κληροδόχο περιέρχεται ένα οικόπεδο εξ ολο-
κλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσο-
στό εξ αδιαιρέτου.

Σειρά παίρνει η αυτόματη συμπλήρωση Ε9

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων 
φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρε-
ών και κληρονομικών η ΑΑΔΕ δρομολογεί και 
την αυτόματη ενημέρωση του Ε9 για όσες δη-
λώσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας 
myProperty.

Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που απο-
κτούν, πωλούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα με γονι-
κή παροχή ή δωρεά και υποβάλουν τις σχετικές 
δηλώσεις μέσω του myProperty θα απαλλαγούν 
από την υποχρέωση να δηλώνουν τις αλλαγές 
που έχουν επέλθει στην περιουσιακή εικόνα 
τους. Το Ε9 θα ενημερώνεται αυτόματα μέσω το 
myProperty.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ το 
μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως τα τέλη 
του 2022. Ετσι, για τις μεταβιβάσεις ακινήτων 
που θα ολοκληρώνονται μέσω της εφαρμογής 
myProperty της ΑΑΔΕ (γονικές παροχές, δωρεές 
και αγοραπωλησίες), θα καταργηθεί η υποβολή 
δήλωσης Ε9, αφού θα γίνεται αυτόματη ενημέ-
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βάλλεται μέχρι την 31η Μαΐου 2022.

IV. Ο Δ, κάτοικος Ελλάδας, απεβίωσε στις 28 
Μαρτίου 2021. Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, 
κάτοικοι Ελλάδας δεν αποποιούνται την κλη-
ρονομιά εντός του τετραμήνου ούτε την απο-
δέχονται μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στις 
23 Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύεται διαθήκη. Οι 
εκ διαθήκης κληρονόμοι, κάτοικοι Ελλάδας, δεν 
αποποιούνται αυτή μέχρι την 24η Φεβρουαρίου 
2022. Η εισαγωγή των κληρονομιαίων ακινήτων 
στη δήλωση στοιχείων ακινήτων πραγματοποι-
είται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

V. Ο Ζ, κάτοικος Ελλάδας, απεβίωσε στις 2 Νο-
εμβρίου 2021. Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, 
κάτοικοι εξωτερικού, δεν αποποιούνται την 
κληρονομιά εντός του δωδεκαμήνου ούτε την 
αποδέχονται μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. 
Η εισαγωγή των κληρονομιαίων ακινήτων στη 
δήλωση στοιχείων ακινήτων πραγματοποιείται 
εμπρόθεσμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

• Προθεσμία υποβολής τροποποιητικής δή-
λωσης στοιχείων ακινήτων και υποχρεώσεις 
φορολογουμένων των οποίων τα ακίνητα 
εντάσσονται για πρώτη φορά στο αντικει-
μενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακι-
νήτων

Ο φορολογούμενος, σε περίπτωση που ακίνητό 
του βρίσκεται σε περιοχή που εντάσσεται για 
πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα προσ-
διορισμού αξίας ακινήτων, οφείλει να ελέγξει 
στη δήλωση ΕΝΦΙΑ-πράξη διοικητικού προσδιο-
ρισμού φόρου του οικείου έτους την τιμή ζώνης 
στην οποία εντάχθηκε ή δεν εντάχθηκε αυτό 
(δηλαδή εάν εκκαθαρίσθηκε σαν εκτός ΑΠΑΑ, 
ενώ θα έπρεπε να έχει εκκαθαρισθεί ως εντός 
ΑΠΑΑ) και στη συνέχεια, εάν τυχόν διαπιστώ-
σει λάθος, να προβεί σε τροποποιητική δήλωση 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) χωρίς πρόστιμο μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του 
οικείου έτους. Ο φόρος, σε αυτή την περίπτωση, 
καταβάλλεται χωρίς τόκο σε ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρί-
ου του επόμενου έτους.

• Υποχρέωση σε δήλωση στοιχείων ακινήτων 
τού, μετά από αποποίηση, κληρονόμου

 − Υποκείμενος στον ΕΝΦΙΑ, εκτός των άλ-

Σε περίπτωση κληρονομιάς, η δήλωση στοιχεί-
ων ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 
μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της 
κληρονομίας -και επομένως όχι απαραίτητα μέ-
χρι την 31η Μαρτίου. Η προθεσμία αποποίησης 
ορίζεται στον Αστικό Κώδικα και είναι 4 μήνες 
από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγω-
γή και τον λόγο της ή ένα έτος αν ο κληρονο-
μούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο 
εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγω-
γή όταν διέμενε στο εξωτερικό. Στην επαγωγή 
από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν τη 
δημοσίευσή της. Σε περίπτωση αποποίησης της 
κληρονομιάς, ο συνεπεία αυτής καθιστάμενος 
κληρονόμος έχει ανάλογη προθεσμία για απο-
ποίηση.

Σε κάθε περίπτωση , αν πριν την παρέλευση της 
ημερομηνίας αποποίησης, γίνει η αποδοχή κλη-
ρονομιάς και δεν έχει παρέλθει η 31η Μαρτίου 
του επόμενου έτους, τότε ο υπόχρεος υποχρε-
ούται να δηλώσει την κληρονομιαία περιουσία 
εντός της προθεσμίας αυτής, ήτοι μέχρι την 31η 
Μαρτίου.

Παραδείγματα

I. Ο Α, κάτοικος Ελλάδας, απεβίωσε στις 22 
Οκτωβρίου 2021. Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι 
του, κάτοικοι Ελλάδας, δεν αποποιήθηκαν την 
κληρονομιά μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2022. 
Η εμπρόθεσμη δήλωσή τους υποβάλλεται μέχρι 
την 31η Μαρτίου 2022.

II. Ο Θ, κάτοικος Ελλάδας, απεβίωσε στις 30 Μαρ-
τίου 2021. Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, κάτοι-
κοι Ελλάδας, δεν αποποιούνται την κληρονομιά 
εντός του τετραμήνου ούτε την αποδέχονται 
μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η εμπρόθεσμη 
δήλωσή τους, για το έτος 2022 υποβάλλεται μέ-
χρι την 31η Μαρτίου 2022.

III. Ο Γ, κάτοικος Ελλάδας, απεβίωσε την 29η 
Δεκεμβρίου 2021 και αφήνει κληρονόμο το μο-
ναδικό του τέκνο, κάτοικο Ελλάδας, το οποίο 
δεν αποποιείται την κληρονομιά μέχρι την 30η 
Απριλίου 2022. Η εμπρόθεσμη δήλωσή του υπο-
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περιουσία που αποποιήθηκαν.

ΙΙ. Δημοσίευση διαθήκης

Ο Α, ο οποίος έχει δύο ακίνητα, πεθαίνει τον 
Νοέμβριο του έτους 2020 και έχει συγγενείς τα 
δύο αδέλφια του Δ και Ε, κατοίκους Ελλάδας, οι 
οποίοι δεν προέβησαν σε αποποίηση. Τον Οκτώ-
βριο του έτους 2021 δημοσιεύεται διαθήκη. 
Σύμφωνα με τη διαθήκη το ένα ακίνητο το αφή-
νει στον Δ και το άλλο στην Ζ οικιακή του βοη-
θό, ενώ ρητά ορίζει ότι, εάν αποποιηθεί κάποιος 
από τους δύο, το ακίνητο του αποποιηθέντος 
θα κληρονομηθεί από το κοινωφελές ίδρυμα Η. 
Τελικά η Ζ αποποιείται στις 31 Ιανουαρίου του 
2022 και το κοινωφελές ίδρυμα Η δεν προβαίνει 
σε αποποίηση. 

Σε αυτή την περίπτωση για το έτος 2021 τα δυο 
ακίνητα θα δηλωθούν στη δήλωση Ε9 κατά πο-
σοστό 50% από τους Δ και Ε, ως εξ αδιαθέτου 
κληρονόμους κατά τα ποσοστά τους. Το έτος 
2022 ολόκληρο το ένα ακίνητο θα δηλωθεί από 
τον Δ (εκ διαθήκης κληρονόμος, ως ίσχυε). Το 
άλλο ακίνητο θα δηλωθεί κι αυτό από το έτος 
2022 (και όχι από το έτος 2021) από τον μετά από 
αποποίηση κληρονόμο, δηλαδή από το κοινω-
φελές ίδρυμα Η. 

Εφόσον το κοινωφελές ίδρυμα Η προβεί στη δή-
λωση στοιχείων ακινήτων έτους 2022 μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 
από τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση, 
ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2022, η δήλωση στοιχείων 
ακινήτων θεωρείται εμπρόθεσμη.

III. Πολλαπλές διαθήκες

Ο Ν πεθαίνει μέσα στο έτος 2020. Η διαθήκη του, 
στην οποία ορίζεται ως μοναδική κληρονόμος 
του διαμερίσματός του στην Αθήνα η Β, κάτοι-
κος Ελλάδας, δημοσιεύεται τον Αύγουστο του 
έτους 2020. 

Μια νεότερη διαθήκη ανακαλύπτεται και δημο-
σιεύεται μέσα στον Σεπτέμβριο του έτους 2022, 
στην οποία ορίζεται ως μοναδικός κληρονόμος 
του ίδιου ακινήτου ο Γ, κάτοικος Ελλάδας. Στην 
περίπτωση αυτή, τα έτη 2021 και 2022 το διαμέ-
ρισμα στην Αθήνα δηλώνεται στο Ε9 της Β. Από 
το έτος 2023, το εν λόγω διαμέρισμα διαγράφε-
ται από το Ε9 της Β και δηλώνεται στο Ε9 του Γ.

λων, είναι και ο μετά από αποποιήσεις 
κληρονόμος, από το επόμενο έτος του 
θανάτου του κληρονομουμένου ή, στην 
περίπτωση που έχει δημοσιευθεί διαθή-
κη, από το επόμενο έτος της δημοσίευ-
σης αυτής.

 − Υπόχρεοι σε δήλωση ακινήτων είναι, 
εκτός των άλλων, και οι μετά από απο-
ποιήσεις κληρονόμοι κατά το ποσοστό 
τους, από το επόμενο του θανάτου του 
κληρονομουμένου έτος ή, στην περίπτω-
ση που έχει δημοσιευθεί διαθήκη, από 
το επόμενο έτος της δημοσίευσης αυτής, 
χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον η 
δήλωση υποβληθεί μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της 
λήξης της προθεσμίας αποποίησης.

 − Από 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής, 
όποιος καθίσταται κληρονόμος μετά 
από αποποίηση θα πρέπει να υποβάλει 
δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και για 
τα προηγούμενα έτη (και όχι μόνο από 
το επόμενο έτος που κατέστη κληρονό-
μος μετά από αποποίηση, όπως συνέ-
βαινε έως την προσθήκη της παραπάνω 
διάταξης νόμου). Συνεπώς, εάν ο θανών 
πέθανε αδιάθετος, η δήλωση υποβάλλε-
ται αναδρομικά από το επόμενο έτος του 
θανάτου του κληρονομουμένου και εάν 
υπάρχει διαθήκη, από το επόμενο έτος 
από το έτος δημοσίευσής της.

Παραδείγματα:

I. Εξ αδιαθέτου διαδοχή

Ο Θ, κάτοικος Ελλάδας, απεβίωσε στις 31 Αυ-
γούστου 2021. Ο αποβιώσας, είχε έναν αδελφό 
τον Λ, ο οποίος είχε ένα τέκνο τον Ν, κάτοικο 
εξωτερικού και μία εγγονή την Κ, από το τέκνο 
του, επίσης κάτοικο εξωτερικού. Στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2021 ο Λ αποποιήθηκε. Ο Ν αποποιήθηκε 
στις 20 Σεπτεμβρίου 2022. 

Η Κ, η οποία δεν αποποιήθηκε, οφείλει να υπο-
βάλει δήλωση Ε9 έτους 2022 εμπρόθεσμα μέχρι 
την 31η Οκτωβρίου 2023. Την ίδια ημερομηνία 
θα υποβάλει εμπρόθεσμα και τη δήλωση Ε9 
έτους 2023. Οι Λ και Ν δεν έχουν υποχρέωση 
υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων για την 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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 Ειδήσεις & Σχόλια

Ηλεκτρονικό σαφάρι για ανασφάλιστα

Παράλληλα, στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ηλε-
κτρονικές Υπηρεσίες Αδειών Κυκλοφορίας» του 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών διατί-
θεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Κατά-
στασης και Ασφάλισης Οχημάτων» με σκοπό την 
άντληση των πληροφοριών που απαιτούνται (ο 
τύπος του οχήματος, αν το όχημα έχει διαγρα-
φεί, βρίσκεται σε ακινησία ή έχει δηλωθεί ως 
κλαπέν και αν είναι ασφαλισμένο) για την υλο-
ποίηση ψηφιακών εφαρμογών για τη μεταβί-
βαση οχημάτων και την χορήγηση αντιγράφου 
άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω απώλειας/
κλοπής/φθοράς .

Σημειώνεται ότι από τον περασμένο Φεβρου-
άριο έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα υπηρεσία 
Open Car από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τα υπουργεία Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και Οικονομικών.

Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας 
οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες 
σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακί-
δες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα

Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο 
χρήστης της υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:

• αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει 
κλαπεί

• αν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο, κα-
θώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης 
ασφάλισης και

• το χρώμα, ο κατασκευαστής και ο τύπος του 
οχήματος.

Σημειώνεται ότι μέσω της υπηρεσίας Open Car 
δεν παρέχονται πληροφορίες για τα στοιχεία 
ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχη-
μάτων, ούτε στοιχεία τυχόν οφειλών από τέλη 
κυκλοφορίας. Για την είσοδο στην πλατφόρμα 
δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση και η αναζήτη-
ση πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό 
κυκλοφορίας του οχήματος.

 ■ Φρένο στις 
μεταβιβάσεις ΙΧ 
για απλήρωτα τέλη 
κυκλοφορίας

Μπλόκο στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, εάν 
δεν έχουν καταβληθεί προηγουμένως τα τέλη 
κυκλοφορίας όχι μόνο του έτους που μεταβιβά-
ζεται το όχημα αλλά και όλων των προηγούμε-
νων, βάζει απόφαση του υπουργού Επικρατείας 
Κυριάκου Πιερρακάκη. Στο στόχαστρο μπαίνουν 
και τα ανασφάλιστα οχήματα καθώς θα διεξάγο-
νται εξονυχιστικοί ηλεκτρονικοί έλεγχοι προ-
κειμένου να διαπιστωθεί εάν τα οχήματα είναι 
ασφαλισμένα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και 
το υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία θα 
ανταλλάσσουν στοιχεία και θα κάνουν εκτετα-
μένες διασταυρώσεις τόσο για την πληρωμή τε-
λών κυκλοφορίας όσο και για την ασφάλιση των 
αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση, διατίθεται στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
Αδειών Κυκλοφορίας» του υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών η διαδικτυακή υπηρεσία 
«Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)». Σκο-
πός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι 
η αναγκαιότητα ελέγχου ότι έχουν καταβληθεί 
προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας προκειμέ-
νου να γίνει η μεταβίβαση οχήματος.

Πλέον μέσω εφαρμογών διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων και της ΕΛΑΣ, στις περιπτώσεις 
που διαπιστωθεί πως δεν έχουν καταβληθεί τα 
τέλη κυκλοφορίας, αφαιρούνται οι πινακίδες 
και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με πρά-
ξη της αστυνομικής αρχής, από την οποία επι-
στρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προ-
σκομίσει το αποδεικτικό καταβολής των τελών 
κυκλοφορίας, καθώς και του οφειλόμενου, κατά 
περίπτωση, προστίμου ή αποδεικτικό στοιχείο 
περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
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 Συνεντεύξεις - Άρθρα

Το μάρμαρο της προχειρότητας όμως ξανά θα 
πληρώσουν οι ασφαλισμένοι.

Εκτός αυτού η έκδοση μέχρι σήμερα των fast 
track συντάξεων αφορά αποκλειστικά τους φο-
ρείς ασφάλισης που ανήκαν στο υπουργείο Ερ-
γασίας και όχι το Δημόσιο. Έτσι οι αποφάσεις 
που εκδίδονται αφορούν τα ταμεία ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 
ΕΤΑΑ κλπ.

Οι αστοχίες παρατηρούνται κυρίως στην ανα-
ντιστοιχία μεταξύ του αιτήματος του υποψή-
φιου συνταξιούχου και της απόφασης που εκ-
δίδεται με τη διαδικασία fast track καθώς σε 
πάμπολλες περιπτώσεις εκδίδονται αποφάσεις 
για μειωμένη σύνταξη ενώ έχει ζητηθεί πλή-
ρης, ενώ επί των εγγράφων των αποφάσεων δεν 
αναγράφονται ούτε οι συντάξιμες αποδοχές με 
βάση τις οποίες έχουν γίνει οι υπολογισμοί των 
ποσών.

Τέλος σε καμία απόφαση δεν αναφέρεται το χρο-
νικό διάστημα που θα αναμένει ο συνταξιούχος 
την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του φακέλου 
του και την τελική έκδοση της συνταξιοδοτικής 
απόφασης.

Συγκεκριμένα οι περιπτώσεις που παρατηρού-
νται αστοχίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
στις εξής :

• Το αίτημα αφορά την απονομή πλήρους σύ-
νταξης και έχει εκδοθεί απόφαση για τη χο-
ρήγηση μειωμένης σύνταξης.

• Το αίτημα αφορά την απονομή πλήρους 
σύνταξης με συμμετοχή 2 ή περισσοτέρων 
φορέων και έχει εκδοθεί απόφαση για τη χο-
ρήγηση μειωμένης σύνταξης με χρήση του 
χρόνου μόνο του ενός φορέα ασφάλισης.

• Το αίτημα αφορά την απονομή πλήρους σύ-
νταξης με εξαγορά πλασματικών ετών και 
έχει εκδοθεί απόφαση για τη χορήγηση μει-
ωμένης σύνταξης χωρίς την εξαγορά πλα-
σματικών ετών.

• Το αίτημα αφορά την απονομή πλήρους σύ-
νταξης με καθεστώς βαρέων και έχει εκδο-
θεί απόφαση για τη χορήγηση μειωμένης 
σύνταξης.

• Το αίτημα αφορά την απονομή πλήρους σύ-
νταξης από φορέα που πρέπει να μεταβιβα-

 ■ Λάθη και παραλείψεις 
στις fast track 
συντάξεις
Του Δικηγόρου, ειδικού σε θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης, Διονύση 
Ρίζου

Η πολυδιαφημισμένη παρέμβαση στον ΕΦΚΑ 
για την έκδοση των εκκρεμών περιπτώσεων 
συνταξιοδότησης αποδεικνύεται στην πράξη 
«άνθρακες» καθώς το πρώτο κύμα περιπτώσεως 
έχει σοβαρά λάθη και παραλείψεις με συνέπεια 
οι ασφαλισμένοι – υποψήφιοι συνταξιούχοι να 
αναγκαστούν να σπεύσουν για την υποβολή εν-
στάσεων για να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά 
τους. Τα λάθη αυτή τη φορά δεν παρατηρούνται 
στους υπολογισμούς, αλλά στην έκδοση των 
αποφάσεων «με όσα στοιχεία έχει το σύστημα».

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί χι-
λιάδες αποφάσεις συνταξιοδότησης με λειψούς 
χρόνους καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αλ-
ληλογραφίες μεταξύ των φορέων ενώ οι χρόνοι 
ασφάλισης δεν είναι ψηφιοποιημένοι.

Πέραν αυτού σε χιλιάδες περιπτώσεις που οι 
υποψήφιοι συνταξιούχοι είχαν ζητήσει την εξα-
γορά πλασματικών ετών για τη συμπλήρωση 
των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, οι απο-
φάσεις έχουν εκδοθεί χωρίς αυτές τις εξαγορές 
με αποτέλεσμα οι συντάξεις μειωμένες και τα 
ποσά να είναι πετσοκομμένα.

Βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρεται ότι 
υπάρχει επιφύλαξη και ότι θα εκδοθεί νέα συ-
νταξιοδοτική απόφαση όταν ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες ανακεφαλαιώσεις των χρόνων αλλά 
κανείς δεν διαβεβαιώνει τους συνταξιούχους 
ότι αυτό θα συμβεί μέσα στην επόμενη τριετία.

Αποδεικνύεται έτσι ότι ο νέος πολυδιαφημισμέ-
νος τρόπος έκδοσης συντάξεων δεν είναι παρά 
μια νέα διαδικασία προσωρινής σύνταξης για να 
φαίνεται απλά ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. 
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 Συνεντεύξεις - Άρθρα

Μεγάλη χαμένοι του εν λόγω συστήματος είναι 
οι υποψήφιοι συνταξιούχοι με μόνο χρόνο στο 
ΙΚΑ που ενώ περίμεναν περίπου 3 – 8 μήνες για 
την έκδοση οριστικής απόφασης τώρα κινδυ-
νεύουν να περιμένουν ως 3 χρόνια και να λά-
βουν κουτσουρεμένα αναδρομικά.

Ενδεικτικά παρατίθενται σχετικές αποφάσεις :

• Υποψήφιος συνταξιούχος αιτήθηκε απονο-
μής πλήρους σύνταξης με το καθεστώς των 
βαρέων στα 62 και συνολικά 7.554 ημέρες 
ασφάλισης στο ΙΚΑ και 2.475 ημέρες ασφάλι-
σης στον ΟΑΕΕ – ΤΣΑ. Η απόφαση εκδόθηκε 
με μόνο 6.343 ημέρες ασφάλισης από χρόνο 
ΙΚΑ και ποσό σύνταξης 575 €.

• Υποψήφιος συνταξιούχος αιτήθηκε απο-
νομής πλήρους σύνταξης με 12.000 ημέρες 
ασφάλισης έχοντας 6.093 ημέρες ασφάλισης 
στο ΙΚΑ και 4.975 ημέρες ασφάλισης στον 
ΟΑΕΕ ενώ ζήτησε να εξαγοράσει και 950 
ημέρες ασφάλισης από πλασματικό χρόνο. 
Η απόφαση εκδόθηκε για μειωμένη σύνταξη 
αντί πλήρους με μόνο 6.072 ημέρες ασφάλι-
σης από χρόνο ΙΚΑ και ποσό σύνταξης 377 
€ (!!!). Σημειωτέον εδώ ότι αν χορηγούνταν 
προσωρινή το ποσό θα ήταν μεγαλύτερο.

• Υποψήφιος συνταξιούχος αιτήθηκε απο-
νομής πλήρους σύνταξης με 12.000 ημέρες 
ασφάλισης έχοντας 10.466 ημέρες ασφά-
λισης στο ΙΚΑ ήδη ανακεφαλαιωμένες με 
απόφαση από το φορέα ενώ ζήτησε να εξα-
γοράσει και 1.600 ημέρες ασφάλισης από 
πλασματικό χρόνο. Η απόφαση εκδόθηκε για 
μειωμένη σύνταξη αντί πλήρους με μόνο τις 
ημέρες ασφάλισης από χρόνο ΙΚΑ.

• Υποψήφιος συνταξιούχος αιτήθηκε απο-
νομής πλήρους σύνταξης με 12.000 ημέρες 
ασφάλισης έχοντας 11.288 ημέρες ασφά-
λισης στο ΙΚΑ ήδη ανακεφαλαιωμένες με 
απόφαση από το φορέα ενώ ζήτησε να εξα-
γοράσει και 800 ημέρες ασφάλισης από πλα-
σματικό χρόνο. Η απόφαση εκδόθηκε για 
μειωμένη σύνταξη αντί πλήρους με μόνο τις 
ημέρες ασφάλισης από χρόνο ΙΚΑ.

στεί ο φάκελος (πχ ΝΑΤ) και έχει εκδοθεί από-
φαση για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης 
από τον τελευταίο φορέα ασφάλισης.

• Το αίτημα αφορά την απονομή μειωμένης 
σύνταξης με συμμετοχή 2 ή περισσοτέρων 
φορέων ασφάλισης (διαδοχική) και έχει εκ-
δοθεί απόφαση για τη χορήγηση μειωμένης 
σύνταξης με μόνο το χρόνο του ενός φορέα.

• Το αίτημα αφορά την απονομή πλήρους σύ-
νταξης με οφειλές και παρακράτηση οφει-
λών από τη σύνταξη και έχει εκδοθεί από-
φαση για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης 
χωρίς να παρακρατώνται οι οφειλές και χω-
ρίς να έχει γίνει καταγραφή αυτών.

Εκτός αυτών των περιπτώσεων σαφώς υπάρ-
χουν και άλλες κατηγορίες πιο λεπτομερείς. Σε 
όλες όμως τις περιπτώσεις αυτό που αποτελεί 
κοινή εικόνα είναι το γεγονός ότι οι αποφάσεις 
«fast track» είναι ουσιαστικά μια νέα μορφή 
προσωρινής σύνταξης η οποία υπολογίζεται με 
πρόχειρο τρόπο και τα όσα στοιχεία υπάρχουν 
ψηφιοποιημένα εντός της βάσης δεδομένων 
του e – ΕΦΚΑ που δεν είναι πλήρη.

Επομένως τεράστια σημασία πλέον για τους 
συνταξιούχους αποκτά η δεύτερη φάση επε-
ξεργασίας των στοιχείων με βάση την οποία θα 
πρέπει ο υποψήφιος να καταθέτει τα γνήσια έγ-
γραφα στον e – ΕΦΚΑ για έλεγχο και να αναμέ-
νει τουλάχιστον μια τριετία όπως αναφέρουν οι 
σχετικές διατάξεις για την έκδοση της τελικής 
απόφασης συνταξιοδότησης.

Έτσι όταν θα εκδίδεται η τελική απόφαση εάν 
ο συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη 
σύνταξη θα λαμβάνει αναδρομικά τα ποσά της 
σχετικής προσαύξησης, εάν προκύπτουν διαφο-
ρές προς τα κάτω θα καλείται να επιστρέψει τις 
διαφορές ενώ αν προκύπτουν οφειλές αυτές θα 
παρακρατώνται τόσο από τα αναδρομικά όσο 
και από τις καταβαλλόμενες εφεξής συντάξεις.

Σοβαρή λεπτομέρεια το ότι στα αναδρομικά 
των συντάξεων υπάρχει φορολόγηση 20% στην 
πηγή πράγμα που σημαίνει ότι ο υποψήφιος συ-
νταξιούχος και θα περιμένει και θα πληρώνει 
σοβαρά αυξημένο φόρο.
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ποιηθεί διαδικτυακά (με τη μέθοδο της σύγχρο-
νης και ασύγχρονης κατάρτισης) ενώ οι ωφε-
λούμενοι που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα 
κατάρτισης και υλοποίησης, θα λάβουν εκπαι-
δευτικό επίδομα 400€ (συμπεριλαμβανομένων 
των νόμιμων κρατήσεων). 

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ανοίγει την 
Τρίτη 19/07/2022 στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://katartisi.acsmi.gr/

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας του 
ιδιωτικό τομέα, από κάθε κλάδο της οικονομίας 
και από όλες τις περιφέρειες της χώρας, μπο-
ρούν να υποβάλουν αίτηση.

 ■ Επιστολή ΟΒΥΕ για 
την εξοικονόμηση 
ενέργειας

Το Δ.Σ., της ΟΒΥΕ με αίσθημα ευθύνης έναντι της 
κοινωνίας και της χώρας, απέστειλε επιστολή 
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
και στο Υπουργείο Οικονομικών προτείνοντας 
συγκεκριμένη δράση προς “όφελος” των νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και της χώ-
ρας.

Αναλυτικά η επιστολή

«Η χώρα μας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
γενικότερα βιώνουν μια άνευ προηγούμενου 

 ■ Ημερίδα για 
Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση 1.280 
σύγχρονων τεχνητών

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδι-
κτυακή ημερίδα που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Αθήνας σε συνεργασία με την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Υα-
λοπινάκων, με αντικείμενο την ενημέρωση για 
το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού 
τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
σύγχρονων τεχνητών», χθες 14/07/2022.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύ-
θυνε, το Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του 
Β.Ε.Α και Πρόεδρος της ΠΟΕΒΥ, κ. Χρήστος Λού-
σης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσία-
ση του προγράμματος κατάρτισης και των όρων 
συμμετοχής των ωφελούμενων, από τα αρμόδια 
στελέχη του ΚΕΚ Eurotraining που έχει αναλάβει 
την κατάρτιση, κκ. Κώστα Αθανασόπουλο, υπεύ-
θυνο υλοποίησης του προγράμματος και Σοφία 
Γεωργαντά, Εκπαιδευτικά Υπεύθυνη.

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευ-
ρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνι-
στικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 
2014-2020, στοχεύει στην κατάρτιση 1.280 ερ-
γαζομένων, με εξαρτημένη σχέση εργασίας του 
ιδιωτικού τομέα, από όλες τις περιφέρειες της 
χώρας στα ακόλουθα αντικείμενα:

• Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γρα-
φείου

• Θέματα Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Τοπο-
θέτησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν 
στην κατάρτιση μίας από τις δύο παραπάνω θε-
ματικές.

Η κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, θα πραγματο-
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Επομένως, με την αποδοχή της προαναφερθεί-
σας πρότασης, αφενός θα υπάρξει τεράστια 
εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα συνδράμει 
στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας και αφετέ-
ρου θα στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή». 

 ■ Πρόγραμμα 
ενίσχυσης της 
μεταποίησης και 
της εφοδιαστικής 
αλυσίδας

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων στην πρώ-
τη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 
4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μετα-
ποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώ-
ρας ορίζονται πολύ υψηλά ανώτατα όρια ενι-
σχύσεων με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές 
μετάβασης. 

Επίσης, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα 
χορήγησης ενισχύσεων για δαπάνες που δεν 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων όπως δαπάνες για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δα-
πάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίη-
ση αποβλήτων, δαπάνες για επαγγελματική κα-
τάρτιση κλπ.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Με-
ταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο 
ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρή-
σεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιρι-
στικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους 

ενεργειακή κρίση. Επιτακτική ανάγκη είναι όλοι 
μας, να συμβάλουμε μέσα από την εξοικονόμη-
ση ενέργειας στην ενεργειακή ασφάλεια της χώ-

ρας.

Υπό το πρίσμα αυτό, και με αίσθημα ευθύνης, 
όλων μας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώ-
ρας, το Δ.Σ., ης ΟΒΥΕ, υποβάλλει την ακόλουθη 
πρόταση :

• να επιδοτηθεί η εγκατάσταση ηλιακών θερ-
μοσίφωνων στα νοικοκυριά και στις επιχει-
ρήσεις προς αντικατάσταση των ηλεκτρι-
κών θερμοσίφωνων, που σημειωτέον όπου 
υπάρχουν και λειτουργούν, αποτελούν την 
πιο ενεργοβόρα συσκευή για τις κατοικίες 
και τις επιχειρήσεις.

Ολοκληρώνοντας, η προαναφερθείσα πρόταση, 
υπογραμμίζεται ότι έπρεπε να είχε υλοποιηθεί 
ήδη πριν χρόνια, αν ληφθεί υπόψη ότι τα ηλιακά 
συστήματα παρέχουν δωρεάν ζεστό νερό σχε-
δόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Και επιπλέ-
ον, αξίζει να αναφερθεί ότι το σύνολο σχεδόν 
της παραγωγής ηλιακών συστημάτων γίνεται 
από βιομηχανίες στη χώρα μας.
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 ■ Πρόγραμμα 
εξαγωγών ελληνικών 
υποδημάτων

Το Δ/Σ του ΕΛΣΕΒΒΥΕ από τις αρχές του 2021 σε 
συνεργασία με το Enterprise Greece (Δημόσιος 
φορέας για την ανάπτυξη των Ελληνικών εξα-
γωγών) έθεσε το θέμα της ανάπτυξης των εξα-
γωγών Ελληνικών υποδημάτων. Η ανταπόκριση 
του Enterprise Greece ήταν θετική και για τον 
σκοπό αυτό ενέταξε στο ετήσιο πρόγραμμα του 
έτους 2021 και του 2022 την συμμετοχή Ελληνι-
κών επιχειρήσεων στην διεθνή έκθεση υποδή-
ματος MICAM.

Κατόπιν νέων πρόσφατων επαφών αποφασί-
στηκε από κοινού να καταρτιστεί ευρύτερο 
πρόγραμμα και στρατηγική για την ανάπτυξη 
των Ελληνικών εξαγωγών υποδημάτων. Το υπό 
διαμόρφωση πρόγραμμα για το 2023 σε γενικές 
γραμμές σχεδιάζεται να περιλάβει τα ακόλουθα:

1) Συμμετοχή Ελληνικών επιχειρήσεων σε 3 διε-
θνείς εκθέσεις (MICAM, Καναδά και Τουρκία).

2) Πρόσκληση επιλεγμένων αγοραστών για 
δειγματισμό στην Αθήνα, από ΗΠΑ και Ισραήλ.

3) Σεμινάριο από ειδικούς εντός του 2022 για 
προετοιμασία των Ελληνικών επιχειρήσεων 
σχετικά με την αγορά των ΗΠΑ.

Το Δ/Σ αντιμετωπίζει το θέμα πολύ θετικά και 
σε συνδυασμό και με άλλες προτάσεις που έχει 
κάνει προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για στήριξη 
εξαγωγικών προγραμμάτων επιχειρήσεων δια-
γράφεται κάποια σοβαρή ευκαιρία στα επόμενα 
χρόνια για σημαντική ανάπτυξη των Ελληνικών 
εξαγωγών υποδημάτων που ο κλάδος έχει μεγά-
λη ανάγκη.

Βασική παράμετρος για την επιτυχία του όλου 
εγχειρήματος θα είναι και η ανάλογη προετοι-
μασία των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συ-
νεργαστούν και να συμμετάσχουν στην κοινή 
προσπάθεια. Για τον σκοπό αυτό το Δ/Σ θεωρεί 
ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις που θα συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

1) Τα προϊόντα τους (αυτά που θα παρουσιάζουν 
στις δράσεις του προγράμματος) να είναι και να 

Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστι-
κούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών 
(Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 
(Α.Ε.Σ.).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι πα-
ρακάτω:

• Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτι-
ριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοη-
θητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η δια-
μόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

• Ενίσχυση της αγοράς του συνόλου ή και μέ-
ρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων 
ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και 
λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατά-
στασης (υπό προϋποθέσεις)

• Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρο-
νων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, 
τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών 
μέσων διακίνησης (εντός της μονάδας).

• Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης και-
νούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοι-
πού εξοπλισμού.

• Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις, 
εκτός κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλι-
σμού.

• Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού.

• Μισθολογικό Κόστος Νέων θέσεων Εργασί-
ας.

• Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
(μόνο για νέες ΜΜΕ).

• Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων 
χώρων.

• Δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμο-
ποίησης αποβλήτων.

• Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης.

• Δαπάνες για συμμετοχή των ΜΜΕ σε εμπορι-
κές εκθέσεις.

• Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς 
ΜΜΕ.

Ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών 
που ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου ορίζεται η 31η 
Οκτωβρίου 2022.
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μη τι άλλο να συντονιστούν με τους χρόνους 
λειτουργίας της διεθνούς αγοράς. Ταυτόχρονα, 
η συμμετοχή σε δράσεις, π.χ. εκθέσεις, δειγμα-
τισμοί, προετοιμασία επικοινωνιακού υλικού 
κλπ απαιτεί από πλευράς των επιχειρήσεων 
την διάθεση να επενδύσουν και να καλύψουν 
το κόστος, πέρα από τις προβλεπόμενες από το 
Enterprise Greece επιχορηγήσεις.

 ■ Συλλυπητήρια 
επιστολή της 
Ομοσπονδίας 
Αρτοποιών Ελλάδος 
για τον Χ. Μάνο 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Αρτο-
ποιών Ελλάδος εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους 
την θλίψη τους για τον πρόωρο χαμό του συνα-
δέλφου αρτοποιού, Χαρίλαου Μάνου.

«Η απροσδόκητη απώλειά του ήλθε σε όλους 
μας σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς επρόκειτο 
για έναν άνθρωπο νέο, δραστήριο, δημιουργικό, 
ο οποίος είχε τόσα πολλά ακόμη να δώσει στον 
κλάδο μας και στις αγαπημένες του κόρες για τις 
οποίες ήταν πάντα περήφανος…

Όλες οι στιγμές που περάσαμε μαζί, οι ατέλει-
ωτες συζητήσεις μας, οι «αντιπαραθέσεις» μας 
στα Διοικητικά μας συμβούλια, οι κοινές εμπει-
ρίες μας, θα μείνουν στη μνήμη μας ως αγνές 
στιγμές φιλίας και συνδικαλιστικής συμπόρευ-
σης.

Απευθύνουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλ-
λυπητήρια στα μέλη της οικογένειάς του, στους 
συναδέλφους της Αθήνας που συνεργάστηκαν 
μαζί του κατά την πολυετή θητεία του ως Πρό-
εδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προ-
αστίων και Περιχώρων , και ευχόμαστε Αιωνία 
του η μνήμη», αναφέρει η ανακοίνωση της Ομο-
σπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος. 

έχουν σήμανση Made in Greece.

2) Η κάθε εταιρία να διαθέτει website και εται-
ρικό mail.

3) Να υπάρχει υπεύθυνος εξαγωγών και οργα-
νωμένη γραμματεία όπου να είναι δυνατή η επι-
κοινωνία τουλάχιστον στην Αγγλική γλώσσα.

4) Η εταιρία να διαθέτει φωτογραφικό αρχείο με 
κωδικούς συλλογών – σχεδίων τελευταίας του-
λάχιστον διετίας.

5) Οι συλλογές για το καλοκαίρι να είναι έτοι-
μες κατά την περίοδο Ιούλιο – Σεπτέμβριο, και 
οι χειμερινές συλλογές κατά την περίοδο Δεκέμ-
βριο – Φεβρουάριο.

6) Οι εταιρίες θα πρέπει έως τις 30/9/2022 να 
ετοιμάσουν ένα Book -profil τετρασέλιδο Α4 έγ-
χρωμο στην Αγγλική γλώσσα που ενδεικτικά θα 
περιλαμβάνει:

 − Βασικές πληροφορίες της εταιρίας και 
της αγοράς της.

 − Φωτογραφίες προϊόντων με κωδικούς, 
χωρίς τιμές.

 − Ποιοτικά πλεονεκτήματα προιόντων, 
σχεδιασμός και βασικές πληροφορίες 
κατασκευής.

 − Στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας.

7) Τα Βοοκ των εταιριών (20 τουλάχιστον ανά 
εταιρία) θα συγκεντρωθούν στον ΕΛΣΕΒΒΥΕ για 
να σταλούν στο εξωτερικό. Τα Βοοκ αυτά θα 
πρέπει να αναθεωρούνται κάθε σαιζόν και για 
τον λόγο αυτό σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί και 
η περίπτωση για όσους το επιθυμούν η παραγω-
γή τους να γίνει από τον Σύνδεσμο.

8) Ο ΕΛΣΕΒΒΥΕ είναι διατεθειμένος για εταιρίες 
που το επιθυμούν, να οργανώσει εξειδικευμένα 
ταχύρρυθμα σεμινάρια: α) για οργάνωση της 
επιχείρησης για εξαγωγές, β) για την έγκαιρη 
ενημέρωση για τις ερχόμενες τάσεις της Μόδας. 
Βέβαια τονίζουμε ότι τα μέλη θα πρέπει απα-
ραιτήτως να εξοφλήσουν την ετήσια συνδρομή 
τους στον ΕΛΣΕΒΒΥΕ.

Τα ανωτέρω είναι πρωταρχικές προϋποθέσεις, 
διότι, για να αναπτυχθούν συστηματικά οι εξα-
γωγές του κλάδου θα πρέπει οι επιχειρήσεις αν 
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ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών.

Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι η ΓΔΟΥ του 
υπουργείου Οικονομικών δύναται να αιτείται 
από τις επιχειρήσεις την παροχή στοιχείων που 
δεν συμπληρώθηκαν κατά την υποβολή της αί-
τησης χορήγησης, λόγω του ότι αυτό δεν ήταν 
δυνατό ηλεκτρονικά, ή πρόσθετων στοιχείων 
που απαιτούνται για την αξιολόγηση του αιτή-
ματος επανεξέτασης. Το σύνολο των στοιχείων 
αυτών θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της αί-
τησης χορήγησης και για τα πρόσθετα στοιχεία 
πρέπει να φέρουν την έγκριση του λογιστή/φο-
ροτεχνικού της επιχείρησης, εφόσον αφορούν 
οικονομικά δεδομένα για την υποβολή των 
οποίων στις αρμόδιες υπηρεσίες φέρει σχετική 
ευθύνη ο λογιστής/φοροτέχνης.

Για την τεκμηρίωση της έγκρισης υποβάλλεται, 
ως αποδεικτικό στοιχείο, σχετική υπεύθυνη 
δήλωση. Η υποβολή των στοιχείων δύναται να 
πραγματοποιείται και μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας myBusinessSupport.

Η επιστροφή του ποσού της επιστρεπτέας προ-
καταβολής γίνεται με το ίδιο καθεστώς που 
ισχύει για τις επιστρεπτέες που καταβλήθηκαν 
στα αρχικά στάδια, δηλαδή σε έως 96 δόσεις και 
με «κούρεμα» της αρχικής οφειλής. Ως περίοδος 
χάριτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 
καταβολή της ενίσχυσης έως 31.5.2023.

Ειδικά για τα αιτήματα επανεξέτασης που η 
ημερομηνία αναγνώρισης του έννομου δικαι-
ώματος χορήγησης της ενίσχυσης με βάση το 
εφαρμοστέο εθνικό νομικό πλαίσιο είναι μετά 
την 30.6.2022, η καταβολή της ενίσχυσης πραγ-
ματοποιείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τους 
όρους του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονι-
σμός de minimis) και βαρύνει τον τακτικό προ-
ϋπολογισμό.

Μετασχηματισμοί

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται σωρευτι-
κά για όλες τις επιχειρήσεις που μετασχηματί-
ζονται. Ειδικά όσον αφορά την προϋπόθεση δι-
ατήρησης του επιπέδου απασχόλησης και στην 
περίπτωση που ο μετασχηματισμός των επιχει-
ρήσεων πραγματοποιείται εντός του χρονικού 
διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής 

 ■ Επιστρεπτέα 
προκαταβολή- 
Δεύτερη ευκαιρία σε 
όσους απορρίφθηκαν

Δεύτερη ευκαιρία να λάβουν επιστρεπτέα προ-
καταβολή θα έχουν επιχειρήσεις και επαγγελ-
ματίες που απορρίφθηκαν αρχικά, με απόφαση 
των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Οι 
αιτήσεις για λήψη των κρατικών δανείων που 
είχαν απορριφθεί για διάφορους λόγους κατά 
την περίοδο υποβολής των αιτήσεων θα επανε-
ξεταστούν μετά από φορολογικούς ελέγχους σε 
βιβλία και στοιχεία, ενώ θα διενεργηθούν και 
άλλοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η 
διαδικασία απάντησης στα αιτήματα επανεξέ-
τασης που θα υποβληθούν θα ολοκληρωθεί έως 
τις 28.02.2023.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Τι προβλέπει η 
νέα υπουργική απόφαση

Η υπουργική απόφαση περιγράφει τη διαδικα-
σία αξιολόγησης του αιτήματος. Σε περίπτωση 
που από την επανεξέταση προκύπτει η βασιμό-
τητα του σχετικού αιτήματος, ο φάκελος απο-
στέλλεται από τη ΓΔΟΥ στην ΑΑΔΕ για επανεξέ-
ταση.

Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου σε αυ-
τοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία 
που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογι-
κή διοίκηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων 
στις αποφάσεις αυτές περί πραγματοποίησης 
διασταυρώσεων και διενέργειας φορολογικού 
ελέγχου.

Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύ-
ψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση 
της ενίσχυσης, δημιουργείται από τη ΓΔΗΛΕΔ 
συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με 
τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμε-
νο ποσό, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται από τη 
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χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογί-
ζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενί-
σχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση 
που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση, λαμβάνοντας 
υπόψη την αναλογία των ακαθαρίστων εσόδων 
για κάθε δραστηριότητα.

Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, 
οι ενισχύσεις πρέπει να κατανέμονται αναλογι-
κά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφα-
λαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγμα-
τική ημερομηνία της διάσπασης.

 ■ Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή: 
Τρόπος υπολογισμού 
και εξόφλησης του 
επιστρεπτέου μέρους 
της

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με 
τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), ξεκίνησε και θα ολοκληρώσει 
τις επόμενες ημέρες τη βεβαίωση του επιστρε-
πτέου μέρους όλων των κύκλων της Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής, η οποία χορηγήθηκε ως 
ενίσχυση των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν 
αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κο-
ρονοϊού.

Ειδικότερα, από το σύνολο των 605.530 Α.Φ.Μ. 
προς βεβαίωση του επιστρεπτέου μέρους της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα πραγματοποι-
ηθεί η βεβαίωση για 559.753 Α.Φ.Μ., ενώ 2.406 
Α.Φ.Μ. απαλλάσσονται από την υποχρέωση επι-
στροφής του επιστρεπτέου ποσού ως πυρόπλη-
κτοι. Για τους υπόλοιπους 43.371 Α.Φ.Μ. η βεβαί-
ωση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, 
κατόπιν επανελέγχου των στοιχείων τους.

Με σειρά τροποποιήσεων των αποφάσεων της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής:

και τελικής ημερομηνίας που λαμβάνεται υπό-
ψη για τη διατήρηση αυτού, συγκρίνεται ο αριθ-
μός των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων 
επιχειρήσεων κατά την αρχική ημερομηνία με 
τον αριθμό των εργαζομένων των μετασχηματι-
ζόμενων επιχειρήσεων κατά την τελική ημερο-
μηνία, σε απόλυτη τιμή.

Για την τήρηση των προϋποθέσεων καθώς και 
τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης λαμβάνε-
ται υπόψη το σύνολο των στοιχείων/δεδομένων 
των μετασχηματιζόμενων εταιρειών.

Όπου απαιτείται να γίνει επιμερισμός, όπως 
στην περίπτωση της διάσπασης, αυτός πραγμα-
τοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία 
των ακαθαρίστων εσόδων με βάση τις δηλωθεί-
σες δραστηριότητες και εφόσον αυτό δεν είναι 
δυνατό, ο επιμερισμός πραγματοποιείται με 
βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων 
των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων.

Ειδικά στην περίπτωση συγχώνευσης τα οικο-
νομικά δεδομένα και λοιπά στοιχεία των συγχω-
νευόμενων επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη 
για τον προσδιορισμό των οικονομικών δεδομέ-
νων και λοιπών στοιχείων της νέας επιχείρησης, 
ανεξαρτήτως της περιόδου έναρξης και λήξης 
του μετασχηματισμού.

Επίσης, για την περίοδο μεταξύ έναρξης και 
λήξης του ισολογισμού μετασχηματισμού λαμ-
βάνονται υπόψη αποκλειστικά δηλώσεις που 
έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα 
TAXIS.

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου της 
ενίσχυσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξα-
γορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις που 
έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις 
συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται 
υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα 
ενίσχυση στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχεί-
ρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι 
ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν 
από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν 
νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισ-
σότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση που 
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Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του 
ανωτέρω επιστρεπτέου ποσού μέχρι και την 
29η Ιουλίου 2022, το ποσό της έκπτωσης του 
15% προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο ποσό της 
ενίσχυσης το οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ 
το ποσό της επιστροφής μειώνει το χορηγηθέν 
ποσό της ενίσχυσης και εφόσον η ενίσχυση έχει 
χορηγηθεί, είτε βάσει του Προσωρινού Πλαισί-
ου, είτε βάσει του Κανονισμού de minimis, δεν 
συνυπολογίζεται εφεξής στο όριο σώρευσης.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρε-
πτέου ποσού θα αναρτηθούν, σταδιακά κατά 
τη βεβαίωση, στο πληροφοριακό σύστημα της 
ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο & Επικοι-
νωνία / e-Κοινοποιήσεις, ενώ θα αποσταλεί και 
σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέ-
ρος της ενίσχυσης στην ψηφιακή πύλη myAADE, 
στην επιλογή “Ο Λογαριασμός μου”.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στην 
πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ θα 
αναρτηθεί ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο 
υπολογισμού του επιστρεφόμενου ποσού ανά 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των οφειλών εί-
ναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online 
Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμε-
ση πίστωση των οφειλών.

Δείτε το σχετικό Υπόδειγμα Βεβαίωσης Υπόδειγ-
μα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ

• Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης 
ή εναλλακτικά δυνατότητας εφάπαξ κατα-
βολής αυτού με έκπτωση 15% επί του επι-
στρεπτέου ποσού μετατέθηκε την 29η Ιου-
λίου 2022.

• Αυξήθηκαν οι δόσεις για την αποπληρωμή 
του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενί-
σχυσης σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνι-
αίες δόσεις, οι οποίες είναι πλέον άτοκες.

• Το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης μειώ-
θηκε και ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά επί 
της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον τηρήθη-
καν οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέ-
πονταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκα-
ταβολής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη ερ-
γασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοι-
ξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά 
ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των 
ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχεί-
ρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το 2019 
και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ 
φόρων ή

• 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των 
ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχεί-
ρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και 
έως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιά-
ζει ζημίες προ φόρων ή

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

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρ-
ξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για 
επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από 
την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 
2019, σε:

• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των 
ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχεί-
ρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσο-
δα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει 
ζημίες προ φόρων ή

• 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές 
επιχειρήσεις.
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πεται ότι θα ανακοινώσουν τις νέες τιμές.

Όλες οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελεί-
ου συγκλίνουν ότι οι κρατικές επιδοτήσεις θα 
είναι αυξημένες, ώστε η τελική τιμή για τον 
καταναλωτή να είναι τουλάχιστον ίδια με τον 
Αύγουστο. Για να παραμείνουν οι χρεώσεις του 
ηλεκτρικού ρεύματος στα ίδια πλαίσια για τους 
καταναλωτές, θα πρέπει η επιδότηση να αυξη-
θεί από τα 0,337 ευρώ/kWh σε τουλάχιστον 0,42 
ευρώ/kWh.

Ανατρέπονται τα σενάρια

Η αρχική εκτίμηση που προέβλεπε κόστος γύρω 
στα 800 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Αυγού-
στου-Δεκεμβρίου, ήτοι περίπου 160 εκατ. ευρώ 
τον μήνα, για μέση χονδρική τιμή ρεύματος 240 
ευρώ/MWh, έχει ανατραπεί εκ των πραγμάτων.

Το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται πιο κοντά 
στο τρίτο σενάριο που είχε εκπονήσει, σύμφωνα 
με το οποίο εάν η χονδρική ρεύματος προσεγγί-
σει τα 400 ευρώ τότε το κόστος για τον προϋπο-
λογισμό θα ανέλθει κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ.

Βέβαια με την τιμή του ρεύματος να είναι σήμε-
ρα στα 449 ευρώ και την τιμή του φυσικού αερί-
ου στα 233 ευρώ, έρχεται πιο κοντά το δυσμενές 
σενάριο που έχει εκπονήσει το οικονομικό επι-
τελείο, που προβλέπει ότι θα χρειαστούν πάνω 
από 2 δισ. ευρώ για την επιδότηση των τιμολο-
γίων.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα περιοριστούν δρα-
στικά τα περιθώρια για νέα μέτρα στήριξης, εάν 
δεν θέλει ο διακυβευτεί ο στόχος για τη διατή-
ρηση του πρωτογενούς ελλείμματος στο 2% του 
ΑΕΠ.

Κοστολογούνται οι παροχές

Στο οικονομικό επιτελείο σχεδιάζουν τον προ-
ϋπολογισμό κοστολογώντας το βάρος της πρό-
σθετης στήριξης, ενώ παράλληλα τρέχουν και 
άλλες ασκήσεις για παροχές στη βάση των αντο-
χών του προϋπολογισμού και της δέσμευσης για 
πλεονάσματα 1,1% του ΑΕΠ το 2023. Αναγνωρί-
ζουν ότι η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση 
δεν σηκώνει υπερβολές, ενώ υπάρχουν ήδη οι 
συστάσεις από τους θεσμούς για σφικτή δημο-
σιονομική πολιτική.

 ■ Κίνδυνος ανατροπής 
του προϋπολογισμού 
λόγω της έκρηξης του 
κόστους ενέργειας 

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχτεί ο σχεδιασμός 
του οικονομικού επιτελείου για τα έκτακτα μέ-
τρα ενίσχυσης των νοικοκυριών κατά το τελευ-
ταίο τρίμηνο του έτους, αλλά και την κατάρτιση 
του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2023, 
λόγω της εφιαλτικής τροπής που έχει λάβει το 
ράλι στις τιμές της ενέργειας.

Το ακριβό φυσικό αέριο, που χθες διαμορφώθη-
κε στα 233 ευρώ η μεγαβατώρα, έχει βάλει φω-
τιά στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος που 
σήμερα φτάνει τα 449 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Και μπορεί η κατάσταση στον προϋπολογισμό 
να ισορροπεί μέχρι τώρα από τα υψηλά έσοδα, 
τον τουρισμό και την πορεία του ΑΕΠ, αλλά εάν 
η εξέλιξη των τιμών ενέργειας λάβει ανεξέλε-
γκτη μορφή, τότε η εφιαλτική πραγματικότητα 
θα έχει ξεπεράσει όλα τα σενάρια. 

Αυτός είναι ο λόγος που, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, στο υπουργείο Οικονομικών αναζητούν 
διαθέσιμους πόρους από τον διαθέσιμο δημο-
σιονομικό χώρο, προκειμένου να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν τυχόν έκτακτες συνθήκες που 
μπορεί να προκύψουν.

Νέες επιδοτήσεις στο ρεύμα

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πηγή ανησυχί-
ας του οικονομικού επιτελείου αφού στην πε-
ρίπτωση που συνεχιστεί το ράλι στις τιμές θα 
απαιτηθούν για τον Σεπτέμβριο νέες αυξήσεις 
στις επιδοτήσεις του ρεύματος με δεδομένο ότι 
τα πλαφόν για τις τιμές αποζημίωσης ανά τε-
χνολογία που καθορίζονται κάθε μήνα από τη 
ΡΑΕ θα αναθεωρηθούν προς τα πάνω, συμπαρα-
σύροντας βέβαια και τις τιμές λιανικής.

Η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά το 
Σάββατο, οπότε οι πάροχοι ρεύματος προβλέ-
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θέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των εύλογων 
δαπανών διαβίωσης).

Το «κούρεμα» χρέους προς το Δημόσιο δεν μπο-
ρεί να είναι μεγαλύτερο από 95% για τα πρόστι-
μα, 85% για προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθε-
σμης καταβολής και 75% για το κεφάλαιο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή 
3 δόσεων που ορίζονται στη σύμβαση αναδι-
άρθρωσης ή του 3% του συνολικά οφειλόμε-
νου στο Δημόσιο ποσού, η ρύθμιση χάνεται. Η 
απώλεια της διμερούς ρύθμισης συνεπάγεται 
την αναβίωση των απαιτήσεων του Δημοσίου, 
με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθε-
σμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της 
οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με 
τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής.

Αίτηση στην πλατφόρμα

Η πλατφόρμα προσφέρει ρυθμίσεις και για 
οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο 
χωρίς να έχουν οφειλές σε χρηματοδοτικούς 
φορείς, εφόσον ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα εξής 
κριτήρια:

• Το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τις 
10.000 ευρώ, μαζί με τα πρόστιμα, προσαυ-
ξήσεις κ.λπ., αλλά ακόμα και αν δεν είναι καν 
ληξιπρόθεσμα αλλά εμφανίζονται απλώς 
βεβαιωμένα προς είσπραξη (π.χ. τρέχοντες 
φόροι).

• Εντάσσονται ακόμα όλες οι τρέχουσες οφει-
λές προς φορείς του Δημοσίου που έχουν 
βεβαιωθεί, ακόμα και αν είναι ενήμερες και 
όχι ληξιπρόθεσμες, όπως δόσεις φόρου ει-
σοδήματος ή ΕΝΦΙΑ που θα εκδοθεί, αρκεί 
ο οφειλέτης να επικαλεστεί δυσκολίες και 
επιδείνωση οικονομικής κατάστασης (μείω-
ση εισοδήματος ή αύξηση δαπανών) μεγα-
λύτερη από 20%.

Ο αιτών δεν πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση για 
επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για κήρυξη 
σε πτώχευση.

Ο οφειλέτης συναινεί για άρση του τραπεζι-
κού απορρήτου και η πλατφόρμα υπολογίζει με 
βάση τα στοιχεία που έχουν αντληθεί:

Συνεπώς παρεμβάσεις που επηρεάζουν δυσμε-
νώς το ισοζύγιο του προϋπολογισμού θα υλο-
ποιούνται στη βάση του ελεύθερου ταμειακού 
χώρου και των πόρων που θα τις χρηματοδοτή-
σουν.

Στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, που 
θα κατατεθεί στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα 
του Οκτωβρίου, θα περιλαμβάνονται όλες οι 
παρεμβάσεις για το 2022 και το 2023, όπως κα-
τάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους 
υπαλλήλους και συνταξιούχους αλλά και οι αυ-
ξήσεις στους συνταξιούχους.

Για το 2022 κλειδωμένο μέτρο είναι η αύξηση 
του επιδόματος θέρμανσης και της διεύρυνσης 
της βεντάλιας των δικαιούχων. Συνολικά το επί-
δομα θέρμανσης έλαβαν φέτος 827.575 δικαι-
ούχοι, στους οποίους καταβλήθηκαν 166 εκατ. 
ευρώ περίπου, με τη μέση επιδότηση να ανέρ-
χεται στα 200 ευρώ. Στον σχεδιασμό είναι να 
αναθεωρηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια και να 
αυξηθεί τόσο το κατώτερο όσο και το ανώτερο 
ποσό της επιδότησης.

 ■ Εξωδικαστικός- Σε έως 
240 δόσεις τα χρέη 
στην εφορία

Σε έως 240 δόσεις μπορούν να ρυθμίσουν τα 
χρέη τους προς την Εφορία οι οφειλέτες μέσω 
της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η ΑΑΔΕ 
με εγκύκλιο παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες 
για την είσπραξη οφειλών που έχουν ενταχθεί 
στον εξωδικαστικό μηχανισμό αλλά και τους κα-
νόνες που διέπουν το καθεστώς της ρύθμισης. 
Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα για την υποβολή 
αιτήσεων έχει ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 
2021, παρέχοντας τη δυνατότητα για ρύθμιση 
οφειλών με μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής.

Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο (δημόσιο 
5% και τράπεζες 3,75% ετησίως), ενώ η ελάχιστη 
δόση ορίζεται στα 50 ευρώ. Παράλληλα παρέχε-
ται μερική διαγραφή χρέους, υπό προϋποθέσεις 
(π.χ. η αξία της περιουσίας να είναι μικρότερη 
από το ύψος των οφειλών, και δεν υπάρχει δια-
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 Οικονομικά

• Σε περίπτωση που, λόγω τυχόν καθυστερη-
μένης ενημέρωσης της φορολογικής διοί-
κησης σχετικά με την οριστική υποβολή αί-
τησης εξωδικαστικής ρύθμισης, επιβληθεί 
κατάσχεση εις χείρας τρίτου μετά την έναρ-
ξη της αναστολής, για οφειλές των οποίων 
ζητείται η ρύθμιση, η αρμόδια Υπηρεσία 
οφείλει να άρει οίκοθεν την επιβληθείσα 
κατάσχεση (ολικώς ή μερικώς, αν έχει επι-
βληθεί και για οφειλές που εξαιρούνται της 
αίτησης ρύθμισης) και να επιστρέφει στον 
καθ’ ου το ποσό που απέδωσε ο τρίτος συ-
νεπεία της θετικής δήλωσής του, ως αχρεω-
στήτως εισπραχθέν.

• Στην περίπτωση διμερούς ρύθμισης, η ανα-
στολή διαρκεί μέχρι την με οποιονδήποτε 
τρόπο περάτωση της διαδικασίας, με τη σύ-
ναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης μεταξύ του 
οφειλέτη και του Δημοσίου ή με την άκαρπη 
περάτωση της διαδικασίας. Η αναστολή δεν 
καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηρια-
σμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και 
οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπα-
ρασκευαστική της διενέργειας πλειστηρια-
σμού, περιλαμβανομένης και της κατάσχε-
σης.

• Δεν ρυθμίζεται η τύχη των κατασχεθεισών 
απαιτήσεων των οποίων η προθεσμία από-
δοσης στο Δημόσιο εκπνέει μετά την έναρξη 
της αναστολής και καταβάλλονται (αποδί-
δονται) πριν από την έναρξη ισχύος της δι-
μερούς σύμβασης ή την περάτωση της δια-
δικασίας με άλλον τρόπο.

• Τα ποσά που αποδίδονται στο Δημόσιο από 
τις ως άνω κατασχέσεις μετά την έναρξη 
ισχύος της διμερούς σύμβασης και κατά 
τη διάρκεια αυτής λαμβάνονται υπόψη για 
την κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, 
εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά 
τις κείμενες διατάξεις.

• Για την καταβολή των δόσεων της σύμβα-
σης προβλέπεται η δημιουργία «Ταυτότητας 
Οφειλών Διακανονισμού» (Τ.Ο.Δ.). Κατά το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την 
αυτοματοποίηση της εξωδικαστικής ρύθμι-

• Το τελικό ποσό αποπληρωμής ανά πιστωτή 
(και ανά οφειλή).

• Τον αριθμό δόσεων αποπληρωμής ανά πι-
στωτή (και ανά οφειλή).

• Τα ποσά αυτά καθορίζονται από:

• Την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη 
(περιουσία + εισοδήματα).

• Την εμπορική αξία ρευστοποίησης περιου-
σιακών στοιχείων του οφειλέτη.

• Την κατάταξη των πιστωτών σε περίπτωση 
που γινόταν ρευστοποίηση.

Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται για 
τον υπολογισμό της οφειλής (ή το «κούρεμα» 
κατά περίπτωση) και τον αριθμό των δόσεων για 
κάθε οφειλή (50 ευρώ κατ’ ελάχιστον τον μήνα).

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης και ποινικής 
δίωξης λόγω υποβολής αίτησης εξωδικαστικής 
ρύθμισης οφειλών

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ:

• Η αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύει 
από την υποβολή της αίτησης για εξωδικα-
στική ρύθμιση οφειλών. Η διαδικασία περα-
τώνεται ως άκαρπη αν παρέλθουν δύο μή-
νες από την υποβολή της αίτησης χωρίς να 
λάβει χώρα υπογραφή της σύμβασης μεταξύ 
του οφειλέτη και των συναινούντων πιστω-
τών, στην περίπτωση πολυμερούς ρυθμίσε-
ως.

• Η οριστική υποβολή της αίτησης δεν συ-
νεπάγεται την αναστολή κατάσχεσης εις 
χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί από το 
Δημόσιο για οφειλές των οποίων ζητείται 
η ρύθμιση σε χρονικό σημείο που προη-
γείται της έναρξης της αναστολής, ακόμα 
και ως προς τυχόν μελλοντικές χρηματικές 
απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο της 
κατάσχεσης (δηλαδή απαιτήσεις που γεν-
νιούνται μετά την έναρξη της αναστολής) 
εξαιτίας της αναγκαστικής εκχώρησης των 
απαιτήσεων αυτών και του αποχωρισμού 
τους από την περιουσία του οφειλέτη.
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συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χο-
ρήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας:

α) οι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση 
οφειλές που έχουν ρυθμιστεί στο πλαίσιο της 
σύμβασης αναδιάρθρωσης θεωρούνται ως νό-
μιμα τακτοποιημένες με ρύθμιση τμηματικής 
καταβολής και

β) δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγρα-
φή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στη 
σύμβαση αναδιάρθρωσης.

• Εξαιρετικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύ-
ος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, 
προβλέπεται η αδρανοποίηση των κατασχέ-
σεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων 
υπό την έννοια της αποδέσμευσης αποκλει-
στικά μελλοντικών απαιτήσεων, μετά από 
απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας 
Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η 
οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατόπιν αίτη-
σης του οφειλέτη και εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της 
ρύθμισης δυνάμει της σύμβασης αναδιάρθρω-
σης και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες δόσεις 
αυτής,

ii. έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο 
τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμη-
ματικής καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμ-
βαση οφειλές και iii. έχουν υποβληθεί οι προ-
βλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η 
προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 
(Α.Π.Δ.) εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευ-
ση της προθεσμίας υποβολής τους.

• Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμ-
βασης αναδιάρθρωσης οφειλών, προβλέπε-
ται η άρση των κατασχέσεων απαιτήσεων 
που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, μετά 
από απόφαση του Προϊσταμένου της αρμό-
διας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, 
η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατόπιν 
αίτησης του οφειλέτη και εφόσον έχει εξο-
φληθεί ποσοστό 75% του συνολικού προς 
καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης 
αναδιάρθρωσης οφειλών.

σης ως ξεχωριστού τύπου ρύθμισης («δια-
κανονισμού») στο σύστημα taxis, η πληρω-
μή των δόσεων αυτής γίνεται με ταυτότητα 
οφειλής (Τ.Ο.) που χορηγείται στον οφειλέτη 
από την Ε.Μ.ΕΙΣ.

• Σε περίπτωση πολυμερούς ρύθμισης αναδι-
άρθρωσης οφειλών στην οποία τεκμαίρεται 
η συναίνεση του Δημοσίου:

α) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων 
και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινή-
των κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν 
ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβα-
σης,

β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα 
του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και ανα-
βάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθη-
κε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, 
η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό δι-
άστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης ανα-
στέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς 
να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του 
άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

• Σε περίπτωση κατάρτισης διμερούς σύμβα-
σης αναδιάρθρωσης:

α) Aναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων 
και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινή-
των κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν 
ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβα-
σης.

β) Aναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα 
του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και ανα-
βάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθη-
κε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, 
η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό δι-
άστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης ανα-
στέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς 
να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του 
άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

• Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενη-
μερότητας από τον οφειλέτη, αυτό χορηγεί-
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και των κατ’ εξου-
σιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων, 
όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την εξέταση της 
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προθεσμίας.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης 
ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 
2023 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδο-
νται έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ημερομηνία, 
κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊ-
σταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτρο-
πής και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξε-
τάστηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, θεωρείται 
ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται 
με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών 
στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρα-
κτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί 
ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τα-
κτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. 
Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή 
δικαστική προστασία.

Τι προβλέπει ο νόμος

Σύμφωνα με τον νόμο, οι φορολογούμενοι μπο-
ρούν να επικαλούνται κάποιον ή περισσότε-
ρους από τους παρακάτω ισχυρισμούς προκει-
μένου να προσφύγουν στην Επιτροπή Εξώδικης 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών:

• Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου 
να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω παρό-
δου του χρόνου εντός του οποίου η φορολο-
γική διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει 
τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη 
φορολογική οφειλή.

• Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου 
να επιβάλει τον επίδικο φόρο, λόγω λήψης 
φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύ-
λαξη.

• Εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου, λόγω 
πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέω-
σης ή αριθμητικού σφάλματος.

• Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης 
φορολογικής κύρωσης.

• Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, 
των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυ-
ρισμούς με βάση τη νομολογία και την πάγια 
πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Μπορεί 

 ■ Δεύτερη ευκαιρία 
για εξώδικη επίλυση 
φορολογικών 
διαφορών

Τη δυνατότητα να επιλύσουν τις διαφορές τους με 
την εφορία υποβάλλοντας αίτηση μέχρι τα τέλη 
Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών έχουν οι φορολογούμε-
νοι που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και οι 
υποθέσεις τους δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρή-
στου Σταϊκούρα και του αναπληρωτή Θεόδωρου 
Σκυλακάκη που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, παρατείνονται οι προθεσμίες 
αιτήσεων για εξώδικη επίλυση φορολογικών δι-
αφορών. Ειδικότερα:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενώπιον της 
Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών είναι έως και την 30ή Δεκεμβρίου 
2022. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υπο-
θέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και 
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 
29 Ιουλίου 2022. Η απόφαση περιλαμβάνει και 
τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της ανωτέ-
ρω Επιτροπής. Σε υποθέσεις για τις οποίες είχε 
υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την 
Επιτροπή για τυπικούς λόγους, επιτρέπεται η 
υποβολή νέας αίτησης εντός της συγκεκριμένης 
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του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των 
τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων 
συνυπολογίζονται. Το ποσό του συμβιβασμού 
δεν δύναται να υπαχθεί σε άλλη νομοθετική 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

 ■ Ακρίβεια διαρκείας 
στην αγορά - Νέες 
ανατιμήσεις σε 
βασικά προϊόντα

Χωρίς φρένο συνεχίζεται η έκρηξη ακρίβειας 
στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει 
ανοδική πορεία για 13ο συνεχόμενο μήνα. Αυτό 
το «τσουνάμι» ακρίβειας δεν φαίνεται πως θα 
σταματήσει σύντομα. Ουδείς μπορεί να προ-
βλέψει πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην 
ενέργεια και δη στο φυσικό αέριο που αποτελεί 
τον κύριο τροφοδότη αυτού του εφιάλτη, καθώς 
στην περίπτωση που η Ρωσία κλείσει τις στρό-
φιγγες η κατάσταση θα τεθεί εκτός ελέγχου.

Ασταμάτητο το κύμα ακρίβειας

Παράλληλα, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται 
οι ανατιμήσεις σε δεκάδες βασικά αγαθά, όπως 
είναι τα τρόφιμα, επιβαρύνοντας ακόμη περισ-
σότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. 
Πρόκειται για ένα ακόμη κύμα ακρίβειας το 
οποίο θα αποτυπωθεί έως τα τέλη Ιουλίου στην 
αγορά και έρχεται να προστεθεί σε όσα έχουν 
προηγηθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, που 
ξέσπασε η ενεργειακή κρίση. Ουσιαστικά τους 
τελευταίους 10 μήνες δεν υπάρχει σχεδόν κα-
νένα προϊόν που να μην έχει ανατιμηθεί, ενώ 
σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές τους έχουν 
αυξηθεί 2 και 3 φορές, μέσα σε διάστημα λίγων 
μηνών. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, και 
τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσταλούν 
στα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων 
και νέοι ανατιμημένοι τιμοκατάλογοι.

Η νέα λίστα της ακρίβειας περιλαμβάνει τα εξής 
προϊόντα:

 − απορρυπαντικά-καθαριστικά από 8% 

να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή 
την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε 
κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη πρόταση στον 
αιτούντα, στην οποία αναγράφονται τα ποσά 
του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των 
τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων. 
Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της Επιτρο-
πής εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοι-
νοποίηση αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτι-
κό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται 
στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών, 
τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων. Η αποδοχή επιβε-
βαιώνεται με την υπογραφή της πρότασης από 
τον αιτούντα. Ο αιτών κατά το χρονικό σημείο 
της υπογραφής της πρότασης, επιλέγει και τον 
επιθυμητό αριθμό δόσεων. Ο αριθμός των δό-
σεων είναι ίδιος, τόσο για την καταβολή του 
κύριου φόρου όσο και για την καταβολή των 
πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και 
προστίμων.

Πώς πληρώνεται η διαφορά

Το ως άνω πρακτικό που κοινοποιείται στον 
αιτούντα από τη γραμματεία της Επιτροπής, 
επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και 
δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα 
ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που 
προκύπτει για τον φορολογούμενο, καταβληθεί 
ποσοστό 30% του κύριου φόρου που οφείλεται 
ή ποσοστό 25% σε περίπτωση αυτοτελών προ-
στίμων.

Αν δεν τηρηθούν οι όροι καθώς και εάν δεν κα-
ταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή 
καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων 
δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο 
συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεω-
ρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και καταβληθέντα 
ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της 
οφειλής του αρχικού τίτλου, ο οποίος βεβαιώ-
νεται εκ νέου ως δημόσιο έσοδο.

To ποσό μπορεί να καταβληθεί σε έως 24 δόσεις, 
ενώ εάν καταβληθεί εφάπαξ, το ποσοστό έκπτω-
σης φτάνει το 75%.

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύ-
νεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε 
άλλο ποσό. Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι 
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γενειακούς προϋπολογισμούς για μεγάλο ακό-
μη χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικές είναι 
οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγες ημέρες 
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 
σύμφωνα με τον οποίο «οι δυσκολίες οι οποίες 
συμπυκνώνονται στη λέξη ακρίβεια μέσω ενός 
υψηλού πληθωρισμού θα συνεχιστούν με την 
ίδια ένταση το 2022 και θα επεκταθούν με χαμη-
λότερη ένταση το 2023, για να ομαλοποιηθούν 
στο τέλος του 2023-αρχές του 2024».

 ■ MyProperty- Ψηφιακά 
και η δήλωση φόρου 
κληρονομιάς

Στον αστερισμό των ψηφιακών δηλώσεων ανα-
μένεται να περάσουν τις επόμενες ημέρες και οι 
κληρονομιές. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πι-
τσιλής, παρουσίασε στους συμβολαιογράφους 
το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των 
δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, το οποίο σε 
πρώτη φάση προβλέπεται να ενεργοποιηθεί για 
τις αρχικές δηλώσεις.

Έτσι, στην ψηφιακή πλατφόρμα MyProperty της 
ΑΑΔΕ θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά όλες οι 
αρχικές δηλώσεις κληρονομιάς ακινήτων, χρη-
ματικών ποσών ή και αυτοκινήτων, θέτοντας ορι-
στικό τέλος στην ταλαιπωρία των φορολογουμέ-
νων, με τις συνεχείς επισκέψεις στην εφορία.

Οι φορολογούμενοι που θα προχωρήσουν σχετι-
κές διαδικασίες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους 
ότι οι κληρονομιές συνεχίζουν να φορολογού-
νται και δεν ισχύει το αφορολόγητο όριο των 
800.000 ευρώ που ισχύει για δωρεές και γονικές 
παροχές. Μάλιστα, όσοι κληρονομήσουν φέτος 
ακίνητα θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο 
φόρο, καθώς οι νέες αντικειμενικές είναι αυξημέ-
νες σε πάρα πολλές ζώνες της επικράτειας. Ωστό-
σο, οι επιβαρύνσεις δεν αφορούν όσους κλη-
ρονομούν πρώτη κατοικία. Και αυτό καθώς το 
αφορολόγητο όριο παρέχεται για αξία κατοικίας 
μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο 
κληρονόμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο ή 
γι’ αυτόν που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

έως 40%,
 − είδη προσωπικής υγιεινής έως 24%,
 − φυτίνη 20%,
 − χυμός τομάτας 18%,
 − μαρμελάδες 15%,
 − ζυμαρικά 14%,
 − μουστάρδες, κέτσαπ και μαγιονέζες 14%,
 − σαμπουάν, οδοντόκρεμες και αποσμητι-

κά έως 14%,
 − κονσέρβες από 7% έως 14%,
 − νουντλς από 3,5% έως 14%,
 − πατατάκια και ρυζογκοφρέτες από 6% 

έως 13%,
 − κατεψυγμένα προϊόντα 12%,
 − ψάρια 11%,
 − υγρά σαπούνια χεριών έως 10%,
 − έτοιμες σαλάτες έως 10%,
 − τυριά από 2% έως 10%,
 − κατεψυγμένα ψάρια 8%,
 − εμφιαλωμένο νερό έως 7%,
 − ρύζι 6%,
 − γιαούρτια 5%,
 − σοκολατοειδή και σάλτσες 4%,
 − γάλα, αλεύρι, μπισκότα και φρυγανιές 

κατά 3%.

Περιορίζουν τις αγορές τους οι 
καταναλωτές

Οι ανατιμήσεις έχουν οδηγήσει την πλειονότη-
τα των καταναλωτών να περιορίσουν τις αγορές 
τους στα απολύτως αναγκαία. Όλες οι έρευνες 
δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των 
πολιτών έχει περιορίσει τόσο τον όγκο των αγο-
ρών όσο και την ποιότητα των προϊόντων που 
βάζει καθημερινά στο καλάθι των αγορών εξαι-
τίας της μειωμένης αγοραστικής δύναμης.

Από την πλευρά τους, στελέχη της αγοράς υπο-
στηρίζουν ότι εξαιτίας της χαμηλής τους ρευ-
στότητας αναγκάζονται να προμηθευτούν λιγό-
τερες ποσότητες προϊόντων, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχουν πολλά αποθέματα στις αποθήκες 
τους έτσι ώστε να διατηρήσουν σταθερές τις τι-
μές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι η ακρίβεια 
θα συνεχίσει να πλήττει σημαντικά τους οικο-
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κτρονικό σύστημα ξεκινάει να αντλεί πληρο-
φορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά 
τους στοιχεία, όπως προκύπτει από τη σχετική 
απόφαση του υπουργού Επικρατείας Κυριάκου 
Πιερρακάκη που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, από το σύστημα «Εργάνη», το 
ΓΕΜΗ και το Μητρώο των Πολιτών.

Οι δυνατότητες του Eispraxis

Το Εispraxis θα έχει τη δυνατότητα να διασταυ-
ρώνει τις οφειλές και τα στοιχεία των φορολο-
γούμενων από όλα τα πληροφοριακά συστήμα-
τα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το 
Elenxis, καθώς και από τρίτους όπως το κτημα-
τολόγιο,τα πιστωτικά ιδρύματα, οι συμβολαιο-
γράφοι, Χρηματιστήριο, «Εργάνη», ΓΕΜΗ.

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο να 
αγγίζουν τα 113 δισ. ευρώ και τους φορολογού-
μενους που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς 
με την εφορία να ξεπερνούν τα 4,7 εκατ., η κυ-
βέρνηση ενεργοποιεί από τον Σεπτέμβριο το 
Eipsraxis για να κυνηγήσει όσους έχουν ανοι-
χτούς λογαριασμούς με το Δημόσιο.

Όπως έχει σχεδιαστεί, για κάθε οφειλή θα δη-
μιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος με άμεση 
άντληση στοιχείων και μάλιστα σε πραγματι-
κό χρόνο. Έτσι, το σύστημα θα είναι σε θέση να 
παίρνει πληροφόρηση για την πορεία αποπλη-
ρωμής, την τήρηση ή μη των ρυθμίσεων καθώς 
και τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
από τις εισπρακτικές αρχές.

Ταυτόχρονα, θα παρακολουθούνται πέραν του 
οφειλέτη και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι με την 
οφειλή (συνυπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι εκπρό-
σωποι, συσχετιζόμενες επιχειρήσεις, διασυνδε-
δεμένοι όμιλοι, όπως και οι απορροφήσεις-συγ-
χωνεύσεις).Ταυτοχρόνως, όταν το νέο σύστημα 
τεθεί σε εφαρμογή, θα προχωρά άμεσα η απο-
στολή των σχετικών ειδοποιητηρίων για την 
επιβολή κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήμα-
τα και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων 
που δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές 
τους προς το Δημόσιο.

Οι αποστολές θα γίνονται μαζικά και αυτοματο-
ποιημένα κάθε φορά που λήγει κάποια προθε-
σμία πληρωμής φόρου. Εάν δεν υπάρξει κάποια 
κίνηση από τον υπόχρεο μέσα σε συγκεκριμένο 

Τι προβλέπεται

Συμφωνά με το υφιστάμενο καθεστώς, η κλη-
ρονομιά μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ είναι 
αφορολόγητη. Από τα 150.000 ευρώ και πάνω 
εφαρμόζεται κλίμακα φορολόγησης, που προ-
βλέπει φόρο 1% από τα 150.000 ευρώ και μέχρι 
του ποσού των 300.000 ευρώ, από το ποσό των 
300.000 ευρώ και μέχρι τα 600.000 ευρώ προκύ-
πτει φόρος 5%, ενώ για τα ποσά που υπερβαί-
νουν τα 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 10%. 
Ισχύει, δε, ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρο-
νομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο 
(μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα 
του. Ειδικά για την πρώτη κατοικία, η κληρονο-
μιά είναι αφορολόγητη μέχρι 200.000 ευρώ αν 
αποκτάται από άγαμο και 250.000 ευρώ για το 
ζευγάρι όριο που αυξάνεται ανάλογα με τα παι-
διά που έχει ο φορολογούμενος.

Απαλλαγή από τον φόρο χορηγείται και για οι-
κόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλι-
κο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 100.000 ευρώ 
για κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβί-
ωσης κληρονόμο. Η απαλλασσόμενη αξία για 
τον έγγαμο ή τον συνάψαντα σύμφωνο συμβίω-
σης προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθέ-
να από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 15.000 
ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα 
τέκνα του. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον στον 
δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται 
ένα οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυ-
ριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.

 ■ Eispraxis- 
Ενεργοποιείται ο 
«Μεγάλος Αδελφός» 
για τους οφειλέτες της 
εφορίας

Στο ηλεκτρονικό φακέλωμα περίπου 4,7 εκατομ-
μυρίων φορολογουμένων που έχουν οφειλές 
στην εφορία προχωράει η ΑΑΔΕ με την ενεργο-
ποίηση του συστήματος Eispraxis. Το νέο ηλε-
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δ) Η τρέχουσα εργασιακή κατάσταση με τη μέ-
θοδο αναζήτησης βάσει ΑΦΜ του εργαζομένου.

ε) Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.»

στ) «Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρη-
σης» από το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. με τη 
μέθοδο «Μέλη του ΔΣ ενός Νομικού Προσώπου». 
ζ) «Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο 
Γ.Ε.ΜΗ.» από το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. 
με τις ακόλουθες μεθόδους:

• Έλεγχος ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.

• Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

η) διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση στοιχεί-
ων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ» από το πλη-
ροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. με τις ακόλουθες 
μεθόδους:

• Λήψη στοιχείων εταιρειών με μέρος της 
επωνυμίας τους

• Λήψη στοιχείων εταιρειών με βάση την ημε-
ρομηνία σύστασης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει την 
υποχρέωση τήρησης μέτρων ασφάλειας των 
λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχι-
στον, την καταγραφή και παρακολούθηση των 
προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας 
και την προστασία των διακινούμενων δεδομέ-
νων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκό-
πιμη ή τυχαία απειλή. Η Ανεξάρτητη Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων και ειδικότερα οι χρήστες των 
πληροφοριακού συστήματος Eispraxis έχουν 
την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων 
πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον 
σκοπό που περιγράφεται στην απόφαση και δεν 
είναι άλλος από την είσπραξη των απαιτήσεων 
του Δημοσίου.

Πώς θα λειτουργεί

Με το νέο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis:

• Θα επιλέγονται υποθέσεις ληξιπρόθεσμων 
οφειλών μέσω κριτηρίων ανάλυσης κινδύ-
νου με σκοπό την προτεραιοποίηση των 
πλέον εισπράξιμων ληξιπρόθεσμων οφει-
λών της φορολογικής διοίκησης. Θα παρα-
κολουθείται η πορεία και το είδος των οφει-
λών καθώς και οι ενέργειες για την είσπραξή 
τους.

χρονικό διάστημα, τότε το σύστημα θα ενερ-
γοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστο-
λής κατασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες για τη 
δέσμευση και την κατάσχεση του ποσού της 
οφειλής από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογα-
ριασμών του οφειλέτη, ώστε το Δημόσιο να μη 
χάνει καθόλου χρόνο στη διεκδίκηση των οφει-
λών.

Τι προβλέπει η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση Πιερρακάκη, προβλέ-
πεται η διάθεση των ακολούθων στοιχείων στο 
πληροφοριακό σύστημα Eispraxis της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

α) Από το Μητρώο των Πολιτών θα είναι εφικτή η:

• Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατά-
στασης

• Λήψη πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

• Λήψη εγγυτέρων συγγενών με προσωπικά 
στοιχεία

• Αναζήτηση οικογενειακών μερίδων πολίτη 
και γονέων

• Λήψη γραμμογραφημένων εγγραφών της 
οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων 
(ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρ-
τήτως οικογενειακής μερίδας

β) Η διάθεση των στοιχείων μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί:

• Με βάση έναν συγκεκριμένο Α.Φ.Μ.

• Με βάση έναν συγκεκριμένο Α.Μ.Κ.Α.

• Αναζήτηση με προσωπικά στοιχεία,

• Αναζήτηση με προσωπικά στοιχεία και ημε-
ρομηνία θανάτου,

γ) Από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ που διαχειρίζεται το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
θα αναζητούνται πληροφορίες με βάση:

• ΑΦΜ

• Στοιχεία εργασιακής κατάστασης του εργα-
ζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία 
με βάση τον ΑΦΜ του εργαζόμενου
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η πράξη προσδιορισμού του φόρου, όχι μόνο να 
εκδοθεί εντός της προθεσμίας παραγραφής δη-
λαδή μέχρι το τέλος του έτους αλλά και να κοι-
νοποιηθεί στο φορολογούμενου μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας και όχι έπειτα από αυτή.

Βασικός κανόνας της παραγραφής είναι η πε-
νταετία, μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ενώ μόνο για ειδικές περιπτώ-
σεις ο χρόνος της παραγραφής επεκτείνεται σε 
8, 10 ή και 15 χρόνια, αναλόγως την περίπτωση 
και την παράβαση.

Σε ό,τι αφορά στους συνταξιούχους, η ΑΑΔΕ και 
το ΥΠΟΙΚ, δικαίωσαν και έσβησαν τους φόρους 

και τα πρόστιμα μόνο σε όσους φορολογούμε-
νους προσέφυγαν είτε στα δικαστήρια είτε στη 
ΔΕΔ και αποφεύγει να εφαρμόσει το «δεδικασμέ-
νο» για όλους, ακόμη και σε εκείνους που δεν 
προσέφυγαν.

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στις 31/12/2022

Αναλυτικότερα οι υποθέσεις που παραγράφο-
νται στις 31 Δεκεμβρίου 2022 είναι οι ακόλουθες:

• Οι φορολογικές υποθέσεις του φορολογικού 
έτους 2016 (φορολογίας εισοδήματος και 
ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχι-
κές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες 
έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δη-
λώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2021. Οι 
συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον 
κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Στην ουσία 
είναι 5+1 έτη, δεδομένου ότι η πενταετής 

• Θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων σε πραγ-
ματικό χρόνο για την εικόνα του οφειλέτη 
και των οφειλών και λοιπών συνδεδεμένων 
στοιχείων ώστε να είναι δυνατή η υλοποίη-
ση συμψηφισμών και ρυθμίσεων, αποστολή 
ορθών ειδοποιήσεων και η λήψη κατάλλη-
λων μέτρων.

• Θα υπάρξει αυτοματοποιημένη διαδικασία 
επιστροφών και συμψηφισμών από διάφο-
ρες πηγές (φορολογικά χρέη, ασφαλιστικά 
χρέη, τελωνεία, παρακράτηση μέσω φορο-
λογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφει-
λής) και σύνδεση όλων των τρόπων εξόφλη-
σης στον ίδιο τίτλο πληρωμής.

 ■ Μαραθώνιος 
φορο-ελέγχων 
λόγω παραγραφής- 
Ποιες υποθέσεις 
παραγράφονται

Χιλιάδες ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις βρί-
σκονται στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού 
μηχανισμού με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο 
Πιτσιλή να έχει δώσει οδηγίες στους φοροελε-
γκτές να ρίξουν το βάρος των ελέγχων στις υπο-
θέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους. 
Πρόκειται για εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος, αναδρομικών, εισοδημάτων εξω-
τερικού και ΦΠΑ.

Η εφορία θα ρίξει το βάρος στις ανέλεγκτες φορο-
λογικές υποθέσεις της δεκαετίας 2006-2016, που 
παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους, 
καθώς μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022, οι συγκε-
κριμένοι φορολογούμενοι θα έχουν ασυλία.

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβο-
λής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που 
εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία 
χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν 
κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογι-
στική πράξη, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 202241



 Οικονομικά

και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξή-
σεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

 ■ Υποχώρησε στο 
11,6% ο πληθωρισμός 
Ιουλίου μετά από 
11μηνο ράλι

Σημάδια επιβράδυνσης, μετά από 11 μήνες τα-
χείας ανόδου, παρουσιάζει πληθωρισμός για 
τον Ιούλιο, καθώς διαμορφώθηκε στο 11,6% από 
12,1% τον Ιούνιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι 
το κύμα ακρίβειας σε καύσιμα και τρόφιμα δεί-
χνει σημάδια υποχώρησης. Όπως εκτιμάται η 
πτώση του πληθωρισμού, δεν αναμένεται να 
προκαλέσει μείωση στις τιμές των προϊόντων 
και να περιοριστεί η ακρίβεια.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι, από 
τα τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου θα αυ-
ξηθούν περαιτέρω οι τιμές σε τουλάχιστον 600 
προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα 
τρόφιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανατι-
μήσεις αφορούν τουλάχιστον 40 κατηγορίες 
προϊόντων με το ποσοστό της αύξησης μεσο-
σταθμικά να ανέρχεται στο 8% με 10%, ωστόσο 
υπάρχουν προϊόντα οι τιμές των οποίων πρό-
κειται να αυξηθούν ακόμη και κατά 20%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η αύξηση του Γενικού 
ΔΤΚ κατά 11,6% τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκρι-
ση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2021, 
προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακό-
λουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 13,0% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοο-
λούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τι-
μών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γε-
νικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και 
αυγά, έλαια και λίπη, λαχανικά (γενικά), 
ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκάπαγωτά, λοιπά 
τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νε-
ρό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων. Μέρος 
της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη 
μείωση κυρίως των τιμών στα νωπά φρούτα.

προθεσμία αρχίζει να μετράει, ένα έτος μετά 
από την εν λόγω φορολογική χρήση. Δηλα-
δή, για τη χρήση του 2016, η φορολογική 
δήλωση έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31 Δε-
κεμβρίου 2017 και η προθεσμία που έχουν οι 
φορολογικές αρχές για τη διενέργεια ελέγ-
χου ξεκίνησε να «τρέχει» από την 1-1-2017 
και εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Όποια 
επιχείρηση δεν ελεγχθεί για τη χρήση του 
2016 μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2022, δεν θα 
μπορεί να ελεγχθεί από την 1-1-2023. 

• Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που 
αφορούν στο φορολογικό έτος η χρήση του 
2013, αλλά οι επιτηδευματίες «ξέχασαν» να 
υποβάλουν έγκαιρα φορολογικές δηλώσεις 
και τις υπέβαλαν εντός του 2019. Για τις συ-
γκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία 
παραγραφής, που είναι 5 χρόνια, έληξε κα-
νονικά στις 31-12-2019 εφόσον υποβάλλο-
νταν εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. 

• Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και 
ΦΠΑ της χρήσεως του 2011, για τις οποίες 
προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία. 
Εφόσον οι φοροελεγκτικές αρχές εντοπί-
ζουν, μετά τη λήξη της κανονικής πενταε-
τούς περιόδου παραγραφής, «συμπληρω-
ματικά» στοιχεία, από τα οποία προκύπτει 
ότι υπήρξε απόκρυψη εισοδήματος και φο-
ροδιαφυγή, ο χρόνος της μη παραγραφής 
επεκτείνεται στη δεκαετία.

• Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης 
του έτους 2011 για τις οποίες δεν υποβλή-
θηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις 
υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος πα-
ραγραφής που «τρέχει» από την 1η-1-2012, 
ήτοι μετά τη λήξη του έτους 2011 στο οποίο 
έπρεπε να υποβληθεί η εκκαθαριστική δή-
λωση- και λήγει την 31η-12-2022.

• Οι υποθέσεις του έτους 2006. Στις περιπτώ-
σεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υπο-
βλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορο-
λογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγρα-
φής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία 
έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους 
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• 6,4% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστια-
τόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: 
εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία, ξε-
νοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 2,5% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρε-
σίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα 
άλλα είδη ατομικής φροντίδας. 

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά: 

• 2,1% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω μείω-
σης κυρίως των τιμών σε: τηλεφωνικό εξο-
πλισμό κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικές 
υπηρεσίες. 

 ■ Φορολογικές 
δηλώσεις 2022- 
Διόρθωση χωρίς 
πρόστιμο έως τις 30 
Αυγούστου

Νέα προθεσμία έως τις 30 Αυγούστου για να 
υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις έχουν οι 
φορολογούμενοι, προκειμένου να διορθώσουν 
τυχόν λάθη και παραλείψεις που εντόπισαν στη 
φορολογική δήλωσή τους την οποία έχουν ήδη 
υποβάλει.

Η παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομι-
κών για την υποβολή των φορολογικών δηλώ-
σεων αφορά και τις τροποποιητικές δηλώσεις 
οι οποίες μπορούν να υποβληθούν χωρίς την 
επιβολή προστίμου. Σημειώνεται ότι μετά την 
υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης γίνεται 
νέα εκκαθάριση και εκδίδεται νέο εκκαθαριστι-
κό σημείωμα, με βάση την οριστική φορολογική 
δήλωση.

Η δυνατότητα διόρθωσης λαθών στις 
δηλώσεις

Η νομοθεσία παρέχει στους φορολογούμενους 
τη δυνατότητα διόρθωσης των λαθών που πιθα-
νόν έγιναν κατά τη συμπλήρωση της φορολογι-
κής δήλωσης. Ειδικότερα:

• 1,5% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και κα-
πνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα 
αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 3,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, 
λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης 
και υπόδησης.

• 30,9% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, 
ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρ-
μανσης, στερεά καύσιμα.

• 8,2% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικο-
κυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρί-
ως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά 
είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρή-
σης, οικιακές συσκευές και επισκευές, υα-
λικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής 
χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυ-
ριού, οικιακές υπηρεσίες.

• 0,7% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρί-
ως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, ιατρικές, 
οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, 
νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξη-
σης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση 
κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊ-
όντα.

• 20,6% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξη-
σης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτο-
κίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλ-
λακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα 
και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξο-
πλισμού προσωπικής μεταφοράς, μεταφο-
ρά επιβατών με ταξί, εισιτήρια μεταφοράς 
επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφο-
ράς επιβατών με πλοίο.

• 2,0% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δρα-
στηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τι-
μών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτι-
σμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια 
ζώα, κινηματογράφους-θέατρα, γραφική ύλη 
και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέ-
ρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από 
τη μείωση κυρίως των τιμών σε: οπτικοακου-
στικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

• 0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξη-
σης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης.
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• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, 
που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προ-
στατευόμενου μέλους.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λαν-
θασμένου ΑΜΚΑ.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις 
εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης 
βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο ει-
σοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως 
π.χ. τόκων κ.λπ.).

• Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ει-
σοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύ-
γου μετά από διαζύγιο.

• Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ει-
σοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογα-
ριασμού IBAN.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις 
που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολο-
γικούς λόγους.

• Ακόμα, απαλλαγές από πρόστιμα ανεξάρτη-
τα από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης γί-
νονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

• Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με 
την τροποποιητική μειώνεται το χρεωστικό 
υπόλοιπο.

• Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την 
τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπό-
λοιπο.

• Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την 
τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπό-
λοιπο.

• Η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με 
την τροποποιητική αυξάνεται το πιστωτικό 
υπόλοιπο.

• Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την 
τροποποιητική παραμένει μηδενική.

• Έως 30/8 η υποβολή

Όσοι υποβάλουν καθυστερημένα τη φορολογι-
κή δήλωση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δύο 
πρώτες μηνιαίες δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) 
του οφειλόμενου φόρου θα πρέπει να καταβλη-
θούν μέχρι τις 31 Αυγούστου.

• Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η 
φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φο-
ρολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παρά-
λειψη, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τρο-
ποποιητική φορολογική δήλωση.

• Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποι-
ητική φορολογική δήλωση εντός της προθε-
σμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής 
δήλωσης, δηλαδή έως 30 Αυγούστου 2022, 
τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλω-
ση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρεί-
ται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητι-
κή, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Ο άμεσος 
προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από 
την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον 
αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου.

• Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για 
την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, 
τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρό-
στιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ. Η εκκαθάριση 
της φορολογικής του δήλωσης που έχει γίνει 
με τα αρχικά δεδομένα θα ακυρωθεί και θα 
γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο 
φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά 
εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα. 

• Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ 
για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων, όταν το επιπλέον προς καταβολή ποσό 
φόρου δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Χωρίς πρόστιμο

Ακόμη όμως και αν παρέλθει η προθεσμία υπο-
βολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν επι-
βάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων 
αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα 
από τον εργοδότη. Ο μισθωτός υποβάλλει 
τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του 
οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση και δεν βαρύ-
νεται με πρόστιμο.
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 Ασφαλιστικά

βγουν ταχύτερα στην σύνταξη, άλλα και για να 
προσαυξήσουν το τελικό ποσό που θα λάβουν. 
Για παράδειγμα, τον χρόνο για τα τέκνα, τις 
σπουδές, τα κενά ασφάλισης αλλά και την διάρ-
κεια της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες.

Προσοχή: Ισχύουν διαφορετικές ταχύτητες για 
το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα 
μπορούν να αναγνωρίσουν έως 7 πλασματικά 
έτη τόσο για την θεμελίωση δικαιώματος όσο 
και για την προσαύξηση του ποσού της σύντα-
ξης. συντάξεως.

Στον αντίποδα οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν 
να αναγνωρίσουν μέχρι 5 έτη από τα παιδιά και 
έως 7 έτη από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Συγκε-
κριμένα, εξαγοράζεται ένας χρόνος για το πρώ-
το παιδί, δύο χρόνια για το δεύτερο παιδί και 
άλλα δύο χρόνια για το τρίτο παιδί.

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι:

Η αίτηση για την αναγνώριση πλασματικών 
ετών μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγε-
νέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του όποιου 
τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν, 
και το αργότερο μαζί με την αίτηση συνταξιοδό-
τησης. Παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε αναγνω-
ριζόμενο έτος, σε περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλη-
σης του συνολικού ποσού εξαγοράς.

Οι πλασματικοί χρόνοι δεν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για προσαύξηση και μόνο της συ-
ντάξεως. Η λειτουργία τους είναι πρώτα για την 
κατοχύρωση και κατόπιν για την προσαύξηση 
της σύνταξης.

3.Αξιοποίηση ρυθμίσεων για την συμπλήρωση 
του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης. Οι ρυθμί-
σεις αυτές πού διευκολύνουν την συμπλήρωση 
τού απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, ώστε να 
καταστεί εφικτή ή συνταξιοδότηση προβλέπουν 
τα έξης: Εύκολη αναγνώριση έως και 150 ήμε-
ρών ασφάλισης. Η ρύθμιση άφορα σέ ασφαλι-
σμένους πού έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη της 
ηλικίας τους και χρειάζονται μέχρι 150 ήμερες 
ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλή-
ρους συνταξιοδότησης. Προσοχή: Ισχύει υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει πε-
ρισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης.

 ■ 5 τρόποι 
εξασφάλισης 
ταχύτερης και 
υψηλότερης σύνταξης

Την εξασφάλιση υψηλότερης σύνταξης και σε 
μικρό χρονικό διάστημα αναμονής έχουν την 
δυνατότητα να εξασφαλίσουν περίπου 800.000 
ασφαλισμένοι, που θα αποχωρήσουν από την 
από την αγορά εργασίας εντός των επόμενων 
πέντε ετών.

Οι πέντε τρόποι που μπορούν να 
αξιοποιήσουν οι ασφαλισμένοι είναι οι 
εξής:

1.Επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγο-
ρίας από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοα-
πασχολούμενους και αγρότες. Στην αρχή κάθε 
χρόνου μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστική 
κατηγορία, αναλόγως προς την οικονομική δυ-
νατότητα τους. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι οι 
υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες οδηγούν 
και σε καλύτερες συντάξεις.

Για τούς ελεύθερους επαγγελματίες προβλέ-
πονται τα έξης ποσά για τον κλάδο κυρίας συ-
ντάξεως: πρώτη κατηγορία 210 εύρω, δεύτερη 
κατηγορία 252 ευρώ, τρίτη κατηγορία 302 ευρώ, 
τέταρτη κατηγορία 363 ευρώ, πέμπτη κατηγο-
ρία 435 ευρώ και έκτη κατηγορία 566 ευρώ.

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττο-
νται επιπλέον εισφορές υπερ του Κλάδου Ανερ-
γίας (ΟΑΕΔ), ύψους 10 ευρώ, και για τους Υγειο-
νομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 
2 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πώς ειδικό καθεστώς ισχύει 
για τούς νέους ελεύθερους επαγγελματίες, οι 
όποιοι έχουν για μια πενταετία την δυνατότητα 
να καταβάλλουν χαμηλότερες εισφορές.

2.Αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης. 
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν μια 
σειρά πλασματικών χρόνων ασφαλίσεως για να 
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τηση μπορούν να ξεκινήσουν οι ασφαλισμένοι 
την προετοιμασία για την αποχώρηση από την 
αγορά εργασίας. Στο ενδιάμεσο πρέπει να προ-
χωρήσουν στον έλεγχο των οφειλών τους για 
την ταχύτερη επεξεργασία τού φακέλου, αλλά 
και να εξετάσουν αν θα τούς αναγνωρισθούν 
πλασματικά έτη. Επίσης να σημειωθεί πώς πλέ-
ον οι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να 
στρέφονται σέ πιστοποιημένους δικηγόρους 
και λογιστές για να εκδώσουν την σύνταξή τους.

 ■ Πάγια ρύθμιση 
24 δόσεων στα 
ασφαλιστικά 
ταμεία – Για ποιους 
παραγράφονται τα 
χρέη στη 10ετία

Το «πράσινο» φως από το υπουργικό συμβούλιο 
αναμένεται να πάρει το «νομοσχέδιο σκούπα» 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων που θα περιλαμβάνει την 10ετή παρα-
γραφή οφειλών προς τον ηλεκτρονικό Εθνικό 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τη ρύθμιση των 
ασφαλιστικών οφειλών σε 24 αντί για 12 δόσεις, 
αλλά και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς 
1% που επιβλήθηκε στις αμοιβές των δημοσίων 
υπαλλήλων το 2011, στο πλαίσιο των του πρώ-
του Μνημονίου.

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου, που βρίσκονται 
σε τελικό στάδιο από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του υπουργείου Εργασίας, περιλαμβάνονται 
επίσης, διαδικαστικά και τεχνικά θέματα λει-
τουργίας των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. 
Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη 
Βουλή αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης.

Αναλυτικότερα για την ρύθμιση οφειλών στον 
e-ΕΦΚΑ, προβλέπεται η εναρμόνιση με το καθε-
στώς της πάγιας ρύθμισης οφειλών που ισχύ-
ει σήμερα για τις οφειλές στην εφορία σε έως 
24 δόσεις από 12 που είναι σήμερα. Σε κάποιες 

Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουν μέχρι 150 
ημέρες ασφάλισης, καταβάλλοντας τίς εισφο-
ρές πού αντιστοιχούν με βάση το ισχύον κατά 
την αναγνώριση ημερομίσθιο ανειδίκευτου ερ-
γάτη. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Με 
την ρύθμιση αυτή παρέχεται το δικαίωμα εντά-
ξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, 
χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων 
ικανότητας προς εργασία, και για χρονικό διά-
στημα μέχρι 3 έτη.

Η συγκεκριμένη διάταξη άφορα σέ όσους ζη-
τούν να συνταξιοδοτηθούν και είχαν τουλάχι-
στον 500 ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής 
περιόδου πέντε ετών πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

4.Παράταση της παραμονής στην αγορά εργασί-
ας και μετά τα 35 έτη.

Όσοι ασφαλισμένοι καταφέρνουν να προσεγγί-
σουν τα 40 χρόνια θα λάβουν και καλύτερες συ-
ντάξεις. Ή πρόωρη έξοδος στη σύνταξη κοστίζει 
και δεδομένο είναι πώς, όσο περισσότερα χρό-
νια δουλειάς συμπληρώνουν οι ασφαλισμένοι, 
τόσο καλύτερη σύνταξη θα πάρουν. Όσοι κατα-
φέρνουν να ξεπεράσουν τα 35 χρόνια δουλειάς 
είναι και οι πλέον ευνοημένοι από άποψη συ-
ντάξιμων αποδοχών. Μάλιστα, ή ταχύτερη συ-
νταξιοδότηση δεν επηρεάζει μόνο το ύψος της 
κυρίας σύνταξης, αλλά οδηγεί σέ χαμηλότερες 
επικουρικές καθώς και σέ μικρότερο εφάπαξ. 
Εκτιμάται ότι επιπλέον σύνταξη, πού ξεκινά 
από 26,2 ευρώ και φθάνει μεσοσταθμικά έως 
τα 206 ευρώ τον μήνα, μπορούν να κερδίσουν 
εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι πού δεν θα 
βιαστούν να βγουν στην σύνταξη και θα παρα-
τείνουν τον εργασιακό βίο τους. Και αυτό γιατί 
μετά την 35ετία οι ασφαλισμένοι διανύουν την 
χρυσή 5ετία πού μπορεί να τούς οδηγήσει σέ ση-
μαντική αύξηση της προσδοκώμενης σύνταξης 
τους, λόγω των νέων ποσοστών αναπλήρωσης.

5.Έγκαιρη προετοιμασία συνταξιοδοτικού φα-
κέλου, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες στο δρό-
μο προς την έξοδο από την αγορά εργασίας.

Με την έκδοση της προσυνταξιοδοτικής απόφα-
σης δύο χρόνια πριν κατατεθεί ή οριστική αί-
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Αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλή-
λων

Αύξηση στις απολαβές τους θα δουν οι δημόσι-
οι υπάλληλοι, καθώς με το σχέδιο νόμου ανα-
μένεται να καταργηθεί η εισφορά 1% υπέρ του 
Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Συγκε-
κριμένα, αυτό που εξετάζεται από τα συναρμό-
δια υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και -κυρί-
ως- Οικονομικών είναι είτε αυτή η εισφορά να 
καταργηθεί, είτε να προσμετράται στις τακτικές 
εισφορές προς το ΤΠΔΥ και να έχει έτσι ανταπο-
δοτικότητα στο εφάπαξ που λαμβάνουν οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι.

Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1%, εφόσον 
συνδυαστεί με την κατάργηση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση 
του διαθέσιμου εισοδήματος για χιλιάδες υπαλ-
λήλους του δημοσίου τομέα, ύστερα από πολλά 
χρόνια.

Εάν για παράδειγμα ένας δημόσιος υπάλληλος 
έχει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.100 ευρώ και 
ετήσιο εισόδημα 13.200, θα κερδίσει περίπου 
24 ευρώ από την εισφοράς αλληλεγγύης και 11 
από την κατάργηση της παρακράτησης του 1%. 
Συνολικά ο δημόσιος υπάλληλος θα δει αύξηση 
στο μηνιαίο του εισόδημα κατά 35 ευρώ και 420 
ευρώ το χρόνο.

 ■ 5.000 συντάξεις με 
παράλληλη ασφάλιση 
έως το τέλος Ιουλίου 
– Ποιοι συνταξιούχοι 
θα δουν πρώτοι 
προσαύξηση και 
αναδρομικά

«Γκάζι» πατάει η διοίκηση του Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης για την ταχύτερη έκδο-
ση περίπου 30.000 – 40.000 συντάξεων με δια-
δοχική ή παράλληλη ασφάλιση. Έως το τέλος 
Ιουλίου θα λάβουν τη σύνταξή τους 5.000 ασφα-

περιπτώσεις θα φτάνει και τις 48 δόσεις μόνο 
στην περίπτωση που η οφειλή καταλογίστηκε 
από τη διοίκηση μετά από καταγγελία η επιτό-
πιο έλεγχο. Η νέα πάγια ρύθμιση οφειλών προς 
τα ταμεία θα δώσει «ανάσα» σε περίπου 200.000 
οφειλέτες του ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ.

Η ρύθμιση είναι έντοκη και το επιτόκιο κυμαί-
νεται από 4,95% αν οι δόσεις δεν ξεπερνούν τις 
12 και φτάνει ακόμη και στο 5,95% αν οι δόσεις 
φτάνουν έως τις 24. Αυτό ισχύει για να έχουν κί-
νητρο οι οφειλέτες να πληρώνουν το χρέος σε 
όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό δόσεων.

Ο διπλασιασμός των δόσεων θα ωφελήσει:

α) περίπου 95.000 οφειλέτες, οι οποίοι, σύμφω-
να με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ στο α’ τρίμηνο του 
2022 ήταν ενταγμένοι στις 12 δόσεις, καθώς θα 
τους μειώσει το ποσό της μηνιαίας δόσης, και

β) περίπου 90.000 οι οποίοι έχασαν την πάγια 
ρύθμιση των 12 δόσεων το α’ τρίμηνο του 2022.

10ετής παραγραφή οφειλών στο ΚΕΑΟ

Με άλλη διάταξη θα ορίζεται 10ετη παραγραφή 
των αξιώσεων του ΕΦΚΑ προς τις επιχειρήσεις 
ή τους αυτοαπασχολούμενους με ασφαλιστικές 
οφειλές, μόνο για τις περιπτώσεις που δεν έχουν 
γνωστοποιηθεί οι οφειλές. Η σχετική παρέμβα-
ση έρχεται σε συνέχεια απόφασης της Ολομέ-
λειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που 
έκρινε πως ο κανόνας της 20ετούς παραγραφής 
αξιώσεων του e-ΕΦΚΑ κατά ασφαλισμένων και 
εργοδοτών για τη μη καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών, που έθετε ο νόμος Κατρούγκαλου, εί-
ναι αντισυνταγματικός.

Στο υπουργείο Εργασίας εκτιμούν ότι η όλη δι-
αδικασία αφορά οφειλές ύψους περίπου 250 
εκατ. ευρώ, ένα σημαντικό μέρος των οποίων θα 
παραγραφεί. Επισημαίνουν, δε, ότι δεν πρόκει-
ται για οφειλές που δημιουργήθηκαν πρόσφα-
τα, καθώς πλέον ο καταλογισμός των οφειλών 
στα περισσότερα πρώην Ταμεία που εντάχθη-
καν στον ΕΦΚΑ γίνεται μέσα σε λίγους μήνες 
από τη δημιουργία τους και σε καμία περίπτωση 
δεν ξεπερνούν τη 10ετία. Και ξεκαθαρίζουν ότι 
ακόμη και για τους μη μισθωτούς, δεν θα χαθεί 
ασφαλιστικός χρόνος, εφόσον πληρωθούν οι 
οφειλές.
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πλέον χωρίς αποκλίσεις και παράλληλα χιλιάδες 
συνταξιούχοι θα λάβουν την προσαύξηση που 
δικαιούνται στο ποσό της σύνταξης τους.

Το ακριβές πλήθος των συνταξιούχων που θα 
δει προσαύξηση και αναδρομικά δεν έχει προσ-
διοριστεί ακόμη, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί 
ο υπολογισμός του μέσα από το νέο λογισμικό 
σύστημα που καθυστέρησε να εφαρμοστεί στον 
ΕΦΚΑ περίπου 6 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 2019 δεν είχαν εκδο-
θεί ούτε οι απαραίτητες εγκύκλιοι για την προ-
σαύξηση των συντάξεων, ούτε υπήρχε ο απαι-
τούμενος τρόπος υπολογισμού τους.

Κατηγορίες συνταξιούχων

Η πλειοψηφία των αναμονή συνταξιούχων είναι:

Ασφαλισμένοι του τέως ΙΚΑ με παράλληλη ασφά-
λιση στον τέως ΟΑΕΕ.

Αυτοαπασχολούμενοι γιατροί και μηχανικοί 
(ασφάλιση στο τέως ΕΤΑΑ) με παράλληλη ασφά-
λιση στο Δημόσιο.

Οι συνταξιούχοι αυτοί έχουν λάβει την πρώτη 
σύνταξή τους από το τέως ΙΚΑ ή το τέως ΕΤΑΑ 
αντίστοιχα, αλλά δεν έχουν λάβει την προσαύ-
ξηση της σύνταξης από τον τέως ΟΑΕΕ και το Δη-
μόσιο.

Πλέον για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση σε 
περισσότερα από ένα ασφαλιστικά ταμεία ισχύ-
ει διπλός τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για 
τον χρόνο πριν και μετά το 2017.

• Τα χρονικά διαστήματα που έχουν διανυθεί 
έως 31 Δεκεμβρίου 2016 σε δύο ή περισσότε-
ρους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν 
στον e ΕΦΚΑ θεωρούνται διακριτοί, αυτοτε-
λείς χρόνοι κύριας ασφάλισης.

• Από 1/1/2017 και εφεξής δεν υφίσταται πα-
ράλληλη ασφάλιση, εφόσον υπάρχει μόνο 
ένας Φορέας Κύριας Ασφάλισης, αλλά μόνο 
παράλληλη απασχόληση και πολλαπλή κα-
ταβολή εισφορών για τα χρονικά διαστήματά 
για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες 
της μιας εισφορές στον e ΕΦΚΑ. Τα διαστήμα-
τα αυτά θεωρούνται ως ένας ενιαίος χρόνος 
ασφάλισης για κύρια σύνταξη.

Για τον παράλληλο χρόνο έως 31 Δεκεμβρίου 

λισμένοι που έχουν παράλληλο ή διαδοχικό 
χρόνο ασφάλισης με τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ 
να οριστικοποιήσουν το ακριβές ποσό που δι-
καιούνται για αποφάσεις που θα εκδοθούν από 
25 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου.

Υπάρχουν ασφαλισμένοι που βρίσκονται σε ανα-
μονή περίπου 5 χρόνια, ενώ τα αναδρομικά που 
δικαιούται ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις τα 
30.000 ευρώ… Η αρχή γίνεται με τις μεγαλύτερες 
κατηγορίες συνταξιούχων που αφορούν παράλ-
ληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ και 
ΟΑΕΕ. Σταδιακά και ανά εβδομάδα θα εντάσσο-
νται στη διαδικασία εκκαθάρισης και τα υπόλοι-
πα τέως Ταμεία.

Με το νέο λογισμικό, που υιοθέτησε ο e-ΕΦΚΑ, ξε-
κινάνε σε πρώτη φάση να υπολογίζονται οι νέες 
συντάξεις διαδοχικής και παράλληλης ασφάλι-
σης που εκδίδονται από τώρα και στο εξής. 

Σε δεύτερη φάση, εντός Ιουλίου, θα ξεκινήσει n 
εκκαθάριση των συντάξεων με παράλληλο και 
διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, που έχουν εκδοθεί 
με τον ν. 4387/2016 και η απόδοση στη συνέχεια 
των αντίστοιχων αυξήσεων και αναδρομικών 
στους δικαιούχους. Η εκκαθάριση όλων των συ-
ντάξεων θα ολοκληρωθεί σε βάθος πενταμήνου 
με τους ασφαλισμένους να βρίσκονται σε αναμο-
νή από το 2016.

Σύμφωνα με τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώ-
τη Δουφεξή, οι νέες συντάξεις με διαδοχικό και 
παράλληλο χρόνο ασφάλισης θα εκδίδονται 

48



αποδοχών. Συνεπώς το ανώτατο όριο μείωσης 
της εθνικής σύνταξης σε περίπτωση πρόωρης 
εξόδου από την αγορά εργασίας είναι 115,2 ευρώ, 
δηλαδή 30%. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η 
μείωση να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Αυτό το γε-
γονός καθιστά αρκετά ελκυστική την επιλογή της 
μειωμένης σύνταξης, σε περιπτώσεις ασφαλι-
σμένων που επιθυμούν να αποχωρήσουν αρκετά 
χρόνια νωρίτερα από την συμπλήρωση των 62 
ετών που είναι το γενικό όριο. Για τη λήψη πλή-
ρους σύνταξης απαιτούνται 40 έτη απασχόλη-
σης και συμπλήρωση των 62 ετών. Σημειώνεται 
ότι σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει τη μειω-
μένη σύνταξη, δεν θα λάβει ποτέ πλήρη με την 
πάροδο των ετών.

Τα «μυστικά» για έξοδο με μειωμένη σύνταξη εί-
ναι τα εξής:

• Ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) 
προβλέπει στις περιπτώσεις των μειωμένων 
συντάξεων, η μείωση να επιβάλλεται μόνο 
στο ποσό της εθνικής σύνταξης (π.χ. 384 ευρώ 
– 30% = 268,8 ευρώ) και όχι στην ανταποδο-
τική, η οποία καταβάλλεται πλήρης σε κάθε 
περίπτωση και μάλιστα με τα νέα αυξημένα 
ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση.

• Με βάση τα ισχύοντα το πέναλτι πρόωρης 
συνταξιοδότησης με μειωμένες αποδοχές κυ-
μαίνεται στο 6% για κάθε χρόνο πρόωρης εξό-
δου άρα έως 30% εάν κάποιος συνταξιοδοτη-
θεί το 62ο έτος της ηλικίας (αντί του 67ου), 
αλλά αυτή η μείωση περιορίζεται μόνο στο 
ποσό της εθνικής σύνταξης των 345 ευρώ για 
15ετή περίοδο ασφάλισης έως 384 για 20ετή 
ασφάλιση (δηλαδή η περικοπή ξεκινά από 21 
ευρώ ανά έτος). Κατ’ αυτόν τον τρόπο η μεί-
ωση «περιορίζεται» στα 115 ευρώ τον μήνα.

• Στις μειωμένες συντάξεις λόγω γήρατος, το 
ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 
ένα διακοσιοστό (1/200) για κάθε μήνα που 
υπολείπεται από τη συμπλήρωση του προ-
βλεπόμενου έτους ηλικίας για πλήρη σύντα-
ξη γήρατος. Για παράδειγμα, εάν ζητήσετε 
στα 62 σας έτη τη σύνταξη που θα παίρνατε 
πλήρη στα 67, θα λάβετε το ποσό της εθνι-
κής σύνταξης (που θα χορηγούνταν στην 
περίπτωσή σας) μειωμένο κατά 30% (60 μή-
νες/200). Το ποσό της ανταποδοτικής σύντα-
ξης δεν μειώνεται.

2016 διατηρείται στο νέο καθεστώς η προσαύξη-
ση 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) 
επιπλέον εισφοράς, όπως είχε για πρώτη φορά 
αποτυπωθεί στον νόμο Κατρούγκαλου.

Οι συνταξιούχοι με παράλληλο χρόνο ασφάλι-
σης σε δύο ή και περισσότερα Ταμεία δικαιούνται 
το μεγαλύτερο πακέτο αναδρομικών που δόθηκε 
τα τελευταία χρόνια.

Για παράδειγμα, έστω συνταξιούχος μηχανικός 
του ΤΣΜΕΔΕ και του Δημοσίου έχει λάβει μόνο τη 
σύνταξη του Δημοσίου.

Από το ΤΣΜΕΔΕ με 25 χρόνια ασφάλισης έως το 
2016 με συντάξιμες αποδοχές 1.300 ευρώ δικαι-
ούται μία προσαύξηση επί της σύνταξης του 
ύψους 500 ευρώ τον μήνα τα αναδρομικά 5ετίας 
φτάνουν τις 30.000 ευρώ.

 ■ Ποιοι μπορούν να 
βγουν σε πρόωρη 
σύνταξη με μείωση 
έως 115 ευρώ τον 
μήνα

Τη δυνατότητα για την λήψη πρόωρης σύνταξης 
με μείωση του ποσού της εθνικής σύνταξης έως 
και 115 ευρώ το μήνα έχουν χιλιάδες ασφαλισμέ-
νοι. Πρόκειται για μια δυνατότητα που παρέχει ο 
νόμος σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμέ-
νων που πληρούν τόσο ηλικιακά όσο ασφαλιστι-
κά κριτήρια, σε μια περίοδο όπου υπάρχει αυξη-
μένη κινητικότητα για έξοδο από τον εργασιακό 
βίο ειδικά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους.

Η μείωση των 115 ευρώ τον μήνα επιβάλλεται 
στο ποσό της εθνικής σύνταξης και όχι της αντα-
ποδοτικής, δηλαδή των εισφορών που κατέβα-
λε ο κάθε ασφαλισμένος. Αυτό σημαίνει ότι η 
μείωση επιβάλλεται στα 345 ευρώ (εθνική σύ-
νταξη για 15ετή ασφάλιση) ή στα 384 ευρώ (για 
τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης). Εξαιρείται έτσι 
το ανταποδοτικό κομμάτι, που ακόμη και στις 
περιπτώσεις με λίγα χρόνια ασφάλισης σε μέσα 
επίπεδα καλύπτει περί το 50% των συνολικών 
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• Μια μειωμένη σύνταξη γήρατος δεν μπορεί 
ποτέ να μετατραπεί σε πλήρη.

 ■ Με καθυστέρηση 
τριών ετών οι 
εισφορές για τίτλους 
κτήσης
Αργυρώ Μαυρούλη 

Σε περισσότερες από 12 δόσεις θα ξεκινήσουν να 
αποπληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές των 
περιστασιακά απασχολούμενων για τα έτη 2020-
2021 χιλιάδες επιχειρήσεις από το τέλος Σεπτεμ-
βρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λογισμικό για τις 
εισφορές των 15.000 περιστασιακά εργαζομένων 
που τα προηγούμενα χρόνια αμείβονταν μέσω 
παραστατικών παρεχόμενων υπηρεσιών, των 
γνωστών με την ονομασία «τίτλων κτήσης», βρί-
σκεται στη διάθεση του e-ΕΦΚΑ. Ύστερα από με-
γάλη καθυστέρηση, πραγματοποιούνται οι απαι-
τούμενες δοκιμές από την ανάδοχο εταιρεία με 
στόχο να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Σεπτέμ-
βριο και να εκδοθούν τα πρώτα παραστατικά.

Πρόκειται για εισφορές οι οποίες θα αναζητη-
θούν από τις επιχειρήσεις που απασχόλησαν 
περιστασιακά κάποιον και τον αντάμειψαν με το 
συγκεκριμένο παραστατικό. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από τον e-ΕΦΚΑ, η αποπληρωμή των 
παρελθόντων ετών θα γίνει σε αρκετές δόσεις, οι 
οποίες δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν και τις 12.

Μετά τον υπολογισμό για τα έτη 2020-2021, θα 
πρέπει να ξεκινήσει η έκδοση των παραστατικών 
για την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών 
εισφορών, αλλά και των τουλάχιστον 9 μηνών 
του 2022. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε-
ΦΚΑ, θα ακολουθήσει η εκκαθάριση και των ει-
σφορών από παραστατικά που έχουν εκδοθεί το 
διάστημα από 01.02.2019 έως 31.12.2019 με βάση 
το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφά-
λισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της 

Μειωμένη σύνταξη λαμβάνουν:

• Όσοι έχουν κλείσει το 62ο έτος και έχουν 
4.500 ένσημα (3.600 πραγματικά και τουλά-
χιστον 900 πλασματικά). Ταυτόχρονα την 
τελευταία 5ετία (57ο – 61ο) έχουν τουλάχι-
στο 100 ένσημα κάθε χρόνο (750 ένσημα για 
ασφαλισμένους μετά την 31/12/1992 καθώς 
και οι ασφαλισμένοι των ΔΕΚΟ, τραπεζών 
κ.ά.). Πρόκειται για μείωση ύψους 115 ευρώ 
τον μήνα.

• Όσοι έχουν βαρέα και ανθυγιεινά (ΒΑΕ) και 
βγαίνουν στο 60ό (αντί το 62ο) έτος. Ως προ-
ϋπόθεση τίθεται η συμπλήρωση 7.500 ΒΑΕ 
ενσήμων, εκ των οποίων τα 1.000 τα τελευ-
ταία 17 χρόνια. Εδώ η μείωση είναι 46 ευρώ 
τον μήνα.

• Οι μητέρες που είχαν ανήλικο την περίοδο 
2010-12 και τουλάχιστον 5.500 ένσημα. Με 
ανήλικο και 5.500 το 2010 λάμβαναν μειωμέ-
νη στο 50ό έτος και πλέον το έτος που προ-
κύπτει (ορίστηκε) κατά τη συμπλήρωση του 
50ού έτους με βάση τις αυξήσεις των ηλικι-
ακών ορίων που αποφασίστηκαν το 2015 (3ο 
Μνημόνιο).

• Μειωμένη σύνταξη λαμβάνουν και οι ανά-
πηροι, όπου το πέναλτι είναι το πιο αυστη-
ρό και φτάνει ακόμη και τα 182 ευρώ. Όσοι 
έχουν ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67% 
λαμβάνουν το 50% της εθνικής σύνταξης 
(345 ευρώ για 15ετία και 384 ευρώ για 20ετή 
ασφάλιση). Οι ανάπηροι με ποσοστό ανα-
πηρίας από 67% έως και 79,99% λαμβάνουν 
το 75% της εθνικής σύνταξης. Ολόκληρη την 
εθνική σύνταξη λαμβάνουν όσοι έχουν ανα-
πηρία άνω του 80%.

• Σε περίπτωση πρόωρης και μειωμένης συντα-
ξιοδότησης με 15ετία, το πέναλτι είναι 103,5 
ευρώ την πενταετία. Σε αυτή την περίπτωση, 
ακόμη και εάν εργαστεί κάποιος μέχρι το 67ο 
έτος, απλώς θα βελτιώσει ελάχιστα το κλά-
σμα της ανταποδοτικής σύνταξης, ενώ θα 
χάσει συντάξεις 60 μηνών και θα πληρώσει 
εισφορές αντίστοιχου διαστήματος κ.λπ.

50



• Ο χρόνος ασφάλισης για τους εν λόγω απα-
σχολούμενους -επαγγελματίες προκύπτει 
από τις καταβληθείσες εισφορές και προ-
βλέπεται ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να 
ξεπερνάει τον ένα μήνα ανά παραστατικό, 
αποσυνδέοντας στην ουσία το ύψος του πα-
ραστατικού από τον ασφαλιστικό χρόνο με 
τον οποίο αντιστοιχίζεται. Σε συνδυασμό 
με την αντίστοιχη νομοθεσία του υπουργεί-
ου Οικονομικών, προκύπτει ότι ο συνολικός 
χρόνος ασφάλισης από ΠΠΥ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά έτος.

• Η χρήση των Παραστατικών Παρεχόμενων 
Υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει για προφα-
νείς μισθωτές υπηρεσίες. Παραδείγματος 
χάρη, εάν κάποιος παρέχει εξαρτημένη ερ-
γασία σε μαγαζί λιανικής, οφείλει να ασφα-
λιστεί ως μισθωτός με βάση τις διατάξεις του 
π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και όχι με τίτλο κτήσης, για την 
απασχόλησή του αυτή.

• Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ανοι-
κτό δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) 
δεν μπορούν να έχουν εισόδημα μέσω Παρα-
στατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

• To ανώτατο όριο στο ποσό της παρακρα-
τούμενης εισφοράς είναι ίσο με την πρώτη 
μηνιαία ασφαλιστική κατηγορία των μη-μι-
σθωτών, δηλαδή ίσο με 155 ευρώ για κύρια 
ασφάλισης και 55 ευρώ για υγειονομική πε-
ρίθαλψη ανά ΠΠΥ.

Για παράδειγμα, έστω φυσικό πρόσωπο που πα-
ρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και ως παρεπόμενη 
απασχόληση, το οποίο αμείβεται με το συμφω-
νηθέν ποσό των 200 ευρώ. Στο ποσό αυτό θα διε-
νεργηθεί παρακράτηση για ασφαλιστικές εισφο-
ρές ποσού ίσο με 40,56 ευρώ (200 ευρώ x 20,28%). 
Εάν για την αμοιβή συμφωνηθεί ένα ποσό της 
τάξης των 1.200 ευρώ, οι ασφαλιστικές εισφορές 
θα περιοριστούν στο ποσό των 210 ευρώ (155 + 
55 ευρώ) καθώς δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα 
ανωτέρω τιθέμενα όρια.

• -Από την υποχρέωση ασφάλισης και κατα-
βολής εισφορών εξαιρούνται τα πρόσωπα, 
υπέρ των οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ. για τα κά-
τωθι:

 − Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δι-
καιώματα επί έργων.

πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες, ήτοι 155 ευρώ τον μήνα, 
ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονο-
μικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των 55 ευρώ τον μήνα. Συνολικά, δηλα-
δή, η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 210 ευρώ τον μήνα. Η ρύθμιση 
για επιβολή της χαμηλότερης δυνατής εισφοράς 
στοχεύει στον περιορισμό της υπέρμετρης παρα-
κράτησης εισφορών από ΠΠΥ, ενώ ταυτόχρονα 
διευκολύνει πρόσωπα με παραστατικά χαμηλής 
αξίας να δημιουργήσουν χρόνο ασφάλισης. Ένας 
εργαζόμενος μπορεί να έχει αμοιβές μέσω των 
ΠΠΥ έως 10.000 ευρώ μεικτά ετησίως.

Υπενθυμίζεται ότι η διάταξη περιλαμβανόταν 
στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
για τη νέα γενιά», το οποίο ψηφίστηκε το Σεπτέμ-
βριο του 2021, αλλά το σχετικό λογισμικό δεν 
έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα. Οι επιχειρή-
σεις που απασχόλησαν εργαζόμενους περιστα-
σιακά με ΠΠΥ θα κληθούν να καταβάλουν ανα-
δρομικά τις εισφορές για τα έτη 2020 και 2021, 
καθώς η εφαρμογή της διάταξης εκκρεμεί εδώ 
και δύο χρόνια, από το νόμο Βρούτση. Σύμφωνα 
με τη διάταξη, το ποσοστό των καταβαλλόμε-
νων εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για τα πρόσωπα που 
αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπη-
ρεσιών (ΠΠΥ) καθορίζεται για την κύρια σύνταξη 
στα 13,33% και για υγειονομική περίθαλψη στο 
6,95%.

Με την έναρξη καταβολής εισφορών και για 
όσους αμείβονται με ΠΠΥ θα επέλθει ισορροπία 
στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως ανα-
φέρουν νομικοί ειδικοί στην κοινωνική ασφάλι-
ση, επισημαίνοντας ότι οι τίτλοι κτήσης έκρυβαν 
στις περισσότερες των περιπτώσεων υποκρυ-
πτόμενη σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασί-
ας.

Μάλιστααποτελεί ισχυρή πεποίθηση στις τάξεις 
των λογιστών και των εργατολόγων ότι οι αμοι-
βές για παροχή εργασίας μέσω ΠΠΥ για ένα με-
γάλο χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2020 
είχαν υποκαταστήσει τα δελτία παροχής υπηρε-
σιών (που έτσι και αλλιώς βαρύνονταν με εισφο-
ρά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος) ειδικά 
στις περιπτώσεις της ευκαιριακής απασχόλησης.

Τι ισχύει για όσους αμείβονται με ΠΠΥ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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 Ασφαλιστικά

ου εκτιμούν ότι για την καταβολή αύξησης 4% 
με την έλευση της νέας χρονιάς θα απαιτηθούν 
πόροι 450 εκατ. ευρώ, ενώ για την καταβολή 6% 
το κονδύλι θα ανέλθει στα 550 – 600 εκατ. ευρώ. 
Οι κυβερνητικές αποφάσεις θα ληφθούν ανάλο-
γα με την πορεία των οικονομικών μεγεθών και 
τα δημοσιονομικά περιθώρια και με βάση το ΑΕΠ 
και τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, 
όπως προβλέπει ο νόμος. Οι εκτιμήσεις προβλέ-
πουν πληθωρισμό κατά μέσο όρο περίπου 6-7% 
και αύξηση του ΑΕΠ περίπου 3%.

Με βάση αυτά τα οικονομικά μεγέθη το ποσο-
στό της αύξησης αναμένεται να ανέλθει ακόμη 
και πάνω από 6%. Δηλαδή, ο συνταξιούχος που 
λαμβάνει σύνταξη 1.000 ευρώ θα δει στην τσέπη 
του μια αύξηση 55-60 ευρώ το μήνα. Όπως προ-
βλέπει ο νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση), από 
1η Ιανουαρίου 2023 θα δοθούν αυξήσεις στις συ-
ντάξεις ίσες με το 50% της μεταβολή του ΑΕΠ και 
επίσης 50% της μεταβολή του Δείκτη Τιμών Κατα-
ναλωτή (τιμάριθμος). Στην παρούσα συγκυρία, οι 
συνταξιούχοι ευνοούνται από τον πληθωρισμό 
που καλπάζει, ενώ αρνητικά επιδρά η προβλεπό-
μενη επιβράδυνση του ΑΕΠ.

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

Επιπλέον αυξήσεις στις συντάξεις τους, εκτιμά-
ται ότι θα δουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες 
συνταξιούχοι, με πάνω από 30 έτη ασφάλισης 
που δεν έλαβαν τα προηγούμενα χρόνια ανα-
δρομικά, καθώς είχαν προσωπική διαφορά. Πρό-
κειται στην πράξη για παλαιούς ασφαλισμένους, 
οι οποίοι έλαβαν τα αναδρομικά σε δόσεις. Πλέ-
ον, περίπου 250.000 μηδενίζουν τη διαφορά και 
πλέον, δικαιούνται να πληρωθούν την 4η δόση 
αύξησης του επανυπολογισμού.

Ποιοι δεν θα πάρουν αυξήσεις

Δεν θα λάβουν αυξήσεις όλοι οι συνταξιούχοι, 
αλλά μόνο όσοι δεν έχουν «θετική προσωπική 
διαφορά». Συγκεκριμένα, δικαιούχοι, θα κατα-
στούν μόνο όσοι λαμβάνουν σύνταξη, η οποία 
δεν ξεπερνά το ποσό που προκύπτει με βάση τον 

 − Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκ-
μετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

 − Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προ-
σωπικών περιουσιακών στοιχείων που 
δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.

 ■ Ποιοι συνταξιούχοι 
θα δουν αυξήσεις από 
την 1η Ιανουαρίου 
2023

Την πλήρη καταγραφή των απολαβών του συ-
νόλου των συνταξιούχων, και ειδικά για όσους 
έχουν προσωπική διαφορά, αναμένεται να ολο-
κληρώσει εντός των επόμενων εβδομάδων ο 
ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφά-
λισης. Ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί ο τελι-
κός αριθμός των συνταξιούχων που δικαιούνται 
αυξήσεις που θα ξεπεράσουν ακόμη και το 6% 
από την 1η Ιανουαρίου του 2023. 

Η καταγραφή γίνεται ανά εισοδηματική κατηγο-
ρία (πχ. των 500, 600 ή 700 ευρώ), προκειμένου 
να διαπιστωθεί εάν μένει εκτός εισοδηματικής 
ενίσχυσης μεγάλη μάζα των χαμηλοσυνταξιού-
χων. Την ανακοίνωση των αυξήσεων αναμένεται 
να κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μη-
τσοτάκης στη ΔΕΘ, ενώ τον Οκτώβριο θα καταρ-
τιστεί ο προϋπολογισμός του 2023. 

Οι συντάξεις μπαίνουν σε τροχιά αυξήσεων έπει-
τα από 12 χρόνια που παρέμειναν στον «πάγο» 
και υπέστησαν δραματικές περικοπές εξαιτίας 
των μνημονίων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών 
στην κοινωνική ασφάλιση, αυξήσεις στις συντά-
ξεις τους θα δουν περίπου 1,5 εκατ. συνταξιού-
χοι, ενώ η προσωπική διαφορά θα μειωθεί σε 
850.000. Πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους με 
απολαβές άνω των 1.300 ευρώ, οι οποίοι θα δουν 
το εισόδημά τους να αυξάνεται από την κατάργη-
ση της εισφοράς αλληλεγγύης.

 Υψηλόβαθμα στελέχη του οικονομικού επιτελεί-
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πλασματικών ετών, όπως τον χρόνο για τα τέ-
κνα, τις σπουδές, τα κενά ασφάλισης αλλά και 
τη στρατιωτική θητεία. H αίτηση αναγνώρισης 
και εξαγοράς πλασματικών ετών μπορεί να γί-
νει ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης 
καθώς, όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, μόνο το 
τελευταίο διάστημα πριν από την αποχώρηση 
μπορεί ο ασφαλισμένος να είναι απόλυτα σί-
γουρος για τα έτη που του χρειάζονται να εξα-
γοράσει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας:

 α) δεν χρειάζεται κανείς ασφαλισμένος να τρέ-
ξει τώρα να πληρώσει για την εξαγορά των πλα-
σματικών ετών, εκτός αν απέχει ελάχιστα από 
την αίτηση συνταξιοδότησης 

β) δεν είναι σε καμία περίπτωση στην πρόθεσή 
του να καταργήσει τώρα ή στο μέλλον το μέτρο 
της εξαγοράς πλασματικών ετών είτε για θεμελί-
ωση της σύνταξης πριν από τα 62 και τα 67 είτε 
για προσαύξηση του ποσού της ανταποδοτικής 
σύνταξης. 

Οι ασφαλισμένοι, όσον αφορά την εξαγορά, 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στους εργαζομέ-
νους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Δημόσιος τομέας

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση σήμερα και να 
πληρώσουν όποτε θέλουν πριν ή μετά τη συντα-
ξιοδότηση. Το κόστος της εξαγοράς εξισώθηκε 
στο 20% από 1/1/2020 και για τους δημοσίους 
υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν το προνόμιο τα 
προηγούμενα χρόνια να εξαγοράζουν πλασμα-
τικά φθηνότερα. Ωστόσο, το προνόμιο της φθη-
νότερης εξαγοράς παραμένει για τους δημοσί-
ους υπαλλήλους που είχαν υποβάλει σχετική 
αίτηση τα προηγούμενα έτη, καθώς αυτοί έχουν 
κατοχυρώσει την εξαγορά με κόστος που ίσχυε 
την χρονιά υποβολής της αίτησης.

Τα πλασματικά έτη είναι ιδιαίτερα χρήσιμα έως 
απαραίτητα για τους δημοσίους υπαλλήλους 
που επιθυμούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συ-
νταξιοδότησης σε ηλικίες από 55 μέχρι και 62 με 
τις διάφορες διατάξεις περί 35ετίας, 25ετίας και 
37ετίας στο Δημόσιο. Επίσης σημαντικό όφελος 
θα έχουν από την εξαγορά και όσοι συνταξιοδο-

νέο τρόπο υπολογισμού, όπως αναθεωρήθηκε 
για τελευταία φορά το 2020 με τον νόμο Βρού-
τση.

Όσοι έχουν τη λεγόμενη «θετική προσωπική δι-
αφορά» (δηλαδή εισπράττουν και σήμερα περισ-
σότερα χρήματα από όσα προκύπτουν με τον νέο 
τρόπο υπολογισμού), περίπου 850.000, δεν θα 
δουν καμία αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους. 

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 Τιμών 
Καταναλωτή) έως ότου η προσωπική διαφορά 
εξαλειφθεί. Αυτό σημαίνει ότι αυξήσεις θα πά-
ρουν δύο στους τρεις, περίπου 1,5 εκατ. συντα-
ξιούχοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ανή-
κουν στην κατηγορία των νέων συνταξιούχων.

Παράλληλα, περίπου 300.000 συνταξιούχοι θα 
δουν ελάχιστη αύξηση. Στο οικονομικό επιτελείο 
υπάρχει προβληματισμός γιατί υπάρχουν εκα-
τοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι –και δη αυτοί 
με τις χαμηλότερες συντάξεις, έως τα 700 ευρώ– 
που δεν θα δουν αυξήσεις εντός του 2023, παρά 
τη σημαντική μείωση της αγοραστικής τους δύ-
ναμης, εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού, λόγω 
της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς.

 ■ Σύνταξη έως και 5 
χρόνια νωρίτερα 
με εξαγορά 
πλασματικών 
ετών - Χρήσιμα 
παραδείγματα – Ποιοι 
ωφελούνται – Τι ποσά 
θα καταβάλλουν 
Αργυρώ Μαυρούλη

Έως και 5 χρόνια νωρίτερα μπορούν να βγουν 
στη σύνταξη οι ασφαλισμένοι, κάνοντας χρήση 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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ρά πλασματικών ετών σε χαμηλό κόστος επη-
ρεάζει τη σύνταξη ανάλογα με τα συνολικά έτη 
ασφάλισης αλλά και τις αποδοχές του ασφαλι-
σμένου.

Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και δεν υφί-
σταται ενιαίος κανόνας. Ο ισχυρισμός που έχει 
διατυπωθεί ότι δήθεν η εξαγορά πλασματικών 
ετών με χαμηλό κόστος οδηγεί σε χαμηλή σύ-
νταξη είναι ανεδαφικός και λάθος. 

Προσοχή χρειάζεται για τους ασφαλισμένους 
του ιδιωτικού τομέα, αφού η χρήση των πλα-
σματικών πρέπει να συνδυάζει θεμελίωση και 
προσαύξηση της σύνταξης. Η αναγνώριση δεν 
μπορεί να γίνει μόνο για προσαύξηση της σύ-
νταξης και στην περίπτωση αυτή, δηλαδή αν 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεμε-
λίωση, τα χρήματα που έχουν καταβληθεί για 
αναγνώριση πλασματικών χάνονται και δεν επι-
στρέφονται».

Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

1. Δημόσιος υπάλληλος ΠΕ, τρίτεκνος, έχει 
κάνει αίτηση εξαγοράς 5 πλασματικών ετών 
το 2016 και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σή-
μερα που έχει συμπληρώσει 35 έτη ασφάλι-
σης. Συμφέρει να εξαγοράσει τα 5 πλασμα-
τικά έτη ή θα πάρει χαμηλότερη σύνταξη; 
Οι συντάξιμες αποδοχές του χωρίς εξαγορές εί-
ναι 1.650 ευρώ. Με εξαγορά πέντε ετών με κό-
στος 109 ευρώ/μήνα οι συντάξιμες αποδοχές 
του θα είναι όντως χαμηλότερες και συγκεκρι-
μένα 1.419 ευρώ. Ο συντελεστής αναπλήρωσης 
όμως θα είναι πλέον 50,01%. Ετσι, ο συγκεκρι-
μένος ασφαλισμένος με την εξαγορά θα λάβει 
σύνταξη 1.094,03 ευρώ. Χωρίς εξαγορά θα ελάμ-
βανε 1.001,1 ευρώ. Η διαφορά είναι 94 ευρώ 
προσαύξηση στη σύνταξη για μια δαπάνη 6.540 
ευρώ συνολικά που αποσβένει σε 4 έτη.

2. Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλισμένος 
στην 4η ασφαλιστική κατηγορία θα υποβάλει 
αίτηση συνταξιοδότησης το 2022 και σκέφτε-
ται να κατέβει στην 1η ασφαλιστική κατηγο-
ρία για την εξαγορά 7 πλασματικών ετών και 
τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Συμ-
φέρει να εξαγοράσει τα πλασματικά έτη στην 
4η ασφαλιστική κατηγορία ή αν τα εξαγοράσει 
στην πρώτη θα πάρει χαμηλότερη σύνταξη; 

τούνται με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, 
καθώς όσο μεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο έχει ο 
υπάλληλος τόσο μεγαλύτερη αύξηση θα λάβει 
στην προσδοκώμενη σύνταξή του.

Ιδιωτικός τομέας

Η αναγνώριση πλασματικών ετών χρησιμο-
ποιείται και από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, 
ιδίως στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος 
χρειάζεται να προσθέσει 3-4 πλασματικά έτη, 
προκειμένου να καλύψει το όριο των 40 ετών 
ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθεί στα 62. Χρει-
άζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι εν 
λόγω ασφαλισμένοι που θα υποβάλουν σήμερα 
αίτηση εξαγοράς πλασματικών ετών θα λάβουν 
πράξη καταλογισμού οφειλής σε 6 μήνες και το 
ποσό θα πρέπει να το αποπληρώσουν εφάπαξ ή 
σε δόσεις. 

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση επισημαίνουν 
ότι «οι εν λόγω ασφαλισμένοι του ιδιωτικού το-
μέα δεν χρειάζεται να σπεύσουν τώρα εξαιτίας 
της ανησυχίας τους να πληρώσουν ποσά -μεγα-
λύτερα ή μικρότερα- για να εξαγοράσουν πλα-
σματικά χρόνια 10 χρόνια προτού βγουν στη 
σύνταξη. Το καλύτερο είναι να υπολογίσουν με 
προσοχή το τελευταίο έτος πριν από τη συντα-
ξιοδότησή τους πόσα χρόνια έχουν πραγματικά 
ανάγκη να εξαγοράσουν». 

Υπενθυμίζεται ότι ο υπολογισμός των πλασμα-
τικών και ο καταλογισμός οφειλής μπορεί να 
ανατεθεί και σε ιδιώτες, δικηγόρους ή φοροτε-
χνικούς, οι οποίοι στη συνέχεια θα αμείβονται 
από τον ΕΦΚΑ.

Έως και 7 έτη τα πλασματικά 

Το κόστος της εξαγοράς κυμαίνεται κατά περί-
πτωση. Στο Δημόσιο μπορούν να εξαγοραστούν 
7 πλασματικά έτη από Στρατό, σπουδές, κ.ά., και 
επιπλέον μέχρι 5 έτη λόγω τέκνων (για 3 παιδιά), 
ενώ στον ιδιωτικό τομέα συνολικά αναγνωρίζο-
νται μέχρι 7 πλασματικά έτη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ειδικός σε θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης, Διονύση Ρίζο: «Η εξαγο-
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θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω 
γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαι-
ούμενου ποσού σύνταξης. Συνεπώς, σε αυτή την 
περίπτωση δεν απαιτείται η καταβολή οποιου-
δήποτε ποσού εκ μέρους του ασφαλισμένου.

Το κόστος εξαγοράς 

Ήδη από την ψήφιση του ν. 4387/2016 το κόστος 
εξαγοράς των πλασματικών ετών έχει αυξηθεί 
και υπολογίζεται για τους ασφαλισμένους του 
ιδιωτικού τομέα στο σύνολο της μηνιαίας ει-
σφοράς για την κύρια σύνταξη, ήτοι την εισφο-
ρά εργοδότη και εργαζομένου, στο 20% επί των 
μεικτών αποδοχών του προηγούμενου μήνα 
από την υποβολή της αίτησης. 

Για τους δημοσίους υπαλλήλους το κόστος εξα-
γοράς υπολογίζεται αντίστοιχα στο 20% του 
συνόλου των αποδοχών. Βέβαια αν οι δημόσιοι 
υπάλληλοι έχουν υποβάλλει αίτημα τα προη-
γούμενα έτη τότε το κόστος διαμορφώνεται : 

• Για όσους υπέβαλλαν ως την 31/12/2016 στο 
6,67% επί των τότε συντάξιμων αποδοχών.

• Για όσους υπέβαλλαν από την 1/1/2017 ως 
την 31/12/2017 στο 10% επί των τότε συντά-
ξιμων αποδοχών.

• Για όσους υπέβαλλαν από την 1/1/2018 ως 
την 31/12/2018 στο 13,33% επί των τότε συ-
ντάξιμων αποδοχών.

• Για όσους υπέβαλλαν από την 1/1/2019 ως 
την 31/12/2019 στο 16,67% επί των τότε συ-
ντάξιμων αποδοχών.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το κόστος 
υπολογίζεται στη μηνιαία εισφορά που κατα-
βάλλουν για τον κλάδο της κύριας σύνταξης.

Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση εφάπαξ 
εξόφλησης ο ασφαλισμένος δικαιούται έκπτω-
ση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (δηλαδή 4% για 2 
έτη, 6% για 3 έτη κ.ο.κ.)

Ποιους και πότε συμφέρει η εξαγορά 
πλασματικών 

Η χρήση των πλασματικών ετών συμφέρει τους 
ασφαλισμένους σε όλους τους φορείς ασφάλι-
σης που πρόκειται να κατοχυρώσουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με τον κ. Ρίζο. Την εν 

Οι συντάξιμες αποδοχές του συγκεκριμένου 
ασφαλισμένου χωρίς εξαγορές είναι 1.240 ευρώ. 
Με εξαγορά 5 ετών με κόστος 155 ευρώ/μήνα οι 
συντάξιμες αποδοχές του θα είναι όντως χαμη-
λότερες και συγκεκριμένα 1.143,1 ευρώ. Ο συ-
ντελεστής αναπλήρωσης όμως θα είναι πλέον 
50,01%.

Έτσι, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος με την 
εξαγορά θα λάβει σύνταξη 955,67 ευρώ με το 
συνολικό κόστος να είναι 9.300 ευρώ. Με εξα-
γορά 5 ετών στην 4η ασφαλιστική κατηγορία 
με κόστος 297 ευρώ/μήνα οι συντάξιμες αποδο-
χές του θα είναι υψηλότερες και συγκεκριμένα 
1.291,4 ευρώ. Ο συντελεστής αναπλήρωσης και 
σε αυτήν την περίπτωση θα είναι 50,01%. Έτσι, 
ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος με την εξαγορά 
στην 4η ασφαλιστική κατηγορία θα λάβει σύ-
νταξη 1.029,64 ευρώ με το συνολικό κόστος να 
είναι 17.820 ευρώ. Βλέπουμε ότι για 8.500 ευρώ 
περισσότερα η προσαύξηση στη σύνταξη είναι 
μόνο 74 ευρώ, με την απόσβεση να γίνεται σε 
9+ έτη, κάτι που κάνει πιο συμφέρουσα επιλογή 
την εξαγορά σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατη-
γορία.

Οι ασφαλισμένοι που θα αποφασίσουν να 
εξαγοράσουν πλασματικά έτη έχουν τις εξής 
επιλογές για την καταβολή των ποσών:

1. Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινο-
ποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 
2% για κάθε έτος εξαγοράς. Δεν δίνεται έκπτωση 
για εξαγορά χρόνου, μικρότερου του ενός έτους. 
2. Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα 
με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζο-
νται (τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που ανα-
γνωρίζονται). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
καταβολής δόση το ποσό αυτής επιβαρύ-
νεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. 
3. Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύ-
νταξης, παρακρατείται το 25% αυτής, μέχρι να 
εξοφληθεί ολοσχερώς το οφειλόμενο ποσό.

Πότε δεν απαιτείται η καταβολή ποσού: η προ-
σμέτρηση του χρόνου απουσίας από την εργα-
σία λόγω κύησης και λοχείας, και των ημερών 
επιδότησης λόγω ασθένειας ή τακτικής ανερ-
γίας, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά για τη 
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 Ασφαλιστικά

ΟΓΑ που συμπληρώνουν 40ετία με την εξα-
γορά για τα 62.

• Ασφαλισμένους σε βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα για την συμπλήρωση των λοι-
πών προϋποθέσεων.

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες η εξαγορά 
συμφέρει εφόσον συμπληρώνονται όλες οι προ-
ϋποθέσεις ώστε ο ασφαλισμένος να μπορεί είτε 
να κατοχυρώσει δικαίωμα είτε να συνταξιοδο-
τηθεί.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι κατηγο-
ρίες από τις οποίες μπορούν οι ασφαλισμένοι 
να αντλήσουν πλασματικό χρόνο: 

Κατηγορία Χρόνος Παρατηρήσεις

Στρατιωτική θητεία Όλος ο χρόνος 
υπηρεσίας - εξαγορά

Γονική άδεια 
ανατροφής

Όλος ο χρόνος 
άδειας

- εξαγορά

Επιδότηση 
ασθένειας Ως 300 ημέρες

χωρίς εξαγορά 
μόνο ασφαλισμένοι 
ιδιωτικού τομέα

Τακτική ανεργία 
ΟΑΕΔ Ως 300 ημέρες

χωρίς εξαγορά
μόνο ασφαλισμένοι 
ιδιωτικού τομέα

Εκπαιδευτική άδεια 
άνευ αποδοχών Ως 2 έτη - εξαγορά

Χρόνος σπουδών Πρόγραμμα 
σπουδών σχολής - εξαγορά

Κενά Διαστήματα 
Ανεργίας Όλος ο χρόνος

- εξαγορά
- μόνο ασφαλισμένοι 
ιδιωτικού τομέα

Χρόνος κύησης και 
Λοχείας Όλος ο χρόνος Χωρίς εξαγορά

Χρόνος Απεργίας Όλος ο χρόνος - εξαγορά

Πλασματικός 
χρόνος τέκνων

Μέχρι 5 έτη
(1ο παιδί 1
2ο παιδί 2
3ο παιδί 2)

εξαγορά

Χρόνος μαθητείας 
(Stage) Μέχρι 2 έτη - Εξαγορά

Χρόνος έναρξης 
πριν την εγγραφή 
στον ΟΑΕΕ

Μέχρι 5 έτη - Εξαγορά

λόγω επιλογή μπορούν να κάνουν ασφαλισμέ-
νοι είτε για να κατοχυρώσουν αναδρομικά με 
διατάξεις και όρια ηλικίας του 2011 και του 2012 
ώστε συμπληρώνοντας τα εν λόγω όρια να απο-
χωρήσουν νωρίτερα είτε για να συμπληρώσουν 
την πλήρη 40ετία και με ταυτόχρονη συμπλή-
ρωση του 62ου έτους της ηλικίας να προχωρή-
σουν σε συνταξιοδότηση.

Πολλοί ασφαλισμένοι αναζητούν απαντήσεις 
σε ερωτήματα που αφορούν την κατοχύρωση 
του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος. Το δη-
μοφιλέστερο εργαλείο σε αυτήν την προσπά-
θεια είναι οι πλασματικοί χρόνοι των νόμων 
3863/2010, 3865/2010 και 3996/2011.

Προσοχή χρειάζεται για τους ασφαλισμένους 
του ιδιωτικού τομέα αφού η χρήση των πλασμα-
τικών πρέπει να συνδυάζει θεμελίωση ΚΑΙ προ-
σαύξηση της σύνταξης. Η αναγνώριση ΔΕΝ μπο-
ρεί να γίνει μόνο για προσαύξηση της σύνταξης 
και στην περίπτωση αυτή, δηλαδή αν δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για θεμελίωση, τα 
χρήματα που έχουν καταβληθεί για αναγνώριση 
πλασματικών χάνονται και δεν επιστρέφονται. 

Η υποβολή αιτημάτων για εξαγορά 
πλασματικών επομένως συμφέρει :

• Γονείς ανηλίκων ή τριτέκνους στο Δημόσιο 
που με τη χρήση αυτών κατοχυρώνουν ανα-
δρομικά το 2010, το 2011 ή το 2012.

• Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που συμπληρώ-
νουν με την εξαγορά 5.500 ημέρες αναδρο-
μικά το 2010 ή το 2011 για την κατοχύρωση 
του δικαιώματος.

• Μητέρες ανηλίκων σε ΔΕΚΟ – Τράπεζες που 
συμπληρώνουν αναδρομικά 25ετία το 2011 
ή το 2012.

• Άνδρες και γυναίκες δημόσιους υπαλλή-
λους για τη συμπλήρωση 35ετίας ή 36ετίας 
ή 37ετίας.

• Ασφαλισμένους σε ΕΤΑΑ (Νομικών – ΤΣΜΕ-
ΔΕ - ΤΣΑΥ) ή ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ – ΤΑΕ - ΤΣΑ) για τη 
συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. 

• Ασφαλισμένους όλων των Ταμείων και του 
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fast track, που προβλέπει την καταβολή της επι-
κουρικής σύνταξης σε διάστημα τριών μηνών 
αμέσως μετά την έκδοση της κύριας σύνταξης. 
Γεγονός που σημαίνει ότι οι νέοι συνταξιούχοι 
θα λαμβάνουν, εφόσον ο στόχος επιτευχθεί, κύ-
ρια και επικουρική σύνταξη το αργότερο μέσα 
σε 6 μήνες.

Το «πράσινο» κτίριο στην οδό Κηφισίας θα με-
τατραπεί σε στρατηγείο για την έκδοση των επι-
κουρικών συντάξεων, προκειμένου να ομαδο-
ποιηθούν οι περιπτώσεις, να διαπιστωθούν και 
να λυθούν τα προβλήματα, και να τρέξουν τα 
δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Να σημειωθεί 
εδώ ότι για την έκδοση της επικουρικής σύντα-
ξης ισχύει ως ανελαστικός κανόνας η προηγού-
μενη έκδοση της κύριας σύνταξης. Συνεπώς, με 
τον μηδενισμό ή έστω τη δραστικότατη μείωση 
των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων για τη λήψη κύρι-
ας σύνταξης θα τρέξουν και οι διαδικασίες έκδο-
σης των επικουρικών.

Οι αιτήσεις για τη λήψη επικουρικής σύνταξη γί-
νονται πλέον μόνο ψηφιακά, μέσω των ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών του e ΕΦΚΑ. Επιπλέον, βάσει 
της πρόσφατης νομοθετικής παρέμβασης του 
υπουργείου Εργασίας, η διαδικασία fast track 
έκδοσης συντάξεων ισχύει και για τις επικουρι-
κές συντάξει. Η πλειονότητα των δικαιολογητι-
κών θα αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας με 
το μητρώο πολιτών και άλλους φορείς του δη-
μόσιου τομέα. Έτσι, ένας ασφαλισμένος θα μπο-
ρεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτημα για κύρια 
σύνταξη και την ίδια ημέρα να υποβάλλει και 
αίτημα για επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος 
μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Παράλληλα , τις επόμενες εβδομάδες θα ολο-
κληρωθεί η μεταφορά 200 εισηγητών από την 
έκδοση κύριων συντάξεων στην έκδοση επικου-
ρικών συντάξεων. Υπολογίζεται ότι περίπου 300 
εισηγητές θα ασχολούνται αποκλειστικά με την 
έκδοση επικουρικών συντάξεων, έναντι 100 που 
είναι σήμερα.

Για την ταχύτερη έκδοση των επικουρικών συ-
ντάξεων, στο σχεδιασμό του υπουργείου Εργα-
σίας είναι και η θεσμοθέτηση της δυνατότητας 
έκδοσής τους από τους πιστοποιημένους λογι-
στές φοροτεχνικούς και δικηγόρους, οι οποίοι 
ήδη απασχολούνται με την έκδοση κύριων συ-
ντάξεων.

 ■ Εκκαθάριση 140.400 
επικουρικών και 
εφάπαξ έως το Μάρτιο 
του 2023

Στην εκκαθάριση περισσότερων από 126.700 εκ-
κρεμών αιτήσεων επικουρικής σύνταξης έως το 
τέλος Μαρτίου 2023 και 13.724 εφάπαξ έως το 
τέλος του έτους, στοχεύει η διοίκηση του ηλε-
κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης. Συνολικά αναμένεται να αποδοθούν στους 
συνταξιούχους περισσότερα από 430 εκατ. 
ευρώ.

Μετά την απονομή της πλειοψηφίας των εκκρε-
μών αιτήσεων συνταξιοδότησης κύριας ασφάλι-
σης, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και η δι-
οίκηση του e-ΕΦΚΑ θα εστιάσουν στην απόδοση 
των επικουρικών συντάξεων, δημιουργώντας 
ένα αντίστοιχο «πύργο ελέγχου», προκειμένου 
να σταματήσει η πολύμηνη αναμονή των συντα-
ξιούχων που σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις, 
όπως διαδοχική ασφάλιση, φτάνει και τα επτά 
έτη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη για την 
καταβολή των ληξιπρόθεσμων επικουρικών συ-
ντάξεων θα απαιτηθούν μερικοί μήνες, μετά την 
ολοκλήρωση της απόδοσης των κύριων συντά-
ξεων.

Η εξάλειψη του στοκ των ληξιπρόθεσμων αιτή-
σεων που ξεπερνούν τις 98.800, σύμφωνα με τα 
στοιχεία Ιουνίου, θα ξεκινήσει εντός Σεπτεμ-
βρίου και η πρώτη σημαντική αποκλιμάκωση 
θα φανεί προς το τέλος του τρέχοντος έτους με 
στόχο έως το τέλος Μαρτίου – Απριλίου 2023 να 
έχει δοθεί η πλειοψηφία των επικουρικών συ-
ντάξεων. Όπως αναφέρουν αρμόδιοι υπάλλη-
λοι από τον e-ΕΦΚΑ, υπάρχουν πολύ δύσκολες 
περιπτώσεις, με διαδοχική και παράλληλη απα-
σχόληση σε διαφορετικά ταμεία, κυρίως αυτο-
απασχολούμενων (πχ νομικών, μηχανικών κλπ) 
που παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2015-
2016.

Για τις νέες αιτήσεις θα τηρηθεί η διαδικασία 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 202257



 Ασφαλιστικά

καταστημάτων οι αιτήσεις ανέρχονται σε 
2.475, εκ των οποίων οι 2.050 είναι ληξιπρό-
θεσμες.

• Στο επικουρικό του τέως Τομέα Επικουρικής 
Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενι-
κής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ), του τέως Τομέα 
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανώ-
νυμων Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και 
Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ), του τέως 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (τ. 
ΤΕΑΧ), του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλι-
σης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών 
Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ), του τέως Κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) 
και του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφά-
λισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού 
Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) εκκρεμούν 1.899αιτή-
σεις εκ των οποίων οι 1.675 είναι ληξιπρό-
θεσμες.

• Στα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία όπως τρα-
πεζών και δημοσιογράφων εκκρεμούν 1.123 
αιτήσεις, εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες εί-
ναι 884.

Εφάπαξ σε αναμονή

Στην καταβολή του συνόλου των εφάπαξ έως το 
τέλος του έτους στοχεύει ο e-ΕΦΚΑ. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία έως το τέλος του πρώτου εξαμή-
νου φέτος, εκκρεμούσαν 13.724 αιτήσεις, εκ των 
οποίων οι 5.747 ήταν ληξιπρόθεσμες και το συ-
νολικό εκτιμώμενο ποσό να ανέρχεται σε περί-
που 208 εκατ. ευρώ.

Εξ’ αυτών οι 6.441 αιτήσεις (2.913 ληξιπρόθε-
σμες) αφορούσαν τον ιδιωτικό τομέα και τους 
αυτοαπασχολούμενους και οι 7.286 τον δημό-
σιο τομέα (2.834 ληξιπρόθεσμες). Συμφώνα με 
το νόμο πλέον, τα νέα εφάπαξ θα πρέπει να εκδί-
δονται σε διάστημα 6 μηνών από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης.

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

Ο e-ΕΦΚΑ για την ταχύτερη απονομή συντάξεων 
και εφάπαξ προχωράει μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του (https://www.efka.gov.gr) στην 
παράλληλη έκδοση της κύριας σύνταξης μαζί με 
την επικουρική και το εφάπαξ.

Εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, στο 
τέλος Ιουνίου 2022 υπήρχαν 126.719 εκκρεμείς 
αιτήσεις για τη λήψη επικουρικής σύνταξης, 
εκ των οποίων οι 98.887 ήταν ληξιπρόθεσμες, 
με το εκτιμώμενο κόστος τους να είναι της τά-
ξης των 177,19 εκατ. ευρώ. Συνολικά το κόστος 
για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων 
ανέρχεται σε 227,067 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του επικουρικού ταμείο η μέση επικου-
ρική μικτή σύνταξη ανέρχεται σε 290,84 ευρώ 
και το καθαρό ποσό σε 195,12 ευρώ.

Από αυτές τις αιτήσεις, οι 39.087 αφορούσαν το 
Δημόσιο (30.394 ληξιπρόθεσμες αιτήσεις). Οι αι-
τήσεις για τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα και τους 
αυτοαπασχολούμενους είναι87.632 (68.493 λη-
ξιπρόθεσμες). Σύμφωνα με τα στοιχεία των δι-
ευθύνσεων του ΕΤΕΑΕΠ:

• Στο επικουρικό του τ. ΙΚΑ οι εκκρεμότητες 
ανέρχονται σε 66.323, εκ των οποίων οι 
49.841ληξιπρόθεσμες.

• Στο επικουρικό των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ 
(τ.ΤΕΑΠ ΟΤΕ, τ.ΕΛΤΑ, τ.ΔΕΗ, τ.ΕΡΤ-Τουρισμού, 
τ.ΕΤΒΑ) έχουν υποβληθεί 6.810αιτήσεις, εκ 
των οποίων οι 6.229 είναι ληξιπρόθεσμες.

• Στο επικουρικό των τομέων Επικουρικής 
Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
μοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Συμβολαιογράφων 
(ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ εκκρεμούν 
5.418 αιτήματα για την έκδοση επικουρικής 
σύνταξης εκ των οποίων 4.727 ληξιπρόθε-
σμες.

• Στο επικουρικό του ΝΑΤ (ναυτικοί) εκκρε-
μούν 3.583 αιτήσεις εκ των οποίων 3.087λη-
ξιπρόθεσμες.

• Στο επικουρικό των υπαλλήλων εμπορικών 

58



 ■ E-ΕΦΚΑ- Διαγραφή 
ασφαλιστικών χρεών 
για οφειλετών – Όλες 
οι πληροφορίες με 
παραδείγματα

Την παραγραφή ως και 2,5 δισ. ευρώ μπορούν να 
πετύχουν εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του 
e-ΕΦΚΑ (ΚΕΑΟ) δηλαδή επιχειρήσεις, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρό-
τες που χρωστούν πριν το 2012.

Στην ειδική ρύθμιση για την παραγραφή των 
οφειλών πριν την τελευταία 10ετια θα προβλέ-
πεται η δυνατότητα και σε όσους έχουν βεβαι-
ωθεί οφειλές και είναι ρυθμισμένος και τις πλη-
ρώνουν να ζητήσουν τη διαγραφή των οφειλών 
πριν το 2012. Όπως διευκρινίζουν κύκλοι του 
υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τους ασφα-
λισμένους που χρωστούν οι επιχειρήσεις τις 
εισφορές ο ασφαλιστικός χρόνος πριν το 2012 
θα μετράει κανονικά ακόμη και αν δεν αποπλη-
ρωθούν ενώ δεν ισχύει το ίδιο για όσους ελεύ-
θερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους 
και αγρότες δεν τις πληρώσουν καθώς δεν θα 
προσμετρώνται στον ασφαλιστικό τους βίο.

Έτσι λαμβάνεται ειδική μέριμνα για όσους οφει-
λέτες ρύθμισαν χρέη πέραν της δεκαετίας, ώστε 
να μην αδικηθούν παρότι ήταν συνεπείς.

Στις περιπτώσεις αυτές και μετά από αίτηση 
του ενδιαφερόμενου, το παραγεγραμμένο ποσό 
αφαιρείται από τη ρύθμιση και τα ποσά που 
έχουν καταβληθεί καλύπτουν την υπόλοιπη 
οφειλή.

Παράδειγμα 1

Αυτοαπασχολούμενος που υποβάλλει αίτηση 
συνταξιοδότησης το 2022 οφείλει εισφορές για 
τα έτη 2002-2011, τις οποίες ο ΕΦΚΑ δεν του έχει 
καταλογίσει μέχρι τη στιγμή της αίτησης. Οι ει-
σφορές αυτές αφορούν διάστημα πέραν της δε-
καετίας και άρα είναι παραγεγραμμένες.

Έστω ότι, για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα, ο αυτοαπασχολούμενος χρειάζεται 
ακόμη 5 χρόνια ενσήμων. Τότε έχει την δυνατό-

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

Με την αλλαγή του υπολογισμού, ένας υπάλλη-
λος που θα συνταξιοδοτηθεί το 2022 με 36 έτη 
θα πάρει δύο τμήματα εφάπαξ, το πρώτο τμήμα 
του εφάπαξ θα είναι για τα έτη ως το 2013 και 
θα υπολογιστεί με το 60% του μέσου όρου των 
μηνιαίων αποδοχών της πενταετίας 2009-2013, 
επί τα έτη ασφάλισης ως το 2013 και το δεύτερο 
τμήμα θα είναι η επιστροφή των εισφορών που 
πλήρωσε από το 2014 ως το 2022, χωρίς τόκο.

Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, το σχέδιο για έκ-
δοση εφάπαξ μαζί με τη σύνταξη και μέσω του 
«ηλεκτρονικού ΔΑΥΚ» (Δελτίο Απεικόνισης Υπη-
ρεσιακής Κατάστασης) προχωρά σταδιακά, και 
στην πλήρη εφαρμογή του που θα ολοκληρω-
θεί εντός του 2022, ο υπάλληλος-εισηγητής του 
ΕΦΚΑ που θα παίρνει τον φάκελο συνταξιοδότη-
σης θα μπορεί να υπολογίζει την ίδια στιγμή και 
το ποσό της σύνταξης, αλλά και το δικαιούμενο 
εφάπαξ.

Το ηλεκτρονικό ΔΑΥΚ είναι ο «καθρέφτης» των 
μισθών και των ετών υπηρεσίας που έχουν οι 
δημόσιοι υπάλληλοι, και η επί σειρά ετών χει-
ροκίνητη ενημέρωσή του (από υπηρεσία σε 
υπηρεσία) αποτελούσε βασική αιτία καθυστε-
ρήσεων στην απονομή συντάξεων και εφάπαξ. 
Τα τελευταία δύο χρόνια που το Δελτίο των υπη-
ρεσιακών μεταβολών έχει μπει σε ψηφιακή τρο-
χιά, η ενημέρωση για τα έτη ασφάλισης και τις 
αποδοχές γίνεται ηλεκτρονικά ώστε όταν φτά-
νει η ώρα της συνταξιοδότησης, οι χρόνοι να 
μειώνονται σημαντικά.

Αυτό γίνεται και τώρα εν μέρει, γιατί η έκδοση 
του εφάπαξ έρχεται σε δεύτερο χρόνο, αφού 
προηγηθεί η έκδοση της σύνταξης. Με αυτή τη 
διαδικασία οι χρόνοι απονομής των εφάπαξ εί-
χαν πέσει κοντά στο τρίμηνο και για κάποιο διά-
στημα είχαν μειωθεί και κάτω από 3 μήνες.
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τών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, ελεύ-
θεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμε-
νοι, αγρότες). Αφορά και στον ΕΦΚΑ, στο βαθμό 
που θα πρέπει να βεβαιώνει τις απαιτήσεις πιο 
κοντά στην ημερομηνία γένεσης των οφειλών, 
κάτι που ενισχύει τα ασφαλιστικά έσοδα και 
αποθαρρύνει κακές πρακτικές υπερβολικών κα-
θυστερήσεων.

Διευκρινίζεται πως οι μισθωτοί δεν θίγονται 
από την παραγραφή οφειλών του εργοδότη, κα-
θώς η ασφάλιση που αντιστοιχεί στις παραγε-
γραμμένες οφειλές αυτές εξακολουθεί να τους 
αναγνωρίζεται.

Επιπλέον, οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν 
να καταβάλουν τις οφειλές τους, παρά την πα-
ραγραφή, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου 
να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο το δι-
άστημα που παραγράφηκε.

 ■ Το Σεπτέμβριο 
η εκκαθάριση 
εισφορών του 
2021 για 250.000 
παράλληλα 
απασχολούμενους – 
Επιπλέον εισφορές για 
50.000
Αργυρώ Μαυρούλη 

Το Σεπτέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί 
από τον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλιση (e-ΕΦΚΑ) η ανάρτηση των ειδοποιη-
τηρίων για την εξόφληση από τους παράλληλα 
απασχολούμενους επαγγελματίες των εισφο-
ρών του 2021.

Μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, οι αρμόδι-
ες υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα θα ολο-
κληρώσουν την διασταύρωση των στοιχείων 
για 250.000 μισθωτούς που παράλληλα ασκούν 

τητα να πληρώσει τα 5 από τα 10 παραγεγραμ-
μένα χρόνια, ώστε να τα αναγνωρίσει ως ασφα-
λιστικό χρόνο.

Αντιθέτως, εάν ο ΕΦΚΑ είχε προβεί σε κοινο-
ποίηση προς τον ασφαλισμένο της βεβαίωσης 
οφειλής των εν λόγω εισφορών εντός δεκαετίας 
από τη γένεσή της (γεγονός που διακόπτει τον 
χρόνο παραγραφής) τότε ο ασφαλισμένος οφεί-
λει το σύνολο των εισφορών.

Παράδειγμα 2

Το 2019 βεβαιώθηκε και στη συνέχεια, με αίτηση 
του ασφαλισμένου, ρυθμίστηκε οφειλή του 2008, 
η οποία με την εν λόγω διάταξη αναφέρεται σε 
διάστημα πέραν της δεκαετίας και άρα καθίστα-
ται παραγεγραμμένη. Ο οφειλέτης αυτός μπορεί, 
με αίτησή του, να ζητήσει τη διακοπή της ρύθμι-
σης και τη διαγραφή της υπολειπόμενης οφειλής 
του. Μπορεί, όμως, να συνεχίσει να εξυπηρετεί 
τη ρύθμιση, ώστε να του αναγνωρισθεί ο ασφα-
λιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στην οφειλή.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του υπουργεί-
ου Εργασίας μειώνεται ο χρόνος που έχει στη 
διάθεσή του ο ΕΦΚΑ για να βεβαιώσει και να 
εισπράξει απαιτήσεις από μη καταβληθείσες 
ασφαλιστικές εισφορές σε 10 χρόνια, από 20 
χρόνια που είναι σήμερα. Εάν η απαίτηση δεν 
βεβαιωθεί (αναζητηθεί) μέσα σε αυτό το χρονι-
κό διάστημα, παραγράφεται. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με την απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι 
η ενιαία 20ετία για την παραγραφή των απαιτή-
σεων του ΕΦΚΑ, που είχε θεσπιστεί με το «νόμο 
Κατρούγκαλου», είναι υπερβολικός χρόνος και 
αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, με το 
ανώτατο δικαστήριο να θέτει την δεκαετία ως 
εύλογο χρόνο παραγραφής.

Το νομοθετικό πλαίσιο δηλαδή προσαρμόζεται 
κατ’ αρχάς στην απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. Στη συνέχεια, από 1ης Ιανουαρί-
ου 2027, η παραγραφή γίνεται πενταετής, ώστε 
να είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τη 
φορολογική διοίκηση, συνεπώς και ο ΕΦΚΑ θα 
οφείλει να βεβαιώνει εντός πενταετίας.

Η διάταξη αφορά σε όλες τις κατηγορίες οφειλε-
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νται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών 
κύριας ασφάλισης -υγείας, εφόσον για τη μι-
σθωτή τους απασχόληση καταβάλλονται (από 
τους ίδιους και τους εργοδότες τους) εισφορές 
προς τους παραπάνω ασφαλιστικούς κλάδους 
οι οποίες ξεπερνούν μηνιαίως τα 252 ευρώ.

Για την κύρια ασφάλιση, εάν επιλεγεί ασφαλι-
στική κατηγορία ανώτερη της 2ης, ο ασφαλι-
σμένος θα καταβάλει τη διαφορά μόνο για τον 
κλάδο σύνταξης. Για την επικουρική ασφάλιση 
και εφάπαξ παροχή καταβάλλεται μία εισφορά, 
στην κατηγορία που έχει επιλεγεί, εφόσον δεν 
καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές από τη μι-
σθωτή απασχόληση.

Εάν διακοπεί η μισθωτή απασχόληση, η εισφο-
ροδότηση γίνεται με βάση την ασφαλιστική κα-
τηγορία που έχει επιλεγεί και το σύνολο της ει-
σφοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Σε κάθε περίπτωση, με τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του κλά-
δου ανεργίας ύψους 10 ευρώ και για τους υγειο-
νομικούς υπέρ της στέγης υγειονομικών ύψους 
2 ευρώ, μόνο εφόσον δεν καταβάλλονται αντί-
στοιχες εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση.

Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι 
υποχρεωτική. Η επιλογή θα ισχύει δεσμευτικά 
για όλο το έτος. Σε περίπτωση μη υποβολής αί-
τησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, πα-
ραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προ-
ηγούμενου έτους.

Έτσι αν, για παράδειγμα, ένας μισθωτός κατα-
βάλλει (μαζί με τον εργοδότη του) 260 ευρώ /
μήνα υπέρ της κύριας ασφάλισης και της υγείας 

και ελεύθερο επάγγελμα, διατηρώντας Δελτίο 
Παροχής Υπηρεσιών, και στη συνέχεια θα προ-
χωρήσουν στην ανάρτηση των χρεωστικών ει-
δοποιητηρίων στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, 
προκειμένου η πρώτη δόση να καταβληθεί έως 
το τέλος Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, υπολογίζε-
ται ότι για περίπου 50.000 θα προκύψουν χρε-
ωστικά υπόλοιπα, τα οποία θα αποπληρωθούν 
σε δόσεις. Υψηλόβαθμα στελέχη του e-ΕΦΚΑ 
αναφέρουν ότι η αποπληρωμή των επιπλέον ει-
σφορών κατά μέσο όρο 600- 700 ευρώ θα γίνει 
σε πολλές δόσεις, φτάνοντας ακόμη και τις 12. 
Για την συντριπτική πλειοψηφία των παράλλη-
λα ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών, 
θα προκύψουν πιστωτικά ή μηδενικά υπόλοιπα. 
Δηλαδή, είτε θα δικαιούνται να λάβουν επιστρο-
φές εισφορών, είτε δεν λάβουν, αλλά ούτε και 
θα υποχρεούνται να καταβάλλουν καμία διαφο-
ρά στον e-ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, αυ-
τοαπασχολούμενους και αγρότες που διατη-
ρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία για μέ-
ρος ή ολόκληρο το 2021 και έχουν καταβάλει 
τις εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή 
τους απασχόληση βάσει των ασφαλιστέων τους 
αποδοχών. Οι συγκεκριμένοι καλούνται πλέον 
να πληρώσουν και για τις μη μισθωτές υπηρε-
σίες, μόνο στην περίπτωση που οι καταβληθεί-
σες εισφορές είναι χαμηλότερες των 262 ευρώ 
(2η ασφαλιστική κατηγορία συν 10 ευρώ για 
ανεργία). Εκτός εάν ο ασφαλισμένος έχει επιλέ-
ξει μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, οπότε 
πρέπει να καταβάλει υψηλότερες εισφορές.

Ωφελημένοι είναι οι παραλλήλως απασχολούμε-
νοι, οι οποίοι καλύπτουν το πλαφόν των εισφο-
ρών από τη μισθωτή τους απασχόληση (αντιστοι-
χεί σε μισθό 930 ευρώ), οπότε και δεν απαιτείται 
να καταβάλλουν επιπλέον εισφορά. Για την εν 
λόγω κατηγορία αυτομάτως αναστέλλεται η έκ-
δοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών.

Πως διενεργείται η εκκαθάριση εισφορών

Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 οι μισθωτοί 
που είναι παράλληλα και ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες (π.χ. έχουν “μπλοκάκι”, είναι μέλη εταιρειών, 
έχουν ατομική επιχείρηση κ.λπ.) απαλλάσσο-
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ευρώ/μήνα υπέρ της κύριας ασφάλισης και 
της υγείας τους.

 ■ Αυτασφάλιση 
μη μισθωτών -Σε 
εκκρεμότητα από 
το 2017 η καταβολή 
εισφορών

Ασφαλιστικές εισφορές έξι χρόνων οφείλουν 
χιλιάδες μη μισθωτοί που αυτασφαλίζονται 
στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει το 
απαιτούμενο λογισμικό. Πρόκειται για άλλη μια 
εκκρεμότητα από το 2017 που καλείται να δι-
ευθετήσει η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έως το τέλος 
του χρόνου, προκειμένου οι προαιρετικά ασφα-
λισμένοι να ξεκινήσουν να αποπληρώνουν σε 
δόσεις τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Με ρύθμιση του υπουργείου, η συγκεκριμένη 
κατηγορία μη μισθωτών έχει ασφαλιστική ικα-
νότητα και παροχές υγείας, αρκεί να προσέλθει 
στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ανή-
κει. Η ασφαλιστική τους ικανότητα έχει ισχύ 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και εφόσον δεν υπάρ-
ξει λογισμικό θα παρατεθεί μέχρι το τέλος του 
έτους.

Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφά-
λισης έχει κάθε πρόσωπο εφόσον συγκεντρώνει 
αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική 
ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 1.500 
ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος 
ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας πριν την 
υποβολή της αίτησης πενταετίας και υποβάλλει 
τη σχετική αίτηση του μέσα σε προθεσμία δώδε-
κα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή του 
σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας 
ασφάλισης, ή έχει πραγματοποιήσει οποτεδή-
ποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη 
ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από το 
χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική 

του και παράλληλα έχει ατομική επιχείρηση (ή 
είναι μέλος κάποιας εταιρείας) τότε δεν υποχρε-
ούται να καταβάλλει καθόλου εισφορές για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του.

Αν, όμως, ένας μισθωτός καταβάλλει (μαζί με 
τον εργοδότη του) εισφορές ύψους, π.χ. 200 
ευρώ/μήνα και παράλληλα έχει ατομική επιχεί-
ρηση (ή είναι μέλος κάποιας εταιρείας), τότε θα 
καταβάλλει επιπλέον 52 ευρώ, δηλαδή τη δια-
φορά μεταξύ των 252 ευρώ, τα οποία αποτελούν 
την ελάχιστη εισφορά των παράλληλα απασχο-
λούμενων επαγγελματιών, και των 200 ευρώ/
μήνα που πληρώνει (μαζί με τον εργοδότη του) 
για τη μισθωτή απασχόληση του.

Επίσης, όποιος για παράδειγμα ασκεί 2 (ή 
οποιουδήποτε πλήθους) ελεύθερες επαγγελμα-
τικές δραστηριότητες θα πρέπει να καταβάλλει 
κατ’ ελάχιστον 252 ευρώ/μήνα. Ακόμη, όποιος 
μισθωτός καταβάλλει (μαζί με τον εργοδότη 
του) εισφορές ύψους 252 ευρώ/μήνα και παράλ-
ληλα ασκεί ελεύθερη επαγγελματική δραστηρι-
ότητα (για παράδειγμα έχει ατομική επιχείρηση 
ή είναι μέλος κάποιας εταιρείας), δεν υποχρεού-
ται να καταβάλλει εισφορές για την επαγγελμα-
τική δραστηριότητα του.

Με βάση τα παραπάνω, για κάποιους παράλλη-
λα απασχολούμενους θα προκύψει πιστωτικό 
υπόλοιπο, για κάποιους άλλους χρεωστικό και, 
τέλος, για κάποιους άλλους μηδενικό υπόλοιπο.

Πιο αναλυτικά:

• Πιστωτικό υπόλοιπο θα προκύψει, πιο συ-
γκεκριμένα, για όποιους παράλληλα απα-
σχολούμενους επαγγελματίες πλήρωσαν 
πάνω από 252 ευρώ/μήνα. Η όποια διαφορά 
θα τους επιστραφεί από τον e-ΕΦΚΑ.

• Χρεωστικό υπόλοιπο θα προκύψει για όσους 
μισθωτούς με παράλληλη επαγγελματική 
δραστηριότητα κατέβαλλαν (μαζί με τους 
εργοδότες τους) κάτω από 252 ευρώ/μήνα.

• Μηδενικό υπόλοιπο, προφανώς, θα προκύ-
ψει μισθωτούς με παράλληλη επαγγελματι-
κή δραστηριότητα πλήρωσαν (μαζί με τους 
εργοδότες τους) ακριβώς το ποσό των 252 
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ανέρχεται σε 20% και για τον Κλάδο Υγειονο-
μικής Περίθαλψης σε 6,95% (επιμεριζόμενο σε 
6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παρο-
χές σε χρήμα).

Το ως άνω ποσοστό εισφοράς αφορά και τον π. 
ΟΓΑ, χωρίς να ακολουθείται το μεταβατικό στά-
διο έως 1/1/2022.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών μη μισθωτών 
για χρόνο ασφάλισης που ανατρέχει πριν την 
1/1/2017 λαμβάνεται η ελάχιστη μηνιαία βάση 
κατά περίπτωση.

Για αιτήματα υποβληθέντα από 1.1.2020, αναμέ-
νονται σχετικές οδηγίες.

Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της ασφα-
λιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη 
στο ύψος – ποσοστό που έχει διαμορφωθεί και 
ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρε-
τική ασφάλιση.

Η καταβολή της μηνιαίας εισφοράς γίνεται 
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, όπως 
ισχύουν για τις ασφαλιστικές εισφορές της υπο-
χρεωτικής ασφάλισης.

Πέραν της εμπρόθεσμης καταβολής επιφέρει 
την επιβάρυνσή της κατά τα προβλεπόμενα και 
για τις εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης. Η 
καθυστέρηση της μηνιαίας εισφοράς πέραν των 
δύο ετών από την ημερομηνία που αυτή κατέ-
στη απαιτητή επιφέρει την απώλειά της.

 ■ Αναλογικό πέναλτι σε 
όσους συνταξιούχους 
εργάζονται -Τα 
σενάρια που 
επεξεργάζεται το 
υπουργείο Εργασίας
Αργυρώ Μαυρούλη 

Αναλογική μείωση με τις ημέρες απασχόλησης 
των συνταξιούχων αναμένεται να νομοθετήσει 

συνέχιση της ασφάλισης.

Οι ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις δύνανται 
να συμπληρωθούν με συνυπολογισμό χρόνου 
διαδοχικής ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν με διαδο-
χικό ή μη χρόνο ασφάλισης στους ενταχθέντες 
στον Ε.Φ.Κ.Α φορείς, τομείς, κλάδους και λογα-
ριασμούς τις ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις 
για υπαγωγή στη προαιρετική συνέχιση της 
ασφάλισης, υποχρεούνται να συνεχίσουν προ-
αιρετικά την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ στον 
τελευταίο ενταχθέντα φορέα υποχρεωτικής 
ασφάλισης,

β) έχει διακόψει ή διακόπτει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο (π.χ. παραίτηση, λύση σύμβασης, διαγρα-
φή από τη Δ.Ο.Υ., διαγραφή από τον οικείο επαγ-
γελματικό σύλλογο, προκειμένου για δημοσίους 
υπαλλήλους λύση της υπαλληλικής σχέσης και 
για στρατιωτικούς αποστρατεία) την υποχρεω-
τική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ,

γ) κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμέ-
νος δεν είναι ανάπηρος

δ) ειδικά οι αυτοαπασχολούμενοι (ασφαλισμέ-
νοι του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ καθώς και τα 
πρόσωπα της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
Φ11321/59554/2170/2016, ΦΕΚ4569/Β) και οι 
ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ δεν έχουν οφειλή 
από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό 
φορέα ή, σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπα-
χθεί σε καθεστώς ρύθμισης, της οποίας οι όροι 
τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της προαιρετι-
κής συνέχισης της ασφάλισης.

Η αίτηση θα υποβληθεί στο Υποκ/μα μισθωτών 
ή μη μισθωτών που άνηκε ο ασφαλισμένος, πριν 
την διακοπή της ασφάλισης του. Σε περίπτωση 
που κατά την λήξη της απασχόλησης υπάρχουν 
περισσότερες δραστηριότητες, παρέχεται το δι-
καίωμα της επιλογής.

Από 1.1.2017-31.12.2019 οι μη μισθωτοί κατα-
βάλλουν το ποσοστό εισφοράς που προβλέ-
πεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 
του άρθρου 39 και παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 
4387/2016, όπως αυτό ισχύει για τους ασφαλι-
σμένους που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη 
ασφάλισης.

Το ποσοστό εισφορών για τον Κλάδο Σύνταξης 
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 Ασφαλιστικά

μπορούν να αξιοποιήσουν τον επιπλέον χρόνο 
ασφάλισης και να λάβουν προσαύξηση στη σύ-
νταξή τους. Δηλαδή δεν εισπράττουν την αντα-
ποδοτικότητα των εισφορών τους, όπως προ-
βλέπει ο ισχύον νόμος.

Ο ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι δεν έχει εγκατασταθεί 
το απαραίτητο λογισμικό, καθώς δόθηκε προτε-
ραιότητα σε άλλες περιπτώσεις συνταξιούχων 
και στην έκδοση του στοκ των κύριων συντάξε-
ων, παραπέμποντας την επίλυση του προβλή-
ματος τους προσεχείς μήνες.

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.

Τι ισχύει σήμερα

• Συνταξιούχοι που έχουν αναλάβει ή ανα-
λαμβάνουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα 
υπόκεινται σε μείωση για το ποσόν της κύρι-
ας και επικουρικής τους σύνταξης κατά 30%.

• Οι συνταξιούχοι που εργάζονταν πριν από 
τον Φεβρουάριο του 2020 θα ενταχθούν 
στις νέες διατάξεις, εφόσον συνεχίζουν να 
εργάζονται, από την 1/3/2022 και μετά.

• Συνταξιούχοι που έχουν αναλάβει ή ανα-
λαμβάνουν εργασία σε φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης λαμβάνουν συντάξεις μειωμέ-
νες κατά 30% μετά τη συμπλήρωση του 61ου 
έτους, εφόσον αυτή συμπληρώνεται μέχρι 
την 28/2/2021 ή μετά τη συμπλήρωση του 
62ου έτους ηλικίας, εφόσον αυτή συμπλη-
ρώνεται από την 1/3/2022 και μετά.

• Η μείωση του 30% είναι η ακαθάριστη σύ-
νταξη ή συντάξεις (επί συρροής συντάξεων), 
από τις οποίες εξαιρούνται το εξωιδρυματι-
κό επίδομα και το επίδομα ανικανότητας.

η κυβέρνηση, καταργώντας το οριζόντιο «πέ-
ναλτι» του 30% που ισχύει σήμερα. Η αλλαγή 
αυτή δεν θα συμπεριληφθεί στο «νομοσχέδιο 
σκούπα» του υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων που θα περάσει την επόμενη 
εβδομάδα από το υπουργικό συμβούλιο, αλλά 
σε επόμενο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη 
Βουλή πριν το τέλος του χρόνου.

Στο τραπέζι των συζητήσεων της ηγεσία του 
υπουργείου επικρατεί η πρόταση αναλογικής 
παρακράτησης της σύνταξης με τις ημέρες απα-
σχόλησης του συνταξιούχου. Υπενθυμίζεται ότι 
το «πέναλτι» με το νόμο Βρούτση μειώθηκε από 
60% σε 30% οριζόντια για όλους συνταξιούχους 
ανεξάρτητα από τις ημέρες απασχόλησης. Δη-
λαδή ακόμα και να εργαστεί ένας συνταξιούχος 
μία ημέρα το μήνα, θα παρακρατηθεί το 1/3 της 
σύνταξής του.

Με την αλλαγή που προωθείται το σύστημα θα 
γίνει δικαιότερο, προκειμένου και οι συνταξιού-
χοι να μπορούν να συμπληρώσουν το εισόδημα 
τους και να μην υπάρχει αδήλωτη απασχόληση. 
Σήμερα συνταξιούχος που λαμβάνει 1.000 ευρώ 
κύρια σύνταξη και 200 ευρώ επικουρική, χάνει 
το 30% του συνόλου των αποδοχών του, ήτοι 
360 ευρώ το μήνα ακόμα και αν δουλεύει τις μι-
σές ημέρες του μήνα. Με αναλογία 15%, εφόσον 
δουλεύει 15 ημέρες η απώλεια του θα περιορι-
στεί στο 1/2 , σε 180 ευρώ το μήνα. Σημειώνεται 
ότι το πρόστιμο σε περίπτωση αδήλωτου εργα-
ζόμενου συνταξιούχου ισούται με 12 κύριες και 
επικουρικές συντάξεις.

Στο μεταξύ, σημαντικός αριθμός εργαζομένων 
συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα εξακολου-
θεί να αναμένει πάνω από ένα χρόνο τα ανα-
δρομικά από τη μείωση του πέναλτι από το 60% 
στο 30%. Αν και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι 
που υπέβαλαν πρόσφατα αιτήσεις βλέπουν τις 
σωστές περικοπές, υπάρχουν χιλιάδες συνταξι-
ούχοι μετά το 2020 που εξακολουθούν να υφί-
στανται μαχαίρι 60% στις συντάξεις τους με τον 
χρόνο αναμονής των αναδρομικών να αγγίζει 
τους 17 μήνες.

Χιλιάδες είναι και οι συνταξιούχοι που ενώ ερ-
γάστηκαν για περισσότερα από δυο χρόνια δεν 
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υποβληθεί αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο 
στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ”.

Μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app, οι 
εργαζόμενοι θα βλέπουν επίσης (για κάθε ερ-
γοδότη ξεχωριστά, αν υπάρχουν περισσότεροι 
από ένας) σε μορφή ημερολογίου τον προγραμ-
ματισμό τού χρόνου εργασίας και τα πραγματι-
κά δεδομένα απασχόλησης ανά ημέρα, με βάση 
τις πληροφορίες προσέλευσης/αποχώρησης 
που υποβάλλονται από τον μηχανισμό της Κάρ-
τας Εργασίας.

Το Ημερολόγιο Εργασίας, που περιλαμβάνει το 
Πρόγραμμα Εργασίας και την Πραγματική Απα-
σχόληση, είναι επίσης άμεσα διαθέσιμο στον 
εργαζόμενο, εκτός από την ψηφιακή εφαρμογή 
και μέσα από τη διαδικτυακή πύλη για την ενη-
μέρωση των εργαζομένων: https://myErgani.gov.
gr.

Η εφαρμογή myErgani mobile app παρέχει πλή-
θος χρήσιμων πληροφοριών στο σύνολο των 
εργαζομένων και όχι μόνο σε όσους εργάζονται 
στις επιχειρήσεις που υιοθετούν την Ψηφιακή 
Κάρτα Εργασίας. Μέσω της εφαρμογής, ο ερ-
γαζόμενος, αφού ταυτοποιηθεί με χρήση των 
κωδικών του taxisnet, αποκτά πρόσβαση στην 
καρτέλα χρήστη, όπου είναι καταγεγραμμένα τα 
στοιχεία του ιδίου και του εργοδότη ή των ερ-
γοδοτών στους οποίους απασχολείται. Οι εργο-
δότες είναι ομαδοποιημένοι σε δύο κατηγορίες: 
ενεργός και παλαιότερος. Είτε απασχολείται σε 
έναν είτε σε περισσότερους εργοδότες ταυτό-
χρονα, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα παρα-

 ■ Πρεμιέρα για την 
ψηφιακή κάρτα 
εργασίας – Τι πρέπει 
να κάνουν εργοδότες 
και εργαζόμενοι

Χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας τους θα 
κάνουν σήμερα περισσότεροι από 120.000 ερ-
γαζόμενοι σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ με 
περισσότερους από 250 απασχολούμενους. Οι 
νέες ψηφιακές εφαρμογές που υποστηρίζουν 
την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας 
είναι διαθέσιμες στους εργαζόμενους και τις 
επιχειρήσεις.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να “κατεβάσουν” στο 
κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή myErgani 
mobile app, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν στις 
πλατφόρμες Google Play (https://play.google.
com/store/apps/details?id=gr.gov.myergani) 
και App Store (https://apps.apple.com/us/app/
myergani/id1624483175), μέσω των επίσημων 
λογαριασμών του υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

Η εφαρμογή παρέχει στους εργαζόμενους της 
πρώτης φάσης (τράπεζες και σούπερ μάρκετ) 
πρόσβαση στην ατομική Ψηφιακή Κάρτα Εργα-
σίας (σε μορφή QR Code), η οποία θα χρησιμο-
ποιείται καθημερινά κατά την προσέλευση/απο-
χώρηση για την καταγραφή του πραγματικού 
χρόνου εργασίας.

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη και τη λήξη της 
εργασίας, ο εργαζόμενος θα προβάλλει τον QR 
κωδικό προς ανάγνωση από την αντίστοιχη 
εφαρμογή Ergani CardScanner mobile app που 
διατίθεται στους εργοδότες (διαδικασία αντί-
στοιχη με αυτήν που ακολουθείτο για τον έλεγ-
χο των πιστοποιητικών εμβολιασμού). Μετά την 
επιτυχή ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας, δηλα-
δή του QR code, ο εργαζόμενος θα βλέπει στην 
οθόνη ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με τα στοιχεία 
της δήλωσης Κάρτας Εργασίας που πρόκειται να 
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τας Εργασίας που υποβάλλονται αυτόματα από 
την εφαρμογή CardScanner για κάθε ανάγνωση 
Ψηφιακής Κάρτας εργαζομένου, καθώς τα δεδο-
μένα αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα στον 
εργοδότη, μέσω της διαδικτυακής πύλης του 
Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” (eservices.yeka.gr).

 ■ Νέο πρόγραμμα 
κατάρτισης για 80.000 
ανέργους και επίδομα 
1.000 ευρώ

Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να 
ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη 
80.000 ανέργων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης 
σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες που θα 
υλοποιηθεί από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχό-
λησης, π. ΟΑΕΔ.

Οι άνεργοι που θα ενταχθούν και θα ολοκληρώ-
σουν το πρόγραμμα θα λάβουν έκτακτο εκπαι-
δευτικό επίδομα έως 1000 ευρώ. Οι δικαιούχοι 
μετά την αίτησή τους θα λάβουν voucher για 
να πραγματοποιήσουν την δωρεάν κατάρτισή 
τους, ενώ ταυτόχρονα θα τους καταβάλλεται 
και το εκπαιδευτικό επίδομα. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 
100 εκατ. ευρώ με την χρήση πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης.

Πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης σε δεξιό-
τητες, όπου οι επιχειρήσεις έχουν έλλειψη προ-
σωπικού, όπως το ψηφιακό εμπόριο, τα logistics, 
το ψηφιακό marketing, αλλά και η ενεργειακή 
αναβάθμιση εγκαταστάσεων και η πράσινη επι-
χειρηματικότητα, με προϋπολογισμό 100 εκατ. 
ευρώ για 80.000 ωφελούμενους.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας Κωστής 
Χατζηδάκης τα προγράμματα κατάρτισης και 
επανακατάρτισης εργαζομένων και ανέργων 
που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με 
κονδύλια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ απο-
σκοπούν μέχρι το τέλος του 2025 να έχουν λά-
βει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης προγράμματος 
κατάρτισης 500.000 ωφελούμενοι.

κολούθησης της εκάστοτε εργασιακής σχέσης 
και των βασικών της χαρακτηριστικών, όπως οι 
εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης. Επιλέγοντας 
κάποιον από τους εργοδότες, προβάλλονται 
αναλυτικά στοιχεία του εργοδότη και της σχέ-
σης εργασίας.

Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες

Παράλληλα, με την έναρξη της πρώτης φάσης 
εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας από σήμερα 
οι επιχειρήσεις της πρώτης φάσης εφαρμογής 
έχουν την υποχρέωση να κοινοποιούν στο Π.Σ. 
“ΕΡΓΑΝΗ” -καθημερινά και άμεσα- σε πραγματι-
κό χρόνο, τα στοιχεία του πραγματικού χρόνου 
εργασίας (γεγονότα έναρξης και λήξης της εργα-
σίας) για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται με φυ-
σική παρουσία την εκάστοτε ημέρα στον χώρο 
της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα 
άμεσης διασύνδεσης του συστήματος ωρομέ-
τρησης, εφόσον διαθέτουν τέτοιο, με τον νέο 
μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας στο Π.Σ. “ΕΡΓΑ-
ΝΗ”, ενώ, αν αυτό δεν είναι εφικτό, το υπουρ-
γείο Εργασίας διαθέτει την εφαρμογή Ergani 
CardScanner.

Η εφαρμογή Ergani CardScanner υποστηρίζει 
φορητές συσκευές (smartphone και tablet) με 
λειτουργικό σύστημα Android OS ή iOS. Είναι 
απαραίτητη η χρήση συσκευής με κάμερα και η 
απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδίκτυο, μέσω WiFi 
ή/και 4G δικτύου κινητής τηλεφωνίας, για την 
άμεση υποβολή των γεγονότων προσέλευσης/
αποχώρησης του εργαζομένου. Προτείνεται η 
δυνατότητα χρήσης και των δύο δικτύων (WiFi 
και 4G), ώστε να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη 
υποβολή της δήλωσης σε περίπτωση τεχνικής 
βλάβης στο δίκτυο.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ολο-
κληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης με 
τους κωδικούς OΠΣ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ της επιχείρησης 
ή με κωδικούς Παραρτήματος που έχουν δημι-
ουργήσει στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” ειδικά για τον μηχα-
νισμό υποβολής δηλώσεων Κάρτας Εργασίας. Οι 
εργοδότες έχουν πρόσβαση στις δηλώσεις Κάρ-
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Οι υποκατηγορίες προγραμμάτων για τις ψη-
φιακές δεξιότητες που αναμένεται να υλοποι-
ηθούν μεταξύ άλλων είναι: ανάλυση μεγάλων 
δεδομένων, ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά, 

ανάπτυξη εφαρμογών παγκοσμίου ιστού & 
ιστοσελίδων, ασφάλεια δεδομένων /gdpr & κυ-
βερνοασφάλεια, βάσεις δεδομένων, βασικές 
ψηφ. δεξιότητες & εφαρμογές γραφείου, γεω-
γραφικά συστήματα πληροφοριών (gis), γλώσ-
σες προγραμματισμού, διαδίκτυο των πραγμά-
των & μικροελεγκτές, διαχείριση έργων δίκτυα 
η/υ & δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (5g), εκπαι-
δευτικές τεχνολογίες, επεξεργασία εικόνας & 
video, δημιουργία ψηφιακών εντύπων, εργαλει-
ομηχανές cnc, εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), 
ηλεκτρονικό εμπόριο, μηχανική μάθηση, μηχα-
νογραφημένη λογιστική & οργάνωση αποθήκης, 
στατιστική επεξεργασία δεδομένων, συστήματα 
erp & διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογία συ-
στοιχιών (blockchain), υπολογιστικό νέφος & δι-
αχείριση υποδομών δεδομένων (data centers), 
ψηφιακές δεξιότητες εξειδικευμένες σε διάφο-
ρους τομείς όπως στην μεταλλευτική και στις 
δομικές κατασκευές, στον αγροτικό τομέα, στον 
τουρισμό, στη ναυτιλία και στην υγειά, στο ψη-
φιακό marketing και στο ψηφιακό μετασχηματι-

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ Σπύρο Πρω-
τοψάλτη, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέ-
ξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν 
με την ολοκλήρωση του οποίου θα πραγματο-
ποιείται πιστοποίηση των γνώσεων. Η διάρκεια 
των προγραμμάτων ποικίλει από 50 έως 200 
ώρες, όπου ο ωφελούμενος θα λαμβάνει 5 ευρώ 
για κάθε ώρα κατάρτισης. Το ελάχιστο επίδομα 
ανέρχεται σε 250 ευρώ και το μέγιστο ποσό στα 
1.000 ευρώ.

Η κατάρτιση των ανέργων θα γίνει σε ψηφιακές 
και «πράσινες» δεξιότητες όπου οι επιχειρή-
σεις έχουν έλλειψη προσωπικού όπως ψηφιακό 
εμπόριο, εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), ψηφι-
ακό marketing, αλλά και ενεργειακή αναβάθμι-
ση εγκαταστάσεων, έξυπνο σπίτι και πράσινη 
επιχειρηματικότητα.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή προτάσε-
ων για τα προγράμματα κατάρτισης που προτί-
θενται να υλοποιήσουν 13 επιλεγμένα Κέντρα 
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) 
των ΑΕΙ και 168 επιλεγμένα Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης (ΚΔΒΜ) και έχουν αναρτηθεί στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: https://www.voucher.gov.
gr/.

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι 
οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:

• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανερ-
γίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν 
επίδομα ανεργίας ή όχι

• Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

• Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης

Η κατάρτιση θα γίνει σε αντικείμενα που αφο-
ρούν τις ψηφιακές και τις πράσινες δεξιότητες. 
Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσε-
ως στο 65% και στο 35% δια ζώσης. Στόχος της 
δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της 
κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασί-
ας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 
ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανέντα-
ξή τους.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 202267

https://www.voucher.gov.gr/
https://www.voucher.gov.gr/


  Εργασιακά

ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολι-
κά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των 
ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαι-
ρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει 
στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 
100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για 
το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προ-
γράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασί-
ας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέ-
ρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν 
στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρτιζομέ-
νου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης 
και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος 
υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους.

 ■ Αλλάζουν όλα στις 
παροχές της ΔΥΠΑ 
– Ποιοι άνεργοι 
διαγράφονται

Εντός φθινοπώρου θα ξεκινήσει η «εκκαθάριση» 
της λίστας των ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσί-
ας Απασχόλησης, καθώς προωθείται η πλήρης 
εφαρμογή του νόμου με την έκδοση όλων των 
απαιτούμενων εφαρμοστικών εγκυκλίων από 
τον διοικητή Σπύρο Πρωτοψάλτη. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, εντός Οκτωβρίου, οι μακροχρό-
νια άνεργοι για διάστημα άνω των πέντε ετών 
θα κληθούν να συντάξουν το Ψηφιακό Ατομικό 
Σχέδιο Δράσης τους με τη βοήθεια ειδικού συμ-
βούλου της ΔΥΠΑ, προκειμένου να ξεκινήσει η 
αναζήτηση της κατάλληλης θέσης εργασίας.

 Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν στις αρμό-
διες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ θα διαγραφούν από 
την λίστα της ΔΥΠΑ για έξι μήνες και θα πάψουν 
να απολαμβάνουν τις επιπλέον παροχές, όπως 
για παράδειγμα δωρεάν μετακίνηση, επιπλέον 
μοριοδότηση κτλ. Σταδιακά όλοι οι άνεργοι για 
να παραμείνουν στη λίστα της ΔΥΠΑ θα κληθούν 

σμό των επιχειρήσεων.

Οι υποκατηγορίες προγραμμάτων για τις «πρά-
σινες» δεξιότητες που αναμένεται να υλοποιη-
θούν μεταξύ άλλων είναι: ενεργειακή αναβάθ-
μιση εγκαταστάσεων, έξυπνο σπίτι & έξυπνες 
πόλεις – εφαρμογές απομακρυσμένου ελέγχου, 
πράσινη επιχειρηματικότητα, οικολογικός σχε-
διασμός, πιστοποίηση περιβαλλοντικών προ-
τύπων, εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων ενός έργου, βιοκλιματικός σχεδιασμός & 
ενεργειακή απόδοση κτηρίων, αξιολόγηση του 
κύκλου ζωής προϊόντων, ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
μέθοδοι περιβαλλοντικής αποκατάστασης, 
στρατηγικές & ηγετικές δεξιότητες για τη στρο-
φή προς την αειφόρο ανάπτυξη, χρήση νέων 
τεχνολογιών στην πράσινη οικονομία, τεχνικές 
πράσινες δεξιότητες αναλόγως του αντικειμέ-
νου της εργασίας, επιχειρηματικές δεξιότητες 
για την εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιρι-
ών, γνώση – συναρμολόγηση – εγκατάσταση & 
χρήση ενεργειακών συστημάτων, διαχείριση 
αποβλήτων, ανανεώσιμες πήγες ενέργειας και 
κυκλική οικονομία.

Ποιοι θα λάβουν τα 1000 ευρώ

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το 
πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κα-
τάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξι-
οτήτων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλη-
σης, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, 
το οποίο ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, 
μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την 
κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστο-
ποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του 
επιδόματος κατάρτισης.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επι-
δόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

• Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτι-
σης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε 
εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του 
αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται 
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κού Σχεδίου Δράσης ο άνεργος δεσμεύεται πλέ-
ον ότι όντως αναζητά εργασία και η ΔΥΠΑ είναι 
υποχρεωμένη να προχωρήσει στην εξεύρεση 
θέσης εργασίας.

Ποιοι άνεργοι διαγράφονται

Από το Μητρώο Ανέργων διαγράφονται για δύο 
χρόνια και διακόπτεται η καταβολή ακόμη και 
του επιδόματος ανεργίας μετά από τρεις αρνή-
σεις αποδοχής κατάλληλων θέσεων εργασίας. 
Ακόμη προβλέπεται και η διαγραφή από το μη-
τρώο της ΔΥΠΑ για έξι μήνες. Το πέναλτι για άρ-
νηση αποδοχής από τον άνεργο ισχύει και για τα 
προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα:

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

• Εάν ο αναζητών εργασία δεν συμμετέχει 

να προχωρήσουν σε σύνταξη ατομικού σχεδίου 
δράσης με προτεραιότητα σε αυτούς που αναζη-
τούν πολλά χρόνια εργασία.

 Μάλιστα, ο νέος νόμος δίνει κίνητρο στους μα-
κροχρόνια άνεργους να επανενταχθούν στην 
αγορά εργασίας, καθώς με την κατάρτιση του 
σχεδίου δράσης τους θα λάβουν εφάπαξ επί-
δομα 300 ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνουν κάποια 
άλλη επιδότηση ή παροχή. Σημειώνεται ότι 
παρά το γεγονός ότι εντοπίστηκαν ήδη δεκά-
δες μακροχρόνια άνεργοι με υψηλά εισοδήμα-
τα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και 
ακίνητη περιουσία παραμένουν στην λίστα του 
ΟΑΕΔ και συνεχίζουν να απολαμβάνουν παρο-
χές, καθώς δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος.

Στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης κάθε ανέρ-
γου θα αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στό-
χοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση με 
τη μέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές 
του, τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που 
ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει, 
καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
του, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής 
του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκει-
μένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην 
αγορά εργασίας.

Τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας αλλά και 
του «Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων» προ-
βλέπει υπουργική απόφαση που υπέγραψαν 
από κοινού οι υπουργοί Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερακκάκης, σε εφαρμογή του νόμου για 
την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, που πλέον έχει 
μετονομαστεί σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλη-
σης (ΔΥΠΑ). Οι άνεργοι, αλλά και οι εργαζόμενοι 
θα μπορούν με ένα «κλικ» στον ηλεκτρονικό 
ιστότοπο skills.gov.gr να δημιουργήσουν ένα 
«ψηφιακό αρχείο» με το σύνολο των δεξιοτήτων 
τους τις προσεχείς εβδομάδες.

Το ατομικό σχέδιο θα περιλαμβάνει τις επιμέ-
ρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως την κατάρτιση 
και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας 
που θα γίνουν ή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
για την εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή 
κάποιας που θα προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, 
στα προσόντα του ανέργου που αναζητά εργα-
σία. Με την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Ατομι-
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αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίο 
είχε απασχοληθεί τα δύο έτη πριν από την εγ-
γραφή του στο Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης.

Για παράδειγμα, άνεργος που θα λαμβάνει επί-
δομα ανεργίας 407 ευρώ και το επίδομα ανεργί-
ας σταματάει να καταβάλλεται τον Μάιο 2023, 
έστω ότι βρίσκει εργασία τον Αύγουστο 2022 με 
μισθό 700 ευρώ μέχρι τον Μάιο του 2023 θα λαμ-
βάνει το μισθό του συν μισό επίδομα ανεργίας 
δηλαδή 700 +203,5 = 903,5 ευρώ για 10 μήνες.

 ■ Επιδότηση 14.800 
ευρώ για νέους 18 
έως 29 ετών για την 
δημιουργία δική τους 
επιχείρησης 

Στην υλοποίηση νέου προγράμματος επιχορή-
γησης 3.000 άνεργων ελεύθερων επαγγελματι-
ών, ηλικίας 18 έως 29 ετών, προκειμένου να χρη-
ματοδοτήσουν τη σύσταση δικής τους εταιρείας 
με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, αναμένε-
ται να προχωρήσει τον Σεπτέμβριο η Δημόσιο 
Υπηρεσία Απασχόλησης. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η επιχορήγηση των 3.000 ελεύθερων επαγ-
γελματιών ανέρχεται σε 14.800 ευρώ για τον κα-
θένα και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμμα-
τος ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ (15 εκατ. για το 
2022 και 30 εκατ. για το 2023) και συγχρηματο-
δοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο / Πρωτοβου-
λία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο 
του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020» (ΕΠ 
ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ).

Μέσω της δράσης ενισχύονται άνεργοι για τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετή-
σουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε 
όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, (από 
τα κεντρικά γραφεία μέχρι τα εργοστάσια και 

σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης που του υποδει-
κνύεται από τη ΔΥΠΑ, διακόπτεται η κατα-
βολή παροχών και ο αναζητών εργασία δια-
γράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 
έξι μήνες. Ως συμμετοχή νοείται η παρακο-
λούθηση της δράσης κατάρτισης μέχρι την 
ολοκλήρωσή της και η πιστοποίησή του για 
την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης.

Η παράλειψη σύνταξης του Ψηφιακού Ατομικού 
Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασι-
ακό σύμβουλο εντός των προθεσμιών προβλέ-
πει διαγραφή 6 μήνες στο το Ψηφιακό Μητρώο 
ΔΥΠΑ.

Μάλιστα ο νόμος για να πατάξει την αδήλω-
τη ή υποδηλωμένη εργασία προβλέπει ότι εάν 
κάποιος άνεργος είναι εγγεγραμμένος στο Μη-
τρώο της ΔΥΠΑ, αρχίσει να απασχολείται και δεν 
δηλώσει την απασχόλησή του θα διαγράφεται 
αμέσως από το Ψηφιακό Μητρώο της Υπηρεσίας 
και δεν θα έχει δικαίωμα επανεγγραφής προτού 
παρέλθουν έξι μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης 
παράβασης, εντός δώδεκα μηνών χάνει το δι-
καίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο 
ΔΥΠΑ για δύο έτη.

 Παροχές της που έχουν καταβληθεί σε μία τέ-
τοια περίπτωση αναζητούνται ως αχρεωστήτως 
καταβληθείσες και, με πράξη του Διοικητή της 
ΔΥΠΑ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο. Οι κυ-
ρώσεις επιβάλλονται και σε περίπτωση που η 
απασχόληση γίνεται χωρίς να έχει δηλωθεί ή 
αναγγελθεί αρμοδίως.

Μετατροπή επιδόματος ανεργίας σε 
εργασίας

Όποιος άνεργος είναι δικαιούχος επιδόματος 
ανεργίας από την ΔΥΠΑ βρίσκει δουλειά κατά 
την περίοδο της επιδότησης του από τον ΟΑΕΔ, 
δεν θα χάνει εντελώς το επίδομα του, αλλά θα 
παίρνει το 50% για όσο διάστημα θα διαρκούσε 
η επιδότηση του ταυτόχρονα με την καταβολή 
του μισθού του. Έτσι το επίδομα ανεργίας με-
τατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Ωστόσο, αυτό 
δεν ισχύει σε περίπτωση επαναπρόσληψης του 
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τησης, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν 
τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συ-
μπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν 
το 30ο)

β. Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχό-
λησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό 
κριτήριο κατά την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης χρηματοδότησης

γ. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατο-
μικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφω-
νήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης

δ. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου 
κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίω-
μα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πο-
λίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής 
σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα 
διαρκεί το πρόγραμμα.

ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει 
ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις. Οι δυνητικοί δικαιούχοι επισυνά-
πτουν ηλεκτρονικά – κατά την αίτηση χρηματο-
δότησης (επενδυτική πρόταση) – το πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης. Οι οµογενείς 
ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύ-
θυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση 
ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους 
υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμι-
ση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέ-
λευσης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν σω-
ρευτικά τους ακόλουθους όρους:

• Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να 
δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελλη-
νικής επικράτειας.

• Να πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηρι-
ότητας στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης χρηματοδότησης και το 
αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερο-
μηνία ανάρτησης της απόφασης ένταξης 
πράξεων στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και 
την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (email). Δύναται 
να δοθεί παράταση 30 ημερών πέραν του 
διαστήματος των 60 ημερών μετά από την 

από την αποθήκη μέχρι τη διανομή των προϊό-
ντων ή των υπηρεσιών τους) όπως επιτάσσουν 
οι απαιτήσεις της «4ης Βιομηχανικής Επανάστα-
σης».

Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπερι-
λαμβάνει ενδεικτικά υπηρεσίες τηλεπικοινωνι-
ών (σταθερή-κινητή-διαδικτυακή τηλεφωνία), 
υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων, 
συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κτλ), παροχή 
υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπη-
ρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, 
εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσί-
ες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή λύσεων ασφα-
λείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή 
εξοπλισμού RFID, διαχείριση ηλεκτρονικών 
προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρο-
νικό επιχειρείν, τηλε-εκπαίδευση, σχεδιασμός 
ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία 
με ψηφιακά μέσα κλπ.

Όπως επισημαίνει ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος 
Πρωτοψάλτης «Η ενίσχυση της ψηφιακής οικο-
νομίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 
ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί προτεραι-
ότητα, τόσο για την αύξηση της απασχόλησης, 
όσο και για την βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας».

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής

«Δυνητικοί δικαιούχοι»-ωφελούμενοι της δρά-
σης ορίζονται:

• Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της 
Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι 
οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότη-
σης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση 
του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

• Τα νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις), τα οποία 
λαμβάνουν την ενίσχυση σε συνέχεια της 
έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και 
της ένταξης στη δράση, τηρώντας τις προϋ-
ποθέσεις που θα ορίσει η ΔΥΠΑ.

• Οι δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβο-
λής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδό-
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Το ποσό της ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/
δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 
ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, κατόπιν 
επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διά-
στημα 6 μηνών:

• 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη 
δραστηριότητας στη ΔΟΥ 

• 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του 
α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

• 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη 
του β’ εξάμηνου.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην δια-
κόψει την λειτουργία της επιχείρησής του και να 
λειτουργεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών από 
την έναρξη δραστηριότητας. Σε αντίθετη περί-
πτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας 
επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για 
την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.

 ■ Νέες αλλαγές στη 
καταβολή όλων των 
επιδομάτων του 
ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ 
– Όλα τα επιδόματα 
μέσω προπληρωμένης 
κάρτας

Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να ξεκι-
νήσει η καταβολή της πλειονότητας των κοι-
νωνικών και προνοιακών επιδομάτων, από τα 
επιδόματα τέκνων, το επίδομα γέννησης, έως 
τα επιδόματα ανεργίας, μέσω προπληρωμένων 
καρτών κι όχι με την κατάθεση μετρητών σε τρα-
πεζικούς λογαριασμούς. Πρόκειται για το σύνο-
λο των επιδομάτων που καταβάλλουν ο Οργα-
νισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και η Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ- τ.ΟΑΕΔ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων 
του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί προϋπόθεση 

υποβολή σχετικής αίτησης επιμήκυνσης του 
δικαιούχου και σχετική απόφαση του Προϊ-
σταμένου του ΚΠΑ2.

• Να υποβάλει κάθε δυνητικός δικαιούχος 
μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε 
ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/
νομικής οντότητας).

• Να ενταχθούν στη δράση είτε ως ατομικοί 
επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντο-
τήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές 
μορφές: Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), Ομόρ-
ρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρει-
ών (ΕΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΕΠΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
(ΙΚΕ), Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρ-
θρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 
(Α’ 32).

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν μπορούν να 
μεταβληθούν και πρέπει να ισχύουν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος. Η διάρκεια της επι-
χορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το χρονικό 
διάστημα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης 
δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Τμηματική καταβολή των 14.800 ευρώ 
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ματα του ΟΠΕΚΑ, όπως το επίδομα τέκνου 
και το επίδομα για τη γέννηση,

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

• 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.

Ποια επιδόματα θα ενταχθούν σε 
προπληρωμένη κάρτα

• 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. 

η καταβολή των επιδομάτων μέσω προπληρω-
μένων καρτών και μάλιστα ήδη τα συναρμόδια 
υπουργεία συζητούν με τις 4 συστημικές τρά-
πεζες για την υλοποίηση του μέτρου. Σύμφωνα 
με πληροφορίες με προπληρωμένη κάρτα θα 
καταβάλλονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και 
της ΔΥΠΑ, π. ΟΑΕΔ από το 2023. Σύμφωνα με 
πληροφορίες οι συζητήσεις μεταξύ Υπουργείου 
Εργασίας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης με τις τράπεζες θα ολοκληρωθούν μέσα 
στο φθινόπωρο, προκειμένου να γίνει ο διαγω-
νισμός για την ανάληψη του έργου.

Οι τράπεζες για να αναλάβουν τις νέες κάρτες 
και να τις μοιράσουν στους δικαιούχους θα λά-
βουν για τον πρώτο χρόνο της υλοποίησης του 
μέτρου, δηλαδή το 2023, ποσό ύψους 10 εκατ. 
ευρώ.

Η λύση της προπληρωμένης κάρτας θα διευκο-
λύνει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση του επιδόμα-
τος, οποιασδήποτε κατηγορίας. Ο κάτοχος της 
κάρτας θα συναλλάσσεται άυλα, ηλεκτρονικά, 
μέσω e- shopping, e- banking και άλλες on line 
υπηρεσίες.

Παράλληλα, εξετάζεται να υπάρχει όριο στα 
μετρητά που θα μπορούν να “σηκώσουν” οι δι-
καιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και της 
ΔΥΠΑ. Να σημειωθεί ότι το θέμα της προπληρω-
μένης κάρτας στα επιδόματα είχε θίξει η επιτρο-
πή Πισσαρίδη η οποία ανέφερε ότι η διαφάνεια 
στην χορήγηση των επιδομάτων θα επιτευχθεί 
με την καταβολή των χρημάτων μέσω προπλη-
ρωμένων καρτών και όχι μέσω μετρητών.

Αυτό που εξετάζεται είναι 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) πληρώνεται 
το μισό 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 πληρώνο-
νται μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό του δικαι-
ούχου και ο δικαιούχος μπορεί να “σηκώσει” όλο 
το ποσό.

Οι αλλαγές που θα γίνουν έχουν ως εξής:

• Θα καθιερωθούν προπληρωμένες κάρτες 
και για τα άλλα σημαντικά προνοιακά επιδό-
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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 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.

• Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής 
ανεργίας

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

• Επίδομα επίσχεσης

• Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες

• Ειδικό εποχικό βοήθημα

• Βοήθημα μακροχρονίως ανέργων ύψους 
200 ευρώ για έως 12 μήνες

• Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη

• Επίδομα διαθεσιμότητας

 ■ Τρεις παρεμβάσεις 
για την αύξηση των 
μισθών στον ιδιωτικό 
τομέα
Αργυρώ Μαυρούλη

Την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισο-
δήματος των 2,2 εκατομμυρίων μισθωτών του 
ιδιωτικού τομέα εξετάζει η κυβέρνηση, ενόψει 
του ιδιαίτερα δύσκολου χειμώνα που ακολου-
θήσει λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κό-
στους και των τιμών των προϊόντων.

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.

• 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 
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συνεχείς αυξήσεις του κατώτατου μισθού δεν 
αποτελούν “κίνητρο” για αυξήσεις σε όσους δεν 
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ενώ διαθέ-
τουν εξειδίκευση και εμπειρία στον κλάδο που 
εργάζονται.

 Η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί 
λόγω της εκτόξευσης του κόστους διαβίωσης 
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.

 Νέα αύξηση του κατώτατο το 2023

 Κι ενώ οι μισθοί για την πλειοψηφία των εργα-
ζομένων στον ιδιωτικό τομέα παραμένει στον 
«πάγο» λόγω της μη καταβολής των τριετιών, η 
κυβέρνηση θα ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων 
με τους κοινωνικούς εταίρους και επιστημονι-
κούς φορείς για την 4η αύξηση του κατώτατου 
μισθού το πρώτο τρίμηνο του 2023. 

Ο κατώτατος μισθός, μετά από 10 ολόκληρα 
χρόνια αναμένεται να διαμορφωθεί στα προ 
μνημονίων επίπεδα, φτάνοντας τα 751 ευρώ, 
προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά των 
χαμηλόμισθων που πιέζονται από τον πληθωρι-
σμό και το ενεργειακό κόστος.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων Κωστής Χατζηδάκης έχει ήδη επισημάνει ότι 
θα η διαδικασία διαμόρφωσης του νέου κατώ-
τατου μισθού θα επισπευσθεί και ο διάλογος θα 
ξεκινήσει στις αρχές της νέας χρονιάς, ώστε να 
αποφασιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος 
κατώτατος μισθός την άνοιξη του 2023. 

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ο κατώτατος μισθός 
έχει αυξηθεί για 3η συνεχόμενη φορά μετά το 
2019, φτάνοντας τα 713 ευρώ (1η/2/2019 αυξή-
θηκε κατά 11%, 1η/1/2022 αυξήθηκε κατά 2% και 
1η/5/2022 κατά 7,5%).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετημένη διαδι-
κασία, η διαβούλευση για τον νέο μισθό επρό-
κειτο να ξεκινήσει τέλη Φεβρουαρίου, ώστε να 
ισχύσει ο νέος μισθός από 1η Ιουλίου. Ωστόσο, 
και το 2023 η διαβούλευση θα ξεκινήσει νωρί-
τερα και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο, ώστε να 
ολοκληρωθεί εντός τριμήνου και ο νέος κατώ-

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ανώτατο κυβερ-
νητικό επίπεδο συζητείται πέρα από τη νέα αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού το πρώτο τρίμηνο 
του 2023 για 650.000 εργαζόμενους και το «ξε-
πάγωμα» των τριετιών (επίδομα προϋπηρεσίας) 
για τους υπόλοιπους μισθωτούς του ιδιωτικού 
τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί το εισόδημα 
τους.

Ο περιορισμός της ανεργίας στο 12,5% τον Μάϊο, 
η διατήρηση και η περαιτέρω μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών το 2023, αλλά και η έξοδος 
της χώρας από το Μνημόνιο και την υψηλή επο-
πτεία, «ανοίγουν» τον δρόμο για την ενεργοποί-
ηση του επιδόματος προϋπηρεσίας, μετά από 
δέκα χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι το 2012, με την 
6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (δεύτερο 
μνημόνιο) ενεργοποιήθηκε ο όρος ότι για οποια-
δήποτε μισθολογική μεταβολή προσαύξηση μι-
σθού λόγω προϋπηρεσίας, θα έπρεπε η ανεργία 
να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό, κάτω 
του 10%.

Σύμφωνα με εργατολόγους, μετά την εφαρμο-
γή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του 
2012, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον 
ιδιωτικό τομέα είδαν τους μισθούς τους, που 
προέρχονταν κυρίως από κλαδικές συμβάσεις, 
όχι μόνο να «παγώνουν» λόγω της μη καταβο-
λής του επιδόματος προϋπηρεσίας για δέκα 
ολόκληρα χρόνια, αλλά απεναντίας να μειώ-
νονται έως και 40% με μονομερή απόφαση του 
εργοδότη λόγω των οικονομικών προβλημάτων 
της κρίσης.

Μάλιστα, σε δεκάδες κλάδους «διαλύθηκαν» τα 
εργοδοτικά κλαδικά σωματεία κατά την διάρ-
κεια 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 ατομικών ή επιχει-
ρησιακών συμβάσεων κατώτερες ωστόσο των 
τελευταίων κλαδικών.

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 
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χυρώσει την πρώτη τριετία, εξακολουθούσε να 
παίρνει την ανάλογη προσαύξηση 10%. Ωστόσο, 
δε μπορούσε να διεκδικήσει προσαύξηση για τη 
δεύτερη και την τρίτη τριετία.

Αντίθετα οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν 
μετά την εφαρμογή του νόμου έχασαν το δικαί-
ωμα της προσαύξησης του μισθού τους λόγω 
προϋπηρεσίας με αποτέλεσμα μέχρι και σήμε-
ρα να αρκούνται στον κατώτατο μισθό ο οποίος 
σύμφωνα με τους δανειστές έπρεπε να κατα-
βάλλεται ως «μοναδιαία αξία», χωρίς να προ-
σμετρώνται σε αυτόν τα χρόνια προϋπηρεσίας 
ή το έτος πρόσληψης.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, πιθανότατα 
από την 1η Ιανουαρίου του 2023, βρίσκεται στις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης για 1,2 εκατ. 
εργαζόμενους και εκατοντάδες χιλιάδες επιχει-
ρήσεις του ιδιωτικού τομέα, πριν τη νέα αύξηση 
του κατώτατου μισθού την άνοιξη του 2023.

Το οικονομικό επιτελείο αναζητά δημοσιονομι-
κό χώρο περίπου 49 εκατ. ευρώ για την περαι-
τέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, 
προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και να αυξηθεί το εισόδημα 
των εργαζομένων. Πρόκειται για απόφαση που 
εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής δέ-
σμευσης για συνολική μείωση του μη μισθο-
λογικού κόστους κατά 5 μονάδες την περίοδο 
2020- 2023.

Η επιπλέον μείωση των εισφορών κατά 0,6 μονά-
δες θα οδηγήσει σε «ανακούφιση» εργαζομένων 
και επιχειρήσεων το συνολικό ύψος της οποίας 
θα κυμαίνεται σε ετήσια βάση από 51,36 ευρώ 
για μεικτό μισθό 713 ευρώ έως και 144 ευρώ για 
μεικτό μισθό έως 2.000 ευρώ.

Μετά τη τελευταία μείωση των εισφορών της 
επικουρικής ασφάλισης κατά 0,5% από την 1η 
Ιουνίου 2022 και την μείωση 0,9% τον Ιούνιο 
του 2020, αλλά και τη διατήρηση της έκτακτης 
μείωσης 3 ποσοστιαίων μονάδων τον Ιανουάριο 
του 2021, η οποία ισχύει και φέτος, το μη μισθο-
λογικό κόστος έχει μειωθεί συνολικά κατά 4,4% 
στο διάστημα 2020- 2022.

τατος μισθός να τεθεί σε εφαρμογή ακόμη και 
από την 1η Απριλίου, αν όχι από την 1η Μαΐου. 
H κυβέρνηση θα φέρει νομοθετική διάταξη πριν 
το τέλος του έτους για την αλλαγή του χρονο-
διαγράμματος διαμόρφωσης του κατώτατου μι-
σθού και την επίσπευση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι από την 1η Μαΐου 2022 ο κατώ-
τατος μισθός αυξήθηκε στα 713 ευρώ από 663 

ευρώ προηγουμένως. Δεδομένου ότι καταβάλ-
λονται 14 μισθοί το χρόνο, οι περίπου 650.000 
εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο 
μισθό κέρδισαν έναν επιπλέον μισθό ετησίως. 
Οι μισθωτοί με πολλές τριετίες είχαν επιπλέον 
όφελος 213 ευρώ. Δηλαδή ο μισθός για τον ερ-
γαζόμενο με τρεις τριετίες ανέρχεται στα 926 
ευρώ συν δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και το 
επίδομα αδείας. 

Μάλιστα αν προστεθεί και το επίδομα γάμου 
10% για τους έγγαμους, ο μισθός ξεπερνάει τα 
1.000 ευρώ.

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου του 
2012 ο κατώτατος μισθός συρρικνώθηκε στα 
586 ευρώ ( 510 για τους νέους) από τα 751, ενώ 
πάγωσαν και οι τριετίες με αποτέλεσμα να στα-
ματήσει η εξέλιξή τους το Φεβρουάριο του εν 
λόγω έτους. Αυτό σημαίνει ότι αν ο αμειβόμενος 
με τον κατώτατο μισθό είχε προλάβει να κατο-
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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
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