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Γράμμα σύνταξης 

Υπό αμφισβήτηση η σήμανση τροφίμων μέσω 
του Nutri-score - Πολλαπλασιάζονται οι αντι-
δράσεις και από Ευρωπαίους επιστήμονες 
Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Μάνου Ιωάννη 
Στην εφημερίδα τα ΝΕΑ 

Στα έδρανα του ευρωκοινοβουλίου 
στις Βρυξέλλες έχει μεταφερθεί πλέ-
ον η πανευρωπαϊκή προσπάθεια για 
την ανάδειξη της υπεροχής της Με-
σογειακής Διατροφής, έναντι άλλων 
διαιτητικών μοντέλων και η έντονη 
κριτική στο σύστημα Nutriscore. Η 
χώρα μας, μέσω του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας σε ρόλο συ-
ντονιστή και της «Πρωτοβουλίας» δι-
έγνωσε έγκαιρα το πρόβλημα που θα 
προκληθεί με την εφαρμογή του πα-
ραπλανητικού συστήματος σήμαν-
σης τροφίμων Nutri-score και ήρθε 
άμεσα σε επαφή με παραγωγικούς 
φορείς. Το προωθούμενο σύστημα 
και ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί-
ται, αδικεί την διατροφική αξία των 
μεσογειακών προϊόντων, κατατάσ-
σοντας προϊόντα όπως το ελαιόλαδο 

σε χαμηλότερη κατηγορία από άλλα επεξεργασμένα. Δυστυχώς «ενοχοποιεί» 
συλλήβδην τρόφιμα, λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και σάκ-
χαρα, ή λόγω υψηλής θερμιδικής αξίας, μη λαμβάνοντας υπόψη άλλα κρίσιμα 
χαρακτηριστικά, όπως την περιεκτικότητα σε χρήσιμα και υγιεινά συστατικά 
(βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, κ.λπ), αλλά κυρίως το ποσοστό διαχρονικής συμμε-
τοχής τους σε μια ισορροπημένη δίαιτα. Πρόσφατα, μαζί με τον Πρόεδρο του 
ΒΕΑ Παύλο Ραβάνη, βρεθήκαμε στις Βρυξέλες όπου έλαβε χώρα εκδήλωση 
που οργανώθηκε από Ευρωβουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας “renew 
Europe”, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού think tank COMPETERE και ήταν 
προσκεκλημένοι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφικής επιστήμης, εκπρόσω-
ποι Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οργανώσεων καταναλωτών, όπως και το 
Β.Ε.Α, που συμμετείχε ως επικεφαλής της «Πρωτοβουλίας για ένα Αποτελεσμα-
τικό σύστημα Διατροφικής Εκπαίδευσης». Οι αντιδράσεις από πολλές Ευρωπα-
ϊκές χώρες για την υιοθέτηση ενός άλλου μοντέλου σήμανσης των προϊόντων 
αναμένεται να είναι κατακλυσμιαίες, γι’ αυτό και υπάρχουν δεύτερες σκέψεις 
για την εφαρμογή του Nutri-score. 

Το προωθούμενο από μερίδα εταιρειών τροφίμων και ήδη σε εφαρμογή, σε 
εθελοντική βάση, συστήματος επισήμανσης τροφίμων, Nutri–Score, έχει δημι-
ουργήσει επιφυλάξεις και ενστάσεις, μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων 
των Χωρών της Ε.Ε. ιδιαιτέρως επειδή ως σύστημα, αποτυγχάνει να συμπερι-
λάβει την Μεσογειακή και Σκανδιναβική διατροφή. Ο αλγόριθμος, στον οποίον 
έχει βασιστεί το σύστημα Nutri–Score, θα έπρεπε να περικλείει τα δεδομένα 
αυτών των δύο μορφών διατροφής, ώστε να παρέχει στους καταναλωτές την 
πλήρη πληροφόρηση για να τους βοηθήσει, στις διατροφικές τους επιλογές.

Στο Ευρωκοινοβούλιο επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει διασφάλιση 
της απαραίτητης ενημέρωσης των Ευρωπαίων καταναλωτών, ώστε να κάνουν 
υγιεινές, ισορροπημένες και βιώσιμες επιλογές για τη διατροφή τους. Κύρι-
ος σκοπός της συνάντησης, αποτέλεσε η αναλυτική επιστημονική προσέγγιση 
για την διαμόρφωση ενός συστήματος εμπρόσθιας επισήμανσης (FoP labelling 
reform), που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, να 
προωθήσουν υγιεινά και βιώσιμα πρότυπα διατροφής, με σεβασμό στην ελευ-
θερία επιλογής του κοινού και με εγγυήσεις για τη διατήρηση των τοπικών ή 
εθνικών πολιτισμικών παραδόσεων στην διατροφή και στις διαιτητικές συνή-
θειες των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Ένα εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης τροφίμων θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη, δύο παραμέτρους: το θρεπτικό προφίλ και την θέση που έχει το προϊ-
όν, στις διατροφικές συνήθειες των πληθυσμών της Ε.Ε. Ένα υπερ-απλουστευ-
τικό σύστημα, όπως το Nutri–Score, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο, την αξία 
πολλών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, οδηγώντας σε επιλογές υπερ-ε-
πεξεργασμένων τροφίμων, καθώς και τις επιπτώσεις που μπορεί να επέλθουν 
από αυτό, σε μεγάλο πλήθος μικρών και μεσαίων κυρίως, παραγωγικών επιχει-
ρήσεων των κλάδων διατροφής. 
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 ● Μεταποίηση 
και ενέργεια - Οι 
προκλήσεις και  
οι “νάρκες”
Του Παύλου Ραβάνη 
Προέδρου του ΒΕΑ

Oι συνεχείς ανατιμήσεις στην ενέργεια έχουν προστε-
θεί στο ήδη επιβαρυμένο κλίμα για τη μικρομεσαία 
παραγωγική, μεταποιητική επιχείρηση. Μετά και τις 
δυσμενείς γεωπολιτικές εξελίξεις, ήταν πλέον μονόδρο-
μος οι δραστικές παρεμβάσεις από την πλευρά της κυ-
βέρνησης, ώστε να αναχαιτιστεί το κύμα της ακρίβειας. 
Ωστόσο, τα θετικά μεν, αλλά πρόσκαιρα πυροσβεστικά 
μέτρα, δεν αρκούν για την επιβίωση και πολύ περισ-
σότερο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σύμφωνα 
με πρόσφατη έρευνα του Επιμελητηρίου, στο 66% των 
επιχειρήσεων, η λειτουργία τους επηρεάζεται πολύ από 
την αύξηση της ενέργειας, με σημαντικότερη πηγή ενέρ-
γειας, την ηλεκτρική. Μάλιστα, ένας στους τρεις επιχει-
ρηματίες, δεν γνωρίζει ή δεν μπορεί να υπολογίσει με 
ακρίβεια, το ποσοστό αύξησης των τιμολογίων ενέργει-
ας για την επιχείρησή του. Κατά μέσο όρο, το κόστος της 
ενέργειας, τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε κατά 85%. Οι 
μισοί επιχειρηματίες, βίωσαν αύξηση πάνω από 90%. 

Ενδεικτικά, πριν τις αυξήσεις, το κόστος ενέργειας, ως 
προς το συνολικό τζίρο της επιχείρησης, αντιπροσώ-
πευε κατά μέσο όρο 25%. Μετά τις αυξήσεις, το κόστος 
ενέργειας ως προς το συνολικό τζίρο της επιχείρησης, 
αντιπροσωπεύει πλέον κατά μέσο όρο το 36%.

Η εκτίναξη του κόστους ενέργειας, επηρεάζει ήδη, ση-
μαντικά, τη ρευστότητα όλων των επιχειρήσεων. Ήδη, η 
μια στις τέσσερις επιχειρήσεις, έχουν σειρά ανεξόφλη-
των λογαριασμών. Είναι προφανές, ότι οι μικρομεσαίες 
παραγωγικές επιχειρήσεις, δεν θα μπορέσουν να απορ-
ροφήσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους, με 
αποτέλεσμα, είτε να αναγκαστούν να το μετακυλήσουν 
στους καταναλωτές, είτε να οδηγηθούν σε μειωμένο κύ-
κλο εργασιών τους και άρα στον κίνδυνο περισσότερων 
«λουκέτων». Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, 
πρότεινε εγκαίρως, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ρυθμί-
σεων και μέτρων, τόσο για το δομικό εκσυγχρονισμό του 
ενεργειακού κλάδου, όσο και για την άμεση προστασία 
της μικρομεσαίας βιοτεχνικής επιχείρησης. 

Κορωνίδα των προτάσεων μας, αποτελεί η μείωση του 
Ε.Φ.Κ. από 0,7 ευρώ/λίτρο σε 0,5 ευρώ /λίτρο με στόχο 
την ελάφρυνση του οικονομικού κόστους με το οποίο 
επιβαρύνεται το καταναλωτικό κοινό και οι επιχειρή-
σεις, στο πλαίσιο προώθησης πολιτικών άμβλυνσης 
των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Άλλωστε 
η μείωση της τιμής των καυσίμων, θα αύξανε την κατα-

νάλωση, θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση των ισχυρών 
πληθωριστικών πιέσεων και θα περιόριζε τις όποιες 
απώλειες εσόδων θα προέκυπταν από την οποιαδήποτε 
μείωση των φόρων. 

Σημαντική στήριξη, θα ήταν να δοθεί στις βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, ποσοστό επιδότησης 80% επί της ρήτρας 
αναπροσαρμογής του ρεύματος, σχετιζόμενης με την 
χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ακόμη, να δοθεί επιδότηση της αύξησης της ενέργειας, 
που καταγράφεται στα τιμολόγια, με τη μορφή άτοκου 
δανείου, ή επιστρεπτέας προκαταβολής, για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος της ρευστότητας. Συγκεκριμέ-
να, έχοντας σαν βάση τις τιμές ενέργειας του 2021, να 
επιδοτηθεί αναδρομικά, η αύξηση των τιμολογίων ενέρ-
γειας, για κάθε μήνα ή δίμηνο, σε κάθε βιοτεχνία στην 
οποία αποδεδειγμένα (βάσει ΚΑΔ), η ενέργεια αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του κοστολογί-
ου της. Να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος, σε περισσότερες από 6 δόσεις, να 
επιδοτηθούν οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη στο 100% 
και να γίνει επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση, 
μετά τη λήξη της ενεργειακής κρίσης.

Για τη μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση της ενεργειακής 
εξάρτησης άλλωστε, το Β.Ε.Α ήδη, έχει προτείνει την κα-
τάρτιση ενός σχεδίου χρηματοδοτικών ενισχύσεων, με 
κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν, είτε 
στην αγορά μηχανημάτων χαμηλότερης ενεργειακής 
κλάσης, είτε και στην εγκατάσταση και αξιοποίηση μο-
νάδων ΑΠΕ και ενεργειακών κοινοτήτων.

Η ελληνική κυβέρνηση, σε συντονισμό με τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, πρέπει να επιμείνουν στη δη-
μιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού μηχανισμού, που 
θα δίνει πρόσβαση στα μέλη της Ε.Ε., προκειμένου, σε 
αυτήν την διπλή, πρωτόγνωρη κρίση, να στηριχθούν 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, για να περιοριστεί η έκτα-
ση των ζημιών και να διασωθούν θέσεις εργασίας. 

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

 ■ Ένα δισ. σε 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις από 
το νέο ΕΣΠΑ το 
επόμενο δίμηνο 
- Ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Γιάννης 
Τσακίρης στο Δ.Σ του 
Β.Ε.Α

Τις δυο πρώτες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-
2027 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που 
θα τρέξουν το επόμενο δίμηνο συνολικού προ-
ϋπολογισμού 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ανακοί-
νωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Γιάννης Τσακίρης, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ και τις 
Δημόσιες επενδύσεις, κατά την διάρκεια του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Αθήνας. Συνολικά, μέσω του νέου 
ΕΣΠΑ, αναμένεται να διατεθούν περί τα 4 δισ. 
ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 3 δις. ευρώ 
μέσω δράσεων και 1 δις ευρώ μέσω χρηματοδο-
τικών εργαλείων. 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύ-
λος Ραβάνης, επισήμανε ότι το νέο ΕΣΠΑ είναι 
ένα πολύτιμο εργαλείο, που μπορεί να δώσει 
ανάσα στις επιχειρήσεις και να κινητοποιήσει 
τη στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

«Το Επιμελητήριο έχει επισημάνει επανειλημ-
μένα την ανάγκη να δοθούν λύσεις στο πρό-
βλημα της ρευστότητας. Χωρίς συνθήκες επαρ-

κούς χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, δεν 
μπορούν να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες και 
επενδύσεις. Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να στηριχθεί 
σε μια σαφή στρατηγική, η οποία θα κατευθύ-
νει πόρους στην επιχειρηματικότητα, στις επεν-
δύσεις, στην εξωστρέφεια. Δεν έχουμε πια την 
πολυτέλεια για έργα βιτρίνας, ούτε για σπατάλη 
πόρων σε αποσπασματικές και άστοχες δράσεις. 
Τώρα, χρειάζεται στόχευση, σχέδιο και αποτε-
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Ανταποδοτικές  
Υπηρεσίες Β.Ε.Α  
προς τα Μέλη
Περισσότερες πληροφορίες
στη σελίδα 74

λεσματικότητα», επισήμανε ο κ. Ραβάνης.

Όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, οι δυο δράσεις του προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» θα τρέξουν ως εξής:

-Η πρώτη δράση αφορά στην «Ψηφιακή Μετά-
βαση των ΜμΕ» με τον πρώτο κύκλο προκηρύ-
ξεων να περιλαμβάνει πόρους 300 εκατ. ευρώ. Η 
υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τέλος Οκτωβρί-
ου και θα αφορά χρηματοδοτήσεις επιχειρημα-
τικών σχεδίων επιχειρήσεων με χαμηλή ψηφια-
κή ετοιμότητα.

-Η δεύτερη δράση αφορά στην «Πράσινη Μετά-
βαση των ΜμΕ» που περιλαμβάνει πόρους 700 
εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει 
τέλος Νοεμβρίου και αφορά στην αναβάθμιση 
της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ με την 
αξιοποίηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλ-
λον και οι οποίες θα καταστήσουν τις επιχειρή-
σεις περισσότερο ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης πρόσκλησης, σύμφωνα με 
τον κ. Τσακίρη, εκτός της επιχορήγησης των πα-
ραγωγικών παγίων θα επιχορηγείται και η εγκα-
τάσταση ηλιακών panels σε ΜμΕ, για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια κατανάλωση, όχι 
όμως για «net metering». Στόχος της δράσης εί-
ναι η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κό-
στους των ΜμΕ.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στις 
παραπάνω δράσεις, λαμβάνουν ενισχύσεις με 
τη μορφή της επιχορήγησης και οι υποβολές 
των σχεδίων από τους ενδιαφερόμενους θα γί-
νουν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αξιολόγησή 
τους θα γίνει με τη διαδικασία FIFO (First In-First 

Out). Έτσι, δεν αποκλείεται οι πρώτες εκταμι-
εύσεις να γίνουν ακόμη και πριν το τέλος του 
έτους. Μάλιστα, ο κ. Τσακίρης επισήμανε, ότι η 
ένταξη μιας ώριμης επένδυσης μπορεί να λάβει 
έγκριση, ακόμη και σε διάστημα μόλις ενός μη-
νός, από την υποβολή της αίτησης.

 ■ Διαχείριση αποβλή-
των Κλωστοϋφα-
ντουργικών προϊό-
ντων - Σύντομα η ΚΥΑ 
για τη δημιουργία Φο-
ρέα Ανακύκλωσης

Την άμεση σύνταξη της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, για το σχεδιασμό και την οργάνω-
ση Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από παρα-
γωγούς και εισαγωγείς, ζήτησε από εκπροσώ-
πους της κυβέρνησης ο Πρόεδρος του Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης.

Το θέμα παρουσιάστηκε σε ειδικήενημερωτική 
εκδήλωση, που διοργάνωσε το Β.Ε.Α., ως Μέλος 
του Δικτύου Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), 
στο πλαίσιο της κατεύθυνσης που δίνεται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κυκλική οικονο-
μία, με παρουσία δεκάδων κλωστοϋφαντουρ-
γών- μέλη του Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία, μέχρι το τέλος 

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

του 2023, η Ελλάδα καλείται να εφαρμόσει το 
«Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγω-
γού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων», με 
αποτέλεσμα όλοι οι παραγωγοί – εισαγωγείς 
κλωστουφαντουργικών, να είναι υποχρεωμένοι 
να σχεδιάσουν και να οργανώσουν Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε δια-
φορετική περίπτωση, θα βρεθούν αντιμέτωποι 
με υπέρογκα πρόστιμα, καθώς υποχρεούται να 
συμμετάσχουν σε εγκεκριμένο συλλογικό σύ-
στημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΚΠ ως μέλη.

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου, οι επιχειρήσεις καλούνται να 
αποκτήσουν την υποδομή και τα συστήματα 
διαχείρισης όλων των ειδικών ρευμάτων απο-
βλήτων, σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστη-
μα, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να 
περιοριστεί ή να ανασταλεί ο ρόλος που πρέπει 
να έχουν οι παραγωγοί.

«Κάτι, που ήδη διαφαίνεται σε κρατικές πρωτο-
βουλίες, όπως η δημιουργία των ολοκληρωμέ-
νων κέντρων διαχείρισης αποβλήτων, όπου οι 
εργολάβοι – διαχειριστές των χώρων συμβάλλο-
νται απευθείας με το κράτος ή την Περιφέρεια, 
και όχι με τα συστήματα των παραγωγών. Επει-
δή με την καθιέρωσή του, η ευθύνη για την επε-
ξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής των κλω-
στοϋφαντουργικών προϊόντων θα βαρύνει τους 
παραγωγούς, θέλουμε να γνωρίζουμε εγκαίρως, 
πότε και πώς θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία 
αυτή. Μόνο έτσι, θα καταστεί δυνατή η διασφά-
λιση των επαρκών επενδύσεων, υποδομών και 
τεχνολογιών, για την αποτελεσματική συλλογή 
και επεξεργασία των κλωστοϋφαντουργικών 
αποβλήτων», τόνισε ο κ. Ραβάνης.

Από την πλευρά του ο Γεν. Γραμματέας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠ.ΕΝ. κ. Πέτρος 
Βαρελίδης, στην τοποθέτησή του, διαβεβαίωσε 
ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την κυβέρ-
νηση να υποκαταστήσει τον ιδιωτικό τομέα, επι-
σημαίνοντας ότι εντός εξαμήνου, θα εκδοθεί η 
απαιτούμενη ΚΥΑ για την έγκαιρη προετοιμασία 
των εισαγωγέων και παραγωγών. Μάλιστα, ο κ. 
Βαρελίδης δεσμεύτηκε ότι στο διάλογο για τη 
σύνταξη της ΚΥΑ και τη διαμόρφωση του πλαι-

σίου, θα συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι των 
μικρομεσαίων επιχειρηματιών μέσω του Β.Ε.Α. 
Σύμφωνα με τον κ. Βαρελίδη, ανά κάτοικο ανα-
λογούν ετησίως 6 κιλά απόβλητα ρούχων και 2 
κιλά παπούτσια, τονίζοντας ότι είναι άμεση η 
ανάγκη της ορθής διαχείρισής τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ήταν και η τοποθέτη-
ση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Νίκου Χιωτά-
κη, ο οποίος έκρινε απαραίτητη τη συμβολή του 
Β.Ε.Α στη διαμόρφωση της ΚΥΑ, επιμένοντας ότι 
τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απο-
βλήτων, είναι σωστό να γίνουν από τους Παρα-
γωγούς – Εισαγωγείς ΚΠ.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιά-
στηκαν από τους Αδαμάντιο Σκορδίλη, Δρ. Χη-
μικό Μηχανικό, το μοντέλο της «Διευρυμένης 
Ευθύνης Παραγωγού Κλωστοϋφαντουργικών 
Προϊόντων» και από το Στέφανο Κομνηνό, Σύμ-
βουλο Διοίκησης Β.Ε.Α. οι απαραίτητες επόμε-
νες ενέργειες για τη δημιουργία του Συλλογικού 
Συστήματος, εκ μέρους του κλάδου.

Αναλυτικότερα, ο κ. Σκορδίλης Χημικός Μηχα-
νικός, παρουσιάζοντας ενημερωτικό οδηγό για 
την διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού Κλω-
στοϋφαντουργικών Προϊόντων, ανέφερε ότι η 
κλωστοϋφαντουργία είναι ο τέταρτος σε μέγε-
θος κλάδος που ρυπαίνει το περιβάλλον. Συ-
γκεκριμένα, προξενεί παγκοσμίως το 10% των 
εκπομπών CO2-eq, το 25% σε χρήση εντομοκτό-
νων και το 11% σε χρήση φυτοφαρμάκων.

Η έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
αρχικά εξαρτάται από την επιλογή της ίνας. Για 
παράδειγμα, η παραγωγή περίπου 25 εκατομμυ-
ρίων τόνων βαμβακιού, ευθύνεται για περίπου 
το 2,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης νερού. Η 
παραγωγή συνθετικών ινών, με βάση ορυκτές 
πρώτες ύλες, από την άλλη πλευρά, κατανά-
λωνε 98 εκατομμύρια τόνους μη ανανεώσιμων 
πόρων κάθε χρόνο. Μετά τη συσκευασία και την 
κατασκευή, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 
ευθύνεται για τη μεγαλύτερη κατανάλωση πλα-
στικού.

Σήμερα, παράγονται παγκοσμίως 92 εκατ. τόνοι 
Απόβλητα Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων, 
ενώ το 2030 αναμένεται αύξηση 60% σε σύγκρι-
ση με το 2015, την ώρα που η ανακύκλωσή των 
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ΑΚΠ παγκοσμίως, δεν ξεπερνά το 1% και στην 
Ελλάδα η ανακύκλωση ρούχων είναι σχεδόν 
μηδενική. Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2023, οι παραγωγοί – εισαγωγείς ΚΠ, υποχρεού-
νται να σχεδιάσουν και να οργανώσουν Συστή-
ματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, για το σύνολο 
των προϊόντων που διαθέτουν στην Ελληνική 
αγορά.

Από την πλευρά του ο κ. Κομνηνός επισήμανε, 
ότι «ο κλάδος ένδυσης & υπόδησης, παραγωγοί 
και εισαγωγείς, έχουν αποδείξει ότι είναι ευαι-
σθητοποιημένοι σε ό,τι αφορά στην προστασία 
του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση. Είμα-
στε αισιόδοξοι, ότι όλοι οι «υπόχρεοι» προχω-
ρούν συντονισμένοι από τους Συνδέσμους και 
Επιμελητήριά τους, στη δημιουργία ενός αποτε-
λεσματικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης».

Ειδικότερες παρεμβάσεις έκαναν ο Αντ. Μακρής 
– Πρόεδρος ΣΕΛΠΕ, και ο Μ. Καραμπίνης – Σύμ-
βουλος Δ.Σ. ΣΚΕΕ & ΕΛΣΕΒΒΥΕ, που τόνισαν τη 
σημασία της πρωτοβουλίας και επεσήμαναν 
πως η Πολιτεία πρέπει να εμπιστευτεί τους πα-
ραγωγούς – εισαγωγείς κλωστουφαντουργικών 
προϊόντων, γιατί εκείνοι μπορούν καλύτερα να 
πετύχουν τους στόχους ανακύκλωσης.

 ■ Συνάντηση Διοίκη-
σης του Β.Ε.Α. με τον 
Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων

Ο Πρόεδρος Π. Ραβάνης και ο Ά  Αντιπρόεδρος 
Κ. Δαμίγος, συναντήθηκαν με τον Υπουργό κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη, με κεντρικό θέμα συζήτησης 
τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 
μικρομεσαίοι και ειδικότερα οι βιοτεχνικές επι-
χειρήσεις.

Ενεργειακή κρίση, χρηματοδότηση των ΜμΕ και 
προτάσεις του Β.Ε.Α. για ελάφρυνση, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της συνάντησης.

 ■ Τα προβλήματα των 
αρτοποιών στη συνά-
ντηση του Προέδρου 
του ΒΕΑ Π. Ραβάνης 
και με την «Συντεχνίας 
Αρτοποιών»

Η κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κό-
στους των αρτοποιών λόγω του κόστους ενέρ-
γειας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης 
του προεδρείου της «Συντεχνίας Αρτοποιών 
Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων» με τον 
πρόεδρο και τα μέλη της Διοίκησης του Β.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος της Συντεχνίας και Μέλος του Δ.Σ. 
του Β.Ε.Α. κ. Παναγιώτης Σαχινίδης και ο κ. Ιά-
σων Καπλάνης Μέλος του Δ.Σ. της Συντεχνίας 
και του Β.Ε.Α. εξέθεσαν στην Διοίκηση του Β.Ε.Α. 
την κατάσταση των αρτοποιείων με στοιχεία 
που έχουν από όλες τις Περιφέρειες και συζή-
τησαν τις προτάσεις τους για στήριξη από την 
Κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι: 

• Η πίεση των μικρομεσαίων λόγω ανατιμήσε-
ων, είναι ασφυκτική.

• Η τιμή του φυσικού αερίου και ρεύματος εί-
ναι ζωτικής σημασίας για τον κλάδο που με-
τρά ήδη επιχειρήσεις με μεγάλες ζημιές και 
αρκετές που κλείνουν.

• Η Συντεχνία, δηλώνει αντίθετη με τα μέτρα 
που εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, για το «καλά-
θι του νοικοκυριού», που σπρώχνει τον κα-
ταναλωτή στις μεγάλες αλυσίδες, σε βάρος 
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

θέμα: «Empower Consumers – FoP- Μεταρρύθ-
μιση των ετικετών – Υγεία, Γνώση, Ελευθερία», 
που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διοργανωτές της εκδήλωσης, ήταν η Ιταλική Δε-
ξαμενή σκέψης «COMPETERE», η Φιλοευρωπαϊ-
κή και Κεντρώα Πολιτική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (Renew Europe) και το Φιλελεύθε-
ρο Κόμμα της Ισπανίας «Ciudadanos». Η συγκε-
κριμένη διοργάνωση, φιλοξενήθηκε από τον 
Ισπανό ευρωβουλευτή Jordi Canas.

Κύριος σκοπός της συνάντησης, ήταν η ανα-
λυτική επιστημονική προσέγγιση για την δια-
μόρφωση ενός συστήματος εμπρόσθιας επισή-
μανσης (FoP labelling reform), που θα επιτρέψει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, 
να προωθήσουν υγιεινά και βιώσιμα πρότυπα 
διατροφής, με σεβασμό στην ελευθερία επιλο-
γής του κοινού και με εγγυήσεις για τη διατή-
ρηση των τοπικών ή εθνικών πολιτισμικών πα-
ραδόσεων στην διατροφή και στις διαιτητικές 
συνήθειες των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Ειδικοί επιστήμονες, όπως ο κ. M.Carruba (Παν/
μιο Μιλάνου), άσκησε έντονη κριτική στο σύ-
στημαNutriscore, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν 
μελέτες που να συμπεραίνουν ότι η χρήση του 
μπορεί να επηρεάσει θετικά τις διαιτητικές συ-
νήθειες των καταναλωτών, διότι δεν προσφέρει 
καμία υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων που 
αφορούν τον συνδυασμό της κατάλληλης κατα-
νάλωσης τροφίμων και την συνολική σύνθεση 
της δίαιτας». 

Ο κ. Estruch (Παν/μιο Βαρκελώνης), αναφέρθηκε 
στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις 
σχετικά με την “εξατομικευμένη διατροφή”, ιδι-
αίτερα για άτομα που πάσχουν από διάφορες 
μεταβολικές ασθένειες, καταλήγοντας στο συ-
μπέρασμα ότι «σχετικά σύντομα η ανάπτυξη 
νέων ψηφιακών εργαλείων, όπως η Τεχνητή Νο-
ημοσύνη (Artificial Intelligence), σε συνδυασμό 
με την γονιδιακή μελέτη του DNA, θα προσφέ-
ρουν δυνατότητες διαμόρφωσης εξατομικευ-
μένης δίαιτας, προσαρμοσμένης στις ατομικές 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την 
καθιέρωση σε ευρεία κλίμακα αυτού του τύπου 
διατροφής».

της μικρής επιχείρησης.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης, κατά την 
διάρκεια της συνάντησης, ανέφερε ότι: «Αντα-
ποκρινόμενοι άμεσα, στην έκκληση του κλάδου 
των αρτοποιών, ο οποίος εκπροσωπείται από 
εκατοντάδες Μέλη στο Βιοτεχνικό Επιμελητή-
ριο της Αθήνας (Β.Ε.Α.), θα στηρίξουμε τα αιτή-
ματά τους και θα τα συμπεριλάβουμε στις προ-
τάσεις μας για λήψη άμεσων δραστικών μέτρων, 
για τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Ολοκληρω-
μένο πλαίσιο προτάσεων, θα παρουσιάσει το 
Β.Ε.Α, στις συναντήσεις που ζήτησε να έχει άμε-
σα, με τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των 
κομμάτων». 

 ■ Nutri – score - Ηχηρή 
η αντίδραση ευρω-
παίων επιστημόνων 
και παραγωγικών 
φορέων. Σημαντική 
η εκπροσώπηση της 
«Πρωτοβουλίας» από 
το Β.Ε.Α.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις επιστημονικών, 
επαγγελματικών και άλλων φορέων της αγοράς 
και των καταναλωτών, για την πρώιμη και μη θε-
σμική προσπάθεια επιβολής του Nutriscore, ως 
επίσημο σύστημα επισήμανσης στην ΕΕ, πριν 
από τις αναμενόμενες προτάσεις της Επιτρο-
πής, για την αναθεώρηση του Καν. 1169/2011.

Στο πλαίσιο των συνεργασιών της «Πρωτοβου-
λίας για ένα Αποτελεσματικό Σύστημα Διατρο-
φικής Εκπαίδευσης», με Φορείς του εξωτερικού, 
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, εκπρο-
σωπώντας και τους 16 παραγωγικούς Φορείς 
– Μέλη, συμμετείχε σε «στρογγυλή τράπεζα – 
συζήτηση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 
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τή του Renew Europe κ GANAS JORDI. Επίσης, με 
τους Έλληνες ευρωβουλευτές κ. Γ. Κύρτσο και Δ. 
Παπαδημούλη, την Γραμματέα της Οργανικής 
Μονάδας Αγροτικής Ανάπτυξης της Μόνιμης Ελ-
ληνικής Αντιπροσωπείας κα Σ. Κωνσταντοπού-
λου και την κα Ειρήνη Κωνσταντινίδου ,εκπρό-
σωπο της ΚΕΕΕ στις Βρυξέλλες.

Το Β.Ε.Α, μέσω και της «Πρωτοβουλίας», βρίσκε-
ται στο κέντρο των εξελίξεων, τόσο σε εθνικό, 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ολοκληρωμέ-
νες θέσεις, αναμένοντας τις πρωτοβουλίες της 
Σουηδικής Προεδρίας.

 ■ Τα προβλήματα της 
βιοτεχνίας στο Δήμο 
Ν. Ιωνίας - Συνάντη-
ση Προέδρου Β.Ε.Α. 
με τον επικεφαλής της 
Δημοτικής Παράταξης 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗ»

Συνάντηση εργασίας, είχαν στο Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο της Αθήνας, ο πρόεδρος Παύλος 
Ραβάνης, με τον επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Νέας Ιωνίας, «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», κο 
Παναγιώτη Μανούρη.

Τέλος, χαρακτήρισε το Nutriscore ως ένα ατε-
λές και υπεραπλουστευμένο σύστημα, εντελώς 
ακατάλληλο για τα άτομα με ειδικές διατροφι-
κές ανάγκες, αλλά και για τον γενικό πληθυσμό, 
εφόσον δεν συμβάλλει στην ενημερωμένη επι-
λογή τροφίμων.

Κοινή παραδοχή, ήταν ότι η Μεσογειακή δίαιτα, 
αποτελεί την καλύτερη στρατηγική επιλογή σε 
επίπεδο πληθυσμιακό, εφόσον έχει αποδειχθεί 
ότι μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά για τις 
καρδιαγγειακές παθήσεις, τον Διαβήτη, τα νευ-
ροεκφυλιστικά νοσήματα και τον καρκίνο.

Στην εκδήλωση, τοποθετήθηκε και η κ. V. 
Willems, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων Ευρώπης, που επισήμα-
νε ότι «σε περίπτωση εφαρμογής του Nutriscore, 
οι ΜΜΕ τροφίμων, ήδη μέσα σε μια κατάσταση 
οικονομικής κρίσης, κινδυνεύουν ν’ αντιμετω-
πίσουν επιπλέον σοβαρά προβλήματα αύξησης 
του κόστους παραγωγής, τόσο σε ό,τι αφορά 
την τεχνογνωσία και την πρακτική “ανασύστα-
σης”(reformulation) των προϊόντων τους, ώστε 
να προσαρμοστούν στις αλγοριθμικές απαιτή-
σεις του Nutriscore, όσο και στον ενδεχόμενο 
αποκλεισμό τους, από τις γραμμές διάθεσης των 
μεγάλων υπεραγορών».

Τις θέσεις της «Πρωτοβουλίας» ανέπτυξαν ο 
Πρόεδρος του Β.Ε.Α. Παύλος Ραβάνης και ο Γεν. 
Γραμματέας Ιωάννης Μάνος, με την επιστημο-
νική στήριξη της κας Χριστίνας Παπανικολάου, 
πρώην προέδρου του ΕΦΕΤ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Διοίκηση του 
Β.Ε.Α., είχε κατ́  ιδίαν συναντήσεις με τον διορ-
γανωτή της εκδήλωσης του «COMPETERE», κο 
PIETRO PAGANINI και τον Ισπανό ευρωβουλευ-
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

Θεσσαλονίκης, όπου θα φιλοξενηθούν πολλές 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, από διάφορους πα-
ραγωγικούς κλάδους.

Όπως τα προηγούμενα χρόνια, το Β.Ε.Α. συνε-
χίζει την πολιτική υποστήριξης της εξωστρέφει-
ας και ενδυνάμωσης της παρουσίας των Μελών 
του, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσι-
ών του και μέσω της δράσης του ως Μέλος του 
Enterprise Europe Network, επιδοτώντας εξ́  
ολοκλήρου και προσφέροντας εκθεσιακό χώρο, 
σε 10 επιχειρήσεις – Μέλη του, με διαφορετικά 
αντικείμενα δραστηριότητας, που θα έχουν την 
ευκαιρία, για προβολή των προϊόντων τους και 
επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο της 
ΔΕΘ. Πρόκειται για μια δράση υποστήριξης των 
Μελών του, που μέσα στα δύο χρόνια υγειονο-
μικής και οικονομικής κρίσης, αντιστέκονται με 
σκληρή προσπάθεια για να παραμένουν βιώσι-
μοι και να αναπτυχθούν.

Στο περίπτερο του Β.Ε.Α. θα δοθούν συνεντεύ-
ξεις της Διοίκησης, καθώς και συναντήσεις με 
την πολιτική ηγεσία και εκπροσώπους της Κυ-
βέρνησης, ιδιαιτέρως του εποπτεύοντος Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, όπου θα δοθεί η δυνατότητα, 
να ξανατεθούν τα προβλήματα των μικρομεσαί-
ων στην παρούσα κρίσιμη οικονομική συγκυρία 
και να επαναπροβληθούν οι θέσεις – προτάσεις 
του Επιμελητηρίου για την στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας. Θα είναι τιμή και χαρά για το 
Επιμελητήριό μας, να υποδεχθεί τους επιχειρη-
ματίες, τα Επιμελητήρια και τους εκπροσώπους 
της Πολιτείας, στο βιοτεχνικό περίπτερο.

Όλο το υλικό προβολής, από τα εκθεσιακά πε-
ρίπτερα των επιχειρήσεων, συνεντεύξεις επι-
χειρηματιών, δηλώσεις Διοίκησης, συναντήσεις 
και κάθε πληροφορία, ή είδηση, που αφορά την 
παρουσία των εκθετών, θα διατίθεται για το 
κοινό, μέσω της ιστοσελίδας του Β.Ε.Α και των 

Κύριο θέμα της συνάντησης, ήταν η σημερινή 
κατάσταση και τα φλέγοντα ζητήματα των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων του Δήμου της Νέας 
Ιωνίας – μιας παραδοσιακά βιοτεχνικής περιο-
χής – στην οποία δραστηριοποιούνται πολλές 
επιχειρήσεις – Μέλη του Β.Ε.Α.

Ο κος Μανούρης, εξέθεσε τα καθημερινά προ-
βλήματα των επιχειρηματιών και της αγοράς 
γενικότερα στο Δήμο, παρέθεσε προτάσεις από 
το πρόγραμμα του συνδυασμού του και εστίασε 
στα ζητήματα βιωσιμότητας και ανάπτυξης της 
βιοτεχνίας – μεταποίησης, όπως: η χωροθέτηση 
και η χρήση γης, η βιωσιμότητα των κλάδων εν 
μέσω της ενεργειακής κρίσης, η ενεργειακή ανα-
βάθμιση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 
επιχειρήσεων, η εναρμόνιση με την περιβαλλο-
ντική νομοθεσία.

Ο πρόεδρος Π. Ραβάνης, από την πλευρά του, 
γνωρίζοντας καλά τον «βιοτεχνικό χάρτη» της 
περιοχής, ανέλυσε στον κο Μανούρη, τις θέσεις, 
προτάσεις και δράσεις του Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Αθήνας, για την στήριξη των επιχειρή-
σεων στα θέματα της χωροθεσίας, του περιβάλ-
λοντος, της απλούστευσης των διαδικασιών και 
της επιμόρφωσης των επιχειρηματιών με στόχο 
την ανάπτυξή τους .

Στην συνάντηση συμμετείχε το Μέλος της Δι-
οίκησης Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ κ́  Εξυπηρέτησης 
Επιχειρήσεων Β.Ε.Α., κος Κων. Δούκας και συ-
νεργάτες των δύο πλευρών, αρμόδιοι για επι-
χειρηματικά θέματα.

 ■ Το Β.Ε.Α. στην 86η ΔΕΘ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, δίνει 
και φέτος δυναμικά το «παρών», στην Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης, από το Σάββατο 10 – Κυ-
ριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, με τιμώμενη Χώρα 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Το Β.Ε.Α. συμμετέχει στο κοινό περίπτερο, με τα 
άλλα δυο αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της 
χώρας, το Βιοτεχνικό Πειραιά και το Βιοτεχνικό 
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λίτρο σε 0,5 ευρώ /λίτρο με στόχο την ελάφρυν-
ση του οικονομικού κόστους με το οποίο επι-
βαρύνεται το καταναλωτικό κοινό και οι επι-
χειρήσεις. Ακόμη είναι απαραίτητη η επιπλέον 
επιδότηση 80% επί της ρήτρας αναπροσαρμο-

γής του ρεύματος για τις βιοτεχνικές επιχειρή-
σεις, σχετιζόμενης με την χονδρεμπορική τιμή 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τη μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής εξάρτησης άλλωστε, το Επιμελητή-
ριο έχει προτείνει την κατάρτιση ενός σχεδίου 
χρηματοδοτικών ενισχύσεων, με κίνητρα στις 
επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν, είτε στην 
αγορά μηχανημάτων χαμηλότερης ενεργειακής 
κλάσης, είτε και στην εγκατάσταση και αξιοποί-
ηση μονάδων ΑΠΕ και ενεργειακών κοινοτήτων.

 ■ Δήλωση Α΄ Αντιπροέ-
δρου Κώστα Δαμίγου 
στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης

Μετά και τις δυσμενείς γεωπολιτικές εξελίξεις τους 
τελευταίους μήνες, είναι πλέον μονόδρομος για 
την Κυβέρνηση, η υλοποίηση δραστικών παρεμ-
βάσεων που θα αναχαιτίσουν το κύμα της ακρί-
βειας, που απειλεί επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

Οι επιδοτήσεις δεν αρκούν. Την δεδομένη χρο-
νική στιγμή, η αποσύνδεση της τιμής του ρεύμα-
τος από την υψηλότατη χρηματιστηριακή τιμή 
του φυσικού αερίου και η επιβολή πλαφόν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μέτρα απαραίτητα.

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθ́  όλη την δι-
άρκεια της Έκθεσης: 

www.acsmi.gr

https://www.facebook.com/acsmi.grhttps://
www.instagram.com/acsmi.gr/

https://www.linkedin.com/company/64964339/
admin/

 ■ Δήλωση Προέδρου Βι-
οτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Αθήνας Παύλου 
Ραβάνη στη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονί-
κης

Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά, ως εκπρόσωποι 
των μικρομεσαίων επιχειρηματιών προσερχό-
μαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε κλί-
μα αβεβαιότητας και με δυσοίωνες προβλέψεις 
για τον επικείμενο χειμώνα, λόγω της ενεργεια-
κής κρίσης. 

Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών μας, 
έχει αυξηθεί υπέρογκα, με αποτέλεσμα οι μισοί 
επιχειρηματίες να καλούνται να πληρώσουν αυ-
ξημένους λογαριασμούς, πάνω από 90%. Ένας 
στους τρεις επιχειρηματίες, δεν γνωρίζει, ή δεν 
μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια, το ποσοστό 
αύξησης των τιμολογίων ενέργειας για την επι-
χείρησή του, ενώ αναμένεται νέο κύμα «λουκέ-
των». 

Τα θετικά μεν, αλλά πρόσκαιρα πυροσβεστικά 
μέτρα, δεν αρκούν για την επιβίωση και πολύ 
περισσότερο για την ανάπτυξη των επιχειρή-
σεων. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, 
πρότεινε εγκαίρως, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
ρυθμίσεων και μέτρων, τόσο για το δομικό εκ-
συγχρονισμό του ενεργειακού κλάδου, όσο και 
για την άμεση προστασία της μικρομεσαίας βιο-
τεχνικής επιχείρησης. 

Το Β.Ε.Α επιμένει στην μείωση του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης στα καύσιμα από 0,7 ευρώ/
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

νει επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση, 
μετά τη λήξη της ενεργειακής κρίσης. Αναγκαία 
κρίνεται η επαναφορά της ρύθμισης των οφει-
λών σε έως 120 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστι-
κά ταμεία. 

 ■ Προς υλοποίηση η 
δράση «Υπηρεσία 
Μίας Στάσης Επιχει-
ρηματικής Ενημέρω-
σης & Επικοινωνίας» 
από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αττική 
2014-2020

Εγκρίθηκε και ξεκινάει άμεσα, η υλοποίηση του 
έργου «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής 
Ενημέρωσης & Επικοινωνίας», από το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Αθήνας, στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».

Το έργο, είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, συνολικού 
προϋπολογισμού 100.000 € και διάρκειας 8 μη-
νών και στοχεύει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 
και στην αναβάθμιση όλων των δομών και αντα-
ποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, προς 
τα Μέλη του και τρίτους ενδιαφερόμενους για 
επιχειρηματικά θέματα. Το Β.Ε.Α με την πρόταση 
αυτή, θα αναπτύξει συστήματα και υπηρεσίες 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), που εντάσσονται στους παρακάτω άξονες:

• Αναβάθμιση της εσωτερικής του Ψηφιακής 
Υποδομής σε λογισμικό και υλικό.

• Υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των 
επιχειρήσεων (One Stop Shop)

• Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής 
Πληροφόρησης και Συμβουλών

• Δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματι-
κότητας

• Εξωστρέφεια ψηφιακών Υπηρεσιών και δια-

Η εκτίναξη του κόστους ενέργειας, επηρεάζει 
ήδη, σημαντικά, τη ρευστότητα όλων των επι-
χειρήσεων. Ήδη, η μια στις τέσσερις επιχειρή-
σεις, έχουν σειρά ανεξόφλητων λογαριασμών. 
Είναι προφανές, ότι οι μικρομεσαίες παραγωγι-
κές επιχειρήσεις, δεν θα μπορέσουν να απορρο-
φήσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους, 
με αποτέλεσμα, είτε να αναγκαστούν να το με-

τακυλήσουν στους καταναλωτές, είτε να οδηγη-
θούν σε μειωμένο κύκλο εργασιών τους και άρα 
στον κίνδυνο περισσότερων «λουκέτων».

Οι παραγωγικές επιχειρήσεις χρειάζονται δι-
άστημα 6-7 μηνών για να προγραμματίσουν 
την παραγωγή και τις συμφωνίες τους, με την 
ανασφάλεια του επιχειρηματία να είναι πάντα 
σε βάρος των τελικών τιμών που θα κληθεί να 
πληρώσει ο καταναλωτής.  Οι περισσότεροι συ-
νάδελφοι, έχουν κάνει μείωση της παραγωγής 
τους για ν’ ανταποκριθούν στην πραγματική ζή-
τηση της αγοράς. Ήδη το κόστος στον κλάδο της 
οικοδομής έχει εκτοξευτεί με τους επαγγελμα-
τίες του κλάδου να κάνουν λόγο για νέο πάγω-
μα ανέγερσης κατοικιών.  Το Β.Ε.Α, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρευστότη-
τας, ζητάει να δοθεί επιδότηση της αύξησης της 
ενέργειας που καταγράφεται στα τιμολόγια, με 
τη μορφή άτοκου δανείου, ή επιστρεπτέας προ-
καταβολής. Ακόμη να δοθεί η δυνατότητα εξό-
φλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, σε 
περισσότερες από 6 δόσεις, να επιδοτηθούν οι 
αυξήσεις στα δημοτικά τέλη στο 100% και να γί-
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τισης και πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτι-
κό επίδομα 400 €. Η ημερίδα θα πραγματοποι-
ηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 
2022 και ώρα 17:30 – 19:30. Σκοπός της ενημε-
ρωτικής ημερίδας είναι η προσέλκυση και η ενη-
μέρωση των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή 
τους στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης.  
Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση πατήστε 
στον παρακάτω σύνδεσμο: https://e-meeting.
webex.com/e-meeting/j.php?RGID=rced62c218d
b04692170ac5ca8dd1ed75

 ■ Υπογραφή Μνημονί-
ου Συνεργασίας μετα-
ξύ Β.Ε.Α. και Ε.Φ.Ε.Ε.Α

Σε εκδήλωση της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευ-
θέρων Επαγγελματιών Αττικής (Ε Φ.Ε.Ε.Α) πα-
ρευρέθηκε ο Α’ αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας Κώστας Δαμίγος. Κατά 
την διάρκεια της εκδήλωσης υπογράφηκε Μνη-
μόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών.

«Η συνεργασία μας αυτή, είναι μέρος της στρα-
τηγικής που ακολουθεί το Βιοτεχνικό Επιμε-
λητήριο Αθήνας. Πολύμορφες συνεργασίες, με 
τους φορείς δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρη-
ματικότητας, με τους οποίους μπορούμε να οι-
κοδομήσουμε ένα νέο, κοινωνικά και οικονομικά 
ωφέλιμο και βιώσιμο επιχειρείν», επισήμανε ο 
αντιπρόεδρος του ΒΕΑ Κώστας Δαμίγος. 

σύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης «Καινοτόμες Πρωτοβουλίες / Δίκτυο προ-
ώθησης και στήριξης των συλλογικών φορέ-
ων επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων 
“Athens Business Toolkit”» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» που εξέδω-
σε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Εται-
ρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση, 
για την παροχή ολοκληρωμένων και καινοτό-
μων υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, προς τις 
επιχειρήσεις της Αθήνας.

 ■ Πρόσκληση 3ης  
ενημερωτικής  
ημερίδας για επιδο-
τούμενο πρόγραμμα 
εργαζομένων

Πρόσκληση σε ημερίδα ενημέρωσης στο πλαί-
σιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίη-
ση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα 
για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγ-
χρονων τεχνητών» με κωδ. ΟΠΣ 5035205, 
που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ.  
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.) σε 
συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (Π.Ο.Ε.Β.Υ.) 
σας προσκαλούν σε διαδικτυακή ημερίδα ενη-
μέρωσης για το έργο που υλοποιούν με τίτλο 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομέ-
νων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών» με κωδ. 
ΟΠΣ 5035205, το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020. 
Στο πλαίσιο του έργου, 1.280 εργαζόμενοι του 
ιδιωτικού τομέα από όλη τη χώρα θα έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν σε επιδοτούμενο 
πρόγραμμα διαδικτυακής θεωρητικής κατάρτι-
σης και δωρεάν πιστοποίησης 80 ωρών, το οποίο 
θα υλοποιηθεί εκτός ωραρίου εργασίας τους. 
Οι ωφελούμενοι με την ολοκλήρωση της κατάρ-
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 Ειδήσεις & Σχόλια

αλλά παρακολούθηση των τιμών, μετατοπίζο-
ντας παράλληλα την αγοραστική κίνηση προς 
τις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ.

“Κι ο οικογενειάρχης ή ο εστιάτορας τι πρέπει να 
κάνει; Να ψάχνει κάθε εβδομάδα την αντίστοιχη 
λίστα της προηγούμενης εβδομάδας για να συ-
γκρίνει τις τιμές στα μακαρόνια Νο 6 ή στο μα-
κρύκοκκο ρύζι Καρολίνας; Και όλη αυτή η “έρευ-
να αγοράς” να γίνεται σαν να μην εκτινάσσονται 
οι λογαριασμοί ενέργειας, οι τιμές των καυσίμων 
και τα ενοίκια στα ύψη; Σαν να μην συρρικνώνε-
ται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών-κα-
ταναλωτών;”, καταλήγει η ανακοίνωση της Συνο-
μοσπονδίας. Να θυμίσουμε επίσης ότι ανάλογα 
παρατηρητήρια έχουν εφαρμοστεί και σε άλλα 
προϊόντα και αγορές, με στόχο την δυνατότητα 
επιλογής των καταναλωτών: από πετρελαιοειδή 
μέχρι λαϊκές αγορές. Ποτέ δεν απέδωσαν. Γιατί 
να αποδώσουν τώρα; Αντί για όαση στην έρημο 
της ακρίβειας, το καλάθι του νοικοκυριού κατα-
λήγει να είναι απλά και μόνο μία ψευδαίσθηση.

 ■ Στεγαστικά 
φθηνότερα των 
ενοικίων για νέους 
– Χορήγηση των 
πρώτων δανείων τον 
Ιανουάριο
Αργυρώ Μαυρούλη

Δυνατότητα χρηματοδότησης έως και του 90% 
της εμπορικής αξίας του ακινήτου θα έχουν, μέσω 
του προγράμματος χορήγησης χαμηλότοκων 
στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικί-
ας, 10.000 δικαιούχοι έως 39 ετών για την λήψη 
δανείου έως 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπλη-
ρωμής μέχρι 30 έτη. Η χορήγηση των δανείων θα 
ξεκινήσει με την έλευση της νέας χρονιάς, ενερ-
γοποιώντας το κυβερνητικό πρόγραμμα «Σπίτι 
μου», το οποίο περιλαμβάνει οκτώ παρεμβάσεις. 
Η Στρατηγική, συνολικού προϋπολογισμού 1,74 

 ■ ΓΣΕΒΕΕ: Ψευδαίσθηση 
το «καλάθι του 
νοικοκυριού»

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων να διαμορφώσει ένα “καλάθι του 
νοικοκυριού” αποτελούμενο από 31 κατηγορίες 
50 βασικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης 
στα οποία οι αυξήσεις θα είναι μηδενικές ή πολύ 
μικρές, δεν ανταποκρίνεται στην αγανάκτηση 
που έχει προκαλέσει το κύμα ακρίβειας, τονίζει 
σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΒΕΕ. 

Η Συνομοσπονδία υπενθυμίζει ότι ο Δείκτης Τι-
μών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο του 2022 αυ-
ξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 12%! Οι μεγαλύτε-
ρες αυξήσεις προήλθαν από τη στέγαση (35,4%), 
όπου συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρισμός και φυ-
σικό αέριο, και τις μεταφορές (14,2%). 

Όπως σημειώνει, η πρωτογενής αιτία της ακρί-
βειας είναι η ενέργεια, ενώ τονίζει ότι οι αυξήσεις 
στο ηλεκτρικό προκαλούν αλλεπάλληλα κύματα 
ανατιμήσεων σε όλο το εύρος της οικονομίας. 
Επομένως, για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια η 
ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι πρέπει να τιθασευτούν 
οι τιμές που επιβάλλει το ολιγοπώλιο της ενέρ-
γειας. “Όσο η κυβέρνηση αφήνει ανεξέλεγκτους 
τους παρόχους ενέργειας, όπως συμβαίνει εδώ 
και τουλάχιστον ένα χρόνο, η ακρίβεια και ο πλη-
θωρισμός θα καλπάζουν”, αναφέρει. 

Το “καλάθι της νοικοκυριού” είναι μάχη εντυπώ-
σεων που θέλει να προβάλει ότι η κυβέρνηση 
δεν στέκεται αμήχανη και παρεμβαίνει στην 
αγορά, τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ, προσθέτοντας όμως 
ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα γιατί ακόμη 
κι αν δεν γίνουν αυξήσεις σε εκείνα τα προϊόντα 
που θα τελούν υπό επιτήρηση, θα γίνουν μεγα-
λύτερες αυξήσεις σε συμπληρωματικά ή υποκα-
τάστατα προϊόντα. Προϊόντα για τα οποία δεν 
αξιολογείται η προστιθέμενη αξία τους για την 
ελληνική παραγωγή και οικονομία.

Σε κάθε περίπτωση η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι το 
μέτρο δεν προβλέπει απαγόρευση αυξήσεων, 
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τη κατοικία που καλύπτει τις στεγαστικές τους 
ανάγκες.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτήσουν μέσω 
του προγράμματος πρώτη κατοικία αξίας έως 
200.000 ευρώ, επιφάνειας έως 150 τ.μ. και έτους 
κατασκευής έως το 2007 με άτοκο ή χαμηλότοκο 
δάνειο.

Το δάνειο μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο στις 
150.000 ευρώ, καλύπτει έως το 90% της αξίας 
του ακινήτου και θα έχει διάρκεια μέχρι 30 έτη. 
Το τελικό επιτόκιο είναι euribor (τριμήνου) +1%, 
ενώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους, καθώς και 
όσα ζευγάρια αποκτήσουν 3+ παιδιά κατά τη δι-
άρκεια αποπληρωμής, το δάνειο θα μετατρέπε-
ται σε άτοκο. Σημειώνεται ακόμη ότι:

• Δεν απαιτείται εγγυητής για την έγκριση του 
δανείου.

• Η δανειακή σύμβαση θα πρέπει να υπογρα-
φεί σε διάστημα 8 μηνών από την προέγκρι-
ση του δανείου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 
εκατ. ευρώ με πρόβλεψη για διπλασιασμό ανά-
λογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.

Η μηνιαία δόση υπολογίζεται σε 275 ευρώ για 
σπίτι 100.000 ευρώ (με σημερινά δεδομένα), 
ενώ για δάνειο 150.000 η μηνιαία δόση στα 434 
ευρώ για 30 αποπληρωμής. Στην πρώτη περί-
πτωση οι ετήσιοι τόκοι είναι 1.680 ευρώ λιγότε-
ροι και στην δεύτερη 2.640 ευρώ. Ανάλογα με το 
ύψος του δανείου και τα εισοδηματικά κριτήρια 
οι τράπεζες θα ορίσουν το ύψος του αρχικού κε-
φαλαίου που θα απαιτείται κατά περίπτωση.

Πρόγραμμα Ανακαινίζω – Ενοικιάζω

Παράλληλα, με το Πρόγραμμα Ανακαινίζω – 
Ενοικιάζω για Κενά Σπίτια επιδοτούνται οι ιδι-
οκτήτες ακινήτων για την εκτέλεση εργασιών 
επισκευής και ανακαίνισης κενών κατοικιών, οι 
οποίες θα διατεθούν στη συνέχεια για μίσθωση 
τουλάχιστον 3 ετών.

Στο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ, 
εντάσσονται ιδιοκτήτες κατοικιών εμβαδού έως 
100 τ.μ. σε αστικά κέντρα, οι οποίοι έχουν του-

δισ. ευρώ από την οποία θα ωφεληθούν περισ-
σότεροι από 137.000 πολίτες, εξαγγέλθηκε από 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. 
Ειδικότερα, το Υπουργείο Εργασίας αναμένεται 
το επόμενο διάστημα να καταθέσει προς διαβού-
λευση το σχετικό νομοσχέδιο με το οποίο αντι-
μετωπίζονται νομικά ζητήματα προκειμένου η 
Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης (Πρόγραμμα 
«Σπίτι μου») να υλοποιηθεί.

Μέσω του προγράμματος χορηγούνται χαμηλό-
τοκα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κα-
τοικίας, το τελικό επιτόκιο είναι euribor (τριμή-
νου) +1%, ενώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους, 
καθώς και όσα ζευγάρια αποκτήσουν 3+ παι-
διά κατά τη διάρκεια αποπληρωμής, το δάνειο 
θα μετατρέπεται σε άτοκο. Πρόκειται για την 
πρώτη δράση που θα χρηματοδοτηθεί αρχικά 
με πόρους ύψους 500 εκατ. ευρώ με συγχρη-
ματοδότηση 375 εκατ. από το κράτος (Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης) και 125 εκατ. ευρώ από 
τις τράπεζες. Τα χρήματα που θα δοθούν μέσω 
της ΔΥΠΑ θα είναι άτοκα, ενώ για το ποσό των 
τραπεζών (1/4 του δανείου) η κυβέρνηση συμ-
φώνησε ήδη να οριστεί πλαφόν στο ύψος του 
ανώτατου επιτοκίου που θα μπορούν να επι-
βάλουν τα τραπεζικά ιδρύματα. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται:

• σε νέους άγαμους ηλικίας 25-39 ετών

• σε νέα ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά με θρη-
σκευτικό/ πολιτικό γάμο ή με σύμφωνο συμ-
βίωσης ηλικίας 25-39 ετών. Αρκεί ένας από 
τους δύο να έχει ηλικία από 25 ως 39 ετών.

Εισοδηματικά κριτήρια

Θα υιοθετηθούν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια 
που ορίζει η καταβολή της επιδόματος θέρμαν-
σης:

• Άγαμος: από 10.000 έως 16.000 ευρώ

• Έγγαμος: έως 24.000 ευρώ

• Οικογένεια με ένα τέκνο: έως 27.000 ευρώ

• Οικογένεια με δυο τέκνα: έως 30.000 ευρώ

• Οικογένεια με τρία τέκνα: έως 33.000 ευρώ.

Τα δάνεια δίνονται με τη συγχρηματοδότηση 
της ΔΥΠΑ και των Τραπεζών. Οι δανειολήπτες θα 
πρέπει επίσης να μην διαθέτουν άλλη ιδιόκτη-
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 Ειδήσεις & Σχόλια

παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανά-
λογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 
ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο 
παιδί. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε περίπου 
700.000, με περισσότερα από 1 εκατ. παιδιά.

• Διπλό Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η 
έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση αφορά 
482.335 ωφελούμενους που εντάσσονται σε 
256.562 νοικοκυριά.

Υπενθυμίζεται ότι εγγυημένο ποσό ορίζεται ως 
εξής:

• Για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 200 
ευρώ. Με την καταβολή του Δεκεμβρίου θα 
λάβουν 400 ευρώ

• Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικο-
κυριού: προσαύξηση του εγγυημένου πο-
σού κατά 100 ευρώ.

• Για παράδειγμα νοικοκυριό με 2 ενήλικα 
μέλη λαμβάνει συνολικό ποσό ενίσχυσης 
300 ευρώ. Με την καταβολή του Δεκεμβρίου 
θα λάβει 600 ευρώ

• Για παράδειγμα νοικοκυριό με 3 ενήλικα 
μέλη λαμβάνει συνολικό ποσό ενίσχυσης 
400 ευρώ. Με την καταβολή του Δεκεμβρίου 
θα λάβει 800 ευρώ.

 ■ Εξαιρετικά χαμηλό 
το επιτόκιο για την 
απόκτηση στέγης για 
νέα ζευγάρια 
Αργυρώ Μαυρούλη 

Υψηλότερο του 1% αναμένεται να είναι το τελι-
κό επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνθούν τα νέα 
ζευγάρια για την λήψη στεγαστικού δανείου και 
την αγορά κατοικίας μέσω του νέου προγράμμα-
τος χορήγησης άτοκων ή χαμηλότοκων στεγα-
στικών δανείων που εντάσσεται στη στρατηγική 
κοινωνικής στέγασης της κυβέρνησης με τίτλο 
«Σπίτι μου». Καλά πληροφορημένες πηγές του 
υπουργείου Εργασίας εξηγούν ότι το 1% αποτε-

λάχιστον 50% της επικαρπίας ή της πλήρους 
κυριότητας της κατοικίας και με οικογενειακό 
φορολογητέο εισόδημα έως 40.000€ και ακίνη-
τη περιουσία έως 300.000€. Η κατοικία πρέπει 
να είναι δηλωμένη ως κενή στο Ε2 του τελευ-
ταίου φορολογικού έτους. Διευκρινίζεται επί-
σης ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να κάνει αίτηση 
για μία μόνο κατοικία, ενώ δεν είναι επιλέξιμοι 
όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονο-
μώ. Η επιδότηση αφορά δαπάνες ανακαίνισης/ 
επισκευής, που αποδεικνύονται με σχετικά τι-
μολόγια και φθάνει έως το 40% της δαπάνης, με 
ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ.

 ■ Έκτακτο επίδομα 250 
ευρώ τα Χριστούγεν-
να σε χαμηλοσυνταξι-
ούχους και ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες

Πακέτο οικονομικών ενισχύσεων σε χαμηλο-
συνταξιούχους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 
όπως άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπε-
ρήλικες και μακροχρόνια ανέργους θα καταβλη-
θεί το Δεκέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τον ίδιο 
μήνα, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος θα λάβουν μια επιπλέον δόση, 
ενώ οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21 
θα λάβουν επιπλέον μιάμιση δόση, όπως συνέ-
βη και το προηγούμενο Πάσχα.

Η οικονομική στήριξη περιλαμβάνει:

• Επίδομα ύψους 250 ευρώ στους χαμηλοσυ-
νταξιούχους, στους ανασφάλιστους υπερή-
λικες, στα άτομα με αναπηρία και στους μα-
κροχρόνια ανέργους.

• Επίδομα παιδιού προσαυξημένο κατά μιά-
μιση επιπλέον δόση. Το ποσό της ενίσχυσης 
ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε 
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αμορφώνονται σε 334,99 και 351,42 ευρώ 
αντίστοιχα.

• Για ακίνητο συνολικής αξίας 90.000 ευρώ, 
ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει 
9.000 και για λάβει δάνειο 81.000 ευρώ. 
Σε περίπτωση αποπληρωμής του σε 30 
έτη με επιτόκιο 1% η δόση διαμορφώνεται 
265,02 ευρώ, ενώ με 1,5% στα 284,24 ευρώ. 
Για αποπληρωμή σε 20 έτη, οι δόσεις δια-
μορφώνονται σε 376,87 και 395,35 ευρώ 
αντίστοιχα.

• Για ακίνητο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, 
ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει 
10.000 και για λάβει δάνειο 90.000 ευρώ. Σε 
περίπτωση αποπληρωμής του σε 30 έτη με 
επιτόκιο 1% η δόση διαμορφώνεται 294,46 
ευρώ, ενώ με 1,5% στα 315,82 ευρώ. Για απο-
πληρωμή σε 20 έτη, οι δόσεις διαμορφώνο-
νται σε 418,74 και 439,28 ευρώ αντίστοιχα.

• Για ακίνητο συνολικής αξίας 120.000 ευρώ, 
ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει 
12.000 και για λάβει δάνειο 108.000 ευρώ. Σε 
περίπτωση αποπληρωμής του σε 30 έτη με 
επιτόκιο 1% η δόση διαμορφώνεται 353,36 
ευρώ, ενώ με 1,5% στα 378,98 ευρώ. Για απο-
πληρωμή σε 20 έτη, οι δόσεις διαμορφώνο-
νται σε 502,49 και 527,13 ευρώ αντίστοιχα.

• Για ακίνητο συνολικής αξίας 150.000 ευρώ, 
ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει 
12.000 και για λάβει δάνειο 135.000 ευρώ. Σε 
περίπτωση αποπληρωμής του σε 30 έτη με 
επιτόκιο 1% η δόση διαμορφώνεται 441.69 
ευρώ, ενώ με 1,5% στα 473,73 ευρώ. Για απο-
πληρωμή σε 20 έτη, οι δόσεις διαμορφώνο-
νται σε 628,11 και 658,91 ευρώ αντίστοιχα.

• Για ακίνητο συνολικής αξίας 166.500 ευρώ, 
ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει 
16.650 και για λάβει δάνειο 149.850 ευρώ. Σε 
περίπτωση αποπληρωμής του σε 30 έτη με 
επιτόκιο 1% η δόση διαμορφώνεται 490,28 
ευρώ, ενώ με 1,5% στα 525,84 ευρώ. Για απο-
πληρωμή σε 20 έτη, οι δόσεις διαμορφώνο-
νται σε 697,20 και 731,39 ευρώ αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση η δόση αποπληρωμής των 
δανείων για τους 10.000 δικαιούχους είναι ση-
μαντικά χαμηλότερη από τη μηνιαία καταβολή 
ενοικίου με τα σημερινά δεδομένα.

λεί επιτόκιο «αναφοράς» και θα μεταβάλλεται 
με τις γενικότερα οικονομικές συνθήκες. Με δε-
δομένο ότι το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ ακολου-
θεί από τον περασμένο Ιούνιο έντονα ανοδική 
τάση (η ΕΚΤ έχει ήδη αποφασίσει δυο φορές αύ-
ξηση κατά 0,50 και κατά 0,75% με τους αναλυτές 
να εκτιμούν ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα δού-
με επιπλέον αύξηση 1%), είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι τα δάνεια που θα ξεκινήσουν να δίνονται 
στους δικαιούχους την επόμενη άνοιξη θα είναι 
με επιτόκιο σαφώς υψηλότερο του 1%.

Οι ίδιες πηγές πάντως διευκρινίζουν ότι το επι-
τόκιο δεν αναμένεται να υπερβαίνει το 1,5% επί-
πεδα που σε σύγκριση με τα γενικότερα τραπε-
ζικά δεδομένα παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά. 
Σημειώνεται ότι για τη λήψη στεγαστικού δανεί-
ου θα απαιτείται η ίδια συμμετοχή του δανειο-
λήπτη 10% επί της αξίας του ακινήτου.

Πρόκειται για την πρώτη δράση τους τους στεγα-
στικής πολιτικής τους κυβέρνησης με τίτλο «Σπί-
τι μου» με την οποία αναμένεται να διατεθούν 
αρχικά 500 εκατ. ευρώ (375 εκατ. από τη Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης και 125 εκατ. από τους 
τράπεζες) με ανοικτό το ενδεχόμενο διπλασια-
σμού του ποσού σε περίπτωση που εξαντληθούν 
οι διαθέσιμοι πόροι. Τα «Βιοτεχνικά Θέματα» 
συγκεντρωσαν χαρακτηριστικά παραδείγματα 
για το τελικό ύψος της μηνιαίας δόσης που θα 
κληθούν να καταβάλουν νέοι ή ζευγάρια 25- 39 
ετών ανάλογα το τελικό δανεισμό τους και τα έτη 
αποπληρωμής για την αγορά κατοικίας έως 120 
τ.μ. και έτος κατασκευής έως το 2007.

• Για ακίνητο συνολικής αξίας 70.000 ευρώ, 
ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει 
7.000 και για λάβει δάνειο 63.000 ευρώ. Σε 
περίπτωση αποπληρωμής του σε 30 έτη με 
επιτόκιο 1% η δόση διαμορφώνεται 206,12 
ευρώ, ενώ με 1,5% στα 221,07 ευρώ. Για απο-
πληρωμή σε 20 έτη, οι δόσεις διαμορφώνο-
νται σε 293,12 και 307,49 ευρώ αντίστοιχα.

• Για ακίνητο συνολικής αξίας 80.000 ευρώ, 
ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει 
8.000 και για λάβει δάνειο 72.000 ευρώ. 
Σε περίπτωση αποπληρωμής του σε 30 
έτη με επιτόκιο 1% η δόση διαμορφώνεται 
235,57 ευρώ, ενώ με 1,5% στα 252,65 ευρώ. 
Για αποπληρωμή σε 20 έτη, οι δόσεις δι-
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 Κλαδικά

καθημερινό τους τραπέζι, καθώς, αποδεδειγμέ-
να, προσδίδει όφελος στην υγεία μας.

Ας δώσουμε αυτήν την ημέρα όλες τις πληροφο-
ρίες στον καταναλωτή για την διατροφική αξία 
του ψωμιού, με αλεύρι και αγάπη να τιμήσουμε 
το ψωμί που τρέφει την ανθρωπότητα εδώ και 
αιώνες και να στολίσουμε τα μαγαζιά μας προ-
βάλλοντας την αίγλη που αξίζει.. στο φρέσκο 
ψωμί από τον Φούρνο της γειτονιάς», αναφέρει 
σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία. 

 ■ Παράταση 
υποχρεωτικής 
δήλωσης 
αποθεμάτων - Τι 
ισχύει για άλευρα, 
δημητριακά και 
ζωοτροφές

Οι φούρνοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώ-
νουν τα αποθέματά τους σε άλευρα εφόσον 
ξεπερνούν τα 500 κιλά, ενώ τα σούπερ μάρκετ 
υποχρεούται να υποβάλλουν δηλώσεις μόνο ως 
προς το ηλιέλαιο

Παρατείνεται για τρεις μήνες η υποχρέωση δή-
λωσης αποθεμάτων σύμφωνα με Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, ‘Αδωνι Γεωργιάδη και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Γεωργαντά.

Δήλωση αποθεμάτων υποχρεούται να υποβάλ-
λουν επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους 
ποσότητες πρώτων υλών για λιπάσματα άνω 
των 5 τόνων σε στερεά μορφή ή άνω των χιλίων 
λίτρων σε υγρή μορφή.

Σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές και δημητριακά 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
(σιτάρι, βρώμη, καλαμπόκι κ.ά) θα πρέπει να δη-
λώνονται εφόσον ξεπερνούν τους 10 τόνους.

Υποχρεωτική είναι η καταγραφή για άλευρα που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση άνω 

 ■ Παγκόσμια 
ημέρα ψωμιού 16 
Οκτωβρίου

Η Παγκόσμια Ημέρα Άρτου γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 16 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της 
Διεθνούς Ένωσης Αρτοποιών και Ζαχαροπλα-
στών (UIB), με κεντρικό σύνθημα «Φτιάξτε ψωμί 
μόνοι σας ή αγοράστε το από τον φούρνο της 
γειτονιάς σας».

Το ψωμί είναι το κατ’ εξοχήν παγκόσμιο προϊόν 
διατροφής. Διαχρονικό, διατοπικό και γεμάτο 
θρεπτικά συστατικά, το συναντάμε σε κάθε γω-
νιά της Γης, σε κάθε πολιτισμό, σε όλες τις περι-
όδους της ανθρώπινης διαδρομής.

Στη χώρα μας η κατανάλωση ψωμιού (όλων των 
ειδών και τύπων) ήταν 6,7 κιλά το μήνα το 1974 
και μειώθηκε στα 4,2 κιλά το 2004-5 (μείωση 
59,3%), παρότι το ψωμί αποτελεί βασικό συστα-
τικό της μεσογειακής διατροφής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προέδρου 
της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος Μιχάλη 
Μούσιου, χρειάζονται τρία υλικά νερό, αλεύρι 
και μαγιά για την Παρασκευή του ψωμιού. «Τρία 
απλά υλικά για ένα μοναδικό προϊόν: Για το βα-
σικότερο τρόφιμο της μεσογειακής μας διατρο-
φής, το ψωμί».

Η 16η Οκτωβρίου έχει πια θεσπιστεί ως η Πα-
γκόσμια Ημέρα Ψωμιού, από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Αρτοποιών. Η ημέρα αυτή συμπί-
πτει με την παγκόσμια ημέρα διατροφής, κάτι το 
οποίο δεν είναι τυχαίο, δεδομένου ότι το ψωμί 
έχει αρχαίες ρίζες και αποτελεί βασικό στοιχείο 
σε πολλές δίαιτες σε όλες τις χώρες.

«Για όλους εμάς τους συναδέλφους αρτοποιούς, 
είναι μία σημαντική ημέρα καθώς μας δίνεται 
η αφορμή και η ευκαιρία να προβάλλουμε το 
ψωμί , που μας χορταίνει κάθε ώρα της ημέρας, 
από το πρωινό κουλούρι μέχρι το βραδινό γεύ-
μα της οικογένειας, να γιορτάσουμε την ιστορία 
του και να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές να 
το απενοχοποιήσουν και να το εντάσσουν στο 
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Πιο συγκεκριμένα: Έχουμε διαπιστώσει μετά 
από επικοινωνία με πολλά μέλη της Ομοσπον-
δίας μας, ότι δεν τους έχουν αποδοθεί σωστά 
τα ποσά των κρατικών επιδοτήσεων από το 
ταμείο ενεργειακής μετάβασης, τα οποία αντι-
στοιχούν στον κλάδο μας, με την δικαιολογία 
ότι όταν υπέγραψαν το συμβόλαιο με τον πά-
ροχο ηλεκτρικής ενέργειας, δεν προσκόμισαν 
το αποδεικτικό (έναρξη επαγγέλματος από την 
προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis) στο 
οποίο αναφέρεται ο Κ.Α.Δ (1071),ώστε να τους 
καταχωρήσουν ως Αρτοποιούς.

Με την προσκόμιση του εγγράφου μεταχρονο-
λογημένα, ενώ μπορούν να το διορθώσουν και 
να αποδώσουν από εδώ και πέρα τις σωστές 
πιστώσεις, εντούτοις για όλο το προηγούμενο 
διάστημα (από 1/1/2022) αρνούνται την αναδρο-
μική πίστωση καθώς αναφέρουν ότι είναι χρή-
ματα που δίνονται από το κράτος και όχι από 
τον πάροχο, οπότε και θα πρέπει το υπουργείο 
να αναλάβει την διευθέτηση του συγκεκριμέ-
νου θέματος.

Θεωρούμε ότι είναι άδικη η αντιμετώπιση αυτή 
προς τον επαγγελματία Αρτοποιό, καθώς κανέ-
νας δεν είχε ενημερωθεί από τον οποιονδήποτε 
πάροχο, ότι για να του πιστωθεί η συγκεκριμένη 
πίστωση θα έπρεπε να προσκομίσει το συγκε-
κριμένο έγγραφο.

Τα ποσά που δεν έχουν αποδοθεί για όλο αυτό 
το διάστημα (1/1/2022 μέχρι σήμερα) είναι ση-
μαντικά για την εύρυθμη λειτουργία κάθε επι-
χείρησης του κλάδου μας και είμαστε απόλυτα 
βέβαιοι πως η κυβέρνηση και εσείς προσωπικά 
θα δώσετε μια άμεση λύση, ώστε να αποκατα-
σταθεί η άδικη αντιμετώπιση από την πλευρά 
των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας προς τους 
επαγγελματίες Αρτοποιούς.

Ως προς τα παραπάνω σας παραθέτουμε έγγρα-
φη απάντηση που έλαβε συνάδελφός μας αρτο-
ποιός από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με 
τον οποίο συνεργάζεται:

…..” Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά 
την ενεργοποίηση των παροχών σας στην εται-
ρία μας δεν μας προσκομίσατε κάποιο επίσημο 
έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι αρτοποι-
είο (ΚΑΔ 1071) με αποτέλεσμα να μην λάβετε την 
κρατική επιδότηση που ορίζει η διαδικασία για 

των 200 κιλών, ενώ σχετικά με τα φυτικά έλαια 
(ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο κά), αυτά θα πρέπει 
να καταγράφονται εφόσον υπερβαίνουν τα 100 
λίτρα.

Τέλος, οι φούρνοι θα πρέπει υποχρεωτικά να 
δηλώνουν τα αποθέματά τους σε άλευρα εφό-
σον ξεπερνούν τα 500 κιλά, ενώ τα σούπερ 
μάρκετ υποχρεούται να υποβάλλουν δηλώσεις 
αποθεμάτων μόνο ως προς το ηλιέλαιο.

 ■ Άρνηση παρόχων 
ενέργειας για 
αναδρομική 
επιδότηση στα 
αρτοποιεία

Επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας Κωνσταντίνο Σκρέκα απέστειλε 
η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος επισημαί-
νοντας ότι οι πάροχοι ενέργειας αρνούνται να 
καταβάλουν αναδρομικά την κρατική επιδό-
τηση προς τα αρτοποιεία, λόγω του ότι με την 
υπογραφή του συμβολαίου δεν προσκόμισαν 
το αποδεικτικό (έναρξη επαγγέλματος από την 
προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis) στο 
οποίο αναφέρεται ο Κ.Α.Δ (1071),ώστε να κατα-
χωρηθούν ως αρτοποιοί. Αναλυτικά στην επι-
στολή αναφέρονται τα εξής: 

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σκοπός της παρούσας επιστολής αποτελεί ένα 
μείζον θέμα το οποίο απασχολεί και πλήττει 
μεγάλο ποσοστό των μελών μας, οι οποίοι αφε-
νός μεν δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, 
δεδομένου ότι υπέγραψαν σχετικό συμβόλαιο 
με τους παρόχους, αφετέρου δε, το σχετικό 
συμβόλαιο είναι προγενέστερο της δυσμενούς 
κατάστασης που δημιουργήθηκε με την «ενερ-
γειακή κρίση» και αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε 
θέση να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε αυτά τα 
υπέρογκα κόστη. Εν ολίγοις, δεν υπάρχει ευελι-
ξία στην μεταξύ τους αρχική συμφωνία ούτως 
ώστε να λάβουν την κρατική επιδότηση.
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έχουν ως αποτέλεσμα, όπως ειπώθηκε, να οδη-
γούνται σε μείωση του προσωπικού αλλά και σε 
πολλές περιπτώσεις στο οριστικό κλείσιμο της 
επιχείρησης.

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά το παράδειγμα ότι 
ενώ πέρυσι το καλοκαίρι, ένα μέσο αρτοποιείο 
πλήρωνε 2.000 ευρώ το μήνα για ηλεκτρική ενέρ-
γεια, εφέτος τον Οκτώβριο πληρώνει 6.000 ευρώ.

Όπως υπογραμμίστηκε υπήρξε επιπλέον επιδό-
τηση για τα αρτοποιεία καθώς είναι ενεργοβόρες 
επιχειρήσεις, «αλλά μέχρι σήμερα δεν εφαρμό-
ζονται σωστά οι αποφάσεις και την πιστώνουν 
την επιδότηση ελάχιστοι πάροχοι» όπως υπο-
γράμμισε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Μιχάλης 
Μούσιος ενώ συμπλήρωσε ότι έχουν γίνει για το 
θέμα παραστάσεις και υπομνήματα.

«Από τον Οκτώβριο κι έπειτα, υπολογίζεται ότι 
ο λογαριασμός ρεύματος για κάθε αρτοποιείο 
θα ανέρχεται περίπου στα 6.000 ευρώ τον μήνα. 
Ένας φούρνος καταναλώνει μηνιαίως από 8.000 
έως 20.000 κιλοβατώρες…Και φυσικά, μιλάμε 
μόνο για το ρεύμα. Αν βάλουμε και τις αυξή-
σεις στο φυσικό αέριο η κατάσταση ξεφεύγει» 
ανέφερε ο κ. Μούσιος ενώ συμπλήρωσε ότι θε-
αματικές είναι και οι αυξήσεις στην προμήθεια 
πρώτων υλών ενώ έχουν αυξηθεί μεταφορικά 
και ασφάλιστρα. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν ανα-
μένεται αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα

Στην ερώτηση εάν η κατάσταση οδηγεί σε ανα-
πόφευκτες αυξήσεις ο πρόεδρος σημείωσε ότι 
για να καλυφθεί η κατανάλωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας, χωρίς να υπολογίζονται και οι αυ-
ξήσεις στις πρώτες ύλες, η τιμή του ψωμιού θα 
έπρεπε να διπλασιαστεί. Κάποιες μικρές αυξή-
σεις είναι αναπόφευκτες, όπως είπε, αλλά συ-
μπλήρωσε ότι ο φούρνος της γειτονιάς δεν είναι 
σούπερ-μάρκετ που μπορεί να αλλάζει τις τιμές 
σε καθημερινή βάση. Οι φούρνοι της γειτονιάς 
έχουν άλλου είδους σχέση με τον καταναλωτή 
και διαφορετική πολιτική στις αυξήσεις ενώ, 
όπως υπογράμμισε, στα σούπερ-μάρκετ ήδη η 
τιμή του ψωμιού αυξάνεται.

Επιπλέον, παρατηρείται πτώση 20% του τζίρου 
από τις αρχές του χρόνου.

Οι αρτοποιοί ζητούν να υπάρξει άμεση παρέμ-
βαση πολιτείας για να καλυφθεί το κόστος με:

τα αρτοποιεία. Θα ενημερώσουμε να γίνει διόρ-
θωση του ΚΑΔ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
έγγραφο που μας στείλατε αλλά όσο αφορά την 
αναδρομική πίστωση της κρατικής επιδότησης 
δεν μπορεί να γίνει διότι τα συγκεκριμένα χρή-
ματα δίνονται από το κράτος και όχι από εμάς. 
“….

Ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση και 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις άμεσες 
ενέργειές σας».

 ■ Απειλή λουκέτου 
για το 15% των 
αρτοποιείων - Πόσα 
έκλεισαν ήδη στη 
Θεσσαλονίκη. 

Πέρυσι το καλοκαίρι ένα μέσο αρτοποιείο 
πλήρωνε 2.000 ευρώ το μήνα για ηλεκτρική 
ενέργεια, φέτος τον Οκτώβριο πληρώνει 
6.000 ευρώ

Ξεπερνούν τα 200 τα αρτοποιεία που έχουν 
βάλει λουκέτο για οικονομικούς λόγους, λόγω 
συνταξιοδότησης ή λόγω μη διάδοχης κατάστα-
σης. Επιπλέον γύρω στο 15% συσσωρεύει ζημιές 
και χρέη και αρκετοί είναι αυτοί που σκέφτο-
νται, ως διέξοδο, να αναστείλουν τη λειτουργία 
τους ή να βάλουν οριστικό λουκέτο, σύμφωνα 
με στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελ-
λάδος, η οποία ζητά την άμεση παρέμβαση της 
πολιτείας.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη Τύπου που πραγμα-
τοποίησε η Ομοσπονδία αναπτύχθηκαν εκτε-
νώς τα προβλήματα που καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν οι αρτοποιοί της χώρας και ιδιαίτερα 
το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και 
το κόστος των πρώτων υλών.

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά, 
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χείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστη-
μάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου 
της παραγωγής, 

• στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά 
ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, 

• στηνψηφιοποίηση των συστημάτων διασύν-
δεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και 

• στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολο-
γιών που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το κάθε επεν-
δυτικό σχέδιο θα πρέπει να είναι συμβατό με 
το μοντέλο βιομηχανίας 4.0 και να εκπληρώνει 
τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στό-
χους:

• Tεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) 
και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δε-
δομένων (Βιg Data) προς όφελος της παρα-
γωγικής διαδικασίας 

• Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart 
Manufacturing Technologies), όπως Machine 
to Machine (M2M) learning, Manufacturing 
Execution Systems (MES), Eποπτικά Συστή-
ματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων 
(SCADA) κλπ. 

• Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτο-
ματοποίηση υφιστάμενων γραμμών πα-
ραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και 
ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, 
αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και 
απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παρα-
γωγής. 

Δικαιούχοι 

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι 
υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις του οικοσυστήματος της 
μεταποίησης. Ενδεικτικά, επιλέξιμες είναι οι κά-
τωθι δραστηριότητες: 

• Βιομηχανία Τροφίμων (ΚΑΔ: 10.1, 10.3, 10.4, 
10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9) 

• Ποτοποιία (ΚΑΔ 11) 

• Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση – Δερμάτινα 
Είδη (ΚΑΔ 13, 14, 15) 

1) Αύξηση της κρατικής επιδότησης στην ηλε-
κτρική ενέργεια.

2) Μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα

3) Μείωση ΦΠΑ στο 6%.

Αναφέρθηκε ότι πρόκειται για ένα κλάδο με 
14.400 βιοτεχνικά αρτοποιεία που απασχολεί 
80.000 άμεσα εργαζόμενους και 70.000 έμμεσα 
εργαζόμενους «και δημιουργείται σε κάθε γειτο-
νιά κοινωνικός ιστός γύρω από το αρτοποιείο».

Επιπλέον όπως σημειώθηκε, οι επενδύσεις στη 
βιοτεχνική αρτοποιεία υπερβαίνουν την τελευ-
ταία 20ετία τα 3,5 δισ. ευρώ καθώς μια ανακαί-
νιση κοστίζει 50.000 - 250.000 ευρώ και έχουν 
γίνει με ίδια κεφάλαια.

Συνολικά, σύμφωνα με τα νούμερα έχουν κλεί-
σει 204 αρτοποιεία εκ των οποίων τα περισσό-
τερα, (63) στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη 22 και 
στο Ηράκλειο 10.

 ■ Πρόγραμμα «Έξυπνη 
Μεταποίηση» - 
Τα κριτήρια, οι 
δικαιούχοι και τα 
ποσοστά επιδότησης

Ξεκινάει στις 23 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσε-
ων στο πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση», το 
οποίο αφορά την ενίσχυση των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) του ελ-
ληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος. Στόχος 
του προγράμματος είναι η ενίσχυση της τεχνο-
λογικής τους υποδομής και η αναβάθμιση του 
κατασκευαστικού τους εξοπλισμού, μέσω της 
χρήσης σύγχρονων έξυπνων τεχνολογιών με 
χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, η προώθη-
ση του μετασχηματισμού Industry 4.0 στην Ελ-
λάδα και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής βιομηχανίας. Η υποβολή αιτήσε-
ων ένταξης ολοκληρώνεται στις 23/01/23. 

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν: 

• στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επι-
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Προϋπολογισμός -Δημόσια Ενίσχυση 
-Υποβολή Προτάσεων 

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε 
αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα: 

Mέγεθος επιχειρήσεων: Πολύ Μικρές - Μικρές - 
Μεσαίες 

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογι-
σμός: 250.000 ευρώ 

Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογι-
σμός: 6.000.000 ευρώ 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης είναι 
73.227.620 ευρώ. 

 ■ Τα «δώρα» των 
αρτοποιών στον 
Πρωθυπουργό κ. 
Μητσοτάκη στη 86η 
ΔΕΘ

Ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησαν η Διοι-
κητική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Αρτοποιών 
Ελλάδος και η Εθνική Ομάδα Αρτοποιίας, στα 
πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Πρό-
εδρος της ΟΑΕ κος Μιχάλης Μούσιος, αναφέρ-
θηκε στην Εθνική Ομάδα Αρτοποιίας καθώς και 
στην συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα ψωμιού το επόμενο έτος. Πρόσφερε, μαζί 
με τα μέλη της ομάδας του στον Πρωθυπουρ-
γό, να δοκιμάσει το «Ψωμί της Πινακωτής» και 
του δώρισαν μία ποδιά με το όνομά του και το 
σήμα του κλάδου μας: «Ελληνικός Παραδοσι-
ακός Φούρνος- Εδώ ζυμώνεται, Εδώ Ψήνεται». 
Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός, παραδέ-
χτηκε πως δεν ήξερε πως είχαμε Εθνική Ομάδα 
Αρτοποιίας ενώ όταν όσοι ήταν εκεί τον ευχα-
ρίστησαν για την στήριξή του, απάντησε: «Θα 
εξακολουθούμε να στηρίζουμε. Και θέλω να σας 
συγχαρώ γιατί η ελληνική αρτοποιία έχει κάνει 
άλματα».

• Βιομηχανία Ξύλου – Χαρτοποιία – Εκτυπώ-
σεις (ΚΑΔ 16, 17, 18) 

• Χημική Βιομηχανία – Φάρμακα – Πλαστικά 
(ΚΑΔ 20, 21, 22) 

• Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλε-
κτρονικών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
μηχανημάτων και οχημάτων (ΚΑΔ 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30) 

• Κατασκευή Επίπλων και άλλων Μεταποιητι-
κών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 31, 32) 

• Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων 
και εξοπλισμού (ΚΑΔ 33) 

• Υπηρεσίες ανακύκλωσης και ανάκτησης υλι-
κών (ΚΑΔ 35.30.2, 38.11.1, 38.11.4, 38.11.5, 
38.11.6, 38.12) 

• Υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics (ΚΑΔ 
52.10.1, 52.29.19.03) 

• Eκδόσεις (ΚΑΔ 58.11.1, 58.11.2, 58.11.5, 
58.13.1, 58.14.1) 

• Τεχνικές Αναλύσεις (ΚΑΔ 71.2) 

• Δραστηριότητες Συσκευασίας (ΚΑΔ 89.92) 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

• Μηχανολογικός Εξοπλισμός έως 100% 

• Δαπάνες για κτίρια έως 20% 

• Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκα-
ταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφια-
κό μετασχηματισμό) έως 40% των κτιριακών 
δαπανών 

• Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού έως 
30% 

• Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληρο-
φορικής έως 20% 

• Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – με-
λετών (για την προσαρμογή της επιχείρησης 
στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0) έως 10% 

• Εκπαίδευση – Προσαρμογή Εργατικού Δυνα-
μικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό 
σχέδιο έως 10% 
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Enterprise Greece Exports Academy, μία Ακαδη-
μία Ανάπτυξης Εξαγωγικών Δεξιοτήτων.

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

Μετά την μεγάλη επιτυχία του πρώτου κύκλου 
του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ενδυνάμω-
ση Εξαγωγικών Δεξιοτήτων», το οποίο ξεκίνησε 
τον Ιούνιο 2022 και λόγω αυξημένης ζήτησης, η 
Enterprise Greece Exports Academy συνεχίζει το 
εν λόγω πρόγραμμα, των δύο συμπληρωματι-
κών σεμιναρίων:

1) Ανάπτυξη Πωλήσεων μέσω στοχευμένης Συμ-
μετοχής σε Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις

2) Τεχνικές Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας για 
Ανάπτυξη Εξαγωγών

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν διαδικτυακά σε 
ολιγομελή τμήματα, μέχρι 15 ατόμων. Το καθένα 
εξ’ αυτών ολοκληρώνεται σε δύο τρίωρες δια-
δικτυακές συνεδρίες. Με την ολοκλήρωση κάθε 
σεμιναρίου, θα απονεμηθεί στους εκπαιδευομέ-
νους πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το πρό-
γραμμα θα επαναληφθεί τους μήνες Οκτώβριο 
και Νοέμβριο.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες συμ-
μετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα 
https://www.enterprisegreece.gov.gr/eksoteriko-
emporio/pliroforisi -ekpaidefsi/enterprise-
greece-exports-academy

Στην συνέχεια, ο κ. Μούσιος αναφέρθηκε στην 
εκχώρηση του όρου «αρτοποιείο», τον οποίο 
είχαν δικαίωμα να χρησιμοποιούν μόνο τα αρ-
τοποιεία, τα οποία καθημερινά κάνουν όλη την 
διαδικασία παραγωγής ψωμιού ΚΑΙ στα κατα-
στήματα που προβαίνουν στην έψηση κατεψυγ-
μένου ψωμιού, τονίζοντας ότι αυτή η νομοθε-
τική ρύθμιση- μνημονιακή υποχρέωση είχε ως 
αποτέλεσμα να μειωθεί ο τζίρος των αρτοποι-
είων κατά 500 εκατομμύρια τον χρόνο, με αντί-
στοιχο κέρδος των Σούπερ Μάρκετ, εξαιτίας της 
παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, που 
βλέπουν την ταμπέλα «Φούρνος», στις μονάδες 
αυτές.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη και ευχαρίστησε την 
Εθνική Ομάδα αρτοποιίας για το δώρο που του 
προσέφεραν, τονίζοντας ότι η Ελληνική αρτο-
ποιία έχει εξελιχθεί σημαντικά, ενώ όλο το διά-
στημα της κρίσης και της πανδημίας ήταν δίπλα 
στον αρτοποιό και θα εξακολουθήσει αφού οι 
επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια θα συνε-
χιστούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
αρτοποιεία θα λειτουργούν με όσο το δυνατόν 
λιγότερες δυσκολίες.

Απαντώντας σε αυτό, ο κ. Μούσιος επεσήμανε 
πώς:.. «Παρά την κρατική επιδότηση στην ηλε-
κτρική ενέργεια, αυτή, παραμένει το μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα που δυσχεραίνει την λειτουργία 
των αρτοποιείων μας, με αποτέλεσμα να βρί-
σκονται στο όριο της επιβίωσης και ορισμένα 
να βάζουν λουκέτο »…

 ■ Δεύτερος κύκλος 
του προγράμματος 
«ενδυνάμωση 
εξαγωγικών 
δεξιοτήτων»

Με στόχο την ενδυνάμωση των εξαγωγέων και 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ώστε να προ-
σεγγίσουν διεθνείς αγορές, ενισχύοντας ταυτό-
χρονα την εξωστρέφεια της χώρας, η Enterprise 
Greece εγκαινίασε τον Ιούνιο του 2022 την 
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• Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδι-
ωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρ-
τημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου 
ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.

• Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης (Να διαθέτουν απολυτή-
ριο Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτή-
σαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου 
για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα 
(Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980).

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

• Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύ-
τερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή 
β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται 
από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται 
στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.
gr). https://www.statistics.gr/el/statistics/-/
publication/SEL08/-

• Άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής 
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

• Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορ-
φής

• Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

• Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιό-
τητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδι-
ωτικού Τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρ-
τημένης εργασίας, τόσο κατά τη χρονική 
στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, 
όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται 
και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική 
στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα λογίζεται η 
1η ημέρα κατάρτισης)

Πιστοποίηση: 

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρ-
τισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν υποχρε-
ωτικά σε εξετάσεις Πιστοποίησης προσόντων 
και δεξιοτήτων που απέκτησαν. Οι εξετάσεις Πι-
στοποίησης θα υλοποιηθούν είτε με τη μέθοδο 
της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επι-

 ■ Πρόγραμμα 
κατάρτισης και 
πιστοποίησης από  
την ΠΟΒΑΚΩ 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυρο-
χρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών 
(Π.Ο.Β.Α.Κ.Ω.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», έχοντας 
αναλάβει ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποί-
ηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού 
τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ , εξαγωγών 
και μηχανογράφησης», με κωδικό ΟΠΣ 5035167 
σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης 
με αρ. πρωτ. 4974/1089/16.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΜ3Λ-
46ΜΤΛΡ-Ι3Γ), καθώς και την με αρ. πρωτ. 2798/
Β3/646/11.05.2021 (ΑΔΑ:9Ν4Ο46ΜΤΛΡ-9ΦΙ) 1η 
τροποποίηση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρι-
σης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ

Απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος (1/2022/ΠΟΒΑΚΩ)

σε εργαζόμενους από επιχειρήσεις του ιδιωτι-
κού τομέα (διαφόρων κλάδων) για την υποβολή 
αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προ-
γράμματα, κατάρτισης και πιστοποίησης στα 
παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

• «Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπό-
ριο»

• «Εξαγωγικό εμπόριο & ενίσχυση εξωστρέ-
φειας»

• «Μηχανογράφηση λειτουργίας κοσμηματο-
πωλείου και εργαστηρίου αργυροχρυσοχο-
ΐας»

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις συμμετοχής :

24

http://statistics.gr/
http://statistics.gr/
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-


• στο e-mail: povako.espa@gmail.com, και

• στο τηλέφωνο 2103229047 (ώρες επικοινω-
νίας 09:00 – 14:00).

 ■ Οι δυνατότητες 
εφαρμογών του 
υαλοπίνακα. 
Εκδήλωση Βιοτεχνών 
Υαλοπινάκων στα 
Ιωάννινα, παρουσία 
της ΠΟΕΒΥ 

Ενημερωτική εκδήλωση για τους συναδέλφους 
της ευρύτερης περιοχής διοργάνωσε ο Σύνδε-
σμος Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων Ηπεί-
ρου Λευκάδος στο Grand Hotel Palladion στο 
κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, την Κυριακή 2 
Οκτωβρίου 2022 στις 11πμ, όπου παραβρέθηκε 
ομάδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων 
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων αποτελούμενη από 
τους: Χρήστο Λούση – Πρόεδρο ΔΣ ΠΟΕΒΥ, Ιωάν-
νη Παγκράτη – Πρόεδρο ΣΕΥΑΠΠ – Αντιπρόεδρο 
Α’ ΠΟΕΒΥ, Άκη Βαλαλή – επιστημονικό στέλεχος.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του 
νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συνδέσμου Ηπείρου Λευκάδος, κ. Ιορδάνη 
Λαζάρου, ο οποίος αφού ευχαρίστησε θερμά για 
την παρουσία τους μέλη και καλεσμένους, ανα-
φέρθηκε στην ιστορικότητα του Συνδέσμου, το 
χαρακτήρα και τους στόχους των συναδέλφων 

τηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως 
επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠ-
ΠΕΠ, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Διάρκεια Προγραμμάτων: 

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 86 
ώρες και θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου 
εργασίας.

Επίδομα: 

Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ / ανά 
ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν το 
πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετέχουν στις 
εξετάσεις πιστοποίησης(430,00€ μικτά)

Τόπος Υλοποίησης: 

Όλη η Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφε-
ρόμενος/η υποβάλει αίτηση συμμετοχής δηλώ-
νοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης, αυτή 
την Περιφέρεια μόνιμης κατοικίας του. Στην πε-
ρίπτωση που δηλωθεί διαφορετική Περιφέρεια 
(εκτός του τόπου διαμονής του) η αίτηση θα 
Απορρίπτεται.

Υποβολή Αιτήσεων:

• Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβο-
λής Αιτήσεων: 18/10/2022

• Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής 
Αιτήσεων: 09/11/2022 και ώρα 23:59:59

• Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ 
ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΠΟΒΑΚΩ: 
https://povako.gr/

Προθεσμία Λήξης Παραλαβής των δικαιολο-
γητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν 
στην ηλεκτρονική αίτηση, από την ΠΟΒΑΚΩ: 
14/11/2022.

Η μη έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων δι-
καιολογητικών καθιστούν την αίτηση άκυρη.

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους 
όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται:
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ση για την αναγνωρισιμότητα του κλάδου και 
των μελών της, ένα ιστορικό γεγονός στην πο-
ρεία της Ομοσπονδίας. Έθεσε τα νέα ζητήματα 
που θα μας απασχολήσουν ως επαγγελματίες το 
επόμενο χρονικό διάστημα, τις μάχες που πρέ-
πει να δοθούν και που απαιτούν τη συσπείρωση 
όλων μας.

Το επιστημονικό στέλεχος κ. Άκης Βαλαλής, 
αναφέρθηκε στο έργο της ΤΟΤΕΕ «Τεχνική Οδη-
γία Υαλοπινάκων Ασφαλείας», της οποίας την 
επίσημη έκδοση αναμένουμε εντός ημερών, και 
τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και πιστο-
ποίησης των ανθρώπων του κλάδου. Ως μόνιμο 
μέλος των επιτροπών του ΕΛΟΤ/ΤΕ33 «δομι-
κά υλικά και στοιχεία» και ΕΛΟΤ/ΤΕ43 «πόρτες 
και παράθυρα», επιτροπών που αποτελούν την 
ελληνική φωνή των Ευρωπαϊκών, τόνισε τη ση-
μασία της τεχνογνωσίας των ανθρώπων μας με 
επίσημη κατοχύρωση, σε συνάρτηση με τις νέες 
Ευρωπαϊκές απαιτήσεις και προδιαγραφές που 
αλλάζουν συνεχώς και το νέο ρόλο που κατέχει 
ο υαλοπίνακας στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Παγκράτης, με τη 
σειρά του, τόνισε καταρχήν τη σημασία της ενό-
τητας και της συνεργασίας, των κοινών στόχων 
που πρέπει να μας ενώνουν. Αναφέρθηκε στις 
πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί για την προβο-
λή του κλάδου και των ανθρώπων του (site, ει-
δικό site για την εξοικονόμηση, web app για την 
εύρεση των μελών μας, αυτοκόλλητο ενεργού 
μέλους κ.ο.κ.), καθώς και το κοινωνικό έργο της 
Ομοσπονδίας με τις χορηγίες στο σχολείο του 
Αιγάλεω και στο Χαμόγελο του Παιδιού στη Μυ-
τιλήνη, αυτό το καλοκαίρι. Τέλος, ενημέρωσε 
για τη συμμετοχή της ομοσπονδίας στις επικεί-
μενες εκθέσεις και διοργανώσεις και τη σημασία 
της ενισχυμένης παρουσίας μας, καλώντας μα-
ζικά τον κόσμο να λάβει μέρος.

Ακολούθησε αναλυτικότερη παρουσίαση από 
τον Πρόεδρο κ. Λούση γύρω από τις δυνατότη-
τες εφαρμογών του υαλοπίνακα, και έπειτα το 
λόγο πήραν συνάδελφοι που τίμησαν τη διορ-
γάνωση δίνοντας εικόνα από το έργο των επι-
χειρήσεων στη περιοχή, το κλίμα των επί σειρά 
ετών συνεργασίας μεταξύ τους, τις ανάγκες που 
υπάρχουν στο άμεσο μέλλον, αναγνωρίζοντας 
τις ευκαιρίες που μας δίνονται αυτή τη χρονι-
κή περίοδο αλλά και τις δυσκολίες που αντιμε-

της ευρύτερης περιοχής.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΟΕΒΥ, κ. Χρήστος Λού-
σης ιδιαίτερα συγκινημένος, λόγω της παρου-
σίας στην ιδιαίτερη πατρίδα του, έδωσε εικόνα 

της πορείας και των δράσεων του κλάδου, σε μία 
εποχή όπου ο Υαλοπίνακας αποτελεί κορυφαία 
επιλογή στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και 
σε ένα κόσμο που μας περιβάλλει το γυαλί με 
απεριόριστους τρόπους και εφαρμογές. 

Με επίκαιρο ζήτημα την εξοικονόμηση, την 
ασφάλεια, αλλά και το design…. ο επίπεδος υα-
λοπίνακας αποτελεί το Νο 1 δομικό υλικό και 
εμείς, οι μόνοι που γνωρίζουμε πώς να το δια-
χειριστούμε με υπευθυνότητα, σεβασμό και κοι-
νωνική συνείδηση. Τόνισε την ανάγκη για την 
προστασία και ανάδειξη των επαγγελματιών 
και του προϊόντος μας καθώς και το ρόλο που 
έπαιξε η διαφημιστική καμπάνια στην τηλεόρα-
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της GRUNDFOS, mr. Joao Marinho & κ. Διαμαντή 
Χατζηδιαμαντή Μηχανολόγο Μηχανικό(Ε.Μ.Π) 
στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην Αθήνα.

Στη συνέχεια και ύστερα από αίτημα του project 
Manager Mr. Joao Marinho, ο πρόεδρος ενημέ-
ρωσε τα στελέχη της GRUNDFOS για τη δομή, 
και τις δράσεις της Ομοσπονδίας ιδιαίτερα σε 
σχέση με την εκπαίδευση, αλλά και την εξοικο-
νόμηση ενέργειας, που αποτελεί επίκαιρο και 
μείζον θέμα σε όλη την Ευρώπη.

Τα στελέχη της GRUNDFOS εξέφρασαν την ιδιαί-
τερη ικανοποίηση τους από την αναλυτική και 
εξειδικευμένη ενημέρωση του προέδρου της 
ΟΒΥΕ, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε θεωρητικό 
επίπεδο, ενώ, παράλληλα ο mr. Joao Marinho 
υπογράμμισε την επιθυμία της GRUNDFOS για 
διεύρυνση της συνεργασία των δυο πλευρών.

Αμφότεροι «δεσμεύθηκαν» για νέες συναντή-
σεις και συνεργασία.

 ■ ΕΛΣΕΒΒΥΕ - Νέα 
προγράμματα 
σπουδών από τη 
σχολή Ασκαρδαμυκτί

Τα νέα τμήματα σχεδίου και κατασκευής υποδη-
μάτων της σχολής Ασκαρδαμυκτί είναι προσαρ-
μοσμένα στις ανάγκες της αγοράς, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του ΕΛΣΕΒΒΥΕ. 

Η σχολή Ασκαρδαμυκτί φέτος δημιούργησε νέα 
τμήματα σχεδίου και κατασκευής υποδημάτων 

τωπίζουν. Ανάμεσα τους ο κ. Νίκος Τσάνος, εκ-
πρόσωπος και μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΒΥ, τόνισε 
τις δυσκολίες που προκύπτουν για τους επαγ-
γελματίες από τους υπευθύνους των έργων 
και τις μελέτες, που δεν λαμβάνουν υπόψη τις 
προδιαγραφές σε ότι αφορά το γυαλί. Οι παρευ-
ρισκόμενοι μέσα από τη συζήτηση τόνισαν την 
ανάγκη για νέα εργαλεία και υλικό το οποίο θα 
λειτουργήσει βοηθητικά και υποστηρικτικά στα 
νέα ζητούμενα, ειδικότερα για την εξοικονόμη-
ση και τον ενεργειακό υαλοπίνακα, με την υπο-
γραφή της Ομοσπονδίας.

Μετά την ανοιχτή συζήτηση, το λόγο πήρε ξανά 
ο πρόεδρος κ. Λαζάρου όπου έθεσε προτάσεις 
δράσεων και πρωτοβουλιών για το επόμενο 
χρονικό διάστημα, με άμεσο στόχο τη διοργά-
νωση μίας μεγάλης τεχνικής ημερίδας για τον 
Υαλοπίνακα, σε συνεργασία με το τοπικό Τεχνι-
κό Επιμελητήριο, και παρουσία συνεργατών, 
μηχανικών, τοπικών φορέων και υπηρεσιών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ένα πραγμα-
τικά ζεστό και φιλόξενο κλίμα, δίνοντας στην 
ευκαιρία σε όλους να γνωριστούμε καλύτερα, 
να ανταλλάξουμε γνώσεις, απόψεις, προβλημα-
τισμούς, αγωνίες, αλλά και κυρίως να έρθουμε 
πιο κοντά βάζοντας κοινούς στόχους.

 ■ Συνάντηση του 
προέδρου της 
ΟΒΥΕ κ.Βαργιάμη 
με στελέχη της 
GRUNDFOS

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευ-
τέρα 26 Σεπτεμβρίου, συνάντηση «εργασίας» 
του προέδρου του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ, κ. Δημητρίου 
Βαργιάμη με στελέχη της GRUNDFOS, κατόπιν 
αιτήματος της εταιρείας και ειδικότερα του δι-
ευθυντή- συντονιστή για τις χώρες της Μεσογεί-
ου – project Manager Joao Marinho με έδρα την 
Πορτογαλία.

Ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, καλωσόρισε τα στελέχη 
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κατασκευής μοντέλου

• Σεμινάριο σχεδίου & κατασκευής κλασικής 
γόβας

• Σεμινάριο σχεδίου & κατασκευής Sneakers 
(αθλητικό)

• Σεμινάριο σχεδίου & κατασκευής Oxfords

• Διάρκεια κάθε σεμιναρίου: 48 ώρες – 1 x τρί-
ωρη συνάντηση ανά εβδομάδα – 4 μήνες

• Κόστος: 645€ / σεμινάριο (περιλαμβάνονται 
όλα τα υλικά)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με τη σχολή Ασκαρδαμυκτί στα 
τηλέφωνα 210 8819784 – 6953088538 www.
askardamykti.com

 ■ Ημερίδα για 
Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση 1.280 
σύγχρονων  
τεχνητών 
υαλοπινάκων

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». 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απηύθυνε χαιρετι-
σμό, η Διευθύντρια Βιοτεχνίας και Ανάπτυξης 
του Β.Ε.Α κα. Παρασκευή Γιοβανοπούλου, ενώ 
στη συνέχεια, ακολούθησε η παρουσίαση του 
προγράμματος κατάρτισης και των όρων συμ-
μετοχής των ωφελούμενων, από τα αρμόδια 
στελέχη του ΚΕΚ Eurotraining που έχει αναλάβει 
την κατάρτιση, κκ. Κώστα Αθανασόπουλο, υπεύ-

προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς. Πα-
ράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχει-
ρήσεις του κλάδου της υπόδησης να δημιουργή-
σουν σε συνεργασία με τη σχολή εξειδικευμένα 
εκπαιδευτικά προγράμματα για εργαζόμενους 
βασισμένα στις ανάγκες της επιχείρησης.

Η σχολή προσφέρει εκπτωτικά πακέτα για άτο-
μα που εργάζονται στο χώρο του υποδήματος 
αλλά και για τη δημιουργία εταιρικών group 
άνω των 4 ατόμων.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν την ακαδη-
μαϊκή περίοδο 2022-2023 είναι τα εξής:

Μονοετές τμήμα Σχεδίου Υποδημάτων 
(δημιουργία στάμπων) σε όλους του 
βασικούς τύπους υποδήματος

• Διάρκεια Οκτώβριος – Ιούνιος

• Συχνότητα Μαθημάτων 2 x 3 ωρες συναντή-
σεις ανά εβδομάδα

• Καλύπτονται οι εξής τύποι υποδήματος: 
Γόβα, mules, πέδιλο, δετό Oxford & Derby, 
loafers, μπότα – μποτάκι, αθλητικό, παιδικό, 
σέσουλα

• Κόστος: 2520€ (περιλαμβάνονται όλα τα 
υλικά)

Διετές τμήμα Κατασκευής Υποδημάτων

• Διάρκεια 2 ακαδημαϊκά έτη Οκτώβριος – Ιού-
νιος

• Συχνότητα Μαθημάτων 1 x τρίωρη συνάντη-
ση ανά εβδομάδα + απεριόριστες ώρες πρα-
κτικής άσκησης στο χώρο των μηχανών

• Καλύπτεται η εξής ύλη: ρέγουλα (κοπή, ρε-
φιλάρισμα, κολλήσεις φοντιών, ραφή), μο-
ντάρισμα στο χέρι, ρίξιμο σόλας, φινιρίσμα-
τα. Εφαρμογή σε γόβα, πέδιλο, δετά Oxfords 
& Derby και μποτάκι

• Κόστος: 1400€/έτος (περιλαμβάνονται όλα 
τα υλικά)

Μικρά αυτοτελή σεμινάρια σχεδίου & 
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 ■ Ομοσπονδία 
Βιοτεχνών 
Υδραυλικών Ελλάδας. 
Παρεμβάσεις χωρίς 
δομικό χαρακτήρα 
τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης

Τα κυβερνητικά μέτρα, που ακούσαμε προσφά-
τως κατά τη διάρκεια της 86ης ΔΕΘ, κινούνται σε 
προεκλογικούς ρυθμούς με ένα σημαντικό μέ-
ρος των εξαγγελιών να έχει επιδοματικό χαρα-
κτήρα, ενώ στη συντριπτική τους πλειονότητα 
δεν τολμούν δομικού χαρακτήρα παρεμβάσεις. 
Επίσης, παρατηρούνται παραδοξότητες και 
αντιφάσεις όσον αφορά στα μέτρα για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας. Η ΟΒΥΕ με αίσθημα ευθύ-
νης έναντι των καταναλωτών – της κοινωνίας με 
το παρόν ενημερωτικό δελτίο καταθέτει τρείς 
βασικούς άξονες παρεμβάσεων για την εξοικο-
νόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση την ενερ-
γειακή ασφάλεια της χώρας και της κοινωνίας.

ΑΞΟΝΑΣ 1ος 

Τεχνικές Προτάσεις – παρεμβάσεις :

Όσον αφορά στις υφιστάμενες και λειτουργού-
σες εγκαταστάσεις :

• Άμεση εφαρμογή χημικού καθαρισμού των 
δικτύων θέρμανσης, παρέμβαση η οποία δύ-
ναται να αποφέρει έως και 30% μείωση στην 
κατανάλωση.

• Τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών σε κα-
τοικίες και ιδιαίτερα σε χώρους( υπνοδωμά-
τια) που δεν υπάρχει θερμοστάτης.

• Αντικατάσταση μηχανικών θερμοστατών με 
ηλεκτρονικούς. 

• Σε όποια δίκτυα εγκαταστάσεων θέρμανσης 
με φυσικό αέριο, οι εγκαταστάσεις θέρμαν-
σης βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους(-

θυνο υλοποίησης του προγράμματος και Σοφία 
Γεωργαντά, Εκπαιδευτικά Υπεύθυνη. 

Στο πάνελ των ομιλητών, συμμετείχαν η κα. Ζωή 
Τούντα, εκ μέρους της ΠΟΕΒΥ καθώς και ο κ. Ιω-
άννης Μανασής, υπεύθυνος παρακολούθησης 
και διαχείρισης της Πράξης, παρέχοντας διευ-
κρινίσεις για το έργο, κατά τη διάρκεια της δι-
οργάνωσης.

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-
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).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
συμμετοχή στο πρόγραμμα στον ακόλουθο σύν-
δεσμο: https://katartisi.acsmi.gr/. 

H πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, άνοιξε 
στις 19/07/2022 και κλείνει, την Δευτέρα στις 
12/09/2022.

Σημείωση:

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.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 202229

https://katartisi.acsmi.gr/


 Κλαδικά

στάτη.

• Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα 
θερμαντικά σώματα(επιτρέπουν την αυτό-
ματη ρύθμιση της ροής του ζεστού νερού 
ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του 
κάθε χώρου ξεχωριστά).

Ως εκ τούτων, γίνεται σαφές ότι η κυβέρνηση και 
τα αρμόδια Υπουργεία, πρέπει να προχωρήσουν 
άμεσα σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς( 
Τ.Ε.Ε, δευτεροβάθμιες επαγγελματικές κλαδικές 
ενώσεις τεχνικών επαγγελμάτων, επιστημονικές 
ενώσεις), έτσι ώστε να ανακύψουν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για την αναμόρφωση του θεσμι-
κού πλαισίου στο χώρο των εγκαταστάσεων γε-
νικότερα. Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός με 
απώτερο σκοπό ποιοτικές, αλλά και μη ενεργο-
βόρες εγκαταστάσεις. Η εφαρμογή ενισχυτικών 
μέτρων μέσω επιδοτήσεων είναι πολιτική επιλο-
γή, η οποία όμως θα πρέπει να μελετά σε βάθος 
τις ανάγκες της χώρας και το ουσιαστικό όφελος 
της κοινωνίας διαχρονικά, και όχι κατά συνθήκη.

Είναι άμεση ανάγκη λοιπόν, η λήψη πρωτο-
βουλιών για την μελέτη και τον σχεδιασμό των 
κατάλληλων μέτρων, που θα ενισχύσουν την 
κοινωνία ουσιαστικά και σε βάθος χρόνου προ-
κείμενου να υπάρξουν λύσεις, αλλά κυρίως θέρ-
μανση για όλους, ούτως ώστε να αποτραπούν 
τυχόν λανθασμένες ενέργειες – εξ’ ανάγκης 
– που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους κατα-
ναλωτές και ιδιαίτερα τα ευάλωτα κοινωνικά 
στρώματα ενόψει του χειμώνα.

 ■ Ψηφιακός 
μετασχηματισμός  
στο ΒΕΑ

Εγκρίθηκε και ξεκινάει άμεσα, η υλοποίηση του 
έργου Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής 
Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, από το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Αθήνας, στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Αττική 2014 2020. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο είναι 
ένα σύγχρονο εργαλείο συνολικού προϋπολογι-

πλειονότητα αυτών), αλλά και οι επιτοίχιες 
μονάδες φυσικού αερίου, να υπάρξει παρέμ-
βαση, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα 
να μεταφερθούν σε εσωτερικούς χώρους, 
διότι η παραμονή των εγκαταστάσεων θέρ-
μανσης σε εξωτερικούς χώρους καθίσταται 
πολύ ενεργοβόρα.

• Άμεση αντικατάσταση ηλεκτρικών θερμοσί-
φωνων με ηλιακούς μέσω επιδότησης από 
το κράτος.

ΑΞΟΝΑΣ 2ος 

Θεσμικές παρεμβάσεις: Είναι ανάγκη να υπάρ-
ξουν θεσμικές παρεμβάσεις με γνώμονα τη δη-
μιουργία ενός ποιοτικότερου, αποδοτικότερου 
και μη ενργοβόρου περιβάλλοντος εγκαταστά-
σεων θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Ως εκ τούτων σε συνέχεια και παλαιότερων προ-
τάσεων μας προτείνεται, η θέσπιση :

• Κανονισμού για τις εγκαταστάσεις θέρμαν-
σης.

• Κανονισμού για τον καθαρισμό των δικτύων 
θέρμανσης

• Κανονισμού για τις εγκαταστάσεις ύδρευ-
σης/ αποχέτευσης.

• Ελεγκτικού μηχανισμού για την αρτιότητα 
και την ποιοτική λειτουργία των εγκαταστά-
σεων.

ΑΞΟΝΑΣ 3ος 

Συμβουλές – προτάσεις για τους καταναλωτές :

• Απομόνωση χώρων που δεν χρησιμοποιού-
νται.

• Δεν σκεπάζουμε τα θερμαντικά σώματα.

• Τακτική συντήρηση συστήματος θέρμανσης 
και, Κάνουμε καθαρισμό των δικτύων θέρ-
μανσης για να έχουμε εξοικονόμηση και κα-
λύτερη απόδοση.

• Ρύθμιση θερμοστάτη σε σταθερή θερμοκρα-
σία.

• Εγκατάσταση προγραμματιζόμενου θερμο-
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ενώ το 22,2% δηλώνει πως θα προχωρήσει σε 
αύξηση τιμών το προσεχές διάστημα. Το πα-
ραπάνω εύρημα στην εξαμηνιαία έρευνα οικο-
νομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ινστιτούτο 
Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλά-
δας) δείχνει αν μη τι άλλο ότι αναχώματα στο 
κύμα ακρίβειας είναι δύσκολο να υπάρξουν, 
ειδικά μάλιστα καθώς σημαντικό ποσοστό επι-
χειρήσεων, το 42,4% των ΜμΕ, δηλώνει ότι έχει 
ταμειακά διαθέσιμα το πολύ για ένα μήνα, ενώ 
το 21,4% αναφέρει ότι δεν διαθέτει καθόλου 
ρευστότητα.

Τα δύο αυτά φαινόμενα στην ουσία προκαλούν 
έναν φαύλο κύκλο: η έλλειψη ρευστότητας δεν 
επιτρέπει απορρόφηση ανατιμήσεων –σε κά-
ποιες περιπτώσεις αυτή η έλλειψη μπορεί να 
αποτελεί και πρόφαση για ανατιμήσεις– οι οποί-
ες μετακυλίονται στην τιμή καταναλωτή. Τούτο 

μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης, επι-
δεινώνοντας τελικά το πρόβλημα ρευστότητας 
των επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
προαναφερθέντα ποσοστά επιχειρήσεων που 
δήλωσαν ότι έχουν προβεί ήδη σε ανατιμήσεις ή 
θα προβούν στο άμεσο μέλλον είναι τα υψηλότε-
ρα που έχουν καταγραφεί σε εξαμηνιαία έρευνα 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. «Η αύξηση των τιμών είναι μια 
πρόδρομη ένδειξη των πληθωριστικών πιέσεων 
που θα δεχθούν όλες οι οικονομίες. Αυτές οι πλη-
θωριστικές πιέσεις σε συνδυασμό με τις υφεσι-
ακές τάσεις που μπορεί να προκληθούν από τη 
συνέχιση της πανδημίας εγκυμονούν τον κίνδυ-
νο του στασιμοπληθωρισμού, φαινόμενο που 
εκδηλώθηκε από το 1973 και ταλάνισε όλες τις 
οικονομίες για μία δεκαετία. Επομένως κρίσιμος 
θα είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των ανατιμή-

σμού 100.000 ευρώ και διάρκειας 8 μηνών, που 
στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και 
την αναβάθμιση όλων των δομών και ανταπο-
δοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, προς 
τα Μέλη του και τρίτους ενδιαφερόμενους για 
επιχειρηματικά θέματα. To Β.Ε.Α με την πρόταση 
αυτή, θα αναπτύξει συστήματα και υπηρεσίες 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), που εντάσσονται στους παρακάτω άξο-
νες: Αναβάθμιση της εσωτερικής του ψηφια-
κής υποδομής σε λογισμικό και υλικό. Υποδοχή 
και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων 
(One Stop Shop). Παροχή εξειδικευμένης επι-
χειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών. 
Δημιουργία παρατηρητηρίου επιχειρηματικό-
τητας. Εξωστρέφεια ψηφιακών υπηρεσιών και 
διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης Καινοτόμες Πρωτοβουλίες Δίκτυο προώθη-
σης και στήριξης των συλλογικών φορέων επι-
χειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων “Athens 
Business Toolkit” του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Αττική 2014 2020 που εξέδωσε ο Ενδιάμε-
σος Φορέας Διαχείρισης της Εταιρείας Ανάπτυξης 
και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και φιλοδοξεί 
να αποτελέσει τη βάση, για την παροχή ολοκλη-
ρωμένων και καινοτόμων υπηρεσιών του Επιμε-
λητηρίου προς τις επιχειρήσεις της Αθήνας.

 ■ Μία στις τέσσερις 
επιχειρήσεις αύξησε 
τις τιμές το α΄ 
εξάμηνο. Το 22% 
δηλώνει σε έρευνα 
της ΓΣΕΒΕΕ ότι θα 
προχωρήσει άμεσα  
σε ανατιμήσεις

Σε ανατιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών έχει 
προχωρήσει ήδη κατά το ά  εξάμηνο του 2021 
σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (23,6%), 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α

// ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 202231



 Κλαδικά

σαν το προσωπικό τους επιστρέφει σε επίπεδα 
προ πανδημίας, δηλαδή σε θετικό πρόσημο. Συ-
γκεκριμένα, το 7,9% των επιχειρήσεων αύξησε 
το προσωπικό έναντι του 5,6% που το μείωσε 
και του 86,6% που το διατήρησε στα ίδια επί-
πεδα. Τα θετικά ευρήματα, ωστόσο, οφείλονται 
σε μεγάλο βαθμό στην εποχικότητα (π.χ. λόγω 
του τουρισμού). Και αυτό διότι για το β́  εξάμη-
νο προκύπτει από την έρευνα ότι το ισοζύγιο 
θα είναι αρνητικό, δηλαδή οι επιχειρήσεις που 
δηλώνουν ότι θα αυξήσουν το προσωπικό τους 
είναι λιγότερες (5,5%) σε σύγκριση με αυτές που 
δηλώνουν ότι θα το μειώσουν (6,1%).

Συνολικά, πάντως, ο δείκτης οικονομικού κλί-
ματος ΜμΕ ενισχύθηκε σημαντικά το ά  εξάμηνο 
του 2021 (46,3 μονάδες) έναντι του ά  εξαμήνου 
και του β́  εξαμήνου του 2020 (20,1 μονάδες), 
παραμένει όμως ακόμη πολύ χαμηλά σε σύγκρι-
ση με τα προ πανδημίας επίπεδα, όταν είχε φτά-
σει το β́  εξάμηνο του 2019 στις 66,4 μονάδες, 
που αποτελούσε και το υψηλότερο σημείο από 
το 2011, οπότε ξεκίνησε η συγκεκριμένη έρευνα.

σεων», επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ. Μία στις τέσσερις 
επιχειρήσεις αύξησε τις τιμές το ά  εξάμηνο-1Οι 
ανατιμήσεις, το γεγονός ότι η πανδημία είναι 
εδώ, με τις μεταλλάξεις και την καθυστέρηση στο 
πρόγραμμα εμβολιασμού να επιτείνουν την αβε-
βαιότητα, αλλά και η υστέρηση των μικρών επι-
χειρήσεων σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, με το 
χάσμα μεταξύ αυτών και των ψηφιακά έτοιμων 
επιχειρήσεων να διευρύνεται λόγω της πανδη-
μίας, θέτουν εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα πολ-
λών ΜμΕ. Σύμφωνα με την έρευνα, το 36,7% των 
επιχειρήσεων εκφράζει τον φόβο για ενδεχόμενη 
διακοπή δραστηριοτήτων το επόμενο διάστημα. 
Ακόμη πιο δυσοίωνα είναι τα στοιχεία σε ό,τι 
αφορά ειδικά τις επιχειρήσεις των οποίων η λει-
τουργία ανεστάλη με κρατική εντολή. Το 50,9% 
αυτών εκφράζει τον φόβο για «λουκέτο» το επό-
μενο διάστημα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ειδι-
κά στον κλάδο της εστίασης είναι 48,5%.

Λιγότερο απαισιόδοξα, τουλάχιστον για την 
ώρα, είναι τα στοιχεία για την απασχόληση. Το 
ισοζύγιο των επιχειρήσεων που αύξησαν/μείω-
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κτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) σας, δεν διαβι-
βάζονται στην ΑΑΔΕ. 

Σας ενημερώνουμε, ότι από την 31η.10.2022 κι 
εφεξής, η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των δεδομέ-
νων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδο-
νται μέσω ΦΗΜ επισύρει τις κυρώσεις οι οποίες 
περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και ανα-
στολή λειτουργίας από 48 ώρες έως 10 ημέρες. 
Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε 
άμεσα στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέ-
ωσης. Εάν έχετε ήδη εκπληρώσει τη σχετική 
υποχρέωσή σας, παρακαλούμε μη λάβετε υπό-
ψη το παρόν μήνυμα. Σας ευχαριστούμε για τον 
χρόνο και τη συνεργασία σας.

Όσες επιχειρήσεις έλαβαν το email από την 
ΑΑΔΕ πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα με τις 
προθεσμίες που έχουν τεθεί. Αυτό σημαίνει ότι 
οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να απο-
στέλλουν τα δεδομένα των λιανικών πωλήσε-
ων εντός 24 ωρών στην ηλεκτρονική εφαρμογή 
e-send της ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα

Αν δεν υπάρξει παράταση, από τις 31 Οκτωβρί-
ου 2022 ενεργοποιούνται οι ακόλουθες κυρώ-
σεις:

• Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται 
με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσου 
με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί 
του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το 
πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτε-
ρο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 
250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τή-
ρησης απλογραφικού λογιστικού συστήμα-
τος και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι 
υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστι-
κού συστήματος.

• Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνο-
νται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 
500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον 
ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης 
απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 
1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο 
φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης 
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

• Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβα-
σης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μετα-

 ■ Ραβασάκια από 
ΑΑΔΕ σε πάνω από 
170.000 επιχειρήσεις 
- Προθεσμία για 
πρόστιμα

Ηλεκτρονικά ραβασάκια σε περισσότερες από 
170.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα δια-
βιβάσει τα στοιχεία των λιανικών τους πωλήσε-
ων στη φορολογική διοίκηση απέστειλε η ΑΑΔΕ, 
προειδοποιώντας ότι εάν δεν συμμορφωθούν 
έως τις 31 Οκτωβρίου θα είναι αντιμέτωπες με 
λουκέτα και πρόστιμα.

Πάντως παράγοντες της αγοράς ζητούν από την 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και την 
ΑΑΔΕ να υπάρξει παράταση του χρόνου έναρξης 
επιβολής των προστίμων, επικαλούμενοι τεχνι-
κά προβλήματα στη διαδικασία μεταβίβασης 
των δεδομένων.

Το email που έστειλε η ΑΑΔΕ

Τα email απέστειλε η ΑΑΔΕ αφού πραγματοποί-
ησε ελέγχους σε 550.000 δηλωμένες ταμειακές 
μηχανές. Οπως προέκυψε, για 170.000 ταμεια-
κές μηχανές είτε οι επιχειρήσεις δεν είχαν δια-
βιβάσει καμία απόδειξη είτε διέκοψαν τη διαβί-
βαση των στοιχείων.

Συγκεκριμένα, 84.000 email αφορούν επιχειρή-
σεις οι οποίες δεν είχαν διαβιβάσει καθόλου 
στοιχεία για τις αποδείξεις λιανικής που εκδό-
θηκαν από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανι-
σμό ενώ άλλα 86.000 email σε επιχειρήσεις που 
σταμάτησαν να αποστέλλουν στοιχεία.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα που απεστάλη αναφε-
ρόταν:

Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Από έλεγχο των υπηρεσιών μας διαπιστώθηκε 
ότι τα δεδομένα στοιχείων λιανικής πώλησης 
που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλε-
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 ■ ΑΑΔΕ: Σαφάρι φορο-
ελέγχων το 2023 - 
Ποιοι μπαίνουν στο 
στόχαστρο

Νέους υψηλούς στόχους για την πάταξη της φο-
ροδιαφυγής θέτει η ΑΑΔΕ, δίνοντας εντολή στην 
Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων 
Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) να πραγματοποιήσει το 2023 
τουλάχιστον 15.500 στοχευμένους μερικούς και 
επιτόπιους ελέγχους και άλλες 900 έρευνες φο-
ροδιαφυγής.

Η μέθοδος του risk analysis

Οι έλεγχοι, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν με 
τη μέθοδο του risk analysis, θα οριστούν επα-
κριβώς με το Σχέδιο Δράσης του έτους 2023 που 
θα εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματι-
σμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών της 
ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, κατά την πάγια πρακτική, οι υποθέσεις 
που ελέγχονται και ερευνώνται κατά προτεραι-
ότητα, επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρί-
ων ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κιν-
δύνου.

Aν οι προϊστάμενοι των ΥΕΔΔΕ από στοιχεία ή 
πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και 
σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρί-
νουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά 
προτεραιότητα υποθέσεων, εισάγουν τις προ-
κρινόμενες υποθέσεις σε σειρά κατάταξης ανά-
λογα με τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας 
τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατα-
τάσσονται.

Kατά προτεραιότητα ελέγχονται οι φορολογι-
κές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, όσες 
εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα αλλά και 
υποθέσεις ο έλεγχος των οποίων -ανεξάρτη-
τα από την προτεραιοποίησή τους ή μη- ολο-
κληρώνεται άμεσα, όπως υποθέσεις έρευνας 
που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες 
κατόπιν αιτήματος των ΥΕΔΔΕ και έλεγχοι που 
προέκυψαν από συμμετοχή των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά 
συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται 

γενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από 
την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλε-
ται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους 
του προβλεπόμενου προστίμου.

Πέραν των προστίμων αναστέλλεται άμεσα για 
48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκα-
τάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος 
εφόσον από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογι-
κό έλεγχο διαπιστώνεται είτε

α) η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 
10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, 
ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των 
αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκ-
δόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε 
ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε

β) η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ πλέον των 10 
στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί 
μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού 
(ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η 
μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπη-
ρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολο-
γικού έτους από τη διαπίστωση των παραβά-
σεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερι-
κό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής 
έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης 
ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα 
(ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λια-
νικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, 
ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη 
επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η 
λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης 
στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλε-
ται αμελλητί για 96 ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο με-
ρικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων εντός 2 
φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε 
οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του 
υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής 
εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγ-
χος αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες.
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με αυτόν τον τρόπο νέες τάσεις φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής.

Παράλληλα διενεργούν ελέγχους και έρευνες 
σε κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση ή 
μεταφορικό μέσο, να προβαίνουν σε δεσμεύσεις 
λογαριασμών, σε κατασχέσεις εγγράφων, ψηφι-
ακών αρχείων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και 

όποιου άλλου στοιχείου κρίνεται απαραίτητο, 
όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλε-
ση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Έχουν αποκτήσει εξειδικεύσεις σε σημαντικούς 
τομείς έρευνας, όπως η κυκλική απάτη στον 
ενδοκοινοτικό ΦΠΑ (carousel fraud) και στον 
εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων (missing 
traders).

 ■ Σε εφαρμογή 
μπαίνουν οι 
προσυμπληρωμένες 
δηλώσεις - Τι 
αλλάζει για 1,2 εκατ. 
επαγγελματίες

Αλλάζει το φορολογικό τοπίο για περισσότε-
ρους από 1,2 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες 
και επιχειρήσεις, καθώς η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να 
ενεργοποιήσει τις προσυμπληρωμένες δηλώ-

στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσι-
ών.

Οι υποθέσεις ελέγχων ερευνών δύνανται να αξι-
ολογούνται σε μεταγενέστερα χρονικά διαστή-
ματα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων 
ή με νέα κριτήρια ανάλογης μοριοδότησης, και 
να ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της 
μοριοδότησης που έλαβαν.

Η δράση της ΥΕΔΔΕ

Η δράση των συγκεκριμένων υπηρεσιών δια-
φοροποιείται αισθητά από τους συνήθεις ελέγ-
χους των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών της 
φορολογικής διοίκησης, αφού αποτελούν κατά 
κύριο λόγο τις βασικές υπηρεσίες ερευνών της 
ΑΑΔΕ.

Ο ρόλος τους αποσκοπεί στον εντοπισμό φυ-
σικών και νομικών προσώπων για τις οποίες 
υπάρχουν υποψίες ή πληροφορίες ανάμιξής 
τους σε εκούσια φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, 
με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής φορο-
δοτικής τους ικανότητας.

Οι έλεγχοι/έρευνες δύνανται να διενεργούνται 
αιφνιδιαστικά, στις επαγγελματικές εγκαταστά-
σεις τόσο των υπό έρευνα οντοτήτων, όσο και 
των συναλλασσομένων με αυτές, ακόμη και στις 
οικίες (κατόπιν εισαγγελικής εντολής) φυσικών 
προσώπων για τα οποία υπάρχουν επαρκείς εν-
δείξεις για την τέλεση πράξεων φοροδιαφυγής 
ή φοροαποφυγής.

Λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως, όλες τις ημέ-
ρες της εβδομάδος, χωρίς χωρικούς ή άλλους 
περιορισμούς αρμοδιοτήτων,προβαίνουν σε 
συντονισμένες δράσεις, ταυτόχρονα, σε διά-
φορα σημεία της χώρας ενώ συνεργάζονται 
και εμπλέκονται σε κοινές δράσεις με άλλους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς, εντός και εκτός της 
ΑΑΔΕ, όπως τα Τελωνεία, την Οικονομική Αστυ-
νομία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τις 
Λιμενικές Αρχές, τις Εισαγγελικές Αρχές, κ.λπ.

Αξιολογούν και αξιοποιούν κάθε πληροφορία 
που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό 
φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής και αξιοποι-
ούν τα ευρήματα των προληπτικών ελέγχων 
που οι ίδιες διενεργούν, μετατρέποντάς τα σε 
επιχειρησιακά σχέδια δράσης, αναδεικνύοντας 
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θώσεων στα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί 
στη «μερίδα» του υπόχρεου που τηρείται στην 
εφαρμογή myData.

Θα μπορεί να τροποποιείται 

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να τροποποιούν 
την προσυμπληρωμένη δήλωση εφόσον δεν 
συμφωνούν με τα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι 
η δήλωση ΦΠΑ δεν θα είναι κλειδωμένη, αλλά 
θα έχουν τη δυνατότητα να τη διαχειριστούν 
τα λογιστήρια των επιχειρήσεων δεδομένου ότι 
έχουν την ευθύνη για την υποβολή της.

Επισπεύδονται οι επιστροφές ΦΠΑ

Εκτός από την προσυμπλήρωση των δηλώσεων 
ΦΠΑ, το ελληνικό Δημόσιο θα επισπεύσει τις 
επιστροφές ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και στους 
επαγγελματίες καθώς θα γνωρίζει τις συναλλα-
γές που έχουν πραγματοποιηθεί και ότι αυτές 
είναι σύννομες, μειώνοντας στο ελάχιστο τον 
απαιτούμενο έλεγχο.

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μει-
ώνει το κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτό-
χρονα η εφορία θα γνωρίζει επακριβώς τι πρέ-
πει να εισπράξει από ΦΠΑ κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία περισσότε-
ρες από 1,09 εκατ. επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 
πλέον τα ηλεκτρονικά βιβλία. Έχουν εκδοθεί πε-
ρισσότερα από 1,375 δισεκατομμύρια παραστα-
τικά με τον τζίρο από την αρχή της χρήσης των 
MyDΑΤΑ να υπερβαίνει τα 815 δισ. ευρώ. 

Επίσης, μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί 217.380 
μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην 
εφαρμογή timologio εκδίδοντας ηλεκτρονικά τα 
τιμολόγια τους, τα οποία ταυτόχρονα καταχω-
ρούνται στα MyDΑΤΑ.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα επιστροφής του 
ΦΠΑ αποτελεί έργο που έχει ενταχθεί στο Τα-
μείο Ανάκαμψης. Όπως αναφέρεται στο επιχει-
ρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2022, η Αρχή θα 
απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες των 
επιστροφών ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, μέσω της 
εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών 
επιστροφής ΦΠΑ, της ηλεκτρονικής υποβολής 
και της διευκόλυνσης της διαδικασίας ανάλυ-
σης κινδύνου για τις αιτήσεις επιστροφής.

σεις ΦΠΑ. Πλέον τα δεδομένα που βρίσκονται 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή myDATA καθιστoύν 
εφικτό τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ 
από τη φορολογική διοίκηση με βάση τα έσοδα 
και τα έξοδα κάθε επιχείρησης.

O προιστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικής 
Τεχνολογιών Πληροφορικής της ΑΑΔΕ Ρένος 

Καραστάθης αποκάλυψε στο 2ο Law Forum 
Taxation ότι άμεσα θα τεθεί σε εφαρμογή η προ-
συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ ενώ θα ακο-
λουθήσουν η προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3 
και του εντύπου Ν για τη φορολογία εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων αλλά και το ψηφιακό 
δελτίο αποστολής.

Με βάση τα στοιχεία στο myDATA 

Τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ θα μπο-
ρούν να υπολογίζουν με ακρίβεια τον οφειλό-
μενο ΦΠΑ των επιχειρήσεων, βασιζόμενες στα 
στοιχεία που βρίσκονται στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή myDATA.

Mέσω της πλατφόρμας MyData, η διαπίστω-
ση των μεταβολών στον τζίρο είναι αυτόματη, 
αφού τα στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα στους 
φορολογικούς ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα ελέγχεται η αυθεντικότητα των 
εγγραφών στα e-βιβλία, η τήρηση ασφαλούς 
αρχείου και η διασφάλιση της αποτροπής διορ-
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πραγματικό χρόνο εάν η απόδειξη είναι αυθε-
ντική ή «μαϊμού». Παράλληλα η ΑΑΔΕ θα ενημε-
ρώνεται σε πραγματικό χρόνο και θα ξεκινά ο 
σχετικός έλεγχος και θα επιβάλλονται τα πρό-

στιμα που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Για την ενημέρωση όλων των φορολογούμενων 
για τις δυνατότητες που θα έχουν για τη νέα 
εφαρμογή ανάγνωσης QR Codes αποδείξεων η 
Ανεξάρτητη Αρχή ετοιμάζει πανελλαδική ενημε-
ρωτική καμπάνια.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, «στο 
πλαίσιο αυτό και προκειμένου να ενημερωθεί 
το σύνολο των καταναλωτών για τα δικαιώματά 
τους και για τη δυνατότητα που τους παρέχεται 
μέσω, της νέας αυτής εφαρμογής, να λαμβάνουν 
πληροφόρηση για τη νομιμότητα ή μη της συ-
ναλλαγής που πραγματοποίησαν και να ενημε-
ρώνουν σχετικά τη Φορολογική Αρχή, προκει-
μένου να προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες 
νόμιμες ενέργειες, συμβάλλοντας στον εντοπι-
σμό και την καταπολέμηση φαινομένων φορο-
διαφυγής, κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίη-
ση ευρείας καμπάνιας ενημέρωσης για τη νέα 
Εφαρμογή Ανάγνωσης QR Codes Αποδείξεων.

Πώς θα λειτουργεί

Η εφαρμογή θα δίνει η δυνατότητα στους κατα-
ναλωτές να ελέγξουν τα στοιχεία και την εγκυ-
ρότητα μιας απόδειξης, την οποία λαμβάνουν 
στο πλαίσιο συναλλαγής τους, σκανάροντας με 
το κινητό τους τηλέφωνο τον QR code που βρί-
σκεται σε αυτή.

Έρχεται και το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Μέσα στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ περιλαμβάνε-
ται και το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καραστάθης, πρόκειται 
για την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονι-
κής διακίνησης και παρακολούθησης αγαθών 
περιλαμβάνοντας τις διαδικασίες διαχείρισης 
εγγράφων μεταφοράς.

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός συνε-
κτικού ελεγκτικού πλαισίου για τις διακινήσεις 
φορτίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον τύπο και 
την πληροφορία των συνοδευτικών παραστατι-
κών, τις διαδικασίες διαχείρισης των εγγράφων 
μεταφοράς, το σύστημα παρακολούθηση των 
διακινήσεων.

Το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
φοροαποφυγής στις διακινήσεις των φορτί-
ων, στον περιορισμό των πρακτικών αθέμιτου 
ανταγωνισμού και στη διευκόλυνση των επιχει-
ρήσεων όσον αφορά το εμπορευματικό έργο. Το 
έργο θα εξετάσει την ένταξη της νέας δηλωτικής 
υποχρέωσης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, myDATA – ηλεκτρονικά 
βιβλία, για την υποβολή φορολογικών παρα-
στατικών.

 ■ Πώς οι 
φορολογούμενοι 
θα ελέγχουν την 
εγκυρότητα των 
αποδείξεων μέσω 
smartphones

Την εγκυρότητα κάθε απόδειξης θα μπορούν να 
ελέγχουν μέσω του κινητού τους από τα τέλη 
Σεπτεμβρίου οι φορολογούμενοι. Η ΑΑΔΕ θα πα-
ρέχει τη δυνατότητα αυτή, μέσω ειδικής εφαρ-
μογής που θα εγκαθίσταται στα smartphones. 

Οι φορολογουμενοι θα μπορούν σκανάροντας 
το QR code της απόδειξης να διαπιστώνουν σε 
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Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα, στη μάχη για 
την καταπολέμηση των πλαστών αποδείξεων 
έχουν επιστρατευθεί και τα laptops με τα οποία 
οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα 
επί τόπου να τσεκάρουν την αυθεντικότητα των 
αποδείξεων που εκδίδουν οι επιχειρήσεις μέσω 
της σάρωσης του QR Code .

 ■ Στον «πάγο» 
παραμένει ο φόρος 
υπεραξίας 15% 
στις μεταβιβάσεις 
ακινήτων

To «πάγωμα» της επιβολής φόρου υπεραξίας 
στις μεταβιβάσεις ακινήτων για άλλα δύο έτη 
εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, ώστε να ενι-
σχυθεί περαιτέρω η αγορά ακινήτων και να απο-
φευχθεί ένα ακόμα μέτρο φορολογικής επιβά-
ρυνσης στην αγορά. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος 
υπεραξίας επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο 
κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτή-
σης και στην τιμή πώλησης κάθε ακίνητο. Επι-
βαρύνει τον πωλητή, ενώ ο αγοραστής οφείλει 
φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής 
αξίας του ακινήτου.

Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία

Με βάση την ισχύουσα αυτή τη στιγμή νομο-
θεσία, οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) που 
προβλέπουν την επιβολή φόρου 15% επί της 
θετικής διαφοράς (επί της υπεραξίας) που προ-
κύπτει από την πώληση ακινήτου σε τιμή υψη-
λότερη από την τιμή στην οποία αποκτήθηκε, 
έχουν ανασταλεί μέχρι τις 31-12-2022, δηλαδή 
θα τεθούν σε ισχύ από την 1η-1-2023

Ωστόσο, εξετάζεται η έναρξη ισχύος των διατά-
ξεων για την επιβολή φόρου 15% στην υπερα-
ξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου 
σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης να αναβληθεί 
για ένα ή δύο ακόμη έτη, ήτοι η έναρξη ισχύος 

Στη συνέχεια τα δεδομένα θα αποστέλλονται 
αυτομάτως στο σύστημα της ΑΑΔΕ και ο κατα-
ναλωτής θα ενημερώνεται για το αποτέλεσμα 
του ελέγχου και σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
παράβαση θα έχει τη δυνατότητα να αναφέρει 
την απόδειξη στην ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για μια νέα εφαρμογή η οποία αναμέ-
νεται να συμβάλλει ουσιωδώς στην ενίσχυση 
της φορολογικής συμμόρφωσης και στην κατα-
πολέμηση της φοροδιαφυγής, προστατεύοντας 
ταυτόχρονα τα δικαιώματα των καταναλωτών, 
καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα να γνωρί-
ζουν την εγκυρότητα και νομιμότητα της συναλ-
λαγής που πραγματοποίησαν.

Ταυτόχρονα, μέσω της εφαρμογής αυτής η ΑΑΔΕ 
θα ενημερώνεται έγκαιρα και έγκυρα για τις επι-
χειρήσεις που φοροδιαφεύγουν και θα έχει τη 
δυνατότητα να προβαίνει άμεσα στις προβλε-
πόμενες από τον νόμο ενέργειες για την προ-
στασία του δημοσίου συμφέροντος.

Οι έλεγχοι των φορολογικών αρχών έχουν απο-
καλύψει τη διάσταση του προβλήματος στην 
αγορά με «μαϊμού» αποδείξεις αξίας εκατοντά-
δων εκατομμυρίων ευρώ. Αρμόδιοι παράγοντες 
εκτιμούν ότι η ενεργοποίηση του ψηφιακού 
οπλοστασίου θα επιφέρει ισχυρό πλήγμα στο 
κύκλωμα με τις παραποιημένες ταμειακές μη-
χανές, εκτιμώντας ότι στα δημόσια ταμεία θα 
μπορούσαν να εισρεύσουν 300 - 400 εκατ. ευρώ.
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Εφόσον προκύπτει φόρος, αυτός παρακρατείται 
από τον συμβολαιογράφο και αποδίδεται εντός 
πέντε εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του 
συμβολαίου, η οποία κατατίθεται αποκλειστικά 
στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής. 
Για τον υπολογισμό του φόρου οι τιμές κτήσης 
και μεταβίβασης είναι αυτές που αναγράφονται 
στα συμβόλαια, ενώ εάν πρόκειται για ακίνητο 
το οποίο έχει αποκτηθεί από κληρονομιά, η τιμή 
κτήσης υπολογίζεται με βάση τον φόρο κληρο-
νομιάς που είχε καταβληθεί (το ίδιο και για τις 
δωρεές-γονικές παροχές).

Για την επιβολή του φόρου, ο φορολογούμενος 
που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεού-
ται, πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου, να 
δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν 
τον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας στον 
συμβολαιογράφο.

 ■ Πρόστιμα και 
λουκέτα σε όσους 
δεν διαβιβάζουν 
ηλεκτρονικά 
αποδείξεις

Με αυστηρά πρόστιμα και λουκέτα που μπορεί 
να φτάνουν έως 96 ώρες θα έρθουν αντιμέτωπες 
από την 1η Οκτωβρίου 2022 όσες επιχειρήσεις 
δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα των αποδείξεων 
από τις ταμειακές μηχανές στην πλατφόρμα 
myDATA. Οι κυρώσεις για μη διαβίβαση δεδομέ-
νων προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο-σκού-
πα του υπουργείου Οικονομικών που κατατέ-
θηκε στην Βουλή. Ειδικότερα σε περίπτωση 
διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, 
επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται 
με Φ.Π.Α, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσου με 
το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του 
κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστι-
μο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροι-
στικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ αν 
η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφι-

να μετατεθεί για την 1η-1-2024 ή την 1η-1-2025.

Έτσι, και όσοι φορολογούμενοι θα πωλήσουν 
ακίνητα κατά τα επόμενα 1 με 2 έτη δεν θα πλη-
ρώσουν φόρο 15% επί της διαφοράς μεταξύ των 
τιμών στις οποίες απέκτησαν τα ακίνητα και των 
τιμών στις οποίες θα τα πωλήσουν.

Ως εκ τούτου, οι τιμές πώλησης των ακινήτων 
δεν θα επηρεαστούν ανοδικά από την επιβολή 
αυτού του φόρου αφού σε περίπτωση ενεργο-
ποίησης του μέτρου, οι πωλητές ακινήτων θα 
έσπευδαν να μετακυλήσουν την επιβάρυνση 
στους αγοραστές.

Οι προκλήσεις στην αγορά ακινήτων

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας κατά την ομιλία του χθες στο συνέδριο της 
Prodexpo σημείωσε ότι η αγορά ακινήτων βρί-
σκεται σε ένα κομβικό σημείο, αφού, έχοντας 
αφήσει οριστικά πίσω μία δεκαετία οικονομικής 
κρίσης, καλείται να αντιμετωπίσει νέες προ-
κλήσεις, με κυριότερη, φυσικά, τη σημαντική 
αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και κατ’ 
επέκταση του κόστους κατασκευής, εξαιτίας του 
πολέμου στην Ουκρανία.

Μάλιστα υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρ-
νησης, παρά τα εμπόδια, να συνεχίσει να στηρί-
ζει τον κλάδο των ακινήτων μέσα από μόνιμες 
μειώσεις φόρων, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις 
και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Η σχετική ρύθμιση, αν και νομοθετήθηκε το 
2013, εν μέσω μνημονίων, δεν εφαρμόστηκε 
ποτέ καθώς από την αρχή εντοπίστηκαν μια σει-
ρά από δυσλειτουργίες στην εφαρμογή της, οι 
οποίες θα προκαλούσαν στρεβλώσεις στην αγο-
ρά ακινήτων.

Ποιοι απαλλάσσονται από τον φόρο 
υπεραξίας

Σύμφωνα με τη διάταξη που δεν έχει εφαρμο-
στεί, προβλέπεται αφορολόγητο όριο 25.000 
ευρώ εφόσον ο φορολογούμενος διακράτησε 
το ακίνητό του για πέντε τουλάχιστον έτη, ενώ 
όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα τα οποία έχουν 
στην κατοχή τους πριν από το 1995 απαλλάσσο-
νται από τον φόρο υπεραξίας.
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ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή 
σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπό-
χρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκα-
τάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος 
αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερι-
κό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων εντός δύο 
φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε 
οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του 
υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής 
εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγ-
χος αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες.

Aκόμα:

• Παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2023 οι 
προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφει-
λών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα/ Κέντρα 
Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και δό-
σεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμη-
ματικής καταβολής των επιχειρήσεων της 
παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι επιχειρή-
σεις αυτές πλήττονται από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία και αφορούν δραστηριότητες τα-
ξιδιωτικών πρακτορείων, δραστηριότητες 
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, εκτροφή 
γουνοφόρων ζώων, παραγωγή ακατέργα-
στων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέρ-
γαστων προβιών και δερμάτων), Κατασκευή 
γούνινων ειδών κλπ. Επίσης αναστέλλεται 
μέχρι και την 31η.5.2023 η πληρωμή των βε-
βαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέ-
ντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και 
ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων 
της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.4964/2022.

• Κατά τη διενέργεια γονικών παροχών και 
δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε από την 1η.10.2021 μέχρι και την 
30η.8.2022, λογίζεται ως μεταφορά χρη-
μάτων η ανάληψη χρηματικού ποσού από 
ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του 
δωρητή και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός 
τριών εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογα-
ριασμό του δωρεοδόχου ή σε κοινό λογαρια-
σμό του δωρεοδόχου με τον ίδιο δωρητή ή 
τρίτο πρόσωπο.

κού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, 
αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλο-
γραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνο-
νται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά 
φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος 
είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογι-
στικού συστήματος, και 1000 ευρώ, ανά φο-
ρολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι 
υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού 
συστήματος.

Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης 
που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστε-
ρου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση 
της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο 
με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου 
προστίμου.

Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολο-
γικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε (α) η μη έκδοση 
ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των 10 
προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, 
ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία 
των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν 
εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδό-
θηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια 500 
υρώ είτε (β) η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανι-
σμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων , πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώ-
λησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού 
Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή, ανεξαρτήτως του 
πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία 
των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 
500 ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η 
λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης 
στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός 
του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους 
από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, 
διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επι-
τόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδο-
ση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης 
ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα 
(ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχεί-
ων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω 
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«προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική 
πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέ-
σου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή 
του προηγούμενου έτους».

Αυτό, θα ισχύσει για το 2023 και το 2024, ενώ 
από το 2025 και μετά, η αύξηση θα ακολουθεί & 
το ποσοστό αύξησης του δείκτη μισθών. Ωστό-
σο, οι παράλληλα απασχολούμενοι εμπίπτουν 
στην 2 η ασφαλιστική κατηγορία και μέχρι την 
6 η εφόσον τις επιλέξουν.

Πως θα διαμορφωθεί το ύψος των εισφορών για 
κύρια ασφάλιση σε περίπτωση αύξησής τους 
από 8,5- 9% για τους παράλληλα απασχολούμε-
νους:

• Για την 2η κατηγορία από 252 ευρώ θα φτά-
σει τα 273,42- 274,68 ευρώ.

• Για την 3η κατηγορία από 302 ευρώ θα φτά-
σει τα 327,67 – 329,18 ευρώ.

• Για την 4η κατηγορία από 363 ευρώ θα φτά-
σει τα 393,85 – 395,67 ευρώ.

• Για την 5η κατηγορία από 435 ευρώ θα φτά-
σει τα 471,98 -474,15 ευρώ.

• Για την 6η κατηγορία από 566 ευρώ θα φτά-
σει τα 614,11 -616,94 ευρώ.

 ■ Τέσσερις 
παρεμβάσεις που 
οδηγούν σε αύξηση 
συντάξεων

Αύξηση συντάξεων κοντά στο 6% για 1,5 εκατ. 
συνταξιούχους, 250 ευρώ σε περίπου 1 εκατ. 
συνταξιούχους, κατάργηση ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης για 1 εκατ. συνταξιούχους και αύ-
ξηση που προκύπτει από τον επανυπολογισμό 
των συντάξεων με βάση τον ν. 4670/2020 για 
150.000 συνταξιούχους προβλέπει το σχέδιο 
της κυβέρνησης από τον Δεκέμβριο και μετά.

Ακόμη και οι συνταξιούχοι των οποίων ο επα-
νυπολογισμός της σύνταξης δεν έχει ολοκληρω-

 ■ Αύξηση εισφορών 
έως 22 ευρώ το μήνα 
για τους παράλληλα 
απασχολούμενους

Αντιμέτωποι με αύξηση εισφορών έως και 22 
ευρώ το μήνα θα βρεθούν αντιμέτωποι 250.000 
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμε-
νοι και αγρότες που διατηρούν παράλληλα μι-
σθωτή εργασία (δελτίο παροχής υπηρεσιών), 
εφόσον η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε πάγω-
μα για το 2023 ή την τμηματική καταβολής ανά 
εξάμηνο.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, ο υπουργός Ερ-
γασίας Κωστής Χατζηδάκης θα πρέπει να ενερ-
γοποιήσει με την έναρξη της νέας χρονιάς αύξη-
ση των εισφορών στους μη μισθωτούς με βάση 
το τελικό ποσοστό του πληθωρισμού το προη-
γούμενο έτος, ήτοι μεταξύ 8,5%-9%.

Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι καταβάλουν 
εισφορές για τις μη μισθωτές υπηρεσίες, μόνο 
στην περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφο-
ρές είναι χαμηλότερες των 262 ευρώ (2η ασφα-
λιστική κατηγορία συν 10 ευρώ για ανεργία) με 
μεικτό μισθό άνω των 930 ευρώ, πληρώνοντας 
μόνο το φόρο 20%. Βέβαια ο ασφαλισμένος έχει 
την δυνατότητα να επιλέξει μεγαλύτερη ασφα-
λιστική κατηγορία, οπότε πρέπει να καταβάλει 
υψηλότερες εισφορές.

Υπενθυμίζεται πως ο ασφαλιστικός νόμος 
Βρούτση οδήγησε στην αλλαγή του συστήμα-
τος εισφορών των μη μισθωτών από 1η Ιανου-
αρίου 2020, αποσυνδέοντας το ύψος τους από 
το φορολογητέο εισόδημα, ενώ προέβλεπε το 
πάγωμα των εισφορών το 2021-2022, στο αρχι-
κό ύψος.

Με το ισχύοντα νόμο υπάρχουν έξι ασφαλιστι-
κές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων καλούνται 
οι μη μισθωτοί να επιλέξουν κάθε χρόνο τις ει-
σφορές που θα καταβάλλουν. Ο νόμος προβλέ-
πει ότι τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 
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Τα εισοδήματα αυτά δεν αφορούν μόνο συ-
ντάξεις αλλά το σύνολο των δηλωθέντων 
εισοδημάτων ανά συνταξιούχο. Οι τελικοί 
ωφελούμενοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο 
με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 274 εκα-
τομμύρια ευρώ.

 − Συνταξιούχος με συνολικό δηλωθέν εισό-
δημα 15.000 ευρώ, 8.000 από συντάξεις 
και 7.000 από ενοίκια, θα έχει συνολικό 
ετήσιο όφελος 66 ευρώ λόγω κατάργη-
σης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

 − Συνταξιούχος με συνολικό δηλωθέν εισό-
δημα 22.000 ευρώ από δυο πηγές, 17.000 
ευρώ από συντάξεις και 5.000 ευρώ από 
ενοίκια, θα έχει συνολικό ετήσιο όφελος 
276 ευρώ

 − Συνταξιούχος με συνολικό δηλωθέν εισό-
δημα 24.000 ευρώ από δυο πηγές, 14.000 
από συντάξεις και 10.000 από ενοίκια, θα 
έχει ετήσια ωφέλεια κατά 376 ευρώ.

 − Τον Ιανουάριο θα καταβληθεί η 4η ετήσια 
αύξηση που προκύπτει από τον επανυ-
πολογισμό των συντάξεων με βάση τον ν. 
4670/2020. Το προηγούμενο έτος, πάνω 
από 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι (όσοι 
υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης 
πριν τον Μάιο του 2016) με πάνω από 30 
χρόνια ασφάλισης, είδαν αυξήσεις στις 
αποδοχές τους έπειτα από τον επανυπο-
λογισμό των συντάξεων τους με βάση τα 
βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης που 
προβλέπονται στον ν.4670/2020. Συγκε-
κριμένα έλαβαν τις 3 από τις 5 ετήσιες 
αυξήσεις που προβλέπονται στον νόμο. 
Έτσι, το 2023 αναμένεται να λάβουν και 
την 4η ετήσια αύξηση.

 − Συνταξιούχος που υπέβαλε αίτημα συ-
νταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016 
και έχει συμπληρώσει πάνω από 30 χρό-
νια ασφάλισης έλαβε πέρυσι τα 3/5 των 
αυξήσεων που προβλέπονται από τον 
ν.4670/2020 και τα αντίστοιχα αναδρο-
μικά. Το 2023 θα λάβει κανονικά την 4η 
ετήσια αύξηση.

 − Συνταξιούχος που υπέβαλε αίτημα συ-
νταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016 
και δεν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 
30 χρόνια ασφάλισης δεν δικαιούται την 
εν λόγω αύξηση καθότι δεν υπάγεται στη 

θεί, θα λάβουν αυξήσεις το 2023.

Σύμφωνα μάλιστα με το υπουργείο Εργασίας, 
ο συνδυασμός των μέτρων που εξήγγειλε στη 
ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
είτε πρέπει να θεσμοθετηθούν είτε είναι ήδη 
θεσμοθετημένα, αφορούν την πλειονότητα των 
2,4 εκατομμυρίων συνταξιούχων.

Αναλυτικότερα:

• Τον Δεκέμβριο θα λάβουν εφάπαξ ενίσχυση 
250 ευρώ όσοι συνταξιούχοι έχουν μηνιαίο 
εισόδημα 800 ευρώ αντί των 600 ευρώ που 
ίσχυε, ενώ αντίστοιχα διευρύνονται και τα 
κριτήρια του οικογενειακού εισοδήματος 
και της περιουσίας.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι 
1 εκατομμύριο συνταξιούχοι (από 634.000 που 
ίσχυε πέρυσι), με ετήσιο ατομικό φορολογητέο 
εισόδημα έως 9.600 ευρώ (έναντι 7.200), ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ (ένα-
ντι 14.400) και ακίνητη περιουσία έως 300.000 
ευρώ (έναντι 200.000 ευρώ).

Έτσι:
 − Συνταξιούχος με ετήσιο ατομικό φορο-

λογητέο εισόδημα 8.000 ευρώ δεν πλη-
ρούσε πέρυσι τα κριτήρια λήψης της 
έκτακτης ενίσχυσης των 250 ευρώ (το 
όριο ήταν 7.200 ευρώ). Πλέον, με την 
διεύρυνση του ανώτατου δηλωθέντος 
εισοδήματος στα 9.600 ευρώ (από 7.200 
που ήταν), θα μπορεί και αυτός να λάβει 
την έκτακτη ενίσχυση.

 − Συνταξιούχος με ετήσιο φορολογητέο ει-
σόδημα 7.000 ευρώ και ακίνητη περιου-
σία 250.000 ευρώ δεν πληρούσε τις προ-
ϋποθέσεις λήψης της ενίσχυσης των 250 
ευρώ κατά την προηγούμενη πληρωμή 
(το όριο της ακίνητης περιουσίας ήταν 
200.000 ευρώ). Πλέον, με την αύξηση του 
ύψους της ακίνητης περιουσίας από τις 
200.000 στις 300.000 ευρώ μπορεί και 
αυτός να λάβει την έκτακτη ενίσχυση.

• Τον Ιανουάριο θα εφαρμοστεί η κατάργηση 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για συνταξι-
ούχους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. 
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θα δει μεν στο καθαρό του ποσό κάποια 
αύξηση, αλλά η προσωπική διαφορά θα 
πέσει πλέον στα 60 ευρώ το μήνα.

 − Με αύξηση κατά 6,5% η προσωπική δια-
φορά μειώνεται στα 53 ευρώ.

 − Με αύξηση κατά 7,5% τότε η προσωπική 
διαφορά μειώνεται ακόμα περισσότερο 
στα 38 ευρώ το μήνα.

 ■ Αύξηση 
ασφαλιστικών 
οφειλών 2,2 δισ. ευρώ 
σε ένα τρίμηνο

Αύξηση κατά 2,2 δισ. ευρώ σημείωσαν οι ληξι-
πρόθεσμες οφειλές προς το Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών το τρίτο τρίμηνο του 
έτους. Η εκτόξευση του κόστους ενέργειας και 
των πρώτων υλών, σε συνδυασμό με την αύξη-
ση των επιτοκίων και τον υψηλό πληθωρισμό 
οδηγούν ολοένα και περισσότερους επιχειρη-
ματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενους και αγρότες στην καθυστέρηση 
καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών, 
αλλά και στην απώλεια των ευνοϊκών ρυθμίσε-
ων οφειλών που έχουν συναφθεί τα προηγού-
μενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι οφειλές 
στο τέλος Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 
45,631 δισ. ευρώ, όταν στο τέλος Ιουνίου ήταν 
43,43 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 
2,201 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση για να περιορίσει την εκτόξευση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών ενόψει του δύσκο-
λου χειμώνα, θα προχωρήσει εντός Νοεμβρίου 
μετά την ψήφιση του μίνι νομοσχεδίου στη Βου-
λή, στην ενεργοποίηση δυο ρυθμίσεων «ανάσα» 
για χιλιάδες οφειλέτες.

Η πρώτη αφορά την αύξηση των δόσεων της 
πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 δόσεις 
για όσους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ έχουν 
χρέη προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΚΕΑΟ) και η δεύτερη την μείωση του 

πρόβλεψη του ν. 4670/2016 αναφορικά 
με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρω-
σης.

• Τον Μάρτιο θα δοθούν αυξήσεις άνω του 
6% στις κύριες συντάξεις αναδρομικά από 
1/1/2023. Αφορά περίπου 1,6 εκατομμύρια 
με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να 
ανέρχεται τουλάχιστον στα 600 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Η αύξηση αναμένεται να ξεπε-
ράσει το 6% και προκύπτει με βάση ειδικό 
συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% 
από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από 
τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
του 2022. Ακριβής εικόνα για το τελικό ύψος 
των αυξήσεων θα υπάρχει στις αρχές του 
2023.

Το υπόλοιπο 1/3 των συνταξιούχων (περίπου 
800.000) θα δουν είτε λογιστικές αυξήσεις λόγω 
προσωπικής διαφοράς είτε οριακές αυξήσεις.

 − Συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφο-
ρά που σήμερα λαμβάνει 750 ευρώ στη 
τσέπη τον μήνα, από 1/1/2023 και με αύ-
ξηση της τάξεως του 6%, η σύνταξη του 
αυξάνεται κατά 45 ευρώ τον μήνα φτά-
νοντας στα 795 ευρώ. Ετήσιο όφελος 540 
ευρώ.

 − Σε περίπτωση που η αύξηση ανέλθει στο 
6,5%, η σύνταξη του αυξάνεται 49 ευρώ 
τον μήνα φτάνοντας στα 799 ευρώ. Ετή-
σιο όφελος 588 ευρώ.

 − Σε περίπτωση που η αύξηση είναι στο 
7,5%, η σύνταξη του αυξάνεται κατά 56 
ευρώ τον μήνα φτάνοντας στα 806 ευρώ. 
Ετήσιο όφελος 672 ευρώ.

 − Έστω συνταξιούχος ο οποίος, το 2021 
έχει μια μικρή προσωπική διαφορά 21 
ευρώ και λαμβάνει 1000 ευρώ στη τσέπη 
του μηνιαίως. Με αύξηση συντάξεων 6%, 
υπερκαλύπτει την προσωπική του δια-
φορά και θα έχει μηνιαία αύξηση κατά 39 
ευρώ (ετήσια αύξηση 468 ευρώ).

 − Εάν η αύξηση των συντάξεων φτάσει στο 
7,5%, τότε θα έχει μηνιαία αύξηση 54 
ευρώ (ετήσια αύξηση 648 ευρώ).

 − Συνταξιούχος που το 2021 έχει μια σημα-
ντική προσωπική διαφορά 150 ευρώ και 
λαμβάνει στη τσέπη του 1.500 ευρώ τον 
μήνα. Με μια αύξηση συντάξεων 6%, δεν 
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• Αύξηση παρουσιάζουν και οι οφειλέτες της 
ρύθμισης 100 δόσεων από 72.902 τον Ιούνιο 
για το ποσό των 2,877 δισ. ευρώ σε 73.377 
για 2,885 δισ. ευρώ.

• Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στον 
αριθμό των οφειλετών που απεντάχθη-
καν από την ρύθμιση των 72 δόσεων (Ν. 
4821/2021) φτάνοντας τους 14.789 και το 
ποσό στα 99,59 εκατ. από 10.423 τον Ιούνιο 
και 64,5 εκατ. ευρώ.

Σε 24 δόσεις η πάγια ρύθμιση

Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ, κυρίως 
για όσους χρωστούν έως και 10.000 ευρώ, εκτι-
μάται ότι θα δώσει η ρύθμιση των 24 δόσεων 
για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκει-
ται κατά κύριο λόγο για νέους μικροοφειλέτες, 
που δεν εντάχθηκαν στην τελευταία ρύθμιση 
των 72 δόσεων, αλλά και για οφειλέτες που 
μπαινοβγαίνουν σε ρυθμίσεις καθώς συνεχώς 
αυξομειώνονται οι οικονομικές αντοχές τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στον ΕΦΚΑ και στο 
ΚΕΑΟ, στη νέα πάγια ρύθμιση μπορούν να εντα-
χθούν εύκολα οι περισσότεροι από τους 340.000 
οφειλέτες που εντάχθηκαν στην πάγια των 12 
δόσεων και κάποια στιγμή σταμάτησαν να την 
εξυπηρετούν. Αντίστοιχα, χρήση της νέας ρύθ-
μισης μπορούν να κάνουν και οι περίπου 10.000 
κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπα-
σχολούμενοι που μπήκαν και στη συνέχεια βγή-
καν από τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα κο-
ρωνοχρέη. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για όσους 
βγήκαν από οποιαδήποτε άλλη ενεργή ρύθμιση.

Αναλυτικά, η νέα διάταξη που έχει ενταχθεί 
στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο (βρίσκεται σε 
δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Οκτωβρίου) 
ορίζει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον 
ΕΦΚΑ, έπειτα από αίτηση των οφειλετών, μπο-
ρούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:

α) Σε 2 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή

β) Σε 2 έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον 
πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται έπειτα 
από ουσιαστικό έλεγχο.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

χρόνου παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών 
στον e-ΕΦΚΑ σε 10 χρόνια από 20 που είναι σή-
μερα.

Οφειλές σε ΚΕΑΟ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, συνολικά 
έως το τέλος Σεπτεμβρίου ήταν ενεργές 356.208 
ρυθμίσεις οφειλών με το ρυθμιζόμενο ποσό 
να ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ, ολοκληρωμένες 
480.0567 για το ποσό των 2,132 δισ. ευρώ, ενώ 
768.522 έχασαν την ρύθμιση οφειλών για το 
ποσό των 14,931 δισ. ευρώ.

Οι ενεργές ρυθμίσεις οφειλών μειώθηκαν σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που ήταν 
381.748 και το ρυθμισμένο ποσό 4.290.967.009 
ευρώ, οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συ-
νολικά 445.137 για οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. ύψους 
2,013 δισ. ευρώ, ενώ αυξήθηκαν όσοι απώλεσαν 
την ρύθμιση οφειλών που είχαν συνάψει που 
ήταν 722.144 με ληξιπρόθεσμες οφειλές 14,526 
δισ. ευρώ. Η μείωση των ενεργών ρυθμίσεων 
οδήγησε και σε μείωση των εισπράξεων το τρίτο 
τρίμηνο του 2022 σε 276,65 εκατ. ευρώ, σε σχέση 
με το προηγούμενο που ήταν 280,98 εκατ. ευρώ.

Ακτινογραφία ρυθμίσεων

• Στη πάγια ρύθμιση οφειλών (Ν.4152/2013) 
έχουν ενταχθεί 97.559 οφειλέτες για οφει-
λές 578,4 εκατ. ευρώ και έχουν χάσει τη ρύθ-
μιση 368.865 για 7,449 δισ. ευρώ, ενώ στο 
τέλος Ιουνίου ήταν 96.837 για 497,7 εκατ. 
ευρώ και είχαν χάσει τη ρύθμιση 340.826 με 
οφειλές 7,22 δισ. ευρώ.

• Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός όσων έχουν 
ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό από 
1013 τον Ιουνίου για 269,79 εκατ. σε 2.538 
τον Σεπτέμβριο για 328,47 εκατ. ευρώ.

• Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των οφειλε-
τών που απώλεσαν την ρύθμιση των 120 δό-
σεων (Ν.4611/2015) από 253.463 τον Ιούνιο 
για το ποσό των 2,77 δισ. ευρώ σε 266.829 
τον Σεπτέμβριο για το ποσό των 2,898 δισ. 
ευρώ.
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οφειλές παραγράφονται.

Η παραγραφή ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 
του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο πα-
ρασχέθηκε η εργασία/υπηρεσία που υπάγεται 
στην υποχρεωτική ασφάλιση. Εάν περάσουν 10 
χρόνια, εάν δηλαδή παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου 
του δέκατου έτους μετά το έτος στο οποίο πα-
ρασχέθηκε η εργασία/υπηρεσία, χωρίς ο ασφα-
λισμένος (ή ο εργοδότης) να έχει ειδοποιηθεί 
με κάποιον τρόπο για την οφειλή του εντός της 
10ετίας, αυτή παραγράφεται.

Οφειλές που δημιουργούνται από 1/1/2026 και 
μετά θα παραγράφονται στα 5 χρόνια, ώστε οι 
χρόνοι παραγραφής των ασφαλιστικών οφει-
λών να προσεγγίζουν αυτές των φορολογικών.

Η παραγραφή διακόπτεται όταν ο e-ΕΦΚΑ (ή το 
ΚΕΑΟ) ειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον 
ασφαλισμένο για την οφειλή: με δικαστικό επι-
μελητή/κλητήρα, επιστολή, ηλεκτρονική ειδο-
ποίηση ή λάβει μέτρο διοικητικής εκτέλεσης για 
την είσπραξή της (κοινοποίηση ατομικής βεβαί-
ωσης, κατάσχεση, πλειστηριασμός κ.λπ.).

Διευκρινίζεται ότι παραγεγραμμένη απαίτηση 
αυτοδίκαια δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την 
έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότη-
τας ή βεβαίωσης οφειλής.

Προβλέπεται επίσης ότι οφειλές, ο χρόνος πα-
ραγραφής των οποίων μειώνεται αναδρομικά 
στη δεκαετία σύμφωνα με την προτεινόμενη 
ρύθμιση, καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση και 
θεωρούνται παραγεγραμμένες – εάν δεν διακό-
πηκε με κάποιο γεγονός η 10ετής παραγραφή 
– ακόμα και αν έχει κοινοποιηθεί ατομική ειδο-
ποίηση στον οφειλέτη ή αυτός κατέβαλε ποσά 
έναντι της οφειλής μετά την πάροδο της δεκαετί-
ας. Προβλέπεται, τέλος, ότι για εργαζόμενο που 
απασχολήθηκε ως μισθωτός μεταξύ 1ης Ιανουα-
ρίου 2006 και 31ης Δεκεμβρίου 2011 αλλά για τον 
οποίο ο εργοδότης του δεν κατέβαλε ένσημα για 
απασχόλησή του εντός του χρονικού αυτού δια-
στήματος, επιτρέπεται ο e-ΕΦΚΑ να ολοκληρώ-
σει τον ουσιαστικό έλεγχο της απασχόλησής του 
αυτής, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγ-
γελιών που έχουν υποβληθεί μέχρι 30 Ιουνίου 
2022 και να ενημερώσει την ασφαλιστική ιστο-
ρία του μισθωτού εργαζομένου με τα μη δηλω-
θέντα ένσημα, χωρίς ταυτόχρονα να καταλογίσει 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατα-
βληθεί η 1η δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επό-
μενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον 
μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, κατά τη διάρκεια 
αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

α) Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφα-
λιστικής ενημερότητας κατά τις ισχύουσες δια-
τάξεις.

β) Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποι-
νική δίωξη εις βάρος του οφειλέτη. Αυτό ξεκα-
θαρίζεται άλλωστε και με το επόμενο άρθρο, 
στο μίνι ασφαλιστικό, το οποίο ορίζει ότι σε 
όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς 
τα ταμεία επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες, 
ως προς την ποινική μεταχείριση του οφειλέτη 
με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρού-
νται οι όροι της:

• Παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η ποινι-
κή δίωξη εις βάρος του οφειλέτη. Η σχετική 
δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του 
αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για 
την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, ο φορέας 
κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενη-
μερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του 
χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπο-
λειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμό-
διο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος 
με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από 
το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικα-
σία και

• Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει 
επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, 
αυτή διακόπτεται.

10ετής παραγραφή μη βεβαιωμένων 
οφειλών

Μειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 σήμερα) ο χρό-
νος που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ προ-
κειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαι-
τήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν 
καταβλήθηκαν. Εάν η απαίτηση του e-ΕΦΚΑ δεν 
βεβαιωθεί και δεν κοινοποιηθεί στον ασφαλι-
σμένο η οφειλή μέσα σε αυτό το διάστημα, οι 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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 Ασφαλιστικά

ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχεί-
ας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο 
άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της 
ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 - 2005, δικαιούται να λάβει 
ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) 
μηνών.  Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης 
από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειω-
μένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέ-
σως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω 
ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη 
συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προ-
βλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 
1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο 
ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζό-
μενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτα-
το μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση 
την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών 
και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφε-
ρόμενο ποσό.Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι 
και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, 
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται 
της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο από 
τον ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό του καθορι-
ζόμενου ανωτέρω. Ο χρόνος της ειδικής άδειας 
προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως Χρό-
νος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης 
και ασθένειας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, καθώς και στους 
οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε 
προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί 
του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω 
ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την 
προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την 
αποδίδει στους αρμόδιους φορείς μαζί με την 
προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει 
τον ΟΑΕΔ. Ο Χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυ-
θεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρ-
θρου θεωρείται Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο 
Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστα-
σίας της μητρότητας, έχουν εφαρμογή οι δια-
τάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 
Α`) και η 30874/23.4.2004 (ΦΕΚ 1023 Β`) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας. 

τις σχετικές απαιτήσεις σε βάρος του εργοδότη, 
εφόσον κατά τη στιγμή του ελέγχου το δικαίωμα 
καταλογισμού έχει παραγραφεί.

 ■ Στους 9 μήνες η 
άδεια μητρότητας – 
Μεταβίβαση έως 7 
μήνες στον πατέρα
Αργυρώ Μαυρούλη 

Αυξάνεται η περίοδος της ειδικής άδειας προ-
στασίας μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες για 
μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ως 
μισθωτές με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορί-
στου χρόνου. Η χρονική επέκταση της προστα-
σίας της μητρότητας για τις μισθωτές του ιδιωτι-
κού τομέα είναι σε αναλογία με την ειδική άδεια 
ανατροφής που δικαιούνται οι μητέρες εργαζό-
μενες στο Δημόσιο. Κατά τη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας, η ΔΥΠΑ καταβάλλει στην εργαζόμε-
νη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο 
μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και 
επιδόματος αδείας. Την ειδική παροχή προστα-
σίας μητρότητας δικαιούνται οι γυναίκες που 
αποκτούν παιδιά με τη διαδικασία της παρένθε-
της μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που 
υιοθετούν, από τη ένταξη του παιδιού στην οι-
κογένεια και έως την ηλικία των 8 ετών. 

Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως 7 μή-
νες από την ειδική άδεια προστασίας μητρότη-
τας προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέ-
ση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. 
Με τον τρόπο αυτό προωθείται η ισότιμη κατα-
νομή των οικογενειακών βαρών και αμβλύνεται 
ένα ακόμη αντικίνητρο στις προσλήψεις που 
λειτουργεί εις βάρος των γυναικών.

Ειδικότερα σύμφωνα με διάταξη του νομοσχε-
δίου του υπουργείου Εργασίας που τέθηκε σε 
διαβούλευση η μητέρα που είναι ασφαλισμένη 
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, και εργάζεται με σχέση εργασίας 
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τητας προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορί-
στου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις 
με πλήρη ή μερική απασχόληση. Για όσο χρόνο 
ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει με-
ταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές και 
τις συνέπειες ως προς την ασφαλιστική κάλυψη.

 ■ Πλαφόν στις 
υψηλές επικουρικές 
συντάξεις
Αργυρώ Μαυρούλη 

Μετά το ανώτατο όριο του συνολικού ακαθάρι-
στου ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης το 
υπουργείο Εργασίας προχωράει στη θεσμοθέτη-
ση αντίστοιχου ορίου και για το συνολικό ακα-
θάριστο ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύντα-
ξης, που ανέρχεται στα 6/20 του πλαφόν κύριας 
σύνταξης (1.382,40€ /μήνα). 

Το όριο αυτό καθορίζεται με βάση την αναλογία 
του ποσοστού εισφορών επικουρικής σύνταξης 
που ανέρχεται στο 6%, προς το ποσοστό εισφο-
ρών κύριας σύνταξης που ανέρχεται στο 20%. Η 
θέσπιση του πλαφόν θα επιτρέψει την καταβολή 
επικουρικών συντάξεων σε ατομικά και κοινω-
νικά δίκαιο ύψος και την αποτροπή καταβολής 
προκλητικά υψηλών επικουρικών συντάξεων 
(π.χ. 14.000 ευρώ το μήνα, όταν η μέση επικου-
ρική σύνταξη ανέρχεται σε 194 ευρώ).

Το πλαφόν στις επικουρικές συντάξεις καταλαμ-
βάνει όλες τις συντάξεις και τα αναδρομικά τους 
που θα καταβληθούν από την πρώτη ημέρα του 
επόμενου μήνα της έναρξης ισχύος της προτει-
νόμενης ρύθμισης. Ποσά που έχουν ήδη κατα-
βληθεί πριν την έναρξη ισχύος και υπερβαίνουν 
το ανώτατο όριο δεν αναζητούνται. 

Αναλυτικότερα ορίζεται: «Το συνολικό ακαθάρι-
στο ποσό κάθε μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ή 
περισσοτέρων της μίας επικουρικών συντάξεων 
λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, οι οποίες 
χορηγούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και εφόσον μέ-
ρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγε-

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται η διαδικα-
σία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρ-
μογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κα-
θώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, 
σύμφωνα με το παρόν, δικαιούνται και η τεκμαι-
ρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού 
Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της 
παρένθετης μητρότητας και η εργαζόμενη, που 
υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην 
οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών. 
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου: 

α) ως «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» νοείται 
η εργαζόμενη γυναίκα, η οποία είναι εγγεγραμ-
μένη στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών 
Γονέων και μετά από απόφαση της αρμόδιας 
κοινωνικής υπηρεσίας παραλαμβάνει, για φρο-
ντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, παι-
δί από κοινωνική υπηρεσία της κατά περίπτωση 
Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή 
άλλου φορέα που έχει υπό την προστασία του 
το παιδί ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσι-
κούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκ-
δοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, και 

β) ως «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» νο-
είται: 

βα) η ημερομηνία φυσικής παράδοσης, για φρο-
ντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, 
του παιδιού στην «εργαζόμενη που υιοθετεί 
τέκνο» από την κατά περίπτωση Μονάδα Παι-
δικής Προστασίας και Φροντίδας ή από όποιον 
άλλον φορέα έχει υπό την προστασία του το 
παιδί, όπως αποδεικνύεται από σχετικό έγγρα-
φο της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, ή από 
τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του 
παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστι-
κής απόφασης υιοθεσίας, όπως αποδεικνύεται 
με συμβολαιογραφικό έγγραφο που συνάπτει η 
«εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» με τον φυσικό 
γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού, ή 

ββ) η ημερομηνία, κατά την οποία καθίσταται 
τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνω-
ρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από την ερ-
γαζόμενη που υιοθετεί τέκνο.». 

Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) 
μήνες από την ειδική άδεια προστασίας μητρό-
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 Ασφαλιστικά

στική απόφαση για την καταβολή της κύριας σύ-
νταξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του επικουρι-
κού ταμείου, η μέση επικουρική μικτή σύνταξη 
ανέρχεται σε 290,84 ευρώ και το καθαρό ποσό 
σε 195,12 ευρώ.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων Κωστής Χατζηδάκης έχει δεσμευτεί ότι με την 
έκδοση των επικουρικών συντάξεων θα ασχολη-
θούν τους επόμενους μήνες και οι ιδιώτες δικη-
γόροι και λογιστές, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί 
η πιστοποίησή τους και για τον συγκεκριμένο 
κλάδο ασφάλισης.

Μάλιστα από τις 500 νέες προσλήψεις υπαλλή-
λων στον e-ΕΦΚΑ, το 20%, δηλ. 100 άτομα, θα 
ασχοληθεί μόνο με την έκδοση συντάξεων επι-
κουρικής ασφάλισης.

Ο ΕΦΚΑ με στόχο τη σημαντική μείωση της τα-
λαιπωρίας των πολιτών που υποβάλλουν ξε-
χωριστή αίτηση συνταξιοδότησης για τη λήψη 
επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, έθεσε σε 
λειτουργία τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβο-
λής και για τον δημόσιο τομέα. Υπενθυμίζεται ότι 
το ίδιο ισχύει και για την υποβολή αίτησης για 
επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος, η οποία κα-
λύπτει όλα τα τέως ταμεία του ιδιωτικού τομέα, 
που αντιστοιχούν περίπου στο 80% του συνόλου 
των αιτημάτων. Η πλειονότητα των δικαιολογη-
τικών θα αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας με 
το μητρώο πολιτών και άλλους φορείς του δημό-
σιου τομέα. Έτσι, ένας ασφαλισμένος θα μπορεί 
να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτημα για κύρια σύ-
νταξη και την ίδια ημέρα να υποβάλλει και αίτη-
μα για επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος μέσω 
της ίδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Με το νέο σύστημα υποβολής, εκτιμάται ότι 
ο μέσος χρόνος λήψης θα περιοριστεί τουλά-
χιστον κατά 6 μήνες και στόχος είναι, με την 
εφαρμογή μιας σειράς αυτοματοποιήσεων και 
απλοποίησης διαδικασιών, ο χρόνος να κατέβει 
στους 3-4 μήνες από την έκδοση της κύριας.

Σε λειτουργία έχει τεθεί η αντίστοιχη αυτόμα-
τη υποβολή αιτήματος για μεταβίβαση επι-
κουρικής σύνταξης λόγω θανάτου με στόχο τη 
μείωση της έκδοσης στους δύο μήνες, αλλά και 
η ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για επικου-
ρική σύνταξη λόγω αναπηρίας για τον ιδιωτικό 
τομέα.

ται έως και 31.12.2014, ανέρχεται κατ’ ανώτατο 
όριο στα έξι εικοστά (6/20) του ανώτατου ορίου 
που προβλέπεται στην παρ. 1 για τις κύριες συ-
ντάξεις. Το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο 
ανώτατο όριο καταλαμβάνει και τις κάθε είδους 
προσαυξήσεις της σύνταξης ή των συντάξεων. 
Το όριο εφαρμόζεται για τις συντάξεις που κα-
ταβάλλονται ή για τις οποίες εκδίδεται πράξη 
απονομής σύνταξης από την πρώτη μέρα του 
επόμενου μήνα της έναρξης ισχύος του παρό-
ντος νόμου, ανεξαρτήτως του χρόνου που υπο-
βλήθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης ή εκδόθηκε 
η πράξη απονομής σύνταξης. Ποσά που έχουν 
καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρού-
σας και υπερβαίνουν το όριο δεν αναζητούνται».

 ■ Ξεκινάει η 
εκκαθάριση 95.000 
επικουρικών 
συντάξεων

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την έκ-
δοση των πρώτων επικουρικών συντάξεων για 
ασφαλισμένους του δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα. Η εκκαθάριση του στοκ των κύριων συντά-
ξεων έως το τέλος Σεπτεμβρίου, οδήγησε στην 
έκδοση περιορισμένου αριθμού επικουρικών 
κάτι που θα ανατραπεί άρδην από τον Οκτώ-
βριο. Σύμφωνα με πληροφορίες σε εκκρεμότη-
τα βρίσκονται περίπου 95.000 ληξιπρόθεσμες 
επικουρικές συντάξεις, εκ των οποίων οι 29.254 
αφορούν το δημόσιο και 65.474 τον ιδιωτικό το-
μέα. Στο μεταξύ το υπουργείο Εργασίας προχω-
ράει συνολικά στην εκκαθάριση περισσότερων 
από 126.700 (περιλαμβάνονται και οι ληξιπρό-
θεσμες) εκκρεμών αιτήσεων επικουρικής σύντα-
ξης έως το τέλος Μαρτίου 2023 και 13.724 εφά-
παξ έως το τέλος του έτους. Συνολικά το ποσό 
που οφείλεται στους ασφαλισμένους προσεγγί-
ζει τα 430 εκατ. ευρώ.

Για τις μισές από αυτές έχει ήδη εκδοθεί η ορι-
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γράφονται σε δυο από τις δέκα συντάξεις που 
υπολογίζονται με την διαδικασία fast track, 
όπως αναφέρουν δικηγόροι, ειδικοί στα θέμα-
τα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα οι ασφαλισμένοι να προσφεύγουν σε 
νομικούς, προκειμένου να υποβάλλουν άμεσα 
ένσταση και να διεκδικήσουν το ποσό που τους 
αναλογεί.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους στον e- ΕΦΚΑ, εάν 
η απόκλιση στο ποσό της σύνταξης είναι μεγά-
λη τότε εξετάζονται κατά προτεραιότητα εντός 
4μηνου οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί, ενώ 
αν η απόκλιση είναι μικρή τότε το χρονικό διά-
στημα επανεξέτασης μπορεί να φτάσει και τους 
έξι μήνες.

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται σε πε-
ριπτώσεις συνταξιούχων που ο ασφαλιστικός 
τους χρόνος δεν είναι πλήρως καταγεγραμμέ-
νος ηλεκτρονικά.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις αποφάσεις του e-Ε-
ΦΚΑ αναφέρεται ρητά πως υπάρχει επιφύλαξη 
και ότι θα εκδοθεί νέα συνταξιοδοτική απόφαση 
όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανακεφα-
λαίωσης των χρόνων. Για τις υπόλοιπες 8 στις 10 
συντάξεις τα ποσά καταβάλλονται στο ακέραιο, 
χωρίς να χρειάζεται μεταγενέστερος επανέλεγ-
χος ή συμπλήρωση με τον επιπλέον ασφαλιστι-
κό βίο.

Έκδοση συντάξεων fast track

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν 
από την 1η Απριλίου 2022 και μετά διεκπεραιώ-
νονται τη μέθοδο του fast track και καταβάλλο-
νται από τον ΕΦΚΑ εντός τριών μηνών. Ωστόσο, 
σε περίπτωση που η απονομή δεν ολοκληρωθεί 
εντός τριμήνου τότε καταβάλλεται αυτόματα 
τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του τρι-
μήνου, δηλαδή στο 4μηνο.

Αναλυτικότερα, εάν η προθεσμία του τριμήνου 
δεν τηρείται, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες για να 
εκδώσουν την απόφαση θα πρέπει να στηρίζο-
νται σε δυο δεδομένα: Αφενός στα στοιχεία που 
περιέχει το ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» για 
το ασφαλιστικό ιστορικό του αιτούντος, αφε-
τέρου στα επιπλέον στοιχεία που έχει ο ίδιος 
προσκομίσει για τον χρόνο της ασφάλισής του. 
Ο έλεγχος δηλαδή θα γίνεται στη βάση αυτών 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των δι-
ευθύνσεων του ΕΤΕΑΕΠ μαζί με συντάξεις που 
κρίνονται ως ανελαστικές:

• Στο δημόσιο εκκρεμούν 37.731 αιτήσεις, εκ 
των οποίων για τις 18.145 έχει εκδοθεί κύρια 
σύνταξη και μπορεί να εκδοθεί άμεσα η επι-
κουρική για 8.618.

• Στο επικουρικό του τ. ΕΤΕΑΜ οι εκκρεμότη-
τες ανέρχονται σε 66.203, εκ των οποίων για 
τις οποίες για τις 39.722 έχει εκδοθεί κύρια 
σύνταξη και μπορεί να βγει επικουρική για 
31.777.

• 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 
4.884 αιτήσεις, εκ των οποίων για τις 4.249 
έχει εκδοθεί κύρια σύνταξη και μπορεί να 
εκδοθεί άμεσα η επικουρική για 2.510.

• Στο επικουρικό του ΝΑΤ (ναυτικοί) εκκρε-
μούν 3.620 αιτήσεις, εκ των οποίων για τις 
2.570 έχει εκδοθεί κύρια σύνταξη και μπορεί 
να εκδοθεί άμεσα η επικουρική για 2.185.

• Στον υπόλοιπα επικουρικά ταμεία του ιδι-
ωτικού τομέα εκκρεμούν 13.497 αιτήσεις, 
εκ των οποίων για τις 7.472 έχει εκδοθεί κύ-
ρια σύνταξη και μπορεί να εκδοθεί άμεσα 
η επικουρική για 2.416. Πρόκειται για επι-
κουρικές ταμείων εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, 
υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων, τρα-
πεζών, δημοσιογράφων, των ναυτικών και 
τουριστικών πρακτόρων κ.α.

 ■ Fast track συντάξεις: 
2 στις 10 συντάξεις 
έχουν αποκλίσεις
Αργυρώ Μαυρούλη

Αποκλίσεις στο ποσό που δικαιούνται και στο 
ποσό που τελικά τους αποδίδει ο ηλεκτρονικός 
Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης κατα-
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η πράξη απονομής σύνταξης διατηρεί την ισχύ 
της και δεν συντρέχει περίπτωση αναζήτησης 
αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων.

 ■ Μία επιπλέον σύνταξη 
για εννιά στους δέκα 
το 2023
Αργυρώ Μαυρούλη 

Σωρευτική αύξηση του εισοδήματός τους, η 
οποία μπορεί να ανέλθει ακόμη και στο ύψος 
μίας επιπλέον σύνταξης έως το τέλος του 2023, 
θα δει η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξι-
ούχων, περίπου 2,08 εκατ., ως αποτέλεσμα τεσ-
σάρων παρεμβάσεων της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα και έως το τέλος του χρόνου με τη 
σύνταξη Ιανουαρίου:

• θα εφαρμοστεί η κατάργηση της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης σε για 1 εκατ. συντα-
ξιούχους,

• θα αυξηθεί το εισόδημα σε 150.000 συνταξι-
ούχους από την 4η δόση του επανυπολογι-
σμού για όσους έχουν περισσότερα από 30 
έτη ασφάλισης,

• θα καταβληθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυσης 
των 250 ευρώ σε περίπου 1 εκατ. συνταξι-
ούχους,

• ενώ με την σύνταξη Απριλίου, πιθανότατα, 
θα ενεργοποιηθεί αναδρομικά από τον Ια-
νουάριο η αύξηση 7-8% στις συντάξεις για 
1,5 εκατ. ασφαλισμένους.

Το ακριβές ποσό της αύξησης θα προσδιοριστεί 
τους πρώτους μήνες το 2023, καθώς συνδέεται 
με τον τιμάριθμο και την ανάπτυξη και θα πρέ-
πει να ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία από 
την ΕΛΣΤΑΤ για την αύξηση του ΑΕΠ και την αύ-
ξηση του τιμαρίθμου την τρέχουσα χρονιά.

Ο αρμόδιοι υπάλληλοι στον e-ΕΦΚΑ δεν έχουν 
ακόμη προσδιορίσει τον αριθμό των συνταξιού-
χων και το ύψος της προσωπικής διαφοράς που 
έχουν, προκειμένου να γίνει η κατηγοριοποίη-

μόνο των στοιχείων και η σύνταξη θα βγαίνει σε 
χρόνο-ρεκόρ.

Οι ρυθμίσεις για τις συντάξεις fast track θα αφο-
ρούν τους νέους συνταξιούχους, δηλαδή όσους 
υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη που καθίστα-
ται ληξιπρόθεσμη μετά τις 31/3.

Επί της ουσίας θα επαναλαμβάνεται η διαδικα-
σία της «σύνταξης εμπιστοσύνης» ώστε η σύ-
νταξη να βγαίνει γρήγορα με βάση τα στοιχεία 
που υπάρχουν στο ψηφιοποιημένο ιστορικό. 
Έτσι θα γίνεται ο υπολογισμός και οι έλεγχοι 
θα ακολουθούν σε δεύτερο χρόνο. Οι έλεγχοι 
δεν θα είναι δειγματοληπτικοί αλλά θα αφο-
ρούν όλους τους ασφαλισμένους. Εφόσον εκ 
των υστέρων προκύπτει ποσό σύνταξης μεγα-
λύτερο από αυτό που έδωσε ο πρώτος fast track 
υπολογισμός, τότε το επιπλέον ποσό θα δίνεται 
αναδρομικά στον ασφαλισμένο. Εφόσον εκ των 
υστέρων προκύψει μικρότερο ποσό σύνταξης 
θα επιστρέφεται επίσης αναδρομικά στον ΕΦΚΑ.

Οι πράξεις απονομής συντάξεων που εκδόθη-
καν με ταχείες διαδικασίες ελέγχονται εντός 
τριών ετών από την έκδοσή τους και σε κάθε πε-
ρίπτωση, έως την πάροδο πέντε ετών από την 
έκδοση. Αν προκύψει ότι το ασφαλιστικό ιστο-
ρικό που λήφθηκε υπόψη για την έκδοσή τους 
ήταν λανθασμένο, οι πράξεις μεταρρυθμίζονται 
ή ανακαλούνται κατά περίπτωση. Τα αποτελέ-
σματα του ελέγχου δεν μπορούν να οδηγήσουν 
σε καταλογισμούς εις βάρος του συνταξιούχου 
που εκτείνονται χρονικά πέραν της τριετίας.

Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ασφαλιστι-
κός χρόνος που ελήφθη υπόψη για την έκδοση 
της σύνταξης είναι μεγαλύτερος του πραγμα-
τικού χρόνου μέχρι δυο (2) έτη, επιτρέπεται 
στον ασφαλισμένο να καλύψει τις αντίστοιχες 
ασφαλιστικές εισφορές εντός ενός έτους, είτε 
με καταβολή, είτε με παρακράτηση από την κα-
ταβαλλόμενη σύνταξη, είτε με συνδυασμό των 
δυο τρόπων.

Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται 
είτε με την τρέχουσα αξία τους, είτε με τρόπο 
παρόμοιο με αυτόν της αναγνώρισης πλασμα-
τικού χρόνου. Εάν ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, 
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ευρώ όσοι συνταξιούχοι έχουν μηνιαίο εισόδη-
μα 800 ευρώ αντί των 600 ευρώ που ίσχυε, ενώ 
αντίστοιχα διευρύνονται και τα κριτήρια του 
οικογενειακού εισοδήματος και της περιουσίας.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι 
1 εκατομμύριο συνταξιούχοι (από 634.000 που 
ίσχυε πέρυσι), με ετήσιο ατομικό φορολογητέο 
εισόδημα έως 9.600 ευρώ (έναντι 7.200), ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ (ένα-
ντι 14.400) και ακίνητη περιουσία έως 300.000 
ευρώ (έναντι 200.000 ευρώ).

• Συνταξιούχος με ετήσιο ατομικό φορολο-
γητέο εισόδημα 8.000 ευρώ δεν πληρούσε 
πέρυσι τα κριτήρια λήψης της έκτακτης ενί-
σχυσης των 250 ευρώ (το όριο ήταν 7.200 
ευρώ). Πλέον, με την διεύρυνση του ανώ-
τατου δηλωθέντος εισοδήματος στα 9.600 
ευρώ (από 7.200 που ήταν), θα μπορεί και 
αυτός να λάβει την έκτακτη ενίσχυση.

• Συνταξιούχος με ετήσιο φορολογητέο ει-
σόδημα 7.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 
250.000 ευρώ δεν πληρούσε τις προϋπο-
θέσεις λήψης της ενίσχυσης των 250 ευρώ 
κατά την προηγούμενη πληρωμή (το όριο 
της ακίνητης περιουσίας ήταν 200.000 
ευρώ). Πλέον, με την αύξηση του ύψους της 
ακίνητης περιουσίας από τις 200.000 στις 
300.000 ευρώ μπορεί και αυτός να λάβει την 
έκτακτη ενίσχυση.

2. Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης

Τον Ιανουάριο θα εφαρμοστεί η κατάργηση ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης για συνταξιούχους 
με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Τα εισοδή-
ματα αυτά δεν αφορούν μόνο συντάξεις αλλά το 
σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων ανά συ-
νταξιούχο. Οι τελικοί ωφελούμενοι ξεπερνούν 
το 1 εκατομμύριο με συνολικό δημοσιονομικό 
κόστος 274 εκατομμύρια ευρώ.

• Συνταξιούχος με συνολικό δηλωθέν εισό-
δημα 15.000 ευρώ, 8.000 από συντάξεις και 
7.000 από ενοίκια, θα έχει συνολικό ετήσιο 
όφελος 66 ευρώ λόγω κατάργησης της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης.

• Συνταξιούχος με συνολικό δηλωθέν εισόδη-
μα 22.000 ευρώ από δυο πηγές, 17.000 ευρώ 
από συντάξεις και 5.000 ευρώ από ενοίκια, 

ση αυτών που θα δουν μικρές ή λογιστική μόνο 
διαφορά στο εισόδημα τους, με το υπουργείο 
Εργασίας να διαβεβαιώνει ότι μόλις ένας στους 
δέκα συνταξιούχους δεν θα ωφεληθεί από το 
πακέτο των τεσσάρων παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργα-
σίας:

• Η πλειονότητα των συνταξιούχων λαμβάνει 
συντάξεις 700-750 ευρώ. Για το συνταξιούχο 
με μηνιαίο εισόδημα 750 ευρώ, εφόσον δο-
θεί αύξηση 7%, θα λάβει επιπλέον περίπου 
53 ευρώ, ετήσιο όφελος 636 ευρώ. Σωρευτι-
κά θα λάβει το 85% μιας επιπλέον σύνταξης 
το χρόνο. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατη-
γορίας θα είναι στη συντριπτική πλειονότη-
τα τους επιλέξιμοι και για το έκτακτο επίδο-
μα των 250 ευρώ.

• Περίπου 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχοι λαμ-
βάνουν καθαρό ποσό σύνταξης γήρατος 900 
ευρώ. Με το υποθετικό σενάριο της αύξησης 
7% των συντάξεων, ο συνταξιούχος αυτός 
θα λάβει επιπλέον 63 ευρώ τον μήνα, ετή-
σιο όφελος 756 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία 
συνταξιούχων θα πρέπει να προστεθεί και η 
αύξηση εισοδήματος από την κατάργηση της 
εισφοράς αλληλεγγύης, σωρευτικά ετησίως 
66 ευρώ, φτάνοντας τα 822 ευρώ. Το επιπλέ-
ον εισόδημα αγγίζει το 90% μιας επιπλέον 
σύνταξης το 2023 σε σχέση με το 2022.

• Περίπου 185.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν 
σύνταξη αναπηρίας 514 ευρώ τον μήνα 
(μέση καθαρή αναπηρική σύνταξη). Με την 
εφαρμογή αύξησης 7%, το μήνα θα λάβει 36 
ευρώ επιπλέον, ετησίως 432 ευρώ. η πλειο-
νότητα των συγκεκριμένων συνταξιούχων 
θα ωφεληθούν επιπλέον είτε από την κα-
τάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
(για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ), είτε 
από το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ (για 
εισοδήματα έως 9.600). Με αυτό τον τρόπο 
θα λάβουν μια επιπλέον σύνταξη το 2023 σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις

1. Έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ

Τον Δεκέμβριο θα λάβουν εφάπαξ ενίσχυση 250 
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Ιανουάριο.

Η αύξηση αφορά περίπου 1,6 εκατομμύρια με το 
συνολικό δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται 
τουλάχιστον στα 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι 
υπόλοιποι συνταξιούχοι περίπου 800.000 είναι 
άτυχοι καθώς βρίσκονται εγκλωβισμένη λόγω 
της προσωπικής διαφοράς.

• Για κύριες συντάξεις 500 ευρώ η προσωπι-
κή διαφορά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από 30 ευρώ για αυξήσεις έως 6% και όχι 
άνω των 35 ευρώ για αυξήσεις έως 7%. Όσοι 
έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά θα 
δουν μόνο λογιστική αύξηση.

• Για κύριες συντάξεις 700 ευρώ η προσωπι-
κή διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 42 
ευρώ (για αυξήσεις 6%) και τα 49 ευρώ (για 
αυξήσεις 7%).

Συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφορά που 
σήμερα λαμβάνει 750 ευρώ στη τσέπη τον μήνα, 
από 1/1/2023 και με αύξηση της τάξεως 6,5%, η 
σύνταξη του αυξάνεται 49 ευρώ τον μήνα φτά-
νοντας στα 799 ευρώ. Ετήσιο όφελος 588 ευρώ. 
Σε περίπτωση που η αύξηση είναι στο 7,5%, η 
σύνταξη του αυξάνεται κατά 56 ευρώ τον μήνα 
φτάνοντας στα 806 ευρώ. Ετήσιο όφελος 672 
ευρώ.

• Για κύριες συντάξεις 900 ευρώ η προσωπι-
κή διαφορά δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 54 
ευρώ (αυξήσεις 6%) και τα 63 ευρώ (για αυ-
ξήσεις 7%).

• Για κύριες συντάξεις 1.000 ευρώ: Η προσω-
πική διαφορά δεν πρέπει να είναι μεγαλύ-
τερη από τα 60 ευρώ (αυξήσεις 6%) και τα 70 
ευρώ (για αυξήσεις 7%).

Έστω συνταξιούχος ο οποίος, το 2021 έχει μια 
μικρή προσωπική διαφορά 21 ευρώ και λαμβά-
νει 1000 ευρώ στη τσέπη του μηνιαίως. Με αύ-
ξηση συντάξεων 6%, υπερκαλύπτει την προσω-
πική του διαφορά και θα έχει μηνιαία αύξηση 
κατά 39 ευρώ (ετήσια αύξηση 468 ευρώ). Εάν η 
αύξηση των συντάξεων φτάσει στο 7,5%, τότε 
θα έχει μηνιαία αύξηση 54 ευρώ (ετήσια αύξηση 
648 ευρώ).

Για κύριες συντάξεις 1.100 ευρώ η προσωπική 
διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 66 ευρώ 
(αυξήσεις 6%) και τα 77 ευρώ (αυξήσεις 7%), ενώ 

θα έχει συνολικό ετήσιο όφελος 276 ευρώ

• Συνταξιούχος με συνολικό δηλωθέν εισόδη-
μα 24.000 ευρώ από δυο πηγές, 14.000 από 
συντάξεις και 10.000 από ενοίκια, θα έχει 
ετήσιο όφελος 376 ευρώ.

3. 4η δόση επανυπολογισμού

Τον Ιανουάριο θα καταβληθεί η 4η ετήσια αύ-
ξηση που προκύπτει από τον επανυπολογισμό 
των συντάξεων με βάση τον ν. 4670/2020. Το 
προηγούμενο έτος, πάνω από 150.000 παλαιοί 
συνταξιούχοι (όσοι υπέβαλλαν αίτηση συνταξι-
οδότησης πριν τον Μάιο του 2016) με περισσό-
τερα από 30 χρόνια ασφάλισης, είδαν αυξήσεις 
στις αποδοχές τους έπειτα από τον επανυπολο-
γισμό των συντάξεων τους με βάση τα βελτιω-
μένα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπο-
νται στον ν.4670/2020. Συγκεκριμένα έλαβαν τις 
3 από τις 5 ετήσιες αυξήσεις που προβλέπονται 
στον νόμο. Έτσι, το 2023 αναμένεται να λάβουν 
και την 4η ετήσια αύξηση.

• Συνταξιούχος που υπέβαλε αίτημα συνταξι-
οδότησης πριν τον Μάιο του 2016 και έχει 
συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλι-
σης έλαβε πέρυσι τα 3/5 των αυξήσεων που 
προβλέπονται από τον ν.4670/2020 και τα 
αντίστοιχα αναδρομικά. Το 2023 θα λάβει 
κανονικά την 4η ετήσια αύξηση.

• Συνταξιούχος που υπέβαλε αίτημα συντα-
ξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016 και δεν 
έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 30 χρόνια 
ασφάλισης δεν δικαιούται την εν λόγω αύ-
ξηση καθότι δεν υπάγεται στη πρόβλεψη 
του ν. 4670/2016 αναφορικά με τα βελτιωμέ-
να ποσοστά αναπλήρωσης.

4. Αύξηση στις συντάξεις άνω του 6% αναδρομι-
κά από 1/1/2023

Το ύψος της προσωπικής διαφοράς αποτελεί 
κρίσιμο μέγεθος, από το οποίο εξαρτάται εάν 
οι συνταξιούχοι θα δουν στην «τσέπη» τους αύ-
ξηση στην κύρια σύνταξη τους ή θα διαπιστώ-
σουν μόνο λογιστική απομείωση. Οι αυξήσεις 
δεν αποκλείεται να περάσουν για πρώτη φορά 
με την σύνταξη Απρίλιου, αναδρομικά από τον 
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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-
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 αίτη-

ση του ασφαλισμένου, ρυθμίστηκε οφειλή του 
2008, η οποία με την εν λόγω διάταξη αναφέρε-
ται σε διάστημα πέραν της δεκαετίας και άρα κα-
θίσταται παραγεγραμμένη. Ο οφειλέτης αυτός 
μπορεί, με αίτησή του, να ζητήσει τη διακοπή 
της ρύθμισης και τη διαγραφή της υπολειπόμε-
νης οφειλής του. Μπορεί, όμως, να συνεχίσει να 
εξυπηρετεί τη ρύθμιση, ώστε να του αναγνω-
ρισθεί ο ασφαλιστικός 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-

για κύριες συντάξεις 1.200 ευρώ η προσωπική 
διαφορά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα 
72 ευρώ (αυξήσεις 6%) και τα 84 ευρώ (για αυξή-
σεις 7%).

 ■ ΕΦΚΑ Διαγράφουν 
ασφαλιστικά χρέη 
χιλιάδων 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 ρύθ-
μιση για την παραγραφή των οφειλών πριν την 
τελευταία 10ετια θα προβλέπεται η δυνατότητα 
και σε όσους έχουν βεβαιωθεί οφειλές και είναι 
ρυθμισμένος και τις πληρώνουν να ζητήσουν τη 
διαγραφή των οφειλών πριν το 2012. 

Όπως διευκρινίζουν κύκλοι του υπουργείου Ερ-
γασίας όσον αφορά τους ασφαλισμένους που 
χρωστούν οι επιχειρήσεις τις εισφορές ο ασφα-
λιστικός χρόνος πριν το 2012 θα μετράει κανο-
νικά ακόμη και αν δεν αποπληρωθούν ενώ δεν 
ισχύει το ίδιο για όσους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, 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 εν-
διαφερόμενου, το παραγεγραμμένο ποσό αφαι-
ρείται 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-
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ων σε χιλιάδες εργοδότες για την καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών σε περίπου 15.000 πε-
ριστασιακά απασχολούμενους για τα έτη 2020-
2021. Η διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προχώρησε στην 
έκδοση της απαιτούμενης εγκυκλίου, προκειμέ-
νου να ξεκινήσει η εκκαθάριση και η σταδιακή 
αποπληρωμή των ποσών. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να απο-
πληρώσουν τις εισφορές τους σε περισσότερες 
από 12 δόσεις.

Ταυτόχρονα, αναμένεται να ξεκινήσει η ταυτό-
χρονη καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 
τους εργοδότες μετά την υποβολή ΑΠΔ, όπως γί-
νεται και για τους υπόλοιπους μισθωτούς.

Πρόκειται για εισφορές οι οποίες θα αναζητη-
θούν από τις επιχειρήσεις που απασχόλησαν 
περιστασιακά κάποιον και τον αντάμειψαν με 
το συγκεκριμένο παραστατικό. Αν και οι εισφο-
ρές βαρύνουν τον ασφαλισμένο, αποτελούν 
δηλαδή μέρος της συμφωνίας για την αμοιβή, 
υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης είναι ο 
εκδότης του παραστατικού.

Όσο για τον χρόνο ασφάλισης, αυτός προκύπτει 
από το ύψος των καταβληθεισών εισφορών. Συ-
γκεκριμένα, ορίζεται ότι ο χρόνος αυτός δεν 
μπορεί να ξεπερνάει τον ένα μήνα ανά παρα-
στατικό, αποσυνδέοντας στην ουσία το ύψος 
του παραστατικού από τον ασφαλιστικό χρόνο 
με τον οποίο αντιστοιχίζεται.

Μετά την επιβολή των εισφορών για τα παρα-
στατικά που εκδόθηκαν τα δύο προηγούμενα 
χρόνια, θα ακολουθήσει από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση και των εισφο-
ρών από παραστατικά που έχουν εκδοθεί το δι-
άστημα από 01.02.2019 έως 31.12.2019 με βάση 
το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς ο νόμος του 
2017 δεν εφαρμόστηκε.

Εισόδημα έως 10.000 ευρώ ετησίως

Η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφά-
λισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της 
πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι 155 ευρώ τον 
μήνα, ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ 
υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το ποσό των 55 ευρώ τον μήνα. Συνολικά, 

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 πλαί-
σιο δηλαδή προσαρμόζεται κατ’ αρχάς στην 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη 
συνέχεια, από 1ης Ιανουαρίου 2027, η παραγρα-
φή 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-
τών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι, 
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 καθυστερήσεων. 
Διευκρινίζεται πως οι μισθωτοί δεν θίγονται από 
την παραγραφή οφειλών του εργοδότη, καθώς η 
ασφάλιση που αντιστοιχεί στις παραγεγραμμέ-
νες οφειλές αυτές εξακολουθεί να τους αναγνω-
ρίζεται. Επιπλέον, οι αυτοαπασχολούμενοι θα 
μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές τους, παρά 
την παραγραφή, εφόσον το επιθυμούν, προκει-
μένου να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο 
το διάστημα που παραγράφηκε.

 ■ Καταφθάνουν τα 
ειδοποιητήρια για 
τους τίτλους κτήσης
Αργυρώ Μαυρούλη 

Τον Νοέμβριο αναμένεται, μετά από πολυετή 
καθυστέρηση, η αποστολή των ειδοποιητηρί-
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πρέπει να παρακρατηθούν είναι 132,39€ για 
κύρια σύνταξη και 55,00€ για υγειονομική περί-
θαλψη.

Σύνολο: 187,39€.

Τι ισχύει για όσους αμείβονται με ΠΠΥ

• 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 υπουργείου 
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 
ανοικτό δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλο-
κάκι) δεν μπορούν να έχουν εισόδημα μέσω 
Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Παράδειγμα 1ο

Την 13.10.2022 εκδίδεται Π.Π.Υ. με καθαρή αξία 
παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλο-
γούντα φόρου και του χαρτοσήμου 1.843,00€.

Η εισφορά για κύρια σύνταξη είναι 1.843,00€ x 
13,33% = 245,68€, ποσό που υπερβαίνει την 1η 
ασφαλιστική κατηγορία για κύρια σύνταξη, συ-
νεπώς θα παρακρατηθούν 155,00€.

Αντίστοιχα, η εισφορά για υγειονομική περί-
θαλψη είναι 1.843,00€ Χ 6,95% = 128,09€, ποσό 
που υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία 
για υγειονομική περίθαλψη, συνεπώς θα παρα-
κρατηθούν 55,00€.

Ο χρόνος ασφάλισης είναι 155,00€/155 = 1 μή-
νας (25 μέρες)

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 

δηλαδή, η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα 210 ευρώ τον μήνα.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλουν το 
13,33% για τον κλάδο σύνταξης και 6,95% για 
τον κλάδο υγείας επι της καθαρής αμοιβής που 
λαμβάνουν (αποφορολογημένη αμοιβή μετά 
την παρακράτηση 20%).

Οι εισφορές θα πρέπει να παρακρατηθούν από 
τον εργοδότη και να αποδίδονται μετά την υπο-
βολή ΑΠΔ, όπως γίνεται αντίστοιχα και για τους 
υπόλοιπους μισθωτούς εργαζόμενους. Δεν είναι 
υποχρεωμένοι να ενταχθούν στον e-ΕΦΚΑ όσοι 
αμείβονται με απόδειξη δαπάνης ή τίτλο κτή-
σης και έχουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Παράδειγμα

Πρόσωπο που αμείβεται με Π.Π.Υ. (τίτλο κτήσης) 
διενεργεί έρευνα για Εταιρεία Στατιστικών Με-
λετών με ακαθάριστη αμοιβή 10,00€ ανά ερωτη-
ματολόγιο.

Στην διάρκεια ενός μήνα συμπλήρωσε 130 ερω-
τηματολόγια και το συνολικό ύψος της μηνιαί-
ας αμοιβής ανέρχεται σε 1.300,00€ (130 ερωτ. x 
10,00€ = 1.300,00€)

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί 
της καθαρής αξίας του παραστατικού, δηλαδή 
επί της καθαρής μηνιαίας αμοιβής, η οποία προ-
κύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και 
του χαρτοσήμου (3,60%). Η καθαρή αξία είναι 
1.300,00€ – (1.300,00€ x 23,60%) ήτοι 1.300,00€ 
– 306,80€ = 993,20€.

Οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται:

α) Εισφορές για κύρια σύνταξη : 993,20€ x 13,33% 
= 132,39€, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 
155,00€, που αντιστοιχεί στις εισφορές της 1ης 
ασφαλιστικής κατηγορίας για κλάδο κύριας σύ-
νταξης.

β) Εισφορές για υγειονομική περίθαλψη : 
993,20€ x 6,95% = 69,03€, η οποία υπερβαίνει το 
ποσό των 55,00€, που αντιστοιχεί στις εισφο-
ρές της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για κλά-
δο υγειονομικής περίθαλψης, συνεπώς πρέπει 
να περιοριστούν στο ποσό εισφορών της 1ης 
ασφαλιστικής του κλάδου.

Άρα, για το εν λόγω πρόσωπο οι εισφορές που 
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 Ασφαλιστικά

Ε.Φ.Κ.Α.

Ο αμειβόμενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαί-
ωσης απογραφής στον εκδότη/ες του παραστα-
τικού/ών για να προβεί στις απαιτούμενες ενέρ-
γειες.

 ■ Επαγγελματικά 
ταμεία- Το 2023 
οι αλλαγές στα 
φορολογικά κίνητρα 
Αργυρώ Μαυρούλη 

Την επόμενη χρονιά αναμένεται να προωθη-
θούν οι ριζικές αλλαγές στο ιδιαίτερα ευνοϊ-
κό φορολογικό καθεστώς που υπάρχει σήμερα 
στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) με 
πλήρως αφορολόγητες εισφορές, πλήρως αφο-
ρολόγητη καταβολή εφ’ άπαξ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο νόμου για 
την ευρύτερη αναθεώρηση του θεσμικού πλαι-
σίου που διέπει την λειτουργία του Δεύτερου 
Πυλώνα ασφάλισης δεν θα ολοκληρωθεί πριν 
το τέλος του έτους.

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης προ-
σανατολίζεται να προχωρήσει σε περιορισμό 
των φοροαπαλλαγών που έχουν μόνο τα επαγ-
γελματικά ταμεία σήμερα με στόχο να δοθούν 
επιπλέον κίνητρα για την ανάπτυξη όχι μόνο 
των ΤΕΑ, αλλά παράλληλα τόσο του ΤΕΚΑ (Τα-
μείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλι-
σης), όσο και του τρίτου πυλώνα (προγράμματα 
ασφαλιστικών εταιρειών). Στη συζήτηση για 
την διαμόρφωση του νέου πλαισίου λειτουρ-
γίας τόσο των ΤΕΑ, όσο και του τρίτου πυλώνα 
ασφάλισης θα συμμετάσχουν και οι κοινωνικοί 
εταίροι.

Οι παρεμβάσεις, οι οποίες θα αποφασιστούν 
μετά από διάλογο με τους εκπροσώπους του 
ασφαλιστικού κλάδου, θα αφορούν:

• το φορολογικό καθεστώς,

• το «άνοιγμα» του θεσμού σε πολυσυμμετο-

01.10.2022 και ημερομηνία λήξης η 31.10.2022.

Παράδειγμα 2ο

Την 13.10.2022 εκδίδεται Π.Π.Υ. με καθαρή αξία 
παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλο-
γούντα φόρου και του χαρτοσήμου 743,00€.

Η εισφορά για κύρια σύνταξη είναι 743,00€ x 
13,33% = 99,05€, ποσό που δεν υπερβαίνει την 
1η ασφαλιστική κατηγορία για κύρια σύνταξη, 
οπότε προκύπτει ως το παρακρατηθέν ποσό ει-
σφοράς για το κλάδο.

Αντίστοιχα, η εισφορά για υγειονομική περί-
θαλψη είναι 743,00€ Χ 6,95% = 51,64€, ποσό που 
δεν υπερβαίνει την 1η ασφαλιστική κατηγορία 
για υγειονομική περίθαλψη.

Ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει ως το αποτέλε-
σμα της σχέσης : 99,05 Χ 25 = 2.476,25/δια 155 = 
15,98, οπότε στρογγυλοποιούνται σε 16 ημέρες 
ασφάλισης.

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 
01.10.2022 και ημερομηνία λήξης η 16.10.2022.

Απογραφή

Τα πρόσωπα που πρόκειται να αμειφθούν με 
τίτλο κτήσης υποχρεούνται να απογραφούν στο 
Ενιαίο Μητρώο e – Ε.Φ.Κ.Α. με την ιδιότητα του 
«Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων 
υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απο-
γραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα – απα-
σχόληση. Αρμόδια υπηρεσία για την απογραφή 
είναι η Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικί-
ας του ασφαλισμένου. Ευνόητο είναι ότι, όσοι 
έχουν απογραφεί ήδη με την ιδιότητα αυτή, δεν 
υποχρεούνται σε εκ νέου απογραφή εν όψει των 
νέων διατάξεων.

Για την απογραφή απαιτείται η υποβολή αντι-
γράφου σύμβασης, ή, στις περιπτώσεις προ-
φορικής συμφωνίας, Υπεύθυνη Δήλωση με την 
οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσι-
ών αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων 
Υπηρεσιών. Η διαδικασία της απογραφής διε-
νεργείται άπαξ και ο ασφαλισμένος παραλαμ-
βάνει τη σχετική βεβαίωση που εκδίδεται μέσω 
της Web εφαρμογής του Ενιαίου Μητρώου e – 
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Υπενθυμίζεται ότι αυτή την στιγμή στην Ελλάδα 
υπάρχουν 25 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλι-
σης με 201 εκατ. ευρώ επενδυτικό χαρτοφυλά-
κιο. Αν σε αυτά προστεθούν και τα 4 Ταμεία υπο-
χρεωτικής ασφάλισης, από τους κλάδους του 
φαρμάκου, των πετρελαιοειδών, των τροφίμων 
και της ιδιωτικής ασφάλισης, τότε το συνολικό 
αποθεματικό εκτοξεύεται στο 1,8 δισ. ευρώ.

Πολυσυμμετοχικά ή πολυεργοδοτικά ταμεία

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα δίνει τη δυνατότητα 
δημιουργίας πολυεργοδοτικών ή πολυσυμμε-
τοχικών ταμείων, καθώς στην Ελλάδα το 88,3% 
των επιχειρήσεων απασχολεί προσωπικό κάτω 
των 10 ατόμων και το 98,4% κάτω των 50, ενώ 
παράλληλα είναι μεγάλο το ποσοστό των ελεύ-
θερων επαγγελματιών και της ανασφάλιστης 
εργασίας.

Ένα τέτοιο πολυεργοδοτικό ταμείο θα είναι και 
το Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο που σχεδιάζε-

ται με τη συμφωνία των εργοδοτικών φορέων 
και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλά-
δος, με στόχο να παρέχει συμπληρωματική σύ-
νταξη. Δικαιούχοι θα είναι οι μισθωτοί, αλλά θα 
μπορούσαν να ενταχθούν και ελεύθεροι επαγ-
γελματίες.

Θα προβλέπεται επίσης η δυνατότητα σύστασης 
επαγγελματικού ταμείου με μικρότερο αριθμό 
εργαζομένων. Σήμερα δεν υπάρχει πρακτικά χώ-
ρος για τη δημιουργία ΤΕΑ σε περισσότερες από 
2.000 επιχειρήσεις υπό τους νομοθετικούς περι-
ορισμούς που ισχύουν περί ελάχιστου αριθμού 
100 ατόμων ως προϋπόθεση για τη σύσταση 
ΤΕΑ.

χικά σχήματα,

• τους εποπτικούς μηχανισμούς, και

• το ξεκαθάρισμα του τοπίου σε σχέση με τους 
τρεις πυλώνες ασφάλισης.

Η κυβέρνηση δηλώνει ανοιχτή σε ιδέες για τη 
λειτουργία πολυεργοδοτικών ΤΕΑ, με στόχο να 
αντιμετωπιστεί η δυσκολία συμμετοχής των ερ-
γαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά 
και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

«Η νομοθεσία για την επαγγελματική ασφάλι-
ση είναι αρκετά παλιά. Ένα από τα μεγάλα προ-
βλήματα που έχουμε, στη συνολική αποτύπωση 
των οικονομικών μεγεθών, είναι η πολύ μικρή 
αποταμίευση στην Ελλάδα. Ειδικά η ασφαλιστι-
κή αποταμίευση είναι από τις χαμηλότερες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» είχε επισημάνει ο κ. Τσακλό-
γλου.

Εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος

Στην Τράπεζα της Ελλάδος σχεδιάζεται να πε-
ράσει η εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με κύκλους του υπουργεί-
ου Εργασίας.

Σήμερα, τα ΤΕΑ, με συνολικά υπό διαχείριση κε-
φάλαια πάνω από 1,8 δισ. ευρώ, εποπτεύονται 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή και μία Ειδική Υπηρεσία του 
υπουργείου Εργασίας. Το πρόβλημα προκύπτει 
από το γεγονός ότι η εποπτεία παραμένει κατα-
κερματισμένη σε διαφορετικές Αρχές, στις οποί-
ες μάλιστα, παρατηρείται υποστελέχωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μετά από διάλογο 
με τους φορείς, το υπουργείο Εργασίας φαίνε-
ται πως προσανατολίζεται προς την ΤτΕ, με τις 
κατάλληλες όμως στελεχιακές παρεμβάσεις. Η 
διατήρηση του υπάρχοντος, προβληματικού 
καθεστώτος έχει αποκλειστεί ενώ η ίδρυση και 
η οργάνωση ενός νέου φορέα ή μίας νέας ανε-
ξάρτητης αρχής που θα έχει τον ρόλο επόπτη, 
φαίνεται πως αποκλείεται, καθώς κρίνεται είναι 
ιδιαίτερα κοστοβόρα επιλογή και απαιτεί πολύ 
χρόνο για την σύσταση και την στελέχωσή της. 
Άλλωστε είναι κοινά παραδεκτό ότι το ισχύον 
εποπτικό πλαίσιο οδηγεί σε καθυστερήσεις, 
γραφειοκρατία και ενδεχομένως να δημιουργεί 
εποπτικά κενά.
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  Εργασιακά

μήνου από την έναρξη της επιχείρησης

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι 18-29 ετών που θα υποβάλλουν αίτηση 
χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται 
πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρό-
ταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονι-
κά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.
ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 
43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το 
Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη 
δράση, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις 
κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 29 ετών.

β. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, να βρί-
σκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κα-
τάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο 
κατά την αίτηση χρηματοδότησης και κατά την 
προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δρα-
στηριότητας στη ΔΟΥ.

Ο έλεγχος της ιδιότητας του εγγεγραμμένου 
ανέργου εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατάρτισης, 18-29 ετών (σημεία α. και β.), δι-
ενεργείται: α) κατά την αξιολόγηση με σημείο 
αναφοράς/ελέγχου την ημερομηνία υποβολής 
αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ και β) πριν 
την έναρξη της δράσης, δηλαδή μία ημέρα πριν 
την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

γ. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της 
εξατομικευμένης παρέμβασης.

δ. Να είναι ‘Ελληνες 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 

 ■ Επιδότηση 14.800 
ευρώ για τη σύσταση 
νέων επιχειρήσεων

Την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στη μια το μεσημέ-
ρι ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 
χρηματοδότησης για το Β́  κύκλο του «Προ-
γράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφα-
ση στις γυναίκες».

Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθη-
ση στην αυτοαπασχόληση 1.000 νέων ανέργων 
μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, 
με έμφαση στις γυναίκες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πα-
ρασκευή 25 Νοεμβρίου στις 3 το μεσημέρι.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων 
ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε 
τρεις δόσεις ως εξής:

• 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δρα-
στηριότητας στη ΔΟΥ

• 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξα-
μήνου από την έναρξη της επιχείρησης

• 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξα-
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Δυτικής Μακεδονίας, επίσης με έμφαση στην 
ψηφιακή οικονομία. Το πρόγραμμα έχει προϋ-
πολογισμό 48 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτή-
σει με 14.800 ευρώ τις 3.000 νέες επιχειρήσεις 
που θα έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλι-
κίας 30-45 ετών στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Πε-
ριφέρειες, καθώς και 220 νέες επιχειρήσεις στην 
Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Ακολουθούν ακόμη τρία προγράμματα του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκε-
κριμένα το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 
έως 30 ετών, το πρόγραμμα επιδότησης εργασί-
ας για μακροχρόνια ανέργους 45 ετών και άνω 
και το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέρ-
γων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη 
ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος του έτους, θα ανοί-
ξουν δυο ακόμη προγράμματα με προϋπολογι-
σμό άνω των 120 εκατ. ευρώ. Ένα πρόγραμμα 
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχό-
ληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης 
οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες και το ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτή-
των, επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απα-
σχόλησης για 15.000 ανέργους, ηλικίας από 25 
έως 45 ετών.

 ■ Ενεργοποιούνται οι 
Ατομικοί Λογαριασμοί 
Δεξιοτήτων με 
επιδότηση έως 1.500 
ευρώ
Αργυρώ Μαυρούλη 

Νέο εργαλείο με σημαντικό οικονομικό όφελος 
για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους απο-
κτούν πλέον άνεργοι και εργαζόμενοι. Πρόκει-
ται για τον Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων που 
θεσπίστηκε με το νόμο 4921/2022 «Δουλειές 
ξανά».

διαρκεί η δράση.

ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει 
ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις. Οι δυνητικά 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. στ. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της 
ελληνικής επικράτειας.

ζ. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγμα-
τοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης, υπό τις προϋποθέ-
σεις των σημείων α. και β. της παρούσας παρα-
γράφου και το αργότερο εντός 60 ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξι-
ολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους, σύμ-
φωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων 
(αρχικό και συμπληρωματικό). Δύναται να δο-
θεί παράταση 30 ημερών μετά από αίτηση επι-
μήκυνσης του διαστήματος των 60 ημερών εκ 
μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από 
σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2. 
η. Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία 
και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά 
είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντό-
τητας).

Τα επόμενα προγράμματα

Εφτά νέα προγράμματα εντάσσονται στις ενερ-
γητικές πολιτικές απασχόλησης της ΔΥΠΑ για το 
επόμενο διάστημα. Ήδη υλοποιείται το πρώτο 
από αυτά, το Πρόγραμμα επιχορήγησης επι-
χειρηματικών πρωτοβουλιών 3.000 νέων 18-29 
ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, με 
προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ που θα χρηματο-
δοτηθεί από το τρέχον ΕΣΠΑ.

Ακολουθεί πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών 3.220 ελεύθερων 
επαγγελματιών 30-45 ετών στις Λιγότερο Ανε-
πτυγμένες Περιφέρειες (Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας 
και Κεντρικής Μακεδονίας) και στην Περιφέρεια 
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  Εργασιακά

• Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να απο-
δεικνύουν τις δεξιότητες που κατέχουν βά-
σει βιογραφικού, πρότερης επαγγελματικής 
εμπειρίας, συμμετοχής σε κατάρτιση κ.ά. 
και στο κράτος να καταρτίζει στοχευμένα 
και αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμι-
κό του στις δεξιότητες που έχει πραγματικά 
ανάγκη η αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι Α.Λ.ΔΕ. κατά την πρώτη φάση εφαρ-
μογής του συστήματος είναι άνεργοι εγγε-
γραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ και 
απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης ερ-
γασίας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ανώτατο ποσό των 
1.500 ευρώ αναλύεται σε:

• 1.100 ευρώ που είναι το σταθερό ποσό το 
οποίο παρέχεται σε όλους τους δικαιού-
χους, ανεξαρτήτως κοινωνικών κριτηρίων.

• έως 400 ευρώ που είναι το μεταβλητό ποσό 
το οποίο θα χορηγείται με βάση κοινωνικά 
κριτήρια (φύλο, ηλικία, ειδικές ομάδες) και 
αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης που 
έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ 69943 (ΦΕΚ 
3943 Β’, 25-7-2022) των υπουργών Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατεί-
ας. Με τον τρόπο αυτό πριμοδοτούνται ως 
προς τα δικαιώματα δεξιοτήτων οι γυναίκες, 
οι νέοι 18-29 ετών και οι ομάδες πληθυσμού 
που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια 
εισόδου στην αγορά εργασίας (π.χ. άτομα με 
αναπηρία).

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, κατά την πρώτη 
φάση εφαρμογής των Α.Λ.ΔΕ., ο δικαιούχος οφεί-
λει να εξαργυρώσει τις χρηματικές/ πιστωτικές 
του μονάδες αποκλειστικά σε υπηρεσίες συμ-
βουλευτικής ή/και κατάρτισης ή/και πιστοποί-
ησης από παρόχους που ανήκουν στο Μητρώο 
Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζό-
μενης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. 
εντός 6 μηνών από την πίστωση του Α.Λ.ΔΕ. του.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαί-
σιο, η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμμα-
τα γίνεται μέχρι να εξαντληθούν τα χρηματικά 
ποσά που αντιστοιχούν στον καταρτιζόμενο, 
σύμφωνα με τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτή-
των του. Υπάρχει κι ένας ειδικός περιορισμός: ο 
καταρτιζόμενος μπορεί να καταρτισθεί στο ίδιο 

Ο Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων θα αποτε-
λεί ένα ψηφιακό εργαλείο στα χέρια κάθε πολί-
τη, για την καταγραφή τόσο των υφιστάμενων 
δεξιοτήτων του όσο και εκείνων που θα αποκτά 
εφεξής από τα προγράμματα κατάρτισης και 
αναβάθμισης δεξιοτήτων στα οποία θα συμμε-
τέχει.

Ήδη, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέ-
γραψαν οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και Οικονομι-
κών, Χρήστος Σταϊκούρας, ύστερα από σχετική 
ομόφωνη εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου 
Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΥΠΑ, 
ορίστηκε ότι η αξία των δικαιωμάτων επαγγελ-
ματικής κατάρτισης που θα χορηγηθούν μέσω 
των Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων στους 
δικαιούχους ανέργους και εργαζόμενους, θα εί-
ναι 1.500 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Ειδικότερα, ο Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτή-
των:

• Καταγράφει τις υφιστάμενες δεξιότητες και 
εκείνες που αποκτά ο πολίτης από τα προ-
γράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης δε-
ξιοτήτων στα οποία συμμετέχει.

• Παρέχει σε εργαζόμενους και ανέργους έναν 
προϋπολογισμό που θα μπορούν να δαπα-
νούν για κατάρτιση με σκοπό τη βελτίωση 
των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς 
τους.
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της κοστολογηθεί το σύνολο των ασφαλιστικών 
εισφορών, αλλά θα είναι κατά 100% προσαυξη-
μένες. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα ξεκινήσει 
με την έλευση της νέας χρονιάς και θα παραμεί-
νει σε ισχύ έως το τέλος του 2023. 

Εκτιμάται ότι με το κίνητρο που παρέχεται, ένας 
σημαντικός αριθμός εργαζομένων, σε συγκεκρι-
μένους κλάδους (π.χ. εστίαση, νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης), είναι ασφαλισμένος με όρους 
μερικής απασχόλησης, αλλά δουλεύει πλήρες 
οκτάωρο, θα καρπωθεί την ευνοϊκή μετατροπή 
της σύμβασης σε πλήρους απασχόλησης. 

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ημερομηνία 
εντός του 2023 κι αν γίνει η συγκεκριμένη επι-
λογή από τον εργοδότη, θα ισχύει για ένα έτος, 
δηλαδή θα παραμένει η μετατροπή για αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα εντός του 2024.

Παράμετροι ένταξης 

Οι επιχειρήσεις- εργοδότες για να καρπωθούν 
την επιδότηση πρέπει να ισχύουν τα εξής: 

• Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών σε 
επιχειρήσεις οι οποίες από την ln Ιανουαρί-
ου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μετα-
τρέπουν συμβάσεις μισθωτών εργαζομένων 
με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργα-
σίας πλήρους απασχόλησης. 

• Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που στις 
9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν εργαζό-
μενους με σύμβαση μερικής απασχόλησης 
σε ποσοστό άνω του 50%. 

• Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβά-
σεις μερικής απασχόλησης που έχουν συνα-
φθεί μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022. 

• Οι ασφαλιστικές εισφορές, εργαζομένου και 
εργοδότη, επιδοτούνται κατά 40% από τον 
κρατικό προϋπολογισμό για τον εργαζόμε-
νο του οποίου η σύμβασή του μετατράπηκε 
από μερικής απασχόλησης σε πλήρους για 
έναν χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώ-
τη ημέρα της μετατροπής. 

• Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να διατη-
ρήσει τη σύμβαση για ένα έτος και παράλ-
ληλα απαγορεύεται να θέσει σε αναστολή 
τον εργαζόμενο ή να μεταβάλει τους όρους 

αντικείμενο περισσότερες από μία φορές μόνο 
εάν, μεταξύ της μιας και της άλλης κατάρτισης 
στο αντικείμενο αυτό, μεσολαβήσουν δύο έτη.

Τέλος, είναι σε εξέλιξη από τις υπηρεσίες της 
ΔΥΠΑ (που έχει οριστεί ως αρμόδιος φορέας για 
την υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος 
των Α.Λ.ΔΕ) η προετοιμασία για την υλοποίηση 
της ειδικής ψηφιακής πύλης μέσω της οποίας θα 
αποκτούν οι ενδιαφερόμενοι πρόσβαση στον 
ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων.

 ■ Μετατροπή 
συμβάσεων από 
μερική σε πλήρη 
απασχόληση. 
Τι κερδίζουν οι 
επιχειρήσεις 
Αργυρώ Μαυρούλη 

Με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 40% τόσο των εργαζομένων όσων και των 
εργοδοτών μπορούν να επωφεληθούν οι επιχει-
ρήσεις που θα προχωρήσουν σε μετατροπή των 
συμβάσεων εργασίας από μερική σε πλήρη απα-
σχόληση. Σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση 
και θα ψηφιστεί στις αρχές του επόμενου μήνα 
στη Βουλή, δίνεται κίνητρο στην επιχειρήσεις 
να καρπωθούν την επιδότηση εισφορών από το 
να απασχολούν μερικώς ασφαλισμένο προσω-
πικό και να κινδυνεύουν με πρόστιμο έως και 
10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. 

Στη δεξαμενή των δυνητικών δικαιούχων βρί-
σκονται περισσότεροι από 700.000 απασχολού-
μενοι σήμερα με μερική απασχόληση, οι οποίοι 
δυνητικά θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τα 
νέα μέτρα. Οι όροι που ενσωματώνονται στη 
σχετική διάταξη, ώστε να επιτευχθεί η μετατρο-
πή έχουν ξεχωριστή σημασία. Σε περίπτωση που 
η επιχείρηση δεν τους τηρήσει τότε όχι μόνο θα 
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  Εργασιακά

• Ο μισθωτός θα λαμβάνει στο χέρι 653 ευρώ 
(αντί για 614) καθώς οι εργατικές εισφορές 
πέφτουν στο 8,32%. Τα υπόλοιπα τα επιδο-
τεί η Πολιτεία. Ο μισθωτός κερδίζει 39 ευρώ 
το μήνα. 

• Ο εργοδότης θα πληρώνει για τον εργαζό-
μενο 808 ευρώ (αντί για 872) καθώς οι ερ-
γοδοτικές εισφορές πέφτουν στο 13,37% 
(95,32 ευρώ). Ο εργοδότης κερδίζει 64 ευρώ 
το μήνα. 

 ■ «Ψαλίδι» στα 
λειτουργικά κόστη για 
να βγει ο χειμώνας
Αργυρώ Μαυρούλη 

Κατενάτσιο ενόψει του δύσκολου χειμώνα και 
υπό την πίεση της ενεργειακής κρίσης, οι επι-
χειρήσεις σπεύδουν μαζικά να μετατρέψουν τις 
συμβάσεις εργασίας από πλήρη απασχόληση σε 
μερική ή εκ περιτροπής, μειώνοντας τα λειτουρ-
γικά τους κόστη. 

Οι μειωμένες παραγγελίες, η αύξηση των τιμών 
των προϊόντων και η κάμψη του τζίρου οδήγη-
σαν τις επιχειρήσεις – εργοδότες σε αλλαγή των 
όρων απασχόλησης για 6.662 εργαζόμενους, 
οι οποίοι από 8ωρο απασχολούνται πλέον είτε 
τέσσερις ώρες της ημέρας (μερική απασχόληση), 
είτε κάποιες μέρες της εβδομάδας (εκ περιτρο-
πής απασχόληση) το Σεπτέμβριο. Τον προηγού-
μενο μήνα ήταν μειωμένες άνω του 50%, συγκε-
κριμένα 3.250, ενώ τον ίδιο μήνα πέρυσι ήταν 
5.756 εν μέσω πανδημίας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ τον Σεπτέμβριο 5.099 συμβάσεις μετα-
τράπηκαν από πλήρη σε μερική απασχόληση, 
1.328 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετα-
τράπηκαν σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργα-
ζόμενου και 235 μετατράπηκαν σε εκ περιτρο-
πής με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Τον προηγούμενο μήνα, 2.391 συμβάσεις μετα-
τράπηκαν από πλήρη σε μερική απασχόληση, 

των από μετατροπή συμβάσεων, εκτός εάν 
γίνουν ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους. 

• Επίσης, η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει 
κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων 
για την περίοδο της επιδότησης. Δεν προ-
σμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας 
λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειο-
θελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσε-
ων εργασίας ορισμένου χρόνου.

• Η ωφελούμενη επιχείρηση πρέπει να είναι 
κατά την έναρξη στο πρόγραμμα και καθ’ 
όλη τη διάρκειά του φορολογικά και ασφα-
λιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τυχόν 
οφειλές της προς Δημόσιο και e ΕΦΚΑ και η 
ρύθμιση να τηρείται, άρα να καταβάλλονται 
κανονικά όλες οι μηνιαίες δόσεις. 

Τι Κερδίζουν εργοδότες – εργαζόμενοι 

Για κάθε έναν από αυτούς τους εργαζόμενους 
που θα «γυρνούν» σε πλήρες 8ωρο θα κερδί-
ζουν 40% των ασφαλιστικών εισφορών του ερ-
γαζόμενου.

Ένας μισθωτός σήμερα έχει ασφαλιστικές ει-
σφορές 36,16% - εργατικές 13,87% και εργοδο-
τικές 22,29%. Από το πακέτο των εισφορών θα 
αφαιρείται το 40%, δηλαδή 14,46% των εισφο-
ρών και το ασφαλιστικό κόστος θα πέφτει σε 
21,7%. 

Προφανώς οι εισφορές θα επιδοτούνται από το 
κράτος μέχρι τα τέλη του 2023. 

Για παράδειγμα:

• Μισθωτός με τον κατώτατο των 713 ευρώ. 
Έχει εργατικές εισφορές 98,8 ευρώ και λαμ-
βάνει στο χέρι 614 ευρώ. Οι εργοδοτικές ει-
σφορές διαμορφώνονται στα 159 ευρώ και 
το συνολικό κόστος για τον εργοδότη στα 
872 ευρώ.

Έστω πως ένας μισθωτός μερικής απασχόλησης 
«γυρνάει» σε πλήρη με τον κατώτατο μισθό κι 
εφόσον φυσικά η έκπτωση 40% μοιραστεί εξί-
σου σε εργοδότη και εργαζόμενο (μένει να διευ-
κρινιστεί):
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συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων 
με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας 
πλήρους απασχόλησης. 

Το πρόγραμμα αφορά κάθε είδους επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 
9.9.2022 απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους 
με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε 
ποσοστό ανώτερο 50% του συνόλου των μισθω-
τών εργαζομένων και επιλέξιμες για μετατροπή 
είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που 
έχουν συναφθεί μέχρι και 9.9.2022.

Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, 
ασφαλισμένου και εργοδότη, για τον μισθω-
τό εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση εργασί-
ας μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε 
πλήρους απασχόλησης, επιδοτούνται κατά 40% 
από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό 
διάστημα ενός έτους, το οποίο εκκινεί από την 
πρώτη ημέρα της μετατροπής.

Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι η διάρκεια 
των από μετατροπή συμβάσεων πλήρους απα-
σχόλησης να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) 
έτους και να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη 
πριν την πάροδο ενός (1) έτους από την μετα-
τροπή (ή από το πέρας της επιδότησης). Οι από 
μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απα-
σχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή 
κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος 
του ενός (1) έτους. Κατά την διάρκεια του ίδιου 
χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η μετα-
βολή των όρων των από μετατροπή συμβάσε-
ων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν 
είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους που 
απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.

Ως ημερομηνία σύναψης και μετατροπής των 
συμβάσεων εργασίας λογίζεται η ημερομηνία 
υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑ-
ΝΗ.

Ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου 
μισθού, το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών 
εισφορών ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων 
των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε 
δώρα και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται 
και δεν αποδίδεται από την επιχείρηση - εργο-
δότη και το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη, περιλαμβανομένων των 
αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα 

777 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετα-
τράπηκαν σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργα-
ζόμενου και 82 μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής 
με μονομερή απόφαση του εργοδότη, ενώ το 
Σεπτέμβριο πέρυσι 4.462 συμβάσεις μετατρά-
πηκαν από πλήρη σε μερική απασχόληση, 1.176 
συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπη-
καν σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργαζόμε-
νου και 118 μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής με 
μονομερή απόφαση του εργοδότη. 

Νέο ρεκόρ προσλήψεων 

Την ίδια στιγμή, καταγράφηκε νέο ρεκόρ προσλή-
ψεων Σεπτέμβριο με τις αναγγελίες πρόσληψης 
να ανέρχονται σε 343.166 και τις αποχωρήσεις 
σε 316.928 (131.312 οικειοθελείς αποχωρήσεις 
και 185.616 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου 
χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Σεπτεμβρίου 
ήταν θετικό κατά 26.238 θέσεις εργασίας.

Οι περισσότερες προσλήψεις πραγματοποιή-
θηκαν στην εκπαίδευση 74.066, αθλητικές δρα-
στηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης 
και ψυχαγωγίας 11.176, στη δημόσια διοίκηση 
και άμυνα 9.272, δραστηριότητες κοινωνικής 
μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 5.887 και 
δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 6.277 προ-
σλήψεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού 
Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” οι 

• Το 52,64% (180.654) των νέων θέσεων εργα-
σίας ήταν θέσεις μερικής απασχόλησης, και

• Το 47,36% (162.512) των νέων θέσεων εργασί-
ας ήταν θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Παρέμβαση υπουργείου Εργασίας- 
Επιδότηση εισφορών 40% 

Να σημειωθεί ότι εξαιτίας αυτών των στοιχεί-
ων η κυβέρνηση αποφάσισε να υπάρξει σχετική 
ρύθμιση σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργα-
σίας ώστε να δώσει κίνητρο στους εργοδότες να 
μετατρέψουν τις συμβάσεις μερικής απασχό-
λησης σε πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα 
θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστι-
κών εισφορών για επιχειρήσεις, οι οποίες από 
01.01.2023 μέχρι και 31.12.2023, μετατρέπουν 
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  Εργασιακά

επιχείρηση – εργοδότη κατά την 9η.9.2022, συ-
μπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί 
σε αναστολή. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμ-
βασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης, θανά-
του ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις 
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

 ■ Όχι από εργοδότες και 
εργαζόμενους στην 
τηλεργασία 
Αργυρώ Μαυρούλη 

Την πλάτη στο καθεστώς της τηλεργασίας γυρί-
ζουν ολοένα και περισσότεροι εργοδότες και ερ-
γαζόμενοι, επιστρέφοντας στους χώρους εργα-
σίας παρά το γεγονός ότι καθημερινά αυξάνεται 
τόσο το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, 
όσο και το κόστος μετάβαση των εργαζομένων 
σε αυτές. 

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, μετά το πέρας 
της πανδημίας, είναι πλέον ελάχιστοι οι επιχει-
ρηματίες και οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα που 
προτιμούν περισσότερη ευελιξία στο καθεστώς 
απασχόλησης, παρόλο που έχει θεσμοθετηθεί 
σαφές πλαίσιο εφαρμογής της τηλεργασίας. 

Όπως αναφέρει, ο δικηγόρος- εργατολόγος Γιάν-
νης Καρούζος «Η εξ’ αποστάσεως εργασία ή η 
τηλεργασία δυστυχώς μετά την πανδημία έχει 
πολύ χαμηλή έκταση πλέον στην Ελλάδα». Ο ση-
μαντικότερος λόγος, όπως μας εξηγεί, είναι ότι 
οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι η απόδοση του 
εργαζόμενου δεν είναι η ίδια όταν εργάζεται σε 
καθεστώς τηλεργασίας. Παράλληλα, ο εργαζό-
μενος έχει το άγχος ότι δεν θα αξιολογηθεί το 
ίδιο με όσους εργαζόμενους παρέχουν εργασία 
με φυσική παρουσία. 

«Όσοι τηλεργάζονται είναι εκείνοι που πληρώ-
νουν το «μάρμαρο», όταν ο εργοδότης θέλει να 
καταγγείλει κάποια συλλογική σύμβαση εργα-
σίας σε σχέση με όσους έχουν καθημερινή φυ-
σική παρουσία. Το φαινόμενο καταγράφεται ως 
τέτοιο και στην Ευρώπη, ωστόσο η τηλεργασία 
δεν καταγράφει τόσα χαμηλά ποσοστά όσο στην 

και επίδομα αδείας, δεν καταβάλλεται από την 
επιχείρηση - εργοδότη, αλλά τα ποσοστά αυτά 
ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και ερ-
γοδότη καλύπτονται κατά την υποβολή της σχε-
τικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για 
όλο το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ειδικά για ασφαλισμένους του Τ.Ε.Κ.Α. το 40% 
του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών 
ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων των ανα-
λογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα 
και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται, αλλά 
αποδίδεται από την επιχείρηση - εργοδότη και 
το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφο-
ρών εργοδότη, περιλαμβανομένων των αναλο-
γουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και 
επίδομα αδείας, καταβάλλεται από την επιχεί-
ρηση – εργοδότη, αλλά τα ποσά που αναλογούν 
στα ποσοστά αυτά ασφαλιστικών εισφορών ερ-
γαζομένου και εργοδότη καλύπτονται μετά την 
υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής 
Δήλωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προ-
ϋπολογισμού για όλο το χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους και, μετά την ολοκλήρωση της μεταφο-
ράς των αντίστοιχων ποσών από τον κρατικό 
προϋπολογισμό προς το Τ.Ε.Κ.Α., εγγράφονται 
ως πιστωτικό υπόλοιπο στο Τ.Ε.Κ.Α. υπέρ της 
επιχείρησης – εργοδότη και συμψηφίζονται με 
ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογι-
κών περιόδων.

Η ωφελούμενη επιχείρηση πρέπει:

α) να είναι κατά την ένταξη και να παραμείνει 
καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδό-
τησης φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή 
να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές 
της προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνι-
κό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και η ρύθμιση 
να τηρείται, και

β) να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό 
εργαζομένων για το διάστημα του χρονικού δι-
αστήματος του ενός (1) έτους της παρ. 1. Για τον 
υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων λαμβά-
νονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην 
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Παρέχει στον εργαζόμενο τεχνική υποστήριξη 
για την παροχή της εργασίας του και αναλαμ-
βάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής 
των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την 
εκτέλεσή της ή να τις αντικαταστήσει σε περί-
πτωση βλάβης. Η υποχρέωση αυτή αφορά και 
στις συσκευές που ανήκουν στον εργαζόμενο, 
εκτός εάν στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας 
ορίζεται διαφορετικά.

Στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται ο 
τρόπος χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους 
του εργοδότη του ως άνω κόστους, καθώς και 
του κόστους, σε μηνιαία βάση, της χρήσης του 
οικιακού χώρου εργασίας του εργαζομένου.

Οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, 
αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επι-
χείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο 
ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστι-
κές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου, υπολο-
γίζονται αναλογικώς προς τη συχνότητα και τη 
διάρκεια της τηλεργασίας, την παροχή ή όχι εξο-
πλισμού και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

Επίσης εντός οκτώ ημερών από την έναρξη της 
τηλεργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να γνω-

Ελλάδα, καθώς παρέχονται και φορολογικά κί-
νητρα στους εργοδότες για τον αριθμό των ερ-
γαζομένων που βρίσκονται σε τηλεργασία ή 
αγοράζουν τεχνολογικό εξοπλισμό. Το φαινόμε-
νο της τηλεργασίας δεν έχει επεκτατικό ρυθμό 
σε χώρες και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες 
όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία» υπο-
γραμμίζει ο κ. Καρούζος. 

Σημειώνοντας ότι «Θα πρέπει να περιμένουμε 
την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία την 
ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας που βρί-
σκεται στα σκαριά, που η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή με σαφείς κατευθύνσεις προσπαθεί να άρει 
όλους αυτούς τους φόβους και να δημιουργήσει 
ένα εκσυγχρονιστικό εργαλείο παροχής εργασί-
ας ισότιμο για όλους τους εργαζόμενους , αλλά 
και προς όφελος των επιχειρήσεων».

Νομοθετικό πλαίσιο

Στη χώρα μας η τηλεργασία θα πρέπει να συμ-
φωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, 
κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμ-
βασης εργασίας. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον η εργα-
σία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, η τη-
λεργασία μπορεί να εφαρμόζεται:

α) Μετά από απόφαση του εργοδότη, για λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνδρομή 
των οποίων διαπιστώνεται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συ-
ναρμόδιου Υπουργού και για όσο χρόνο διαρ-
κούν οι λόγοι αυτοί.

β) Μετά από αίτηση του εργαζόμενου, σε περί-
πτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του, 
ο οποίος θα αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τη-
λεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργο-
δότη και για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυ-
τός. Σε περίπτωση που ο εργοδότης διαφωνεί, ο 
εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίλυση της 
διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Κατά την τηλεργασία, ο εργοδότης αναλαμβά-
νει το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμε-
νο από τη μορφή αυτή εργασίας, ήτοι το κόστος 
του εξοπλισμού, εκτός εάν συμφωνηθεί να γί-
νεται χρήση εξοπλισμού του εργαζομένου, των 
τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλι-
σμού και της αποκατάστασης των βλαβών.
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ψηφιακή καταγραφή του ωραρίου των εργαζο-
μένων τους και την online διασύνδεσης τους με 
το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II. Από την 
1η Νοεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης 
Εργασίας αναμένεται να προχωρήσει σε ελέγ-
χους και επιβολή προστίμων σε τράπεζες και 
σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 ερ-
γαζόμενους για την τήρηση του ωραρίου και την 
χρήση της ψηφιακής κάρτας.

H εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει 
πλέον τεράστιο αντίκτυπο στην καθημερινό-
τητα χιλιάδων εργαζομένων και επιχειρήσεων 
και ξεκίνησε σταδιακά να εφαρμόζεται από την 
1/7/22 σε «ειδική ομάδα» μεγάλων εταιριών και 
με πλήρη εφαρμογή για τις επιχειρήσεις της Α’ 
ΦΑΣΗΣ από την 1/11/2022. Ήδη, περισσότεροι 
από 120.000 εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στην Α’ ΦΑΣΗ εφαρμογής του νέου 
μέτρου (όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα & τα Super 
Market με προσωπικό άνω των 250 εργαζομέ-
νων), έχουν συμμορφώσει τη λειτουργία τους.

Από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 
2022, θα ξεκινήσει η απογραφική διαδικασία 
της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, 
από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώ-
ρας (που εντάσσονται στην δεύτερη φάση εφαρ-
μογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας) και για 
το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση 
ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβα-
νομένου του δανειζόμενου προσωπικού.

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής δια-
δικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Π.Σ. 
Εργάνη θα εμφανίζεται το προγραμματισμένο 
ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο, παράρ-
τημα ή επιχείρηση σε ψηφιακή μορφή ημερολο-
γίου.

Όπως δείχνουν τα απολογιστικά στοιχεία της 
περιόδου Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, το ποσοστό 
εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (δη-
λαδή το ποσοστό των εργαζομένων στους κλά-
δους των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ που 
χρησιμοποιούν την Κάρτα) είναι 94,74 %.

Στην επιστημονική διαδικτυακή ενημέρωση 
του Ομίλου Epsilon Net την οποία παρακολού-
θησαν 10.000 λογιστές και στελέχη επιχειρήσε-
ων, τα επιστημονικά στελέχη Βασίλης Πρασσάς 
και Κωνσταντίνος Γραβιάς έδωσαν λεπτομερείς 

στοποιήσει στον εργαζόμενο με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένου και του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους όρους εργα-
σίας που διαφοροποιούνται λόγω της τηλεργα-
σίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:

α) Το δικαίωμα αποσύνδεσης

β) Την ανάλυση του πρόσθετου κόστους, με το 
οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμε-
νος από την τηλεργασία, ιδίως, το κόστος τηλε-
πικοινωνιών, του εξοπλισμού και της συντήρη-
σής του και τους τρόπους κάλυψής του από τον 
εργοδότη.

γ) Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας 
εξοπλισμό, τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόμε-
νος ή του παρέχει ο εργοδότης και τις διαδι-
κασίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και 
αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισμού 
αυτού.

 ■ Πρόστιμο έως 
10.500 ευρώ για μη 
ενεργοποίηση της 
ψηφιακής κάρτας - 
Εντός των επόμενων 
εβδομάδων ξεκινάει 
η απογραφή για 
το σύνολο των 
εργαζομένων
Αργυρώ Μαυρούλη 

Με πρόστιμα που ξεκινούν από 3.000 ευρώ και 
θα φτάνουν και τις 10.500 ευρώ για μη ενεργο-
ποίηση χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας 
θα βρεθούν αντιμέτωποι οι επιχειρήσεις- ερ-
γοδότες που δεν θα προχωρήσουν στην πλήρη 
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μενο – ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ

• για πλήρως απασχολούμενο – 600€/θιγόμε-
νο – ΥΨΗΛΗ

Πρόστιμα και κυρώσεις για μη χρήση της 
ψηφιακής κάρτας εργασίας

• Μη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
μέτρησης του χρόνου εργασίας σε πραγμα-
τικό χρόνο άμεσα συνδεδεμένο με το ΠΣ ΕΡ-
ΓΑΝΗ. ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ

• Μη ενημέρωση οικείας ΣΕΠΕ, σε περίπτωση 
(έναρξη/λήξη) ανωτέρας βίας/αντικειμενι-
κής αδυναμίας που εμποδίζει τη λειτουργία 
του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργα-
σίας. ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ

• Μη ενεργοποίηση Ψηφιακής Κάρτας Εργα-
σίας Εργαζομένου. ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ , 10.500€/
ανά Θιγόμενο

• Υποβολή στοιχείων της Ψηφιακής κάρτας 
εργαζομένου που τελούν σε απόκλιση με 
την πραγματική έναρξη ή λήξη της απασχό-
λησης. ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ , 3000€/ανά Θιγόμενο

• Μη υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρ-
τας (όπου προβλέπεται). ΠΟΛΎ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
, 3000€/ανά Θιγόμενο

• Εφαρμογή Ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόμε-
νο, το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί η ψηφι-
ακή κάρτα. ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ, 4000€/ανά Θιγό-
μενο

• Μη τήρηση για χρονικό διάστημα 10 ετών 
των στοιχείων του συστήματος μέτρησης 
του χρόνου εργασίας. ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ , 4000€/
ανά Θιγόμενο

Μάλιστα σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, 
εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, διαπι-
στωθεί η παράβαση της παρούσας, επιβάλλεται 
προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρη-
σης για χρονικό διάστημα 15 ημερών.

Συχνές Ερωτήσεις για την Ψηφιακή Κάρτα 
Εργασίας

• Αν Εργαζόμενος παραλείψει να «χτυπήσει» 
την κάρτα του κατά την είσοδο ή/και έξο-
δο, θα υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του 

εξηγήσεις για τη λειτουργία του ψηφιακού ωρα-
ρίου και της κάρτας, ενώ παρουσίασαν τη νέα 
Έξυπνη Λύση που ενοποιεί όλες τις λειτουργίες, 
το «Epsilon Smart Ergani».

Υποχρεωτική η ψηφιακή κάρτα για όλες τις επι-
χειρήσεις το 2023

Όλες οι επιχειρήσεις της χώρας με βάση το νόμο 
υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν 
ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου 
εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδε-
δεμένο και διαλειτουργικό «σε πραγματικό χρό-
νο» με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Το «Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης χρόνου ερ-
γασίας» είναι ένα σύστημα άμεσης καταγραφής 
της πραγματικής έναρξης και λήξης της απασχό-
λησης των εργαζομένων. Για παράδειγμα:

• Ρολόι παρουσίας προσωπικού

• Epsilon HR Card Scanner

• Employee Self Service

«Σε πραγματικό χρόνο» είναι η «Online» σύν-
δεση του συστήματος του εργοδότη με το ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και η διαβίβαση της έναρξης και της 
λήξης της απασχόλησης του εργαζομένου εντός 
15 λεπτών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Τα στοιχεία του συ-
στήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας κάθε 
επιχείρησης τηρούνται Υποχρεωτικά για χρονι-
κό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.

Πρόστιμα – Παραβάσεις για μη καταγραφή χρό-
νου (ΥΑ 80016/1-9-2022 Β’4629)

Σε περίπτωση που οι εργοδότες δεν προχωρή-
σουν στην καταγραφή του χρόνου απασχόλη-
σης οι παραβάσεις θεωρούνται:

• Παράλειψη απογραφής ψηφιακής οργάνω-
σης χρόνου εργασίας – ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ

• Μη υποβολή δήλωσης Αδειών – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

• Μη υποβολή δήλωσης «Οργάνωσης Χρόνου 
Εργασίας» (Σταθερό / Μεταβ.) – ΠΟΛΎ ΥΨΗ-
ΛΗ

• Μη υποβολή δήλωσης στοιχείων εργασια-
κής σχέσης (απογραφή) – 2000€/θιγόμενο

• Μη υποβολή δήλωσης «Οργάνωσης Χρόνου 
Εργασίας» πριν την ανάληψη υπηρεσίας

• για μερικώς απασχολούμενο – 2000€/θιγό-
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  Εργασιακά

• Σήμανση Κάρτας

• Ηλεκτρονική Καταγραφή Πραγματικής Απα-
σχόλησης

• Διασφάλιση εργοδότη για ορθή εφαρμογή 
νομοθεσίας

«Κάθε φορά που ο εργοδότης δηλώνει ωράρια 
στο ημερολόγιο του Smart Ergani, ενημερώνεται 
online η εφαρμογή μισθοδοσίας του λογιστή, 
ενώ παράλληλα γίνεται η υποβολή στο Εργάνη 
II. Έτσι, ο λογιστής μετατρέπεται από διαχειρι-
στής σε σύμβουλος.

Και κάθε φορά που χτυπάει κάρτα ο εργαζόμε-
νος από το Epsilon Smart Ergani, η κίνηση υπο-
βάλλεται αυτόματα στο Εργάνη II και γίνεται 
ταυτόχρονη ενημέρωση εργοδότη-εργαζόμενου 
και λογιστή. Όλα αυτά με online ενημέρωση, την 
ίδια στιγμή, στο κινητό του εργοδότη και του ερ-
γαζόμενου», επισήμανε ο κ. Πρασσάς.

Στην πρώτη φάση της εφαρμογής της Ψηφια-
κής Κάρτας Εργασίας, το 85% των επιχειρήσεων 
που την έθεσαν σε ισχύ (τράπεζες και σουπερ-
μάρκετ), χρησιμοποίησαν λύσεις της EpsilonΗR, 
της θυγατρικής του Ομίλου Epsilon Net, η οποία 
είναι ο κορυφαίος πάροχος συστημάτων μισθο-
δοσίας και ωρομέτρησης. Συνολικά, περισσότε-
ροι από 1.800.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 
τομέα, εξυπηρετούνται έως σήμερα από την 
EpsilonHR.

 ■ Άμεση προκήρυξη 
νέου προγράμματος 
κατάρτισης για 
130.000 εργαζόμενους

Στη προκήρυξη νέων προγραμμάτων κατάρτι-
σης για 700.000 εργαζόμενους αναμένεται να 
προκηρύξει το επόμενο διάστημα το υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρόκειται 
για ένα μαζικό πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του 
νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα 
αφορά 700.000 ενδιαφερόμενους για την κατάρ-
τισή τους σε ψηφιακές και στις πράσινες δεξιό-

Εργοδότη για τη συμπλήρωση των «χτυπη-
μάτων» και σε περίπτωση καταφατικής απά-
ντησης, μέχρι πότε και με ποιόν τρόπο;

• Η ευθύνη για την εφαρμογή της ψηφιακής 
κάρτας εργασίας είναι του εργοδότη. Η επα-
ναλαμβανόμενη όμως μη υποβολή δηλώσε-
ων έναρξης και λήξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ συνι-
στά αιτία ελέγχου από το ΣΕΠΕ (risk analysis).

• Τι θα προβλέπεται για τους Εργαζομένους, 
που θα αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τη 
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας; Θα υπάρχει δυνα-
τότητα υποβολής σχετικής δήλωσης εκ μέ-
ρους της Επιχείρησης;

• Η χρήση της ψηφιακής κάρτας είναι υποχρέ-
ωση εκ μέρους του εργαζόμενου αλλά η ο 
εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη συνεπή 
εφαρμογή της.

• Σε περίπτωση που Εργαζόμενος είναι αδι-
καιολογήτως απών και εξ αυτού του λόγου 
δεν «χτυπήσει» την κάρτα του, πώς θα δη-
λωθεί η απουσία του εντός του πρώτου δε-
καημέρου του επομένου μηνός; Θα προβλε-
φθεί συγκεκριμένος κωδικός;

Το Σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δεν πα-
ρακολουθεί την απουσία αλλά την εργασία. Το 
σύστημα ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου ερ-
γασίας παρακολουθεί την εργασία και τη δικαιο-
λογημένη μη εργασία (άδεια, ανάπαυση).

Η νέα «έξυπνη λύση» για τη Ψηφιακή Κάρτα 
Εργασίας, το Epsilon Smart Ergani

Στο Webinar του Ομίλου Epsilon Net για την Ψη-
φιακή Κάρτα Εργασίας, που παρακολούθησαν 
περίπου 10.000 λογιστές και στελέχη επιχειρή-
σεων, παρουσιάστηκε η νέα “έξυπνη λύση της 
εταιρίας, το Epsilon Smart Ergani. Είναι η μονα-
δική cloud λύση της αγοράς που συνδέει online 
τον Εργαζόμενο, τον Εργοδότη και τον Λογιστή.

Όπως τονίστηκε από τα στελέχη του Ομίλου, το 
Epsilon Smart Ergani αυτοματοποιεί και απλο-
ποιεί:

• Δήλωση & Ηλεκτρονική Υποβολή Ωραρίου & 
Αδειών
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θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών 
(120 ώρες μ.ο.) σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω 
των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφια-
κών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και 
αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φο-
ρέων πιστοποίησης. Το κάθε πρόγραμμα κατάρ-
τισης, διάρκειας έως 200 ωρών, θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών. 
Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις του προγράμματος 
εξαντλήθηκαν μέσα σε μερικές ώρες…

Σε αυτή τη φάση το πρόγραμμα κατάρτισης που 
επιθυμούν, καλούνται να επιλέξουν οι 80.000 
ωφελούμενοι της δράσης «Προγράμματα ανα-
βάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε 
κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφι-
ακές και πράσινες δεξιότητες». Σημειωτέον ότι 
η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων 
κατάρτισης εμφανίζεται στον ωφελούμενο σύμ-
φωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, 
τριτοβάθμιας κλπ) καθώς και τα λοιπά ακαδη-
μαϊκά προσόντα, τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει 
στην αίτησή του.

Κατά την επιλογή προγράμματος κατάρτισης, 
συστήνεται, ο ωφελούμενος, να λάβει υπόψη 
του τις υποδείξεις του εργασιακού συμβούλου, 
οι οποίες έγιναν κατά τη διαδικασία σύνταξης 
του ατομικού σχεδίου δράσης του.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από 
τους παρόχους κατάρτισης πριν τη συγκρότηση 
των τμημάτων κατάρτισης.

Στη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων 
κατάρτισης δίνονται οι απαραίτητες πληροφο-
ρίες, όπως ο τίτλος του προγράμματος, η διάρ-
κεια σε ώρες, ο φορέας κατάρτισης, τα παραρτή-
ματα του φορέα με τις διευθύνσεις τους.

Οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαι-
ολογητικά των ωφελουμένων και εφόσον οι 
ωφελούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλε-
ξιμότητας, προχωρούν στην ενεργοποίηση της 
επιταγής κατάρτισης (Training Voucher), μέσω της 
σύναψης της διμερούς σύμβασης μεταξύ παρό-
χου και ωφελουμένου. Οι πάροχοι έχουν την πλή-
ρη ευθύνη για την επιλεξιμότητα των ωφελουμέ-
νων, ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την 
ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω 

τητες.

Τα προγράμματα που θα προκηρυχθούν αφο-
ρούν αποκλειστικά σε εργαζόμενους που ενδι-
αφέρονται για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
τους. Ουσιαστικός στόχος είναι η κατάρτιση 
σύμφωνα με τις δεξιότητες που ζητούνται από 
την αγορά εργασίας, με απώτερη επιδίωξη την 
βελτίωση τόσο των όρων απασχολησιμότητας 
των ωφελούμενων – εργαζομένων, όσο και στη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Οι καταρτιζόμενοι θα επιλεγούν μέσω δημόσι-
ας πρόσκλησης που θα απευθύνει η Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης. Οι επιλεγέντες θα πα-
ρακολουθήσουν τόσο εξ’ αποστάσεως (τηλεκα-
τάρτιση), όσο και διά ζώσης προγράμματα επαγ-
γελματικής κατάρτισης μέσω ενός φορέα που 
θα προέρχεται από τα δύο Μητρώα Παρόχων 
Κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Πρόκειται για τo μητρώο 
των Κέντρων Διά Βίου Κατάρτισης (ΚΔΒΜ) που 
περιλαμβάνει τους φορείς του ιδιωτικού τομέα 
(Ιδιωτικά ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ.) και το μητρώο Κέντρο 
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) 
που συμμετέχουν τα ΑΕΙ.

Στο πλαίσιο αυτό μέσα στις επόμενες εβδομά-
δες θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα επανακα-
τάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για ερ-
γαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας και σε όλους 
τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση και 
πάλι στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το 
πρόγραμμα αυτό θα είναι ύψους άνω των 300 
εκατ. ευρώ και θα αφορά 150.000 εργαζόμενους.

Επίσης θα προκηρυχθούν δράσεις που εντάσ-
σονται στο πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση της Δυτικής Μα-
κεδονίας και της Μεγαλόπολης. Πρόκειται για 
το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 
την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απο-
λιγνιτοποίησης, το πρόγραμμα απόκτησης ερ-
γασιακής εμπειρίας ανέργων 18-29 ετών και το 
πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης νέων 
δεξιοτήτων 3.000 ανέργων.

Τρέχει ήδη πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 
θέσεων 

Στο μεταξύ τρέχει το πρόγραμμα κατάρτισης 
80.000 ανέργων. Η δράση αφορά στην παροχή 
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  Εργασιακά

προγραμμάτων ξεπερνά τα 187 εκατ. ευρώ.

Επιδότηση μισθού έως 80%

Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι 
αιτήσεις ένταξης στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 
για την επιδότηση των θέσεων εργασίας 10.000 
ανέργους ηλικίας 45 και άνω σε περιοχές με 
μεγάλο δείκτη ανεργίας. Προτεραιότητα στην 
κάλυψη των θέσεων θα έχουν οι μακροχρόνια 
άνεργοι σε περιοχές με υψηλή ανεργία και άνερ-
γοι μεγαλύτερων ηλικιών, των οποίων η διαρ-
κής και επί μακρόν απομάκρυνση από την εργα-
σία, δυσχεραίνει την πιθανότητα επανένταξής 
τους στην αγορά εργασίας.

Το αντικείμενο και ο μισθός

• Οι άνεργοι θα λαμβάνουν 951 ευρώ για 18 
μήνες και ο μισθός τους θα επιδοτηθεί από 
τη ΔΥΠΑ μέχρι και το 80%.

• Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουρ-
γία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους 
απασχόλησης με την πρόσληψη μακροχρο-
νίων ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο 
ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχό-
λησης (Δ.ΥΠ.Α), ηλικίας 45 ετών και άνω, σε 
περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώ-
ρας με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυ-
τικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, 
Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Ηπείρου.

Ποιες επιχειρήσεις ωφελούνται

• Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δρα-
στηριότητα, με προτεραιότητα τις Περιφέ-
ρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλά-
δας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Ηπείρου.

• Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης 
και ψηφιακής οικονομίας.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη 

του ότι δεν πληροί το απαραίτητο κριτήριο 
που αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο (κατ́  
ελάχιστο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης) ο υποψήφιος απεντάσσεται από 
το μητρώο ωφελουμένων, με απόφαση του 
Διοικητή της ΔΥΠΑ.

• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την 
ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω 
ελλιπών προσόντων για την παρακολούθη-
ση του προγράμματος που επέλεξε, του δί-
νεται η δυνατότητα να επιλέξει άλλο πρό-
γραμμα κατάρτισης για άλλη μία φορά στο 
πλαίσιο του παρόντος έργου.

• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την 
ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω μη 
υλοποίησης του τμήματος ή λόγω συμπλή-
ρωσης του αριθμού συμμετεχόντων δίνεται 
η δυνατότητα να επιλέξει άλλο πρόγραμμα 
κατάρτισης για όσες φορές συμβεί αυτό.

 ■ Δυο νέα προγράμματα 
απασχόλησης για 
20.000 ανέργους 187 
εκατ. ευρώ – Ποιοι 
και πώς μπορούν να 
ενταχθούν

Στην υλοποίηση δυο νέων προγραμμάτων για 
20.000 ανέργους αναμένεται να προχωρήσει ο 
διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλη-
σης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο πρόγραμ-
μα θα αφορά την επιδότηση θέσεων εργασίας 
για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 45 
και άνω σε περιοχές με μεγάλο δείκτη ανεργί-
ας και το δεύτερο την προεργασία 10.000 νέων 
ανέργων ηλικίας 18-30 ετών με στόχο την προ-
ετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγο-
ρά εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 
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που βρίσκονται στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. να απο-
κτήσουν εργασιακή εμπειρία σε εργασιακό πε-
ριβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα 
ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, 
ενώ θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό 
Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρα-
κτηριστικών τους.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργα-
σίας, καταβάλλεται για 7 μήνες από τη Δ.ΥΠ.Α. 
μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώ-
τατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών 
και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφε-
ρόμενη αποζημίωση. Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 68,040 
εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 
τέλος του 2024.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και σε

β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημο-
σίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του 
ν. 1892/1990 (Α’ 101), και επιχειρήσεις της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθ-
μού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηρι-
ότητα. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται 
στους επτά μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε 
θέσεις προεργασίας. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές 
περιοχές για την υλοποίηση του προγράμματος 
ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας 
επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει 
προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη 
διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβο-
λής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Δ.ΥΠ.Α.

Οι επιχειρήσεις ανάλογα με το προσωπικό που 
απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω πρό-
γραμμα ως εξής:

• Επιχείρηση με προσωπικό έως 3 άτομα μπο-
ρεί να ενταχθεί έναν ωφελούμενο.

• Επιχείρηση με 4 έως 9 άτομα για δύο ωφε-

μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην 
έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της 
κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου 
πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
υπαγωγής (ημερολογιακά)

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι 
ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό 
σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ 
2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα 
απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδι-
κότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή 
της αίτησης υπαγωγής από τις επιχειρήσεις.

Το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου 
διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση ανάλογα με τη 
Διοικητική Περιφέρεια που δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση στην οποία θα προσληφθεί, ως εξής:

Κατηγορία επιχείρησης Ποσοστό 
επιχορήγησης Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης 
σε ευρώ:

• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 
Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής 
Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρι-
κής Μακεδονίας και Ηπείρου θα επιδοτηθεί 
το 80% του μισθού με 761,60 ευρώ.

• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 
υπόλοιπες Διοικητικές Περιφέρειες θα επι-
δοτηθεί το 70% με 666,40 ευρώ.

• Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπε-
ται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέ-
ρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται 
κατά 1/25.

• Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της 
δράσης ορίζεται σε 18 μήνες.

• Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμ-
ματος ανέρχεται σε 119,7 εκατ. ευρώ και θα 
ολοκληρωθεί σταδιακά έως το τέλος του 
2025.

Προεργασία 10.000 ανέργων έως 30 ετών

Το δεύτερο πρόγραμμα που θα ενεργοποιηθεί 
εντός φθινοπώρου αφορά στην προεργασία 
10.000 ανέργους νέων ηλικίας 18-30 ετών. Στό-
χος του προγράμματος είναι οι νέοι άνεργοι 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α
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  Εργασιακά

νιάς, ώστε κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι να 
καταλήξουν στον νέο, αυξημένο κατώτατο μι-
σθό που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαίου του 
2023. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαΐου 2022 
ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 713 ευρώ από 
663 ευρώ προηγουμένως.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, δεδομένου ότι καταβάλλονται 
14 μισθοί τον χρόνο, το ετήσιο όφελος για τους 
εργαζόμενους από την αύξηση ισούται με έναν 
επιπλέον μισθό (50 ευρώ η μηνιαία αύξηση επί 
14 μισθούς=700 ευρώ). Οι μηνιαίες αποδοχές, αν 
συνυπολογιστεί η καταβολή 14 μισθών τον χρό-
νο, διαμορφώνονται σε 831,8 ευρώ από 773,5 
ευρώ σήμερα. Οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι 
που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα κερ-
δίσουν από έναν επιπλέον μισθό ετησίως. Με 
άλλα λόγια, ένας 15ος μισθός προστίθεται στο 
εξής στο εισόδημά τους. Αν συνυπολογιστεί και 
η προηγούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, 
που έγινε την 1η Ιανουαρίου 2022, προκύπτει 
αύξηση κατά 9,7% ή 63 ευρώ τον μήνα (από 650 
ευρώ στα 713 ευρώ). Δεδομένου ότι καταβάλλο-
νται 14 μισθοί, το όφελος από τη διπλή αύξηση 
του κατώτατου μισθού το 2022 διαμορφώνεται 
στα 882 ευρώ ετησίως (63 ευρώ επί 14 μισθούς).

Μειωμένες εισφορές

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη 
μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από την 
1η Ιανουαρίου του 2023, διατηρώντας τις απο-
λαβές 2,2 εκατ. ασφαλισμένων – μισθωτών και 
μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος για εκα-
τοντάδες χιλιάδες εργοδότες.

Να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά, οι εισφορές 
για κύρια ασφάλιση μισθωτών στον ΕΦΚΑ μει-
ώθηκαν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούνιο 
του 2020 ως έκτακτο μέτρο και στη συνέχεια, 
με τροπολογία, προβλέφθηκε η παράταση της 
μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών -για ερ-
γοδότες και εργαζομένους- από το ύψος που εί-
χαν διαμορφωθεί την 1η Ιουνίου 2020 έως και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η μείωση επιμερίζεται 
σε -1,79 ποσοστιαίες μονάδες για τον εργοδότη 
και -1,21 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργαζό-
μενους.

λούμενους.

• Επιχείρηση με 10 έως 19 άτομα για τρεις 
ωφελούμενους.

• Επιχείρηση με 20 έως 30 άτομα για πέντε 
ωφελούμενους.

• Επιχείρηση με 31 έως 50 άτομα για οκτώ 
ωφελούμενους.

• Επιχείρηση με περισσότερα από 50 άτομα 
για ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20% του 
συνολικού απασχολούμενου προσωπικού 
κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους.

 ■ Στήριξη της πλήρους 
απασχόλησης- Τον 
Μάιο του 2023 ο νέος 
κατώτατος

Κίνητρο για την μείωση των συμβάσεων μερι-
κής απασχόλησης και την μετατροπή τους σε 
πλήρους εργασίας έδωσε σε εκατοντάδες χιλιά-
δες επιχειρηματίες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα μει-
ωθούν κατά 40% σε όσους εργοδότες επιλέξουν 
να μετατρέψουν τις συμβάσεις των εργαζομένων 
από μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση σε πλή-
ρη, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο το 8ωρο 
εργασίας και ταυτόχρονα την αύξηση του μισθού 
για περισσότερους από 650.000 εργαζόμενους.

Νέα αύξηση κατώτατου μισθού

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έναρξη του 
διαλόγου για νέα αύξηση του κατώτατου μι-
σθού των 713 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2023, 
ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαίου, 
χωρίς να αναφερθεί στο τελικό που θα διαμορ-
φωθεί την άνοιξη. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι 
η διαδικασία διαμόρφωσης του νέου κατώτατου 
μισθού θα ξεκινήσει στις αρχές της νέας χρο-
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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



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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