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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ
Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ 
για την μεγάλη ανταπόκριση και τα πολύ 
καλά  σχόλια  που υπήρξαν στα δύο πρώτα 
μας διαδικτυακό newsletter τόσο από 
τα μέλη της ΠΑΕΛΟ όσο και  όλων των 
συναδέλφων Λογιστών -Οικονομολόγων !!
Η ανταπόκριση μας δίνει δύναμη και ώστε 
να συνεχίσουμε με κέφι και διάθεση αυτή 
την προσπάθεια
Σήμερα προχωρούμε στην ανάρτηση του 
Τρίτου Newsletter 
Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα 
και επίσης υπάρχει και μία συνάντηση 
με τον κύριο Κουρμούση στη οποία μας 
απαντά στα ερωτήματα που μας αφορούν 
με αναφορά στην ΓΕΦΥΡΑ 1 ΚΑΙ 2 και στην 
ρύθμιση  των 240 δόσεων 
Τέλος θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στους αρθρογράφους μας για τα 
εξαιρετικά και ενδιαφέροντα άρθρα τους   

Η Συντακτική Ομάδα 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021  στις 17.00 η ΠΑΕΛΟ διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση που προβλήθηκε στο κανάλι της στο 
YOU TUBE ΠΑΕΛΟ με θέμα
 < 240 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ερωτήσεις-απαντήσεις>

Καλεσμένος ήταν ο Ειδικός Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους Κος Φώτης Κουρμούσης και οι συνεργάτες του:
κα Χαμηλού, κος Κόστογλου, κος Κουρμάνης που απάντησαν σε ερωτήματα που έθεσε η ΠΑ.Ε.Λ.Ο. μέσω των
Βασίλη Παναγιωτόπουλου   Πρόεδρου 
Λαμπρος Μπέλεσης  Αντιπρόεδρου
Γιώργος Νικολουδάκης Μέλους
Την όλη συζήτηση συντόνισε ο Δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης 

 

Μεταξύ Άλλων απαντήθηκαν: 
1. Ποια η διαφορά της λήψης της απόφασης πτώχευσης από τον αλγόριθμο σε σχέση με τους δικαστές που γινόταν στο 
παρελθόν 
2. Αν κάποιος δεν έχει ακίνητη περιουσία και χρωστάει  στην ΑΑΔΕ και στο ΚΕΑΟ και είναι πάνω απο 10.000  και δεν είναι το 
90% στον ένα φορέα και έχει κακό εκκαθαριστικό και άρα δεν είναι καθόλου βιώσιμος.. τι γινει ;; Θα υπάρξει πρόταση από την 
πλατφόρμα η απόρριψη; 
3. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε το  πώς οι οφειλές  προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων θα ρυθμίζονται σε έως 420 
δόσεις 
4. Ποσά τα οποία έχουν δοθεί σε επενδύσεις αναπτυξιακού και έγιναν απαιτητές  μη ολοκλήρωσης του έργου ρυθμίζονται: 
Χρειάζεται υποβολή επενδυτικού πλάνου για να γίνει αυτό γιατί έσοδα δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. 
5. Στην περίπτωση απώλειας της ρύθμισης έχουμε εκποίηση και της πρώτης κατοικίας ;

7. Όσοι είναι ήδη σε κάποια σχήματα ρυθμίσεων μπορούν να μπουν; 
8. Σε περίπτωση που πουληθεί ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αυτού που ρυθμίζει τι γίνεται?? 

Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μπορούν να μπουν στο κανάλι μας στο you tube ΠΑ.Ε.Λ.Ο. και να 
παρακολουθήσουν το βίντεο. 

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κουρμούση και τους συνεργάτες του για την μεγάλη βοήθεια που μας έχουν 
προσφέρει με την συνεχή υποστήριξη στα ερωτήματα τα δικά μας και των μελών μας σε θέματα που αφορούσαν ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ 
1 & 2 και είμαστε σίγουροι ότι θα τους έχουμε κοντά μας σε αυτή την νέα ρύθμιση που είναι η πρώτη φόρα στην Ελλάδα που 
δεν έχει καταληκτική ημερομηνία 
Τέλος για μία ακόμη φορά χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο Υποφάντη που είναι συνεχώς δίπλα σε όλη αυτή την 
προσπάθεια που κάνουμε με την ΠΑΕΛΟ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      Βασίλης Παναγιωτόπουλος

      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Λαμπρος Μπέλεσης 



O ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
Κος ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ 
ΕΞΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΕΛΟ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ 
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ & ΤΙΣ 24O ΔΟΣΕΙΣ 
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ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

1)Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα για εσάς ;; 
Αποσπάστηκα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όπου υπηρετούσα ως μόνιμο 
διδακτικό – ερευνητικό προσωπικό (ΕΔΙΠ) διαδοχικά σε 3 Υπουργεία, διότι επιθυμώ να 
συμβάλλω στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των οικονομικών ζητημάτων 
που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.
Από το 2009 έως το 2016 υπηρετώ συνεχόμενα σε διάφορες θέσεις Υπουργείων, έχοντας 
συμβάλλει σε σειρά θεμάτων, όπως προστασία του περιβάλλοντος, αναπτυξιακά έργα, 
επενδύσεις, εξαγωγές, φορολογική διοίκηση, διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Από το 2016 ανέλαβα την ευθύνη της ίδρυσης και λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Στο παρελθόν, από το 2005 έως το 2009 εργάστηκα ως σύμβουλος επιχειρήσεων ή/και 
επιθεωρητής σε θέματα οργάνωσης, πιστοποίησης (ISO). Παράλληλα υποστήριξα 
επιχειρήσεις για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων με αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
επιδοτήσεων, καθώς και την ενσωμάτωση στρατηγικής και δράσεων Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφόρου Ανάπτυξης. Από το 2000 έως το 2005 εργάστηκα σε 
διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ε.Ε. και ο Ο.Η.Ε.
Είμαι διδάκτορας Μηχανικής (ΕΜΠ). Διαθέτω μεταπτυχιακές σπουδές σε Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (ALBA), Στρατηγική Ηγεσία (Oxford) και Διακυβέρνηση Τραπεζών (Oxford). 
Σπουδές σε περιβαλλοντική διαχείριση (ΠΑ).

2)Τι είναι η ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους:: 
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ιδρύθηκε το 2016, με σκοπό να 
επιλύσει το εθνικό πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Ειδικότερα να βοηθήσει τα 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την υπερχρέωση τους. Εστιάζουμε στη 
βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, καθώς και την ανάπτυξη εργαλείων ρύθμισης 
οφειλών. Παράλληλα ενημερώνουμε και υποστηρίζουμε όλους τους οφειλέτες με τα 50 
Γραφεία Εξυπηρέτησης που ιδρύσαμε και λειτουργούμε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της 
Ελλάδας.
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Καλημέρα κύριε Κουρμούση !!
Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μας πείτε λίγο λόγια από κοντά για τα τόσο 
σοβαρά θέματα που διαχειρίζεται η ΕΓΙΧ καθώς επίσης να σας πούμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ για την βοήθεια που μας έχετε δώσει απαντώντας κάθε στιγμή ακόμη και από 
το κινητό σας. Ας ξεκινήσουμε με τα ερωτήματά μας 

Επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους οφειλέτες και για το σκοπό 
αυτό διενεργούμε τακτική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που τους 
εκπροσωπούν. Ειδικά με τις επιχειρήσεις έχουμε τακτική και αμφίδρομη επικοινωνία, 
μέσω των Επιμελητηρίων και για το σκοπό αυτό έχω προσωπικά ταξιδέψει 3 φορές (τα 
Σαββατοκύριακα) σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
Εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε έκτακτα προγράμματα 
ενίσχυσης, δηλ. παρείχαμε Κρατική επιδότηση δανείων, με σκοπό την έμπρακτη στήριξη 
των πληγέντων.

3) Πως στηρίζει η Ειδική Γραμματεία τους συνεργάτες των πολιτών;
Συνεργαζόμαστε ενεργά με τους ειδικούς επιστήμονες, όπως οι λογιστές, οι 
οικονομολόγοι, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και οι σύμβουλοι, για να τους παρέχουμε τα 
εργαλεία που ζητούν, με σκοπό να παρέχουν ωφέλιμες υπηρεσίες που διασώζουν τους 
οφειλέτες - πελάτες τους. Σε αναγνώριση της συμβολής τους κατά την πανδημία, 
εντάξαμε στους Νόμους των 2 προγραμμάτων ΓΕΦΥΡΑ την υποχρέωση αμοιβής του 
συνεργάτη του οφειλέτη από τους πιστωτές.

4)Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τον Έλληνα επιχειρηματία μετά από 10 χρόνια κρίση και 
ενάμιση χρόνο Κορωνοιο να κάνει startup και να μπορεί να .....κοιμηθεί τα βραδιά από τα 
συσσωρευμένα χρέη ;;; 
Η σημαντικότερη συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε είναι να προβεί σε μια ρύθμιση 
όλων των οφειλών του. Η απραξία τον οδηγεί σε δυσμενέστερη θέση. Πλέον υπάρχουν 
τα εργαλεία μέσω των οποίων φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να ρυθμίσουν όλα 
τα χρέη τους και έτσι να αποφύγουν μέτρα των πιστωτών εναντίον τους, όπως 
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
 
5)Ποσά χρήματα μοιράσθηκαν με το Γέφυρα 1 και πόσοι εντάχθηκαν σε αυτό;  
Μέχρι 31/5/2021 καταβλήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών 142 εκατ. ευρώ σε 
πάνω από 75 χιλ. πολίτες. Άρα το Κράτος προστατεύει ισόποσα σπίτια 1ης κατοικίας εν 
μέσω της πανδημίας. Οι πληρωμές θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους.
 
6)Ποιο είναι το ποσό που θα διαθέτει στο Γέφυρα 2 και πόσοι αναμένετε να ενταχθούν;
Μέχρι 31/5/2021 υποβλήθηκαν 42 χιλ. αιτήσεις από ελεύθερους επαγγελματίες, 
επιτηδευματίες, εταίρους και επιχειρήσεις. Κατόπιν ελέγχων επιλεξιμότητας, θα 
διενεργηθούν οι πρώτες πληρωμές επιδότησης στα τέλη Ιουνίου 2021. Ο διαθέσιμος 
προϋπολογισμός είναι 300 εκατ. ευρώ και πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε εντάξει το 
πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε τον Κρατικό προϋπολογισμό.

7) Νεός πτωχευτικός μας λέτε συνοπτικά τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας: 
Ο νέος Νόμος 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας περιέχει 
3 βασικά κεφάλαια – ενότητες:
Α. την έγκαιρη προειδοποίηση, με σκοπό την αποφυγή της υπερχρέωσης
Β. τη ρύθμιση οφειλών, είτε μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού ή εξυγίανσης, με σκοπό 
την αποφυγή της πτώχευσης
Γ. τη 2η ευκαιρία, δηλ. την πλήρη διαγραφή όλων των οφειλών, μέσω διαδικασία 
πτώχευσης – ρευστοποίησης περιουσίας.
 
8)Νέος πτωχευτικός έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του όπως ξέρουμε από 1η Μαρτίου!! 
Υπάρχει ανταπόκριση ;; 
Στις 1/3/2021 ενεργοποιήθηκε η διαδικασία της εξυγίανσης – ρύθμισης οφειλών ή 2ης 
ευκαιρίας – πτώχευσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Μέχρι 31/5/2021 είχαν 
ήδη υποβληθεί οι πρώτες συμφωνίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προς επικύρωση 
από το δικαστήριο και άρα διασώζονται και συνεχίζουν τη λειτουργία τους.
Στις 1/6/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, 
μέσω της οποίας παρέχεται η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, με μακροχρόνιο πλάνο 
αποπληρωμής.
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9)Ρύθμιση 240 δόσεων : Πείτε μας συνοπτικά τα βασικά σημεία της 
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρέχεται 
ρύθμιση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο σε έως 240 δόσεις, καθώς και 
ρύθμιση στα δάνεια τους προς τράπεζες – διαχειριστές δανείων σε έως 420 δόσεις.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι 50 ευρώ. Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 
(δημόσιο 5% και τράπεζες 3,75% ετησίως). Μπορείς να επιλέξεις να πληρώσεις και σε 
λιγότερες δόσεις, για να μειωθούν οι τόκοι. Το ποσό μηνιαίας δόσης αυξάνεται σταδιακά 
μετά από 1 και 4 έτη. Η λογική είναι ότι σε ωθεί να παράγεις και δηλώνεις μεγαλύτερα 
εισοδήματα στο μέλλον (πρόγραμμα step up).
Παράλληλα παρέχεται μερική διαγραφή χρέους, υπό προϋποθέσεις (π.χ. η αξίας της 
περιουσίας να είναι μικρότερη από το ύψος των οφειλών, να μην υπάρχει διαθέσιμο 
εισόδημα μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης). Το «κούρεμα» χρέους 
προς το δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% για τα πρόστιμα, 85% για 
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και 75% για το κεφάλαιο. Δεν γίνεται 
καθόλου «κούρεμα» κεφαλαίου σε παρακρατούμενους φόρους και ασφαλιστικές 
εισφορές (όπως ΦΠΑ, ΦΜΥ). Το «κούρεμα» χρέους προς τράπεζες δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο του 80% του κεφαλαίου, ενώ δεν υπάρχει όριο μέγιστου κουρέματος για 
τόκους .
Οι προϋποθέσεις – κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

συνολικού χρέους

οφειλές

οφείλουν περισσότερο από 5 εκατ. ευρώ) απαιτείται να υποβάλουν και ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο (business plan). Ο ρόλος του λογιστή – οικονομολόγου είναι 
κρίσιμος σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να τεκμηριώσει ότι η επιχείρηση είναι όντως 
βιώσιμη ή μπορεί να καταστεί βιώσιμη (δηλ. μια μελέτη βιωσιμότητας) και να προτείνει 
ένα πλάνο αναδιάρθρωσης όλων των οφειλών. Δηλ. να πείσει τους πιστωτές ότι είναι 
προς το συμφέρον τους να παραμείνει η επιχείρηση εν λειτουργία.

10)Τράπεζες και 420 δόσεις :Όπως μας έχετε αναφέρει και άλλες φορές οι τράπεζες και τα 
funds που διαχειρίζονται δάνεια δεν είναι υποχρεωμένα να δεχθουν την ρύθμιση !!Το 
ερώτημα μας είναι υπάρχει σκέψη στο μέλλον να γίνει κάποια αλλαγή και να 
υποχρεωθούν να το δεχθούν 
Η υποχρέωση άμεσης επιβολής ρυθμίσεων στις τράπεζες και τα funds αντιβαίνει το 

χειροτέρευσης πιστωτή (δηλ. ότι καμία τράπεζα δεν δύναται να δεχθεί ρύθμιση, η οποία 
θα της εισφέρει λιγότερα έσοδα συγκριτικά με όσα θα λάμβανε σε περίπτωση 
ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και εγγυητών του), 
καθώς και η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη (δηλ. το διαθέσιμο εισόδημα που 
περισσεύει μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης, πρέπει να δίδεται με 
σκοπό την αποπληρωμή των οφειλών).  
 Μετά την αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, 
παράγεται αυτομάτως μια ρύθμιση οφειλών (δηλ. με αλγόριθμο). Οι πιστωτές ψηφίζουν 
για το αν συμφωνούν. Το δημόσιο ψηφίζει πάντα θετικά. Αν η πλειοψηφία 60% των 
ιδιωτών θεσμικών πιστωτών ψηφίσει θετικά, τότε η ρύθμιση επιβάλλεται και σε αυτούς 
που ψήφισαν αρνητικά.
Όμοια πρόνοια ψηφοφορίας πιστωτών υπάρχει και στη διαδικασία της εξυγίανσης 
οφειλών επιχειρήσεων, η οποία επικυρώνεται και από το δικαστήριο.
Άρα μέσω της ψηφοφορίας όλων των πιστωτών και με την επίτευξη συμφωνίας με την 
πλειοψηφία τους, προκύπτει μια «έμμεση» επιβολή της ρύθμισης οφειλών στις τράπεζες 
και στα funds, εις όφελος του πολίτη και της επιχείρησης.

11) Πιστεύετε ότι θα καταφέρουν όλες οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν την οικονομική 
κρίση που συνοδεύει την πανδημία; Θα δούμε πολλές πτωχεύσεις; Είναι αλήθεια ότι 
πλέον θα πτωχεύουν και τα φυσικά πρόσωπα;

παραμείνουν βιώσιμες, όπως συμβαίνει σε κάθε οικονομική ύφεση. 

 Αυτές οι επιχειρήσεις, που δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, θα πρέπει να 
ακολουθήσουν τη διαδικασία της 2ης ευκαιρίας, δηλ. της πτώχευσης – ρευστοποίησης 
της περιουσίας τους και την ταυτόχρονη διαγραφή όλων των οφειλών τους. Έτσι θα 
καταστεί εφικτό να επαναδραστηριοποιηθούν οι επιχειρηματίες που αντιμετώπισαν το 
οικονομικό αδιέξοδο και να επαναξιοποιηθούν τα ωφέλιμα παραγωγικά τους στοιχεία. 
Μια επιχειρηματική αποτυχία δεν πρέπει να αποτελεί καταδίκη, διότι όλοι μας 
μαθαίνουμε από τα λάθη μας και γινόμαστε καλύτεροι. Άρα πρέπει να δίδεται μια 2η 
ευκαιρία σε όλους τους επιτηδευματίες – επιχειρηματίες, ώστε να επανέρχονται 
γρήγορα στην παραγωγική δραστηριότητα, απαλλαγμένοι από όλα τα χρέη.
Ομοίως και οι πολίτες που δεν είναι επιχειρηματίες ενδέχεται να έχουν συγκεντρώσει 

ρύθμισης, συνεπώς και αυτοί μπορούν πλέον να λάβουν τη 2η ευκαιρία, δηλ. να 
πτωχεύσουν και έτσι διαγραφούν όλες οι οφειλές τους.

12) Ένας πολίτης που είναι σε οικονομικό αδιέξοδο, φοβάται την πτώχευση, τόσο για το 
κοινωνικό στίγμα όσο και για να μην βρεθεί στο δρόμο. Τι πρόνοιες υπάρχουν για την 
αποφυγή φαινομένων της Ισπανίας με τις χιλιάδες εξώσεις;
Ο νέος Νόμος έχει ενσωματώσει 2 πρόνοιες για την 1η κατοικία των ευάλωτων 
νοικοκυριών:

δανείων σε έως 420 δόσεις (δηλ. 35 έτη), έτσι ώστε να προκύπτει μια μικρή μηνιαία 

επιδότηση των δανείων 1ης κατοικίας για 5 έτη και άρα συμβάλλει έμπρακτα στη 
διάσωση της περιουσίας τους και την αποφυγή της πτώχευσης.
Β. τη δυνατότητα 2ης ευκαιρίας σε περίπτωση που ο πολίτης αδυνατεί να εξυπηρετήσει 
την ανωτέρω ρύθμιση οφειλών, δηλ. της διαγραφής όλων των οφειλών κατά την 
πτώχευση. Με σκοπό να προασπιστεί το δικαίωμα όλων στη στέγη, ο Νόμος προβλέπει 
τη σύσταση ενός Φορέα, ο οποίος αγοράζει την 1η κατοικία των πτωχευμένων πολιτών 

το δικαίωμα να επαναγοράσει την κατοικία, εφόσον ανακάμψει οικονομικά στο μέλλον.

 
13) Πιστεύεται ότι τα χρήματα από το Ταμείο ανάκαμψης θα καταφέρουν να ανορθώσουν 
την ελληνική οικονομία ανεξάρτητα από τις τόσες μεγάλες οφειλές που έχουν 
συσσωρευθεί ;; 
Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα μεγάλο πακέτο χρημάτων που θα εισρεύσει στη 

οικονομίας και το μετασχηματισμό του οικονομικού μοντέλου, προκειμένου να 

Συγκεκριμένα επιδιώκεται η μετάβαση σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που είναι 
οικονομικά βιώσιμο, ανθεκτικό στις αλλαγές, τεχνολογικά σύγχρονο, περιβαλλοντικά 
φιλικό και κοινωνικά δίκαιο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναβαθμιστούν υλοποιώντας 

δηλ. θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλα τα χρέη της και προς το σκοπό αυτό συμβάλλει 
καθοριστικά η νέα ρύθμιση οφειλών.
 
14) Κάποιος που πτωχεύει, μπορεί μετά να λάβει χρηματοδότηση, είτε να αξιοποιήσει τα 
κονδύλια της Ε.Ε. ή να πάρει δάνειο;
Ένας επιχειρηματίας που πλέον έχει απαλλαχθεί από τα χρέη μπορεί να κάνει ένα νέο 
ξεκίνημα, δηλ. να ιδρύσει μια νέα επιχείρηση (start-up), το οποίο επιδοτείται από ειδικά 

του δανείσει χρήματα εξαρχής, ωστόσο εφόσον παράξει έσοδα και περιουσία, τότε οι 
τράπεζες και πάλι θα τον χρηματοδοτήσουν, μετά από ένα διάστημα επιτήρησης, αφότου 
αποδείξει ότι πλέον είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του και αποπληρώνει τα χρέη του.
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

Με δελτίο τύπου το Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοίνωσε νέα δράση 
ΕΣΠΑ , που αφορά την επιδότηση σε κεφάλαιο κίνησης των λειτουργικών δαπανών  των 
τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν ομαλά την 
επαναλειτουργία τους.
Τα βασικά στοιχεία που αναφέρει θα αναλύσουμε παρακάτω:
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 350 εκατομμυρίων ευρώ, και θα κατανεμηθεί ως 
εξής:
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις(300 εκατομμύρια ευρώ)
Μεγάλες επιχειρήσεις (50 εκατομμύρια ευρώ)
Το πρόγραμμα θα  χρηματοδοτηθεί  μέσω του  Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- 
Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο και οι αιτήσεις θα μπορούν 
να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά 
την έγκριση και την ένταξη στη δράση, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η υποβολή νέας 
αίτησης.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι η επιχορήγηση είναι ακατάσχετη. Δεν απαιτείται η 
προσκόμιση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας και επομένως τα χρήματα θα 
μπουν απευθείας στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων δηλαδή η επιδότηση θα έχει 
την λογική με την οποία δόθηκε η επιστρεπτέα προκαταβολή.
 
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:

Επίσης εντάσσονται  και οι επιχειρήσεις franchise.

Το ποσό της ενίσχυσης είναι 5% για τα καταλύματα και  2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις και 

με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.
Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέσα στο 2019 ή εντός στο 2020 το ποσό της 

λειτουργίας ]*365*5%.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 400000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΦΜ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:
Α) Νόμιμη λειτουργία.(να έχουν άδεια λειτουργίας)
Β) Δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα).
Γ) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.
Δ) Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής 
εργασίας(ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΕ και όχι 1 άτομο εργαζόμενο ).
Ε) Να έχει υποβάλει  δηλώσεις ΦΠΑ (Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ).

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Δ) Επιχειρήσεις. που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ:

δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Πεδία 361, 363, 364, 365).

Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ο έλεγχος θα γίνει βάσει στοιχείων του 
Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Επίσης προσοχή στα εξής:

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363, 364 και 365 του εντύπου των 
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.
Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και 
του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου 
των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.
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Γιατί αξίζει να επενδύσουν σήμερα οι οργανισμοί οποιουδήποτε μεγέθους στην ανάπτυξη 
εξαιρετικής ηγεσίας; 

Εντυπωσιακά στοιχεία σχετικά με την κερδοφορία των επιχειρήσεων της έρευνας της 
Zenger-Folkman - κορυφαίας εταιρίας στον τομέα της ηγεσίας - αποδεικνύουν ότι οι 
εξαιρετικοί ηγέτες δημιουργούν πολύ μεγαλύτερη οικονομική αξία για έναν οργανισμό 
από τους ηγέτες που είναι απλώς καλοί.

Η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες. Από τον κλάδο 
στον οποίο ανήκει μια επιχείρηση, νέες τεχνολογίες που ανακαλύπτει ή εισάγει, 
εξαιρετικά σχεδιασμένα προϊόντα και υπηρεσίες, στοχευμένη και προνοητική 
στρατηγική, και άλλα πολλά όπως ακόμα και απλά καλή τύχη!

Όλα αυτά σίγουρα μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Υπάρχει ένας 
παράγοντας, ωστόσο, που είναι σταθερά συνδεδεμένος με την επιτυχία κάθε επιχείρησης. 
Αυτή είναι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας!

Δεν είναι πάντα δυνατό να μετρηθεί η άμεση σχέση μεταξύ ηγεσίας και κερδοφορίας, 
αλλά η Zenger Folkman μελετά συνεχώς εδώ και 10 και πλέον χρόνια, τη σχέση μεταξύ 
της εξαιρετικής ηγεσίας και της κερδοφορίας, και, των συμπεριφορών που ξεχωρίζουν 
τους εξαιρετικούς ηγέτες από τους μέσους ή κακούς ομολόγους τους. 

Το αποτέλεσμα: Οι κακοί ηγέτες χάνουν χρήματα, οι καλοί ηγέτες κερδίζουν χρήματα και 
οι εξαιρετικοί ηγέτες διπλασιάζουν την κερδοφορία των εταιριών τους.

Για παράδειγμα, σε μια από τις μελέτες που έχει κάνει η Zenger-Folkman σε μια μεγάλη εταιρία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διαπίστωσε ότι οι «κακοί» ηγέτες έχασαν κατά μέσο όρο 1,2 εκατομμύρια 
δολάρια σε καθαρά έσοδα, ενώ οι «εξαιρετικοί» ηγέτες αύξησαν τα καθαρά έσοδα κατά 4,5 εκατομμύρια δολάρια. 
(Δείτε το Σχήμα 1)
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ΜΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

PRINCIPAL CONSULTANT & SENIOR TRAINER 
& COACH ACHIEVE PERFOMRANCFE 

«Ο βασικός παράγοντας που διαφοροποιεί τους μεγάλους ηγέτες από τους μέσους ή τους 
κακούς ομολόγους τους είναι η παρουσία συγκεκριμένων διαφοροποιητικών 
δεξιοτήτων», δήλωσε ο Joe Folkman, πρόεδρος της Zenger Folkman και επικεφαλής της 
έρευνας. «Το εκατό τοις εκατό των «εξαιρετικών» ηγετών παρουσίασε εξαιρετική 
ικανότητα σε 3 έως 5 από  τις παρακάτω διαφοροποιητικές δεξιότητες ηγεσίας» 

(Δείτε το Σχήμα 2 με τις δεξιότητες ηγεσίας που κάνουν τη διαφορά)

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέσα στα χρόνια η έρευνα έχει δείξει ότι ένας ηγέτης για να είναι 
εξαιρετικός δεν χρειάζεται να είναι εξαιρετικός και στις 19 διαφοροποιητικές δεξιότητες 
αλλά μόνο σε 3-5 από αυτές αρκεί αυτές να είναι κρίσιμες και σημαντικές για την 
επιτυχία του συγκεκριμένου οργανισμού. 

Αντιθέτως, το 100% των ηγετών στην κατηγορία των «κακών» είχε σε δύο ή 
περισσότερες  διαφοροποιητικές δεξιότητες πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα σε τέτοιο 
βαθμό που λειτουργούν ως μοιραία ελαττώματα με τεράστιο αντίκτυπο στα 
αποτελέσματα. 

Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, που είναι ασταθές, αβέβαιο, ασαφές και 
περίπλοκο είναι κρίσιμης σημασίας, όλοι οι οργανισμοί, ανεξαρτήτου μεγέθους να 
επενδύουν στο να χτίζουν συστηματικά και στοχευμένα εξαιρετική ηγεσία. Επιλέγοντας 
και αναπτύσσοντας τους ηγέτες τους από ικανούς σε εξαιρετικούς θα μπορούν να 
ελίσσονται με ευελιξία, ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα παντός καιρού! 

Μάθετε περισσότερα για το σύστημα ανάπτυξης εξαιρετικής ηγεσίας της Achieve 
Performance - που στηρίζεται στην πρωτοποριακή έρευνα της Zenger-Folkman εδώ: 
Extraordinary Leadership Performance System | Achieve Performance

Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ηγεσίας των ΗΠΑ,  η Zenger- Folkman την 
οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα η Achieve Performance χρησιμοποιεί μεθόδους 
βασισμένες σε στοιχεία που βελτιώνουν τους οργανισμούς και τους ανθρώπους τους.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ!
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ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΟΥΚΑ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ .

Επίδομα ασθένειας καλείται η παροχή σε χρήμα, που καταβάλλεται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ),στους άμεσα ασφαλισμένους του Ιδρύματος, οι 
οποίοι λόγω ασθένειας ή ατυχήματος υποχρεούνται σε αποχή από την εργασία τους .

Όταν ένας μισθωτός απασχολείται πάνω από 10 μέρες (εργάσιμες), στον ίδιο εργοδότη 
και αρρωστήσει, δικαιούται να πάρει άδεια λόγω ασθένειας. Αν αρρωστήσει πριν το 
δεκαήμερο (εργάσιμες και Σάββατα), δεν δικαιούται αποδοχές ασθένειας, έστω και αν η 
ασθένεια συνεχίζεται μετά την συμπλήρωση αυτού του δεκαημέρου.

Όταν ο μισθωτός ασθενήσει από 1-3 εργάσιμες μέρες, δικαιούται να πάρει σαν 
ακαθάριστες αποδοχές το ½ του πραγματικού του ημερομισθίου. Για αυτές τις 3 μέρες ο 
μισθωτός δεν δικαιούται να πάρει κανένα επίδομα από το ΙΚΑ .

Όταν η ασθένεια είναι μεγαλύτερη από 3 εργάσιμες μέρες, τότε δικαιούται για τις 3 μέρες 
μισό ημερομίσθιο και για τις υπόλοιπες μέρες, (από την 4η  μέρα  δηλαδή), θα πληρωθεί 
από το ΙΚΑ και την διαφορά (μόνο από τις ακαθάριστες αμοιβές των ημερών αυτών), θα 
την πάρει από την επιχείρηση, αφού του αφαιρεθεί το επίδομα του ΙΚΑ.

Αν ασθενήσει και δεύτερη φορά, μέσα στο ίδιο έτος, μέχρι 3 μέρες θα πάρει πάλι  το μισό 
του ημερομισθίου του, ενώ αν ασθενήσει για δεύτερη φορά πάνω από 3 μέρες στο ίδιο 
έτος, τότε δικαιούται  το επίδομα του ΙΚΑ, για όλες τις εργάσιμες μέρες που ασθένησε και 
την διαφορά από τις ακαθάριστες αμοιβές των ημερών ασθένειας, (αφού αφαιρεθεί το 
επίδομα του ΙΚΑ),θα την πάρει από την επιχείρηση. Το ΙΚΑ παρακολουθεί το έτος 
ημερολογιακά ενώ η επιχείρηση εργασιακά (εργάσιμες μέρες πλην Κυριακές – αργίες).

Ως δικαιολογητικό ο εργαζόμενος πρέπει να φέρει χαρτί από το ΙΚΑ που θα αναφέρονται 
οι ήμερες ασθενείας και το ποσό ασθένειας που επιδοτήθηκε.

Ερώτημα : Μέχρι πόσες φορές/έτος μπορεί να ασθενήσει ένας υπάλληλος ;

Μπορεί να ασθενήσει το πρώτο έτος, μέχρι να συμπληρωθεί το ½ του μισθού του και 
ένας μισθός,( από το 2ο έτος και μετά), για τα επόμενα χρόνια εργασίας στον ίδιο 
εργοδότη.

Μετά το πέρας των παραπάνω χρονικών ορίων καμία άλλη υποχρέωση για πληρωμή, 
δεν έχει ο εργοδότης, ως προς την αμοιβή των ημερών αυτών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η Γ. Καραμίχος  με μηνιαίες αποδοχές € 1.750,00 στο διάστημα από 22/2/2021 μέχρι 
10/3/2021 ασθένησε και πήρε αναρρωτική άδεια. Το επίδομα που πήρε από το ΙΚΑ ήταν 
150 ευρώ για το Φεβρουάριο και 120 ευρώ για τον Μάρτιο.  Οι μέρες αργίας είναι 2 : K
υριακή 28/2 και Κυριακή 7/3.

Αποδοχές Φεβρουαρίου 2021:

Ημέρες ασθενείας : 6, Ημέρες εργασίας : 19, άρα σύνολο ημερών 6+19 =25 ημέρες.

Για 3 μέρες θα πάρει : 1.750,00 /25 /2 = € 35,00 χ 3 = € 105,00

Για πάνω από 3 μέρες θα πάρει : 3/25 x 1.750,00 – 150,00 (επίδομα ΙΚΑ) = € 60,00

Αποδοχές ασθένειας € 105,00 + € 60,00 = € 165,00

Ημέρες εργασίας : 19. Άρα αποδοχές ημερών εργασίας :  19/25 χ 1750,00 = € 1.330,00

Συνολικές αποδοχές Φεβρουαρίου : € 1.495,00

Αποδοχές Mαρτίου  2021:

Ημέρες ασθενείας : 9 , Ημέρες εργασίας : 16, άρα σύνολο ημερών 16+9 =25 ημέρες

Αποδοχές ασθενείας : 9/25 x  €  1.750,00 – € 120 ( επίδομα ΙΚΑ ) =  € 510,00

Αποδοχές ημερών εργασίας : 16/25 x 1.750,00 = € 1.120,00

Συνολικές αποδοχές Μαρτίου: € 1.630,00

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Όταν πρόκειται για εργατικό ατύχημα το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται από την ημέρα 
που αναγγέλλεται στον ΕΦΚΑ χωρίς δηλαδή να υπολογίζεται το τριήμερο, όπως γίνεται 
στην απλή περίπτωση ασθένειας. Για να ισχύει όμως αυτό θα πρέπει η ανικανότητα για 
εργασία να είναι > 3 ημερών. Αν είναι μέχρι 3 μέρες υπολογίζεται και εδώ χρόνος 
αναμονής.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Το επίδομα ασθένειας που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ και οι αποδοχές ασθενείας που 
καταβάλλει ο εργοδότης φορολογούνται ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών (άρθρο 12 
παρ.3 Ν 4172/2013)
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ WORLDTAXIS 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Λ.Π.Ε
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Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΑΣ, 
ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ!
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Οι φορολογικές δηλώσεις ξεκίνησαν, αρκετά καθυστερημένα, λόγω πανδημίας και οι 
συνάδελφοι λογιστές σε όλη τη χώρα, είναι στις επάλξεις, όπως πάντα άλλωστε.
Η ορθή συμπλήρωση μιας φορολογικής δήλωσης, επηρεάζει όχι μόνο τον φόρο που 
πρέπει να πληρώσουμε, αλλά και μια σειρά επιδομάτων-παροχών που πιθανόν να 
δικαιούται ο φορολογούμενος.
Οι επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικοί, εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις και το 
αναγκαίο υπόβαθρο, εγγυώνται την σύννομη, αλλά και ορθή ολοκλήρωση της 
διαδικασίας.

Παρακάτω θα αναφέρουμε κάποιες χρήσιμες και διαχρονικές συμβουλές, για την ορθή 
συμπλήρωση των φορολογικών μας δηλώσεων:

δήλωση.

ανατρέξουμε για παράδειγμα, σε τυχόν αλλαγές της περιουσιακής μας εικόνας εντός του 

Ε2.

υπόχρεου της δήλωσης.

Γνωρίζετε ότι..

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

Για λόγους ισότητας και κατόπιν αιτημάτων των εκπροσώπων των ΑΜΕΑ, επεκτάθηκε η 
πλήρης απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σε όλες τις κατηγορίες αναπήρων 
οποιασδήποτε μορφής.
Μέχρι τώρα η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης ίσχυε μόνο για πολίτες με βαριά 
κινητική αναπηρία ή ολικά τυφλούς.
Με τα νέα δεδομένα, η απαλλαγή επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες συμπολιτών 
μας, όπως μεταμοσχευθέντες, πολυτραυματίες κλπ..

Παράλληλα, στα  παραπάνω πρόσωπα με αναπηρία κάθε μορφής, από 80% και πάνω, δε 
διενεργείται παρακράτηση φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις.

Ως συνέπεια των παραπάνω, πλέον στο νέο έντυπο Ε1, υπάρχει μόνο ένας 
κωδικός(905-906) και όχι δύο όπως τα προηγούμενα χρόνια!



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS
2

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

Μια καινούργια προκήρυξη ΕΣΠΑ που αφορά τους δικηγόρους και τους επιδοτεί για 
προμήθεια εξοπλισμού ώστε να μπορέσουν να προσαρμοσθούν στα νέα ψηφιακά 
δεδομένα θα αναπτύξουμε συνοπτικά παρακάτω.
Ελπίζω ότι μία από τις επόμενες που θα παρουσιάσουμε να αφορά τους λογιστές- 
φοροτεχνικούς, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να προσαρμοσθούν στα νέα ψηφιακά 
δεδομένα και σίγουρα τους είναι απαραίτητο κάτι αντίστοιχο.

Η συγκεκριμένη δράση έχει σαν στόχο την  ενίσχυση των δικηγόρων που 
υποαπασχολούνται και  επλήγησαν από την πανδημία και είναι επιχορήγηση.
Με την δράση αυτή, οι δικηγόροι θα μπορούν να αναβαθμίσουν την υποδομή των 
γραφείων τους, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε νέες συνθήκες παροχής των 
υπηρεσιών τους και συγκεκριμένα μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών 
εργαλείων στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά 
καταστήματα της χώρας ,μέσω της κάλυψης εξόδων αναβάθμισης της 
ψηφιακής/ηλεκτρονικής υποδομής τους.
Ο προϋπολογισμός της Δράσης για ολόκληρη την χώρα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
20.000.000€.
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση 
αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1) Να είναι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον 
δικηγορικό σύλλογο πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.
2) Να λειτουργούν νομίμως στη χώρα (να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης).
3) Να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.
4) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
5) Να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση.
6) Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει 
το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μια τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) 
προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
7) Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 
4488/2017 (Α �137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
8) Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και 
ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιτρέπεται η υποβολή ΜΟΝΟ μίας αίτησης χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων
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ΠΟΙΟ ΚΑΔ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
Επιλέξιμοι είναι οι κάτωθι ΚΑΔ:
10 Νομικές δραστηριότητες
10.1 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
10.11 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα 
του ποινικού δικαίου
10.12 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε 
δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό 
και το εμπορικό δίκαιο
10.13 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε 
δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
10.14 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε 
δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
10.15 Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
10.15.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και 
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ  Εξαιρούνται οι ΚΑΔ :
10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες
10.17 Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
10.18 Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών
10.18.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών
10.19 Άλλες νομικές υπηρεσίες
10.19.01 Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου
10.19.02 Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή
10.19.03 Υπηρεσίες δικολάβου
10.19.04 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

ΠΟΙΟ ΤΟ  ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση 
για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:
0 = < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 20.000 € επιχορήγηση 2.000€
20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 40.000 € επιχορήγηση 1.500€
40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 60.000 € επιχορήγηση 1.000€
60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 επιχορήγηση 500€
Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2019 που υποβλήθηκε το 
2020, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 
‘’Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών’’.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να 
αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.
Δεν γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3 η 
οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων 
δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:
*Η/Υ,* laptops,* routers,* web κάμερες,* μικρόφωνα,* ακουστικά, ηχεία, συστήματα 
τηλεδιάσκεψης,* scanners/πολυμηχανήματα,* οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος 
απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ 
και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.
Ενδεικτικά ΔΕΝ αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής 
τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των 
Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης 
της Υπουργικής Απόφασης που εγκρίνει την παρούσα Πρόσκληση Δράσης (δηλ. 
1/06/2021). Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (τρεις) 
3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 16/6/2021 (ώρα 13.00) έως Παρασκευή 
30/7/2021 (ώρα 15:00).
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ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ, 
ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ;
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Η μετάβαση στο νόμο 4308/2014, περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, έφερε 
σημαντικές απλοποιήσεις, αλλά και διαφορετική φιλοσοφία και αντιμετώπιση σε σχέση 
με τους προηγούμενους νόμους του Κ.Β.Σ και του Κ.Φ.Α.Σ.

Το πνεύμα του Ν.4308/2014, θα μπορούσαμε να πούμε πως διέπεται από τις αρχές της 
απλότητας και της όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικής απεικόνισης των συναλλαγών και 
της πραγματικής εικόνας μιας επιχειρηματικής οντότητας.

Καθημερινά διακινούνται εκατομμύρια παραστατικά πωλήσεων, με τη μορφή του 
τιμολογίου, τα οποία απασχολούν τόσο τους εκδότες αυτών, όσο και τους υπεύθυνους 
λογιστές, ως προς την ορθότητα και την σύμφωνη με τον Ν.4308/2014 διαχείριση και 
καταγραφή τους.

Βαίνοντας ολοταχώς προς στην εποχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου και της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης, θα μπορούσαμε με βάση την εμπειρία μας στην αγορά να ισχυριστούμε πως 
τα χειρόγραφα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από τις οντότητες είναι σίγουρα 
λιγότερα.
Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα, είναι αυτό που μας ρωτάνε οι επιχειρηματίες 
σε καθημερινή βάση.

Είναι υποχρεωτική η υπογραφή του εκδότη και του λήπτη, στο σώμα ενός τιμολογίου 
πώλησης, για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα του;

Η απάντηση έρχεται μέσα από τον Ν.4308/2014 και τις ερμηνευτικές του, αλλά και από τις 
Οδηγίες της Ε.Ε.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του Ν.4308/2014, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Το τιμολόγιο δεν απαιτείται να φέρει υπογραφή για τους σκοπούς αυτού του νόμου».

Η ερμηνευτική εγκύκλιος των ΕΛΠ, ΠΟΛ.1003/31-12-2014, στο άρθρο 9, παρ.3.1, 
ξεκαθαρίζει ότι:
«Για τους σκοπούς αυτού του νόμου και σύμφωνα με την Οδηγία 2006/112/ΕΕ, το τιμολόγιο 
δεν απαιτείται να φέρει την υπογραφή του εκδότη. Ωστόσο, η υπογραφή του εκδότη επί του 
τιμολογίου μπορεί να απαιτείται από άλλη νομοθεσία ή να είθισται ως καθιερωμένη 
επιχειρηματική πρακτική».

Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή του 
εκδότη στο τιμολόγιο πώλησης, πρακτική που δεν ίσχυε ούτε στον προγενέστερο Κ.Φ.Α.Σ., 
παρά μόνο στον Κ.Β.Σ. Ως προς την υπογραφή του από τον λήπτη, δεν γίνεται καμία 
αναφορά στα Ε.Λ.Π, αλλά δεν υπήρχε και στο παρελθόν καμία τέτοια υποχρέωση.

Συμπέρασμα:

Τόσο η υπογραφή του εκδότη, όσο και του λήπτη δεν είναι υποχρεωτικές  στα παραστατικά 
πωλήσεων. Οι παλιές καθιερωμένες επιχειρηματικές πρακτικές για πιθανές αναζητήσεις 
αστικής ευθύνης κ.λπ., παρέρχονται γοργά πλέον με τον νέο σύγχρονο νόμο (4308) και η 
διασφάλιση των συναλλαγών «δένεται» - τεκμαίρεται με τα συμφωνητικά, την 
επανάληψη, το email αποστολής όπως και το reply αυτού και επίσης με το τραπεζικό 
extrait.
Οπότε εμμένουμε σε υπογραφές μόνο για εξαιρέσεις και για ειδικές περιπτώσεις 
παραστατικών διακίνησης όπου θα αναφερθούμε εκτενώς σύντομα.
Η άποψη μας αυτή τεκμηριώνεται με βάση τις σύγχρονες προσεγγίσεις του νόμου αλλά και 
βέβαια με την αμοιβαία εμπιστοσύνη που πρέπει να οικοδομείται πάντοτε στις 
συνεργαζόμενες πλευρές.

 Πηγή: Taxheaven.gr
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