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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Πρώτο Δεκαπενθήμερο  του Μάη και ήδη φθάνουμε στην λήξη της υποβολής της διαβίβασης των εσόδων του 2021 στο mydata 
,καθώς και των παραστατικών αυτοτιμολόγησης και των τίτλων κτήσης .Προς το παρόν φαίνεται να μην αλλάζει η καταληκτική 
ημερομηνία η οποία από 31/3/2022 μεταφέρθηκε 27/5/2022. Θυμίζουμε ότι άλλες δύο σημαντικές ημερομηνίες υπάρχουν και είναι 
η 31/07/2022 και η 31/10/2022. Η ΠΑΕΛΟ αυτό το δεκαπενθήμερο διοργάνωσε δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις με σκοπό την 
ενημέρωση των μελών μας των συναδέλφων και των φίλων μας. 
Η Πρώτη αφορούσε τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και η Δεύτερη το mydata. Στην πρώτη βασική καλεσμένη μας ήταν η ΕΓΙΔ κα 
Αθανασοπούλου η οποία μαζί με την εξαιρετική της ομάδα της ,μας ενημέρωσε για την πορεία του εξωδικαστικού . Στην εκδήλωση 
αυτή απεύθυνε χαιρετισμό και ο Υπουργός Οικονομικών κος Σταϊκούρας. Στην δεύτερη εκδήλωση που αφορούσε το mydata είχαμε 
την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Υπουργό Οικονομικών κο Χρήστο Σταικούρα τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κο Γιώργο Πιτσιλή και τον 
Πρόεδρο του ΟΕΕ κο Κωνσταντίνο Κόλλια. Ηταν μεγάλη η τιμή για εμάς η παρουσία και των τριών και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί 
αύτη η παρουσία επισφραγίζει την αναγνώριση της σοβαρής δουλειάς της Ένωσης μας και τους ευχαριστούμε θερμά!!Στην εκδήλω-
ση στελέχη της ΑΑΔΕ ανέλυσαν την πορεία του Mydata και απάντησαν σε πάρα πολλά ερωτήματα της ομάδας της  ΠΑΕΛΟ.
Επίσης ένα πολύ καλό νέο είναι ότι νομοθετήθηκε και υλοποιήθηκε η αυτόματη πρόσβαση του ΓΕΜΗ στο TAXIS από τον υπουργό κο 
Πιερακάκη κάτι που απαλλάσσει από την γραφειοκρατία την υποβολή αιτημάτων στο ΕΣΠΑ ενώ παράλληλα διασφαλίζει από 
απίστευτες αδικίες που πρόσφατα διαπιστώσαμε στο πρόγραμμα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ όπου διαπιστώσαμε ότι κόπηκαν  προτάσεις με 
65 μονάδες γιατί δεν ήταν σωστή μια ημερομηνία εκτύπωσης στην φωτοτυπία αν και με  βάση την βαθμολογία έπρεπε να στηριχθούν 
με οικονομική ενίσχυση κάτι που πιστεύομε ότι ήταν και ο στόχος του προγράμματος και  επιδοτήθηκαν  επιχειρήσεις με 35 μονάδες. 
Σε συνέχεια της πρότασης για αυτή την αλλαγή κάνουμε ανοιχτή πρόταση στην περιφέρεια να αποκαταστήσει αυτή την αδικία  
εντάσσοντας έστω και τώρα αναδρομικά αυτές τις επιχειρήσεις πού   η πρόταση τους απορρίφθηκε για αυτόν τον απίστευτο γραφειο-
κρατικό λόγο. Νομίζουμε ότι ο στόχος του προγράμματος ήταν να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις που έπρεπε (κάτι που προκύπτει από 
την βαθμολογία ) και όχι αυτές που δεν έπρεπε γιατί υπήρχαν θέματα επιβίωσης αυτών των επιχειρήσεων.  Εμείς από την πλευρά 
μας θα συνεχίσουμε την ενημερωτική μας προσπάθεια καθώς και την ανάδειξη που ταλαιπωρούν τον κλάδο στην καθημερινότητα 
του και για τον λόγο αυτό ετοιμάζουμε πολλά ενημερωτικά άρθρα ,πολλές διαδικτυακές εκδηλώσεις αλλά και πολύ ενδιαφέροντα 
θέματα στο ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ .ενω πάντα σε προβλήματα που εντοπίζουμε στα θέματα που μας αφορούν θα υποβάλουμε τις 
κατάλληλες δομημένες και αιτιολογημένες προτάσεις κάτι που φυσικά θα λάβουν ο αρμόδιοι υπόψη τους γιατί και αυτοί έργο θέλουν 
να παράξουν.  
 ΚΛΕΙΝΩΝΤΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ

 
 Πρόεδρος 
 

σελ. 2: 

σελ.3: 

σελ. 5:

ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙ Η ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΈΣ;
σελ.6: 

MYDATA ΣΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
MYDATA

ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αντιπρόεδρος 

Αυτό το τεύχος περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα 
άρθρα με χρηστικά πρακτικά θέματα και κάποιες ειδικές 
ενημερώσεις. Ευχαριστούμε θερμά τους αναγνώστες 
μας για την μεγάλη αποδοχή του εντύπου και της όλης 
προσπάθειας που κάνουμε όπως επίσης και όλα τα 
ενημερωτικά sites που μας φιλοξενούν. Όσοι θέλουν να 
το λαμβάνουν και με email μπορούν να μας στείλουν την 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση το ονοματεπώνυμο και την 
δραστηριότητά τους για να λαμβάνουν την ηλεκτρονική 
έκδοση στο email τους. Μπορούν να μας το στείλουν 
στο facebook ή στους φίλους της ΠΑΕΛΟ η στα email 
bbc.ostium@gmail.com & info@paelo.gr. Σε αυτό το 
τεύχος περιλαμβάνουμε το link και το βίντεο με τίς δύο 
διαδικτυακές εκδηλώσεις της ΠΑΕΛΟ το προηγούμενο 
δεκαπενθήμερο καθώς και το βίντεο των δύο 
ενημερωτικών εκπομπών του ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ με 
θέμα ενημέρωση για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. 
Τέλος στην δεύτερη σελίδα φιλοξενούμε συνέντευξη που 
έδωσε ο κος Κορκίδης στην Κλαίρη Παπαγεροθέου με 
μία σημαντική τοποθέτηση για τα θέματα της Οικονομίας. 
Επίσης συνεχίζουμε στην τελευταία σελίδα την στήλη με 
επίκαιρα θέματα που αφορούν στον κλάδο. Κλείνοντας 
θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αρθρογράφους 
μας που για μια ακόμη φορά έχουν ετοιμάσει εξαιρετικά 
θέματα!

Για την συντακτική ομάδα 

Λάμπρος Μπελεσης 
Συντονιστής 

σελ.7: 

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
σελ. 8:

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 
ΚΑΙ ΖΗΤΑΝΕ ΕΠΙΜΟΝΑ ΛΥΣΕΙΣ!
σελ.9:

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ;
σελ. 10: 

ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

σελ 11: 

ΑΓΡΟΤΕΣ 2022 : ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
σελ.12:

ΕΝΦΙΑ: ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ; ΤΙ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΒΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΜΕ;
σελ.13: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΣΕ ΠΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ
σελ.14: 

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΡΧΙΚΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ.
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<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>

Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ 

Καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Υποφαντη Στο Στόμα του Νίκου (39.20 λεπτό)
ο Πρόεδρος της ΠΑΕΛΟ Βασίλης Παναγιώτοπουλος 
Συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα της οικονομίας μας 
Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί θερμά τον Σκαι και τον κύριο Υποφαντη για την φιλοξενία 
Στο στόμα του Νίκου 14/05/2022 | ΣΚΑΪ 100,3

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΛΟ Λάμπρος Μπέλεσης σήμερα στην εκπομπή του Νίκου 
Υποφαντη στο ραδιόφωνο του Σκαι Στο Στόμα του Νίκου (21.30 λεπτό) ανέλυσε τα νέα 
μέτρα για την νέα επιδότηση των λογαριασμών της ΔΕΗ 
Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί τον αγαπητό Νίκο Υποφαντη για την φιλοξενία 
Στο στόμα του Νίκου 07/05/2022 | ΣΚΑΪ 100,3

O Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΛΟ Λάμπρος Μπέλεσης ήταν καλεσμένος του Νίκου Υποφαντη 
στην εκπομπή Στο Στόμα του Νίκου (35 λεπτό)
Συζητήθηκαν θέματα όπως Επίδομα βενζίνης και η πορεία της , Έγκριση ποσού 
κοινωνικού τουρισμού 
Επίσης προαναγγέλθηκε η εκδήλωση της Παρασκευής 6 Μαΐου 15.00(ώρα) όπου θα 
μιλήσει στην εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ «Πορεία του εξωδικαστικού το 2022» η νέα ΕΓΙΧ κα 
Αθανασοπουλου. 
Στην εκδήλωση πιθανόν θα απευθύνει χαιρετισμό και ο υπουργός Οικονομικών κος 
Σταϊκούρας 
Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί θερμά τον Σκαι και τον Νίκο Υποφαντη για την φιλοξενία του 
Αντιπροέδρου μας  
Στο στόμα του Νίκου 30/04/2022 | ΣΚΑΪ 100,3

25η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 12-05-2022
Κρίσιμα Θέματα Συζήτησης Εκπομπής: 
-Φορολογικές δηλώσεις 2022 
-ΕΜΦΙΑ
-Ε9 &  Ε2 καθώς και Νέοι Κωδικοί Ε1
-Ανείσπρακτα Ενοίκια 
-Δηλώσεις με επιφύλαξη 
Επίσης ενημέρωση για:  
-Επιστροφή χρημάτων λογαριασμών ΔΕΗ 
-Πορεία Εξωδικαστικού Συμβιβασμού
-Εκδήλωση myData την Παρασκευή 13/5/2022 με καλεσμένο τον κο Αντώνη Ντίνο
Ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμμετοχή τους, τους συναδέλφους οικονομολόγους 
και μέλη της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. κα Σαντρα Γεραγγέλου, κο Τάσο Δουκέρη, κα Ελισαβετ 
Μπλάτσιου, κα Μαρία Σκοτάδη 
Συντονίζει τη συζήτηση ο Αντιπρόεδρος της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. : κος Λάμπρος Μπέλεσης

Η Ένωση μας στα πλαίσια της ενημέρωσης των φίλων μας των μελών μας αλλά και 
γενικότερα τους συναδέλφους μας στην τελευταία εκπομπή του ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ  
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα βασικά στοιχεία που ισχύουν για τις φετινές 
φορολογικές δηλώσεις.
Στο βίντεο αυτό συζητά η ομάδα της ΠΑΕΛΟ γίνεται πλήρης  ενημέρωση για τις 
δηλώσεις. Την εκπομπή συντονίζε ο Λαμπρος Μπέλεσης
Ενώ την ανάλυση και παρουσίαση των SOS των δηλώσεων παρουσιάζουν ,Αννα 
Σπαθη, Αννα Φοβάκη, Μαρία Σκοτάδη  
Αξίζει να δούν το βίντεο όλοι οι συνάδελφοι
24η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 05-05-2022

Διαδυκτιακη εκδήλωση My data στο link https://us02web.zoom.us/-
j/87017762200?pwd=WUZ1bGVrYjNjOUNMZnNqR0Q1ejJiUT09 μας ενημερώνουν 
στελέχη της ομάδας mydata της ΑΑΔΕ απατώντας σε πολλά ερωτήματα μας ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
 < Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ MYDATA ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟ  2022>
Παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό Ο Υπουργός Οικονομικών κος Χρήστος 
Σταϊκούρας, Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κος Γιώργος Πιτσιλής, Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε κος 
Κωνσταντίνος Κόλλιας
Από την ΠΑΕΛΟ  συμμετείχαν Βασίλης Παναγιωτόπουλος   Πρόεδρος, Λαμπρος 
Μπέλεσης  Αντιπρόεδρος, Μαρία Σκοτάδη Μέλος, Τάσος Δουκέρης Μέλος, Γιώργος 
Νικολουδάκης Μέλος
Την συζήτηση συντόνιζε ο Δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης
Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε τε  στο  link
https://us02web.zoom.us/j/87017762200?pwd=WUZ1bGVrYjNjOUNMZnN-
qR0Q1ejJiUT09 η να συνδεθείτε και στο κανάλι της ΠΑΕΛΟ στο youtube:ΠΑΕΛΟ σε 
ζωντανή μετάδοση

Απαντήθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα μεταξύ των οποίων και 
1)  Πως προχωρεί η πορεία του MYDATA ΜΈΧΡΙ τώρα 
2)  Τι πρόστιμο θα έχει η μη διαβίβαση τελικά
3)  Οι συγκεντρωτικές πωλήσεων αν υποβληθούν εκπρόθεσμα τι πρόστιμο θα έχουν 
επίσης η Κατάσταση Προμηθευτών και στην συνέχεια η μη υποβολή αιτιολόγησης της 
λίστας αποκλίσεων θα έχει πρόστιμο θα καταλήγει σε φορολογικά έλεγχο η κάτι 
διαφορετικό? Τι πρόστιμο θα έχει η μη διαβίβαση τελικά  Ποιες μπορούμε να πούμε 
στην φάση που βρισκόμαστε ότι είναι οι εκκρεμότητες της πλατφόρμας ως προς τη 
διαβίβαση των εσόδων; Μπορούμε ενδεικτικά να τις αναφέρουμε;                                          
4) ΜΚΟ λαμβάνει απο Περιφέρεια , Υπουργείο , ΟΚΑΝΑ κλπ  χρηματικά ποσά.  Πως 
γίνεται η διαβίβαση
5)Ο φόρος ασφαλίστρων που αναφέρεται στα ειδοποιητήρια πληρωμής είναι έξοδο για 
την επιχείρηση ή δεν τον καταχωρούμε πουθενά;Για συνέχεια αναφέρουμε ότι από την 
αξία του συμβολαίου μπορείς να χαρακτηρίσεις μόνο την καθαρή αξία και όχι τους 
φόρους οι οποίοι είναι ναι μεν φόροι που αποδίδονται για τον εκδότη αλλά είναι δαπάνη 
για τον λήπτη (ποσά που ο λήπτης δεν μπορεί να χαρακτηρίσει). Αν έχετε καταφέρει να 
χαρακτηρίσετε την δαπάνη όλης της αξίας του συμβολαίου παρακαλώ να το μοιραστείτε 
και μ εμάς. (ΒΑΣΙΛΗΣ)
6).Σε μη κερδοσκοπικού επιχείρηση(ΑΜΚΕ) υπάρχουν και κάποια έσοδα 
κερδοσκοπικής πράξης. Έβαλα χαρακτηρισμό Ε3 πχ 561-003, κατηγορία 1.95 και 
παραστατικό 11.2 και μου το απορρίπτει. Μας ΛΈΕΙ κάποιος συνάδελφος. ΣΩΣΤΟ Η 
ΛΑΘΟΣ. Επίσης στο ίδιο θέμα έχουμε το εξής : Σύλλογος επαγγελματιών διοργανώνει 
εκδήλωση ενημερωτική με χρήματα που βάζουν τα μέλη του από τις επιχειρήσεις τους 
με μορφή χορηγίας. Σε αυτή την μορφή ο σύλλογος τι εκδιδει ΑΠΟΔ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Η 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ?
7)Πως διαβιβάζονται οι εξής κατηγορίες; α) Επιχορήγηση-ενίσχυση από περιφέρεια β) 
ΕΣΠΑ e-shop λιανικού εμπορίου & εστίασης
γ)  Αποζημίωση ειδικού σκοπού, δ) Επιστρεπτέα προκαταβολή,ε) Ποσά από πρόγραμμα 
ΓΕΦΥΡΑ
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Εξωδικαστικός 240 δόσεις Ποια η πορεία του ;;
Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα 
Διαβαστε το Δελτίο Τύπου και δείτε την εκδήλωση στο παρακάτω βιντεο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΠΑΕΛΟ)
ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ
Την Παρασκευή 6 Μαΐου   στις 15.00 η ΠΑΕΛΟ διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με  
θέμα
  < Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ 240 ΔΟΣΕΩΝ ΤΟ 2022> 
με καλεσμένη την Ειδική Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους
Κα Μαριαλένα Αθανασοπούλου  και την ομάδα της που  αναφέρθηκε στο θέμα και  
παράλληλα απάντησε σε πολλά ερωτήματα. Στη εκδήλωση απηύθυνε   χαιρετισμό, ο 
Υπουργός Οικονομικών Κος Χρήστος Σταϊκούρας
Απο την  Ε.Γ.Ι.Χ  συμμετείχαν επίσης Αλαμπάση Θεώνη , Προϊσταμένη του τμήματος 
Νομικής Υποστήριξης, Κώστογλου  Χαράλαμπος, Προϊστάμενος  του τμήματος Παροχής 
Οικονομικών Συμβουλών: 
Χαμηλού Παρασκευή, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης:
Επιτροπάκης Γεώργιος , του τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού
Από την ΠΑΕΛΟ   συμμετείχαν :Βασίλης Παναγιωτόπουλος   Πρόεδρος
Λαμπρος Μπέλεσης  Αντιπρόεδρος, Μαρία Σκοτάδη Μέλος, Γιώργος Νικολουδάκης 
Μέλος
Την συζήτηση θα  συντόνιζε ο Δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης
Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό για την συμμετοχή του ,την
Κυρία Αθανασοπούλου και τούς συνεργάτες της για την πληρέστατη
Ενημέρωση μας για την Πορεία του Εξωδικαστικού και τέλος τον
Νικο Υποφάντη για τον συντονισμό της εκδήλωσης
Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε βιντεοσκοπημένη   στο  link
-https://www.youtube.com/watch?v=FnqFhGmCKkQ

Ο Υπουργός κος Σταϊκούρας συνοπτικά είπε τα εξής:
· Συνεχάρη την ΠΑΕΛΟ για το έργο της και για την εκδήλωση
·Αναφέρθηκε για την προσπάθεια που γίνεται για την βέλτιστη αντιμετώπιση του 
ιδιωτικού χρέους παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες τις τελευταίας διετίας
·Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι αποτελούν θετικά δείγματα γραφής οι 468 προτάσεις 
ρυθμίσεων όπου  οι 205 οφειλέτες έχουν αποδεχθεί την ρύθμιση
· Επίσης είπε ότι υπάρχει αυξητική τάση για υποβολή στα αιτήματα από τον Δεκέμβριο 
αφού έχουν υποβληθεί 4451 αιτήσεις
·Τέλος ο Υπουργός εξήρε το έργο των Λογιστών – Οικονομολόγων και συνεχάρη το 
κλάδο για την συμμετοχή του στην άμεση διεκπεραίωση  όλων των προγραμμάτων 
στήριξης στην διάρκεια της κρίσης της Πανδημίας
·Επίσης τόνισε ότι αν υπάρχουν προτάσεις από την πλευρά μας για βελτιώσεις του 
συστήματος του εξωδικαστικού  θα ήθελε να τις υποβάλουμε
·Κλείνοντας ο Υπουργός ανταποκρινόμενος θετικά στην Πρόσκληση του Αντιπροέδρου 
της ΠΑΕΛΟ για την συμμετοχή του στην εκδήλωση MYDATA που διοργανώνει η ΠΑΕΛΟ 
την Παρασκευή 13 Μαΐου τόνισε ότι η σοβαρή και υπεύθυνη  δουλειά των λογιστών 
έχει βοηθήσει σημαντικά στην εφαρμογή του mydata
Η κυρία Αθανασοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων
Η Ελλάδα έχει εισπράξει την εύσημα από την Ε Ε λόγω της εξαιρετικής δημιουργίας του 
θεσμικού πλαισίου του εξωδικαστικού
Ευχαρίστησε την ομάδα των συνεργατών της για το εξαιρετικό έργο που παράγει
Τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στην συμμετοχή στον εξωδικαστικό από τον 
Δεκέμβριο του 2021 και μετά
Το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων προέρχεται από νοικοκυριά κυρίως για 
τραπεζικές οφειλές
Το 91% των αιτημάτων περιλαμβάνει νοικοκυριά
Ο μέσος όρος των κουρεμάτων είναι 28%
Τέλος ανέφερε τις διακρίσεις , μεταξύ εξωδικαστικου, πρότασης εξυγίανσης και 
διαδικασίας πτώχευσης
Κλείνοντας τόνισε ότι αναμένει προτάσεις από την ΠΑΕΛΟ αν διαπιστωθούν  σημεία που 
μπορούν να γίνουν βελτιώσεις
Τέλος από την ΠΑΕΛΟ οι Προεδρος και  Αντιπρόεδρος ευχαρίστησαν την κα 
Αθανασοπούλου δεσμεύτηκαν για κοινή προσπάθεια και παράλληλα αποδέχθηκαν την 
πρόσκληση της  για υποβολή προτάσεων σε περιπτώσεις που θεωρούν απαραίτητες 
κάποιες αλλαγές που θα βοηθήσουν την εφαρμογή του εξωδικαστικου
Μεταξύ άλλων απαντήθηκαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και τα ερωτήματα
1. Αν μία επιχείρηση απορριφθεί η  κρίνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στην  πρόταση του εξωδικαστικού μπορεί να επανέλθει με πρόταση εξυγίανσης 
ανεξαρτήτως μεγέθους (καταρτώντας business plan και Budget και cash flow? )
2.Το Δημόσιο κάνει μερική διαγραφή των προσαυξήσεων ; - Σε ποιες περιπτώσεις το 
κάνει? Μέχρι στιγμής στις περιπτώσεις που έχουμε συναντήσει δεν έχει γίνει έκπτωση 
ούτε των προσαυξήσεων μπορούμε να δούμε τα πλαίσια των διαγραφών σε δημόσιο 
και τράπεζες ;
3.Σε περίπτωση που το ακίνητο αξιολογείται σε μεγαλύτερη αξία από την πραγματική 
πώς μπορώ να αποδείξω την μικρότερη αξία ; Μπορώ μέσω μελέτης Ορκωτού 
Εκτιμητή να παρουσιάσω μικρότερη τιμή
4.Στην περίπτωση διμερούς σύμβασης με το δημόσιο ποιος  είναι ο χρονικός ορίζοντας 
αξιολόγησης; Έχει να κάνει με την κάθε τοπική ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ ; Μετά από πόσες δόσεις 
γίνεται άρση κατάσχεσης λογαριασμού; Μετά την σύμβαση μπορώ να έχω ασφαλιστική 
ικανότητα ή πρέπει να έχουν πληρωθεί
5..Σε περίπτωση μη συναίνεσης της συζύγου η του συνοφειλέτη η αίτηση μπορεί να 
προχωρήσει; Επίσης Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί σε ρύθμιση ένας εκ των 
φορέων μπορεί να υπάρξει πολυμερής σύμβαση με τους υπόλοιπους
6. Έχει συμβεί το εξής Περίπτωση προσημείωσης ανύπαρκτου ακινήτου που 
παρουσιάζεται στην πλατφόρμα τι κάνω  
7.Σε περίπτωση που φαίνεται δύο φορές η οφειλή μου μέσα στην πλατφόρμα ή 
ανύπαρκτη οφειλή τι κάνω
 8.Σε περίπτωση που δεν έρχονται στην αίτηση όλες οι οφειλές από το δημόσιο τι κάνω; 
 9.Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας είτε κινητού είτε ακινήτου τι πρέπει να κάνω και πως 
μοναδικοποιήσω το ποσοστό ; πρέπει να είναι ο ίδιος μοναδικός αριθμός
 10.Μετά την υπογραφή της πολυμερούς σύμβασης σε ποιο χρονικό διάστημα ξεκινάνε 
να αποδίδονται οι δόσεις και πως ;Το Δημόσιο στέλνει σε mail διαφορετικό δασολόγιο ; 
11.Μετά την σύμβαση μπορώ να έχω ασφαλιστική ικανότητα ή πρέπει να έχουν 
πληρωθεί
12. Αν αποδεχτούμε την πρόταση εξακολουθούν οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί να είναι 
δεσμευμένοι;
13. Ποια είναι το χρονικά πλαίσια της απάντησης από δημόσιο και τράπεζες, για την 
πρότασή τους ; μπορεί να τηρηθεί το διάστημα των 60 ημερών ;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕΛΟ
ΒΑΣΙΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
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2022 - YouTube
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Κύριε Κορκίδη, διοικείτε ένα από τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της Ελλάδας και το 
μεγαλύτερο του Πειραιά, με την υψηλότερη οικονομική ισχύ. Ποιους κλάδους έχει;
To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επιχειρεί να συμβάλει στην 
οικονομία με τη συγκρότηση ενός ελεύθερου, ευέλικτου, ανταγωνιστικού και σύγχρονου 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο θα προάγει τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας 
και αναδεικνύει τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών της 
ναυτιλίας, ως τις ατμομηχανές που θα οδηγήσουν στη βιώσιμη και αειφόρο οικονομική 
ανάπτυξη. Συγχρόνως, το ΕΒΕΠ συμμετέχει στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής 
για ένα δίκαιο, αξιόπιστο και σταθερό φορολογικό σύστημα, για τον περιορισμό της 
γραφειοκρατίας, την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα και, γενικότερα, τη δημιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση και την προώθηση ελληνικών και ξένων 
επενδύσεων. Για την επίτευξη των ανωτέρω, παρεμβαίνει καθημερινά με τεκμηριωμένες 
θέσεις και προτείνει κοστολογημένες λύσεις υποβάλλοντας υπομνήματα, 
πραγματοποιώντας συναντήσεις και παραστάσεις σε κάθε αρμόδιο φορέα και Οργανισμό, 
κυβερνητικούς παράγοντες, βουλευτές, αυτοδιοικητικές αρχές και πολιτικούς αρχηγούς.

Περάσαμε 2 χρόνια πανδημίας λόγω κορονοϊού, τι προσέφερε το ΕΒΕΠ στα μέλη του, σε 
ποιους τομείς επικεντρώθηκε, ποιες ενέργειες  έκανε;
Υπάρχουν πολλές ενέργειες που γίνονται, αλλά δεν χρειάζεται να λέγονται, αφού είναι 
ανταποδοτική υποχρέωση του ΕΒΕΠ να βοηθά τα μέλη του σε δύσκολες και πρωτόγνωρες 
περιόδους, όπως αυτή της πανδημίας με τα πολλαπλά lockdown. Το Επιμελητήριο καθ’ 
όλη την διάρκεια της «διαδρομής του» πριν την πανδημίας, αλλά και κατά την διάρκεια της 
παρείχε και παρέχει συμπυκνωμένη πληροφόρηση εφ’ όλων των θεμάτων επικαιρότητα 
που απασχολούν όλους τους επί μέρους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου 
εστιάζοντας στην παραγόμενη νομολογία που επηρεάζει το επιχειρείν. Το ΕΒΕΠ 
τοποθετήθηκε εγκαίρως επ’ αυτών και με σχετικές ανακοινώσεις που αναρτήθηκαν στον 
ιστότοπο του αλλά και διαχύθηκαν με δελτία τύπου ενημέρωσε όχι μόνο τα μέλη του, αλλά 
όλη την επιχειρηματική κοινότητα. Να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο έξαρσης της 
πανδημίας το Επιμελητήριο ενημέρωσε εγκαίρως και τα μέλη του για τις ρυθμίσεις που 
επέφερε το αρμόδιο οικονομικό επιτελείο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων 
ανεξαρτήτως μεγέθους, αλλά και για τα γενικότερα μέτρα που ελήφθησαν σε επίπεδο ΕΕ 
δεδομένης της σχέση του με φορείς, όπως επί παραδείγματι η ASCAME και η 
EUROCOMERCE.

Σε ομιλία σας παλαιότερα είχατε πει ότι «η Ευρώπη βρέχει χρήματα ,αλλά εμείς στην 
Ελλάδα κρατάμε ομπρέλα», για ποια κεφάλαια  εννοούσατε, ισχύει ακόμα;
Όχι δεν ισχύει πλέον και απόδειξη είναι τα 77 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και του 
ΕΣΠΑ 2021-27 που διεκδίκησε και δικαίως θα πάρει η χώρα μας. Επίσης για να μην 
παρεξηγηθώ δεν έχει σχέση αυτό που είχα πει τότε με το «λεφτά υπάρχουν», αλλά με το 
γεγονός ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ από τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια 
για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Το ΕΒΕΠ έχει συμπαραταχθεί με τους «μαχόμενους 
φορείς» κατά της γραφειοκρατίας, αλλά και εκείνων των διατυπώσεων που δημιουργούν 
προβλήματα κυρίως στην πρόσβαση των ΜμΕ στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι 
προφανές ότι το Επιμελητήριο υποστήριξε και υποστηρίζει την αναγκαιότητα αξιοποίησης 
όλων των δυνατών οικονομικών μέσων που παρέχονται μέσα από οικονομικές δράσεις 
και προγράμματα της ΕΕ αλλά και του Αναπτυξιακού Νόμου. Ο «χρόνος είναι χρήμα» 
συνηθίζουμε να λέμε στην Ελλάδα αλλά σε περιόδους κρίσιμες όπου η οικονομία και των 
ισχυρότερων- ποιο εύρωστων οικονομικά χωρών ταλανίζεται όπως στην παρούσα 
συγκυρία η σπατάλη χρόνου σε γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες είναι επικίνδυνη 
πολυτέλεια καθώς κρίνεται η επιβίωση πολλών επιχειρήσεων. Πρέπει να κατανοήσουμε 
επι τέλους τη σημασία της κυκλικότητας της οικονομίας για να δούμε πόσο επηρεάζεται 
όλο το σύστημα. Δεν έχει σημασία να ονομάσουμε τα κεφάλαια και τις πηγές τους, αλλά 
έχει ιδιαίτερη σημασία να κατανοήσουμε ότι αυτά τα κεφάλαια πρέπει και οφείλουμε να τα 
αξιοποιήσουμε στο έπακρο την κατάλληλη στιγμή.

Με ποιο τρόπο συμβάλλει το ΕΒΕΠ στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων;
Το ΕΒΕΠ έχει ταχθεί υπέρ της εξωστρέφειας ως στοιχείου βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επιβάλει στην 
επιχειρηματική κουλτούρα να ενυπάρχουν εξαγωγικές δραστηριότητες. Τα ελληνικά 
προϊόντα δεν στερούνται ποιοτικών χαρακτηριστικών σε σύγκριση με ομοειδή 
«ανταγωνιστικά» τους, ενώ, σε πολλές των περιπτώσεων, είναι και υπέρτερα. Ωστόσο, η 
εξαγωγική κουλτούρα, για μία σειρά λόγους που σχετίζονται με το περιβάλλον της 
ελληνικής οικονομίας, δεν καλλιεργήθηκε όσο θα έπρεπε. Αυτός ήταν και ο λόγος για μία 
εσωστρεφή πολιτική πωλήσεων στην εσωτερική αγορά η οποία θεωρείται λίγο ως πολύ 
«ελέγξιμη». Η εξωστρέφεια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να 
καλλιεργηθεί περισσότερο με τους νέους επιχειρηματίες να είναι «μπροστάρηδες» σε μία 
προσπάθεια εκπαίδευσης, τόσο για τους νέους στο επιχειρείν όσο και μετεκπαίδευσης για 
τους παλαιότερους επιχειρηματίες. Αν κάνουμε μία συνολική θεώρηση βασικό εργαλείο 
της παγκοσμιοποίησης είναι το διαδίκτυο στο οποίο πατάνε σήμερα ψηφιακές εφαρμογές. 
Ακριβώς εδώ είναι το «κλειδί». Οι ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα 
πρέπει να καταστήσουν ορατή την παρουσία τους στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές 
πλατφόρμες. Να παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους αλλά και τα προϊόντα τους, μη 
φοβούμενες να «εκτεθούν» σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η 
ψηφιοποίηση είναι ο «ακρογωνιαίος λίθος» τους εξαγωγικού πυλώνα στον οποίο θα 
πρέπει να στηριχθεί η ελληνική επιχείρηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παρουσία στο 
διαδίκτυο ενός προϊόντος μπορεί να «κουμπώσει» με ένα άλλο προϊόν άλλης επιχείρησης 
η οποία επίσης στοχεύει στις εξαγωγές και οι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις να 
«συνεργαστούν» παρουσιάζοντας ένα νέο ποιο ολοκληρωμένο προϊόν- πρόταση προς τον 
τομέα ενδιαφέροντος τους.

Ενεργειακός πληθωρισμός, πόσο βοηθούν τα νομοσχέδια;
Ο ετήσιος ενεργειακός πληθωρισμός της Ε.Ε. έφτασε στο 27% το 2022, συνεχίζοντας την 
ανοδική πορεία του, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat. Σημειώνεται ότι ο εν 
λόγω δείκτης είχε φτάσει στο -11% τον Μάιο του 2020 υπό το βάρος της πανδημίας και των 
χαμηλών τιμών, όμως μετά τον Φεβρουάριο του 2021 αυξήθηκε σταθερά μέχρι το 26% τον 
Νοέμβριο του 2021 και το 27% τον φετινό Ιανουάριο. Η Eurostat υπογραμμίζει επίσης ότι ο 
ενεργειακός πληθωρισμός είναι ο υψηλότερος ανάμεσα στον δείκτη τιμών καταναλωτή 
(HICP). Στους επιμέρους τομείς, το φυσικό αέριο ενισχύθηκε κατά 13,5% μηνιαίως και 
έφτασε σχεδόν στο 41% τον Ιανουάριο, ενώ τα καύσιμα ήταν στο +26% και ο ηλεκτρισμός 
στο +24%. Μεταξύ των κρατών-μελών, το Βέλγιο (67%) και η Ολλανδία (58%) είχαν τις 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Κ0ΡΚΙΔΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΙΡΗ ΠΑΠΑΓΕΡΟΘΕΟΥ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. 
ΤΗΣ  EUROCOMMERCE (ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ).

Ο κ. Βασίλης Κορκίδης Πρόεδρος ΕΒΕΠ 
και ΠΕΣΑ παραχώρησε  συνέντευξη στην  
Κλαίρη  Παπαγεροθέου και το ιστολόγιο 
Piraeus365.gr, για θέματα που αφορούν 
τον Πειραιά ,την οικονομία, το εμπόριο και  
το Επιμελητήριο.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ PIRAEUS 365 GR



www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS
418.05.2022    #23

υψηλότερες αυξήσεις ενεργειακού πληθωρισμού, ενώ ακολούθησαν οι Λιθουανία (43%), 
Εσθονία (41%) και Ελλάδα (40%). Όλοι μας ανησυχούμε για το πως θα εξελιχθούν  τα 
πράγματα όσον αφορά στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία 
στόχος είναι να υπάρξει ένα ευρωπαϊσμό σχέδιο δράσης για την απορρόφηση των 
κραδασμών στο ενεργειακό πεδίο. Ωστόσο έως ότου κλειδώσουν οι ευρωπαϊκές 
αποφάσεις στην κυβέρνηση καλούνται να επεκτείνουν τα μέτρα στήριξης για να 
προστατευτούν τα νοικοκυριά από το τσουνάμι  των ανατιμήσεων. Προτεραιότητα δίνεται 
στην παράταση του ενεργειακού πλέγματος στήριξης για όσο διάστημα απαιτηθεί, καθώς 
και ενός στρατηγικού σχεδίου για την ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας μας.

Πως θα ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων;
Αποτελεί μόνιμο «αντικείμενο μελέτης» το θέμα της ενίσχυσης της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων. Και τούτο γιατί το επιβάλουν οι καθημερινές συνθήκες που εναλλάσσουν 
βασικές παραμέτρους, που υπό άλλες συνθήκες, και όχι υπό την παρούσα συγκυρία με 
την Ρωσο-Ουκρανική σύρραξη, το ενεργειακό και τους έντονους κλυδωνισμούς της 
εφοδιαστικής, θα ήταν σταθερές. Σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον με πληθώρα 
ασύμμετρων απειλών η ενίσχυση της ρευστότητας απαιτεί ευελιξία, διορατικότητα και την 
συνεργασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην 
κυβέρνηση εξετάζουν εναλλακτικά μέτρα στήριξης, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τα 
δημοσιονομικά περιθώρια. Η μόνη αξιόπιστη πηγή αύξησης της ρευστότητας είναι η 
αύξηση της κατανάλωσης, του τζίρου και των κερδών των επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο  
«αφουγκράζεται» διαρκώς την αγορά καταγράφοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες και τα 
«θέλω της» προωθώντας προς το αρμόδιο οικονομικό επιτελείο ρεαλιστικές προτάσεις για 
την ενίσχυση της ρευστότητας με εγγυοδοτικά εργαλεία και «μικροδάνεια» με 
ελαστικότερα κριτήρια.

Ποια η γνώμη σας για τον ΕΝΦΙΑ των επαγγελματικών χώρων;
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13%, εκτός από μία μεγάλη ανάσα για τα νοικοκυριά, δίνει 
μεγάλη βοήθεια στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα με ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά 
ακίνητα, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος το οποίο υφίσταται 
το τελευταίο διάστημα. Με την ανακοίνωση διά στόματος πρωθυπουργού για την μείωση 
του ΕΝΦΙΑ, η κυβέρνηση αποδεικνύει, για μία ακόμη φορά, τη συνέπεια λόγων και έργων 
της, για σταθερή αθροιστική αποκλιμάκωση των φόρων και των εισφορών, με στόχο να 
τονώσει το διαθέσιμο εισόδημα όλων των νοικοκυριών και τη ρευστότητα των 
επιχειρήσεων. Η επιχειρηματικότητα χαιρέτισε την αναγγελία μείωσης του ΕΝΦΙΑ η οποία, 
με την εφαρμογή της, θα απαλλάξει την πλειοψηφία των μικρομεσαίων, και όχι μόνο, 
επιχειρήσεων από μία οικονομική επιβάρυνση σε χρονική συγκυρία, όπου η αγορά 
επιζητεί τις κατάλληλες οικονομικές παρεμβάσεις που θα συγκρατήσουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και την αγοραστική δυνατότητα των 
νοικοκυριών.

Η Κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι η Ελλάδα θα λάβει το ΕΣΠΑ 2021-2027, γνωρίζετε 
το πότε θα έρθει; Εσείς τι προτείνετε να γίνει στον Πειραιά από τον Δήμο και την 
Περιφέρεια με αυτά τα χρήματα; Θα υπάρξει κάποια επιδότηση για τις επιχειρήσεις;
Το ΕΣΠΑ 2021-2027 μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού 
για την προσεχή 6ετία. Επίσης μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τα 8 τομεακά 
και τα 13 περιφερειακά προγράμματα και να αποτελέσει βασικό πυλώνα του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού για την προσεχή 6ετία, προσαρμοσμένο στις ευρωπαϊκές 
κατευθύνσεις και στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ο σχεδιασμός του 
προγράμματος περιέχει πέντε στόχους πολιτικής, τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό 
μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις 
υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο δυναμικό, τις χωρικές επενδύσεις, καθώς και δύο 
ειδικούς στόχους για “Δίκαιη Μετάβαση” και “Τεχνική Βοήθεια”. Το στοίχημα, πάντως, για 
την Ελλάδα δεν είναι μόνο να μπορέσει να απορροφήσει το ευρωπαϊκό πακέτο, του ΕΣΠΑ, 
αλλά να το αξιοποιήσει κατάλληλα, σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας αλλά και αυτές που έχουν προκύψει «συγκυριακά» από την 
Ρωσω-Ουκρανική σύρραξη. Να θυμίσω ότι, στο παρελθόν, κονδύλια της ΕΕ για τις 
συνδυασμένες μεταφορές, λιμενικές και μεταφορικές υποδομές αξιοποιήθηκαν 
πλημμελώς, εν αντιθέσει με άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, οι οποίες σήμερα στηρίζουν την 
περαιτέρω ανάπτυξή τους στις βάσεις που τέθηκαν τότε, προβάλλοντας ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. Στο νέο ΕΣΠΑ υπάρχει πλέον μια νέα προσέγγιση στους τομείς αλιείας και 
ναυτιλίας. Αξίζει να δούμε αυτές τις «νέες πτυχές» καθώς στον Πειραιά αναπτύσσεται μια 
πλειάδα επιχειρηματικών δράσεων συναφών με την ναυτιλία και την αλιεία. Άρα υπάρχει 
ένα πεδίο επιδοτήσεων για επενδυτική αξιοποίηση της ναυπηγικής μας βιομηχανίας.

Το ΕΒΕΠ εκπροσωπεί τη Ναυτιλία, μιλήστε μας για το Ναυτιλιακό Cluster  που έχετε 
ιδρύσει;

Με την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη της πόλης του Πειραιά συνδέεται άμεσα με τον πλούτο 
της θάλασσας, μεταξύ των πρωταρχικών στόχων του Επιμελητηρίου είναι η αναβάθμιση 
της ευρύτερης περιοχής, ως κέντρου ναυτιλίας, όπου θα συγκεντρώνεται το σύνολο του 
ναυτιλιακού πλέγματος-συστάδας (Maritime-PortCluster), ώστε να μετατραπεί σε 
ανταγωνιστικό πόλο έλξης για την παγκόσμια ναυτιλία. Προς τούτο και από κοινού με την 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος συν-δημιουργήθηκε 
και αναπτύχθηκε το maritimehellas που επι της ουσίας αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή 
πλατφόρμα στην οποία παρουσιάζονται εταιρίες διαχείρησης εμπορικών πλοίων, 
ναυτιλιακή τεχνολογία, έρευνα και εκπαίδευση, θαλάσσιος τουρισμός, ναυτική παράδοση, 
εφοδιαστικά δύκτια και γενικά απεικονίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων του 
ναυτιλιακού και παραναυτιλιακού επιχειρείν. Ακόμα, με σειρά δράσεων του προωθεί τη 
βελτίωση της εξωστρέφειας της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής της Χώρας, 
εστιάζοντας στην εξαγωγή ελληνικών προϊόντων μεταξύ άλλων και μέσω του εφοδιασμού 
των κρουαζιερόπλοιων και των ποντοπόρων πλοίων. Προκειμένου δε να αντιμετωπίσει 
με δραστικό τρόπο τα θέματα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος και τα προβλήματα του 
ευαίσθητου και συναλλαγματοφόρου κλάδου της «Ναυπηγικής Βιομηχανίας» 
ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις που αφορούν στον κλάδο, λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για εκπόνηση μελετών, προτείνει λύσεις στους αρμόδιους φορείς και 
παρεμβαίνει δυναμικά, ενώ συμμετέχει με εκπροσώπους του σε ναυτιλιακά συνέδρια, 
καθώς και σε ομάδες εργασίας για επίλυση στοχευμένων ζητημάτων του χώρου. 
Επιπλέον, υλοποιεί με επιτυχία έργα κατάρτισης απασχολούμενων και ανέργων, 
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την αναβάθμιση και 
πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, κυρίως από τους κλάδους της 
Ναυπηγοεπισκευής. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι το Επιμελητήριο έχει τοποθετηθεί για το 
μέγα ζήτημα της αναζωογόνησης του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα ενώ έχει προτείνει 
και την δημιουργία διαλυτηρίου πλοίων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ώστε να καταστεί 
δυνατή η ανακύκλωση υλικών αλλά και επί της ουσίας υλοποίηση της «πράσινης» 
κυκλικής οικονομίας.

Υπάρχουν προβλήματα στην Αγορά, ποια η γνώμη σας για τα νέα μέτρα, τι ζητούν τα 
μέλη σας;
Σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον είναι φυσικό επόμενο να δημιουργούνται 
προβλήματα. Δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι σε κατάσταση οικονομικού 
πολέμου βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αγορές, με διάφορα σκοτεινά σενάρια να 
πρωταγωνιστούν σε επιμέρους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των 
εμπορικών δρώμενων. Η αποτύπωση της εικόνας, όπως διαμορφώνεται τις ημέρες αυτές, 
είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μολαταύτα η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μία σειρά μέτρων που 
κινούνται στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου με τελευταίο αυτό της αύξηση του 
κατώτατου μισθού. Οφείλουμε να συλλογιστούμε ότι η αύξηση αυτή αποτελεί μια 
επιπρόσθετη ώθηση στην κυκλική οικονομία που εν πολλοίς απαντά και σε ορισμένα από 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά εξ αιτίας της συμπίεσης των οικονομικών 
δυνατοτήτων των νοικοκυριών που αντανακλά στην κινητικότητα και ευρωστία των 
επιχειρήσεων. Οι «δείκτες αφερεγγυότητας» της αγοράς επιδεινώνονται μετά την αύξηση 
15% των επισφαλειών, κυρίως σε 16 κλάδους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που 
τοποθετούνται ως «συναλλακτικά αφερέγγυοι» ή υψηλής επικινδυνότητας. Από τους 
συνολικά 50 κλάδους που αναλύθηκαν οι 22 κλάδοι κατατάσσονται σε μέτριας 
επικινδυνότητας και υπόλοιποι 12 κλάδοι σε χαμηλής ή μηδενικής επικινδυνότητας. 
Ενδεικτικά, η ταξινόμηση των κλάδων δείχνει υψηλή επικινδυνότητα στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, ένδυση-υπόδηση, κοσμήματα, κλωστοϋφαντουργία, είδη 
πολυτελείας, εκπαίδευση, διασκέδαση, ναυπηγικό τομέα. Μέτριας επικινδυνότητας είναι η 
αγορά υπηρεσιών, ξενοδοχείων, υγείας, κέτεριγκ, διαχείριση κεφαλαίων, ακινήτων και 
τέλος χαμηλής επικινδυνότητας η αγορά χημικών, ενέργειας, καυσίμων, 
τροφίμων-ποτών, πλαστικών, τηλεπικοινωνιών και προϊόντων τεχνολογίας. Το εύρος της 
αύξησης των επισφαλειών το 2022 ανά κλάδο εκτιμάται μεταξύ 10-20% και πρέπει να 
αποφευχθεί ώστε να μην διευρυνθεί το ιδιωτικό χρέος που έχει ξεπεράσει τα 250 δις 
ευρώ.

Πόσο εύκολο είναι να βοηθηθεί οικονομικά μια επιχείρηση; Υπάρχουν ΕΣΠΑ, κάποια 
άλλα προγράμματα, ευνοϊκοί όροι  χρηματοδότησης από τράπεζες;
Η δημιουργία ευνοϊκού χρηματοδοτικού κλίματος για τη στήριξη των περίπου 820.000 
ΜμΕ στην Ελλάδα είναι βασικός στόχος κυβέρνησης, τραπεζών και επιχειρηματικότητας.
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 Η στάση των συστημικών τραπεζών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μεγέθυνση των 
βιώσιμων μικρομεσαίων «follow up», «start up» και «restart» επιχειρήσεων στη χώρα 
μας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των μηνιαίων τηλεδιασκέψεων του Υπουργού 
Οικονομικών με φορείς της αγοράς και διοικήσεις τραπεζών για τη συμβολή του 
τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με 
έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ΕΒΕΠ απέστειλε στα υπουργεία Οικονομικών 
και Ανάπτυξης, αλλά και τις τράπεζες, Έκθεση της Eurocommerce με όλα τα σχετικά 
πληροφοριακά στοιχεία. Στην έκθεση μάλιστα αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις, 
καθώς και το κόστος του τραπεζικού δανεισμού σε ΜμΕ, που επιχειρούν σε διαφορετικά 
κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Οι μικρομεσαίοι δεν είμαστε αρνητές της πραγματικότητας, 
γνωρίζουμε καλά πως από τις περίπου 720.000 ΜμΕ, μόνο οι 40.000 έχουν πρόσβαση στο 
τραπεζικό σύστημα, για διάφορους λόγους. Οι ελληνικές ΜμΕ αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα τόσο για την οικονομική μεγέθυνση όσο και για την απασχόληση. Ένα από τα 
σημαντικά προβλήματα των ΜμΕ είναι η ελλιπής χρηματοδότηση. Για τον λόγο αυτό, είναι 
αδήριτης σημασίας η διαμόρφωση χρηματοδοτικών θεσμών που να είναι αφιερωμένες 
στις ΜμΕ. Οι αναπτυξιακές τράπεζες για τις ΜμΕ είναι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί των 
οποίων η αποστολή είναι να υποστηρίξουν τις start-ups επιχειρήσεις αλλά και τις 
υφιστάμενες ΜμΕ τόσο με άμεσες, όσο και με έμμεσες χρηματοδοτικές υπηρεσίες. Έτσι, 
μια αναπτυξιακή τράπεζα, αντιμετωπίζει τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς μέσω της 
μόχλευσης δημοσίων πόρων, ευρωπαϊκών κονδυλίων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Η 
χρηματοδότηση μπορεί να πάρει αρκετές μορφές, χωρίς να εστιάζουμε μονομερώς στην 
άμεση μορφή της.Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό 
ρόλο ως «επιταχυντής» χρηματοδότησης για τις ΜμΕ. 

Σε πρόσφατη έκθεση του, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει πως σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. 
Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία, Σλοβακία) υπήρξε αύξηση σε νέα τραπεζικά δάνεια 
τα οποία κατευθύνθηκαν προς την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.  Η Ελλάδα για το 2020 
παρουσίασε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της νέας δανειοδότησης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων από τον τραπεζικό τομέα. Συγκριτικά με το 2019 τα νέα δάνεια προς τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά σχεδόν 180%. Το εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 
αύξησης εν μέρει οφείλεται στην πολύ χαμηλή βάση εκκίνησης: ο τραπεζικός δανεισμός 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα από το 2008 έως το 2019 βρισκόταν σε 
συνεχή πτώση. Ενδεικτικά, τα 3,5 δις ευρώ νέου δανεισμού προς μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις το 2020 από 1,25 δις ευρώ το 2019 ωχριούν μπροστά στα 12,5 δις ευρώ το 
2008. Ως εκ τούτου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα πρόσβασης στην χρηματοδότηση.

ΜΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ACHIEVE PERFORMANCE CONSULTING GROUP

ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙ Η ΤΕΧΝΗΤΉ
ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΈΣ; 

Οι συζητήσεις για την «Επανάσταση των Ρομπότ» είναι γεγονός και πράγματι υπάρχουν 
προβλέψεις ότι οι μηχανές θα διεκπεραιώνουν τις μισές από το σύνολο των εργασιών των 
ανθρώπων έως το 2025 (Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την 
«επέλαση» των μηχανών στην εργασία).
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση σταδιακά και στον τομέα της λογιστικής, που 
δεν αποτελεί εξαίρεση από αυτό το ραγδαίο κύμα αλλαγών που έχει ξεκινήσει ήδη. 
Η λογιστική είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες των εταιρειών. Ο τρόπος με τον 
οποίο η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην αλληλεπίδραση της πληροφορίας και των 
στοιχείων, δίνει τεράστιες προοπτικές για τον κλάδο. Η τεχνολογία θα μεταμορφώσει 
ολοκληρωτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και μαζί με αυτές και τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι και οι εταιρίες θα συναλλάσσονται μεταξύ τους. Η τεχνητή νοημοσύνη θα 
προσφέρει -αφού ξεπεραστούν οι δυσκολίες μετάβασης- στους λογιστές καλύτερη 
πρόσβαση σε μια σειρά πληροφοριών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και από έναν 
μεγαλύτερο αριθμό πηγών.
Η τεχνολογία θα δώσει πρόσβαση σε καλύτερα δεδομένα, αλλά οι λογιστές είναι αυτοί που 
θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες στον πραγματικό κόσμο για να 
παρέχουν κρίσιμες επιχειρηματικές κατευθύνσεις και συμβουλές βοηθώντας στην 
προνοητική λήψη βιώσιμων αποφάσεων.

Η σύντομη απάντηση είναι όχι! 
Η 4η βιομηχανική επανάσταση χαρακτηρίζεται από 
την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όρους 
υπολογιστικής ισχύος, αλγορίθμων ανάλυσης και 
δημιουργίας μαζικών δεδομένων (big data). Η 
μηχανική μάθηση (machine learning) και η 
τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) 
αλλάζουν τον τρόπο ανάλυσης δεδομένων. 

Στον πραγματικό κόσμο λοιπόν, οι τεχνολογίες που μετασχηματίζουν με γοργούς ρυθμούς 
τον κλάδο της λογιστικής και γενικότερα το χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα, δεν θα 
καταστήσουν σε καμία περίπτωση περιττό τον ανθρώπινο παράγοντα.
Ισχύει ότι εργασίες ρουτίνας ή χειροκίνητης διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων 
απειλούνται περισσότερο από τον αυτοματισμό. Αλλά οι κρίσιμοι ρόλοι που βασίζονταν 
στις ανθρώπινες δεξιότητες, όπως η παροχή συμβουλών, η λήψη αποφάσεων, η 
συλλογιστική, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση θα έχουν αυξημένη ζήτηση.
Η εταιρίες λογιστικής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους για να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια αλλαγή.
Οι λογιστές που ενστερνίζονται τις παρακάτω στρατηγικές εσωτερικής οργάνωσης και 
προετοιμασίας θα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να εδραιώσουν το ρόλο τους ως έμπιστοι 
σύμβουλοι προστιθέμενης αξίας. 
Χρειάζεται αφενός να αγκαλιάσουν και να εξοικειωθούν με την τεχνολογία αλλά 
παράλληλα να ενισχύσουν τον ρόλο τους ως έμπιστοι και πολύτιμοι επιχειρηματικοί 
σύμβουλοι των πελατών τους. Η δημιουργία αξίας μέσω των υπηρεσιών που παρέχουν 
είναι το κλειδί του μέλλοντος.  

Οι λογιστές δεν πρέπει ποτέ να υποτιμώνται. Οι εξειδικευμένοι λογιστές που εξελίσσονται 
και λειτουργούν προδραστικά θα κερδίσουν και θα προσθέσουν αξία στο πλαίσιο της 
τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. 
Οι άνθρωποι δημιουργούν ιδέες και χτίζουν επιχειρήσεις και οι λογιστές είναι απαραίτητοι 
ως αξιόπιστοι σύμβουλοι. 
Η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει, αλλά η δυναμική θα παραμείνει η ίδια και πιθανότατα θα 
ενισχυθεί.

Κλείνοντας, κάντε μια ευχή!
Χωρίς δεύτερη σκέψη, η ευχή μου είναι να τελειώσει ο 
φονικός και καταστροφικός πόλεμος στην Ουκρανία. Η ειρήνη 
πρέπει να επικρατήσει μεταξύ ομοθρήσκων λαών στην 
γειτονιά μας, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο ο σχεδιασμός 
της επόμενης μέρας ενός πολέμου, που δεν θα βρει νικητή, 
αλλά μόνο ηττημένους. Εύχομαι λοιπόν, ειρήνη, που είναι 
βασική προϋπόθεση της κοινωνικής και οικονομικής 
ευημερίας.

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!
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MYDATA: ΣΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
MYDATA
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ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ FINANCE PRO 

Ο Δημόσιος τομέας θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό των Εφοριών άριστα ώστε να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και στις νέες τεχνικές ελέγχου.
Επίσης η ΑΑΔΕ θα πρέπει σε συνεργασία με το ΟΕΕ, θεσμικό επιστημονικό όργανο των 
Οικονομολόγων-Λογιστών να βελτιώσει τα πιθανά μειονεκτήματα που προκύπτουν από 
τη λειτουργία της πλατφόρμας ώστε να τελειοποιηθεί η λειτουργία του Μydata .
Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να αντιληφθούν τα νέα δεδομένα και να 
επενδύσουν στη νέα τεχνολογία, στην εκπαίδευση και στην επιλογή καταρτισμένων 
στελεχών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην σωστή εφαρμογή του Μydata η 
οποία βοηθά την επιχείρηση σε καίρια σημεία όπως οι άμεσες επιστροφές φόρων και 
πιστωτικού ΦΠΑ.
Ένα ακόμη θετικό στοιχείο που αναδεικνύεται, αφορά στον τομέα των ελέγχων των 
επιχειρήσεων  που πλέον θα είναι στοχευμένοι και όχι γενικοί και επομένως θα οδηγούν 
στην αποβολή  από τον επιχειρηματικό τομέα των  παραβατικών επιχειρήσεων κάτι που 
σημαίνει μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού που ασκούν με την λειτουργία τους .

Οι Οικονομικοί Διευθυντές και οι προϊστάμενοι των λογιστηρίων θα πρέπει να φροντίσουν 
για την ανάλογη εκπαίδευση της ομάδας τους, ενώ παράλληλα  θα πρέπει να 
δημιουργήσουν ξεχωριστή ομάδα Mydata στο λογιστήριο τους αφού πλέον είναι ένα 
σημαντικό μέρος της εργασίας και πρέπει να αποφεύγονται τα λάθη. Επίσης και η επιλογή 
προσωπικού θα έχει πολύ περισσότερες δυσκολίες και απαιτήσεις από ό,τι μέχρι σήμερα 
γιατί χρειάζεται να επιλεγούν κατάλληλα άτομα  για το νέο αυτό τμήμα που προκύπτει. 
Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την σωστή εφαρμογή του Μydata  
είναι η εξασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων και η πληρέστερη  σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων καθώς και η ακριβής  ενημέρωση της διοίκησης της 
επιχείρησης για την πορεία αυτής. Τέλος ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι επίσης  ότι τα 
στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών παύουν να είναι απλοί καταχωρητές και 
διεκπεραιωτές  δεδομένων και γίνονται αναλυτές δεδομένων και σύμβουλοι του 
επιχειρηματία, κάτι που θα συμβάλει και στην γενικότερη ανάπτυξη  της επιχείρησης αλλά 
και της οικονομίας της χώρας. 
Τα λογιστικά γραφεία  θα πρέπει να φροντίσουν για την σωστή ενημέρωση τους στα νέα 
δεδομένα, την ορθή επιλογή κατάλληλων φορέων εκπαίδευσης στο Mydata, την σωστή  
κοστολόγηση των υπηρεσιών τους λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του όγκου της 
εργασίας, και συνιστάται η προσεκτικότητα  επιλογή του κατάλληλου επιστημονικού 
προσωπικού που θα επανδρώσει το γραφείο τους. Τα λογιστικά γραφεία με την σειρά τους  
θα πρέπει να ενημερώσουν τους πελάτες τους και να τους εξηγήσουν με απλό και 
κατανοητά τρόπο τι είναι το Mydata και τι αλλαγές συνεπάγεται. Φυσικά και σε αυτά είναι 
αναγκαίο να ορισθεί ένας συνεργάτης υπεύθυνος για  το Mydata. 
Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ στην ομάδα της λογιστικής εταιρείας BBC S.A. την οποία  
διευθύνω  και να ευχαριστήσω τα μέλη της για την εξαιρετική προσπάθεια που 
καταβλήθηκε το τελευταίο διάστημα, ώστε σήμερα να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε 
οποιαδήποτε επαγγελματική πρόκληση.

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

4.Μεριμνά για την άρση των βαρών (εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης) που 
εγγράφονται υπέρ του Οργανισμού, σε βάρος του δικαιούχου, κατά τη μεταβίβαση της 
κατοικίας ή του διαμερίσματος ή τη χορήγηση του δανείου (χορηγηθείσες παροχές επί τ. 
ΟΕΚ) και μέχρι την εξόφλησή τους από το δικαιούχο.
5.Διαθέτει το υπολειπόμενο απόθεμα κενών και αδιάθετων κατοικιών τ. ΟΕΚ ανά την 
επικράτεια σε αστέγους δικαιούχους.
6.Φροντίζει για τη διασφάλιση των εμπράγματων δικαιωμάτων (κυριότητας, βαρών) του 
Οργανισμού, των προερχομένων από τον τ. ΟΕΚ, στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
7.Φροντίζει για την παρακολούθηση, προστασία, τεκμηρίωση, διαχείριση του Μητρώου 
Γεωπληροφορίας τ. ΟΕΚ, δηλαδή των ακινήτων (καταστημάτων και αιθουσών 
συγκέντρωσης σε οικισμούς τ. ΟΕΚ, λοιπών κτιρίων κι αδόμητων γεωτεμαχίων) των 
προερχομένων από τον τ. ΟΕΚ.
8.Παρέχει στοιχεία πολεοδομικής τεκμηρίωσης σε δικαιούχους, που αφορούν σε 
στοιχεία και τεχνικά σχέδια του φακέλου οικοδομικής άδειας των ανεγερθέντων 
οικισμών τ. ΟΕΚ.
9.Παρέχει αντίγραφα δανειακών συμβάσεων για χορηγήσεις εξ ιδίων κεφαλαίων τ. ΟΕΚ, 
εκ του τηρούμενου αρχείου της Υπηρεσίας.

ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οπως όσοι γνωρίζουμε  ο ΟΑΕΔ διαδέχτηκε τον τέως 
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με το Ν.4144/2013 
(ΦΕΚ 88Α).
Απο τότε  η στεγαστική προστασία του εργατικού 
δυναμικού της χώρας συμπεριλαμβάνεται στους 
διευρυμένους σκοπούς του Οργανισμού.
Ας δούμε όμως τίς Υπηρεσίες που παρέχει για το  
θέμα αυτό ο ΟΑΕΔ:

Οι 4 βασικοί πυλώνες που αφορούν στη σωστή 
εφαρμογή του Μydata είναι :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ WORLDTAXIS , 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Λ.Π.

1.Εκδίδει τους οριστικούς τίτλους (συμβόλαια) μεταβίβασης κυριότητας εργατικών 
κατοικιών σε οικισμούς τ. ΟΕΚ ή μεμονωμένων και διάσπαρτων διαμερισμάτων 
(ΠΑΚΑΔΙ) ανά την επικράτεια, στους δικαιούχους τους.
2.Συντάσσει τις συστάσεις οριζόντιων αυτοτελών ιδιοκτησιών στους οικισμούς, στους 
οποίους εκκρεμεί η έκδοση των οριστικών παραχωρητηρίων.
3.Μεριμνά για τη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών σε 
οικισμούς τ. ΟΕΚ ή δανειοληπτών εξ ιδίων κεφαλαίων τ. ΟΕΚ. Για το σκοπό αυτό 
λειτουργούν εξειδικευμένες ψηφιακές εφαρμογές. 
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ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
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Κατ αρχάς η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου(δηλαδή το να 
συντηρεί τον εαυτό του ) ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 
ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό 
ή τεκμαρτό εισόδημα.
Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του φορολογούμενο ,της συζύγου του 
και των εξαρτώμενων μελών του λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :
α) η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ,με βάση τα τετραγωνικά μετρά της ιδιοκατοικουμένης 
ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας  
β)Η ετήσια αντικείμενη δαπάνη ,που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μετρά μιας ή 
περισσότερων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών ,καθώς και 
των βοηθητικών χώρων αυτών 
γ)η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκίνητου ιδιωτικής χρήσης 
Επισήμανση 1: Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το όποιο εκδίδεται από 
διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό ,καθώς και 
για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για 
κινητικά αναπήρους .
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους 
θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να 
οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα 
που είναι απαραίτητα για την μετακίνηση τους .
Επισήμανση 2: Στις περιπτώσεις εταιρειών , Ο.Ε, Ε.Ε. ,Ε.Π.Ε,Ι.Κ.Ε ,Α.Ε. ,Αστικών, καθώς και 
των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίες έχουν 
στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική 
δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των 
ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων, εταίρων ή κοινωνών ή μελών της 
κοινοπραξίας φυσικών προσώπων επιμεριζομένη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό 
συμμετοχής τους στην εταιρεία, προκειμένου περί ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή αστικών 
εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία.
Tων φυσικών προσώπων, μελών της Ε.Π.Ε,  επιμεριζόμενο μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό 
συμμετοχής του καθενός στην Ε.Π.Ε. όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της.
Των διαχειριστών της Ε.Π.Ε. που είναι και εταίροι της, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το 
ποσοστό συμμετοχής τους στην Ε.Π.Ε και των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, 
διοικητών Α.Ε. και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους, επιμεριζόμενη ισομερώς 
μεταξύ τους.
Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε  ή αστικών εταιρειών καθώς 
και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νομικά πρόσωπα, η αντικειμενική δαπάνη που 
προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή 
την κατοχή τους λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των φυσικών προσώπων που μετέχουν 
σε αυτά τα νομικά πρόσωπα.
Επισήμανση 3: Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής 
δαπάνης που προκύπτει με βάση αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του αλλοδαπού Νομικού 
προσώπου βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του γραφείου ή υποκαταστήματος ή 
πρακτορείου.

ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EΙΔΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΥ TAXISKEP.GR

 Επισήμανση 4: Αν ο φορολογούμενος και τα εξαρτώμενα μέλη του είναι κύριοι ή κάτοχοι 
και άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης , η αντικειμενική δαπάνη που 
προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής 
αντικειμενικής δαπάνης .
Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης το 
οποίο κύριος η κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο λογίζεται ως αντικειμενική  δαπάνη του γονέα 
που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχασε την γονική μέριμνα, του άλλου γονέα.
Επισήμανση 5: Αν μεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα 
πρόσωπα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν 
από τους συμβαλλομένους.
 Επισήμανση 6: Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων καθώς και για τις 
επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα 
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής 
δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη. 
Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών 
ιδιωτικής ή μικτής χρήσης , η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ,που αντιστοιχεί στο χρόνο 
χρησιμοποίησης αυτών βαρύνει το μισθωτή τους .
Επισήμανση 7: όταν η συγκυριότητα είναι πραγματική , η ετήσια αντικειμενική δαπάνη 
επιμερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου.
δ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τα 
ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ε) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς 
αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό
 η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό 
βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία 
67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των 
65 ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο 
στ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης 
ζ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας 
ή κατοχής του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του και τους βαρύνουν.
η) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για 
τον κύριο ή κάτοχο αυτής.
θ) οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων .

Οι φορολογούμενοι πολλές φορές ενώ μπορεί κατά την 
διάρκεια του έτους μην έχουν λάβει εισόδημα  
καλούνται να καταβάλλουν υψηλό φόρο.
Η απάντηση στο ερώτημα γιατί οφείλω φόρο αφού δεν 
παρουσιάζω εισοδήματα είναι η εξής :Τεκμήρια
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΑΝΕ ΕΠΙΜΟΝΑ ΛΥΣΕΙΣ!

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

18.05.2022    #22

Τα ερωτήματα που μας απασχολούν έντονα αυτή την περίοδο συνοψίζονται στους εξής 
προβληματισμούς:
Ερώτημα πρώτο: Άραγε η εκάστοτε πολιτική ηγεσία γιατί δεν δίνει λύσεις σε χρόνια 
ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο;
Ερώτημα δεύτερο: Οι άνθρωποι που μας αντιπροσωπεύουν θεσμικά, επιτελούν το έργο 
για το οποίο είναι επιφορτισμένοι με αποτελεσματικότητα;
Ερώτημα τρίτο: Πότε ο κλάδος μας θα πάψει να είναι τόσο κατακερματισμένος, έτσι ώστε 
να μπορεί να πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα, στην διεκδίκηση των θεμάτων που τον 
ταλανίζουν;
Ερώτημα τέταρτο: Ο κώδικας δεοντολογίας επαγγελματιών λογιστών εφαρμόζεται στην 
πράξη ή αποτελεί ένα απλό κείμενο που κανένας δεν το εφαρμόζει με τη δέουσα 
επιμέλεια;
Ερώτημα πέμπτο: Ο κακός ανταγωνισμός και η έλλειψη επαγγελματισμού στο χώρο μας, 
προκειμένου να είμαστε αρεστοί στους πελάτες, έως πότε θα συνεχίσει να εκφράζει ένα 
αξιοσημείωτο ποσοστό συναδέλφων;
Πριν επιχειρήσω να προσεγγίσω τα παραπάνω καίρια ερωτήματα που μας απασχολούν 
διαχρονικά και έντονα, θα ήθελα από τη σκοπιά μου να προτρέψω όλους τους αγαπητούς 
συναδέλφους να μην το βάζουν ποτέ κάτω, να μην απελπίζονται και να συνεχίζουν να 
δίνουν τις μάχες τους, για την καλυτέρευση τόσο των προσωπικών, όσο και των 
συλλογικών τους αναγκών.
Άλλωστε όπως είπε και ο M.PROUST, το ταξίδι της ανακάλυψης δε σημαίνει να 
ψάχνεις καινούρια πράγματα, αλλά να έχεις καινούρια μάτια!
Προσέγγιση πρώτη: Όλες οι πολιτικές ηγεσίες, ανεξαρτήτως χρωμάτων και ιδεολογιών, 
ακολουθούν ένα δημοσιονομικό πρόγραμμα, βασιζόμενο σε αριθμούς, εθνικές και 
διακρατικές συμφωνίες, αλλά και συγκερασμό διαφορετικών τάσεων και ικανοποίηση 
αιτημάτων ποικίλλων ομάδων συμφερόντων.
Ειδικά δε, τα τελευταία χρόνια, η όποια πολυπλοκότητα άσκησης εξουσίας, συνοδεύτηκε 
και από αυξημένη δημοσιονομική και ελεγκτική πειθαρχία μέσω των προγραμμάτων 
στήριξης από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς. Κάθε πολιτική ηγεσία λοιπόν, μέσα 
στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών και ευρύτερων και πολύπλοκων ισορροπιών, 
οφείλει να δίνει λύσεις στα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου, αλλά και της κάθε 
ταξικής και επαγγελματικής ομάδας, ξεχωριστά.
Ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι καμία διοίκηση δεν κατάφερε ποτέ να λύσει όλα τα 
ζητήματα των επαγγελματικών ομάδων. Το σημαντικότερο θέμα εδώ για τις πολιτικές 
ηγεσίες είναι να μάθουν πρώτα να ακούνε τα αιτήματα, να τα εξετάζουν με προσοχή και 
μετέπειτα επιλέγοντας τα κατάλληλα στελέχη να δίνουν και τις βέλτιστες λύσεις. Από την 
αποτελεσματικότητα τους άλλωστε, θα κριθούν και αυστηρά από όλους μας. Η επίλυση 
λοιπόν των ζητημάτων του κλάδου μας, είναι και θα είναι μια δυναμική και αμφίδρομη 
διαδικασία, στην οποία οι ιθύνοντες οφείλουν να δώσουν  τεκμηριωμένες λύσεις και 
απαντήσεις.
Προσέγγιση δεύτερη: Σε οποιοδήποτε επαγγελματικό και κλαδικό ζήτημα υφίστανται τόσο 
αντικειμενικές, όσο και υποκειμενικές εν γένει προσεγγίσεις. Η απάντηση σε αυτό το 
ερώτημα, σίγουρα περνάει μέσα από την οπτική καθενός από εμάς. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι όπως και η πολιτική ηγεσία εκλέγεται από τους πολίτες, έτσι και οι εκπρόσωποι οι δικοί 
μας, αλλά και κάθε επαγγελματικού κλάδου, ψηφίζονται από εμάς τους ίδιους.

Η ευθύνη λοιπόν για τη σωστή η μη εκπροσώπηση μας, δεν αναλογεί μόνο στους 
εκπροσώπους μας, αλλά πρωτίστως στον καθένα από εμάς, θυμίζοντας μας για πολλοστή 
φορά και την έννοια της ατομικής ευθύνης.
Προσέγγιση τρίτη: Ο κλάδος των οικονομολόγων- λογιστών είναι αδιαμφισβήτητο ότι 
θεωρείται κατακερματισμένος. Από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν 
υφίσταται στις τάξεις μας και πλουραλισμός ιδεών, τάσεων, συλλόγων, ενώσεων και 
επαγγελματικών φορέων. Θα ήταν ανόητο, διεκδικώντας το αλάθητο, να ισχυριστώ πως 
θα ήταν προτιμότερο ο κλάδος να ήταν λιγότερο κατακερματισμένος, γιατί έτσι θα υπήρχε 
μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι κάτι που θα το κρίνει ο ιστορικός 
του μέλλοντος..
Σε κάθε περίπτωση, η ορθή διαχείριση των κλαδικών ζητημάτων από τους εκπροσώπους 
μας και η αποτελεσματική μας παρέμβαση στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων που 
μας αφορούν, επηρεάζονται από την υφιστάμενη διάρθρωση δυνάμεων μας, αλλά και τον 
καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ποτέ δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη, χωρίς την ατομική.
Προσέγγιση τέταρτη: Ο κώδικας δεοντολογίας των λογιστών αποτελεί μια ισχυρή 
κλαδική διάταξη, με τα όποια καλά ή άσχημα διαθέτει, όπως και η κάθε διάταξη άλλωστε. 
Το αν εφαρμόζεται στην πράξη ή καταστρατηγείται, εξαρτάται ξεκάθαρα από την δική μας 
δράση και υπευθυνότητα και μόνο. Κανένα κείμενο νόμου ή διάταξης δε θα είναι 
«ζωντανό» στην πράξη αν δεν εφαρμόζεται. Είναι άλλο πράγμα να επιδιώξουμε την 
αλλαγή ή τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα δεοντολογίας μας και άλλο ζήτημα να μην 
εφαρμόζουμε καν το υφιστάμενο πλαίσιο.
Θεωρώ πως είναι ανούσιο να πιστεύουμε πως όταν πεθάνει η «κατσίκα του γείτονα», 
εμείς θα αναρριχηθούμε και θα τονώσουμε την ματαιοδοξία μας. Το γενικό συμφέρον του 
κλάδου δε θα μπορέσει ποτέ να πάρει σάρκα και οστά, αν ο κάθε επαγγελματίας 
ξεχωριστά, δεν τιμήσει το επάγγελμα του, σεβόμενος τόσο τους συναδέλφους του, όσο και 
τους πελάτες του.
Προσέγγιση πέμπτη: Σε κάθε κλάδο, έτσι και στον δικό μας, ανέκαθεν υπήρχαν και θα 
υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες. Είναι ρομαντικό και συνάμα ουτοπικό να 
θεωρήσουμε ότι αυτή η κατάσταση, η οποία πηγάζει από την ανθρώπινη φύση, θα πάψει 
να υφίσταται. Το ζήτημα εδώ δεν είναι να κάνουμε μόνο την παραπάνω διαπίστωση, αλλά 
με συντονισμένο και παρεμβατικό τρόπο, να προσπαθήσουμε να βρούμε και τις 
κατάλληλες λύσεις για τον ουσιαστικό περιορισμό του φαινομένου αυτού.
Καμία σοβαρή λύση, κατά την άποψη μου δεν πρόκειται να βρεθεί, αν δεν 
συνειδητοποιήσουμε, ότι σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, το μοναδικό αντίδοτο για αυτά 
τα ζητήματα είναι η θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος και η συμμετοχή όλων μας 
ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου, θωρακισμένου με κανόνες και δομές 
ελέγχου.
Η ατομική μας ευθύνη λοιπόν, αν πρυτανεύσει σα κοινή λογική, θα μας φέρει και ένα 
βήμα πιο κοντά στη δικαίωση και την επίλυση χρόνιων αιτημάτων μας προς την διοίκηση.
Ο άνθρωπος πάντα κάνει και τη διαφορά!
Ας κάνουμε την αυτοκριτική μας, ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη και ας προσπαθήσουμε να 
βελτιώσουμε τα του δικού μας οίκου πρώτα…
Όταν λοιπόν τακτοποιήσουμε το δικό μας σπίτι, μετά θα φτιαχτεί και το συγκρότημα των 
κατοικιών και λίγο αργότερα και ολόκληρη η πόλη..
Η ισχύς εν τη ενώσει..

Όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου μας, ιδιαίτερα 
το τελευταίο χρονικό διάστημα της πανδημίας, 
νιώθουμε μια εξάντληση διάχυτη γύρω μας και 
προπάντων μια απογοήτευση.
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
NEW ACCOUNTS AE.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ;

Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 διαβάζουμε 
το εξής:
Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής 
εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, 
εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Πώς εφαρμόζει η φορολογική αρχή αυτόν τον νόμο; Ως εξής: Αν υποβληθεί εκπρόθεσμη 
τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου κατόπιν κοινοποίησης εντολής  
ελέγχου χωρίς να προκύπτει φόρος, τότε επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζει το άρθρο 54, 
δηλαδή 100 ευρώ. 
Που βασίζεται η φορολογική αρχή για να επιβάλλει πρόστιμο 100 ευρώ στις εκπρόθεσμες 
τροποποιητικές ΦΠΑ μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου, παρά τα όσα αντίθετα ορίζει 
το άρθρο 54; Στην ΠΟΛ. 1119 του 2018. Τι λέει αυτή η ΠΟΛ; Ότι βάσει του Ν.4512 του 2018 
όταν οι εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται μετά από κοινοποίηση εντολής ελέγχου, το 
πρόστιμο από οριζόντιο (500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία και 250 για απλογραφικά 
βιβλία), ανεξαρτήτως ύψους φόρου και ημερών καθυστέρησης (πρόστιμο του άρθρου 54), 
γίνεται αναλογικό στο 50% του φόρου ή και σε μικρότερο υπό προϋποθέσεις (πρόστιμα 
των άρθρων 58, 58α ή 59). Αν μάλιστα πληρωθεί εντός 30 ημερών προβλέπεται έκπτωση 
του προστίμου κατά 60%.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν μια ΙΚΕ ξεχάσει ένα χαρτόσημο των 10 ευρώ και το 
υποβάλλει μετά από καθυστέρηση μίας ημέρας, θα της επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ. 
Αν προκειμένου να γλιτώσει το πρόστιμο η εταιρεία δεν υποβάλλει την δήλωση φόρου 
χαρτοσήμου και της κοινοποιηθεί έλεγχος οποτεδήποτε, ακόμα και μετά από 4 χρόνια, 
το πρόστιμο από 500 ευρώ, θα μειωθεί στα 5 ευρώ (το 50% του φόρου) και μάλιστα αν 
το πρόστιμο πληρωθεί εντός 30 ημερών, θα γίνει 2 ευρώ.
Αυτό, αν και παράλογο, παραμένει νόμιμο. Οι βουλευτές το 2018 το θεώρησαν καλό και το 
ψήφισαν ως νόμο του κράτους. Η παρούσα βουλή προφανώς θεωρεί την διάταξη σωστή 
και δεν την αναιρεί.
Στο άρθρο αυτό όμως μιλάμε για μια περίπτωση που το κράτος παρανομεί, γιατί επιβάλλει 
πρόστιμο 100 ευρώ σε τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ που δεν έχουν φόρο, όταν έχει 
προηγηθεί εντολή  ελέγχου και ο λόγος που το κάνει είναι γιατί ερμηνεύει τις διατάξεις 
αποδίδοντας ακριβώς αντίθετο νόημα από αυτά που γράφει ο νόμος. 
Η εγκύκλιος 1119 του 2018, στα τελευταία εδάφια της περίπτωσης β. του κεφαλαίου 1.1. 
εξηγεί ότι όταν η διαφορά του φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση δεν 
ξεπερνά το 5% σε σχέση με την αρχική, τότε αντί του αναλογικού προστίμου (50% στην 
διαφορά), επιβάλλεται το οριζόντιο πρόστιμο του άρθρου 54. Ομοίως, το πρόστιμο του 
άρθρου 54 ΚΦΔ επιβάλλεται και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό φόρου για 
καταβολή (μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις). Τι πρόστιμο προβλέπει το άρθρο 54 σε 
τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ όταν η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα; Μηδέν. 
Τίποτα. Δεν προβλέπει πρόστιμο και το λέει ρητά. Η φορολογική αρχή όμως επιβάλλει 
πρόστιμο 100 ευρώ.
Αν ο νομοθέτης θέλει να επιβάλλει πρόστιμο 100 ευρώ σε τροποποιητικές ΦΠΑ μηδενικές 
ή πιστωτικές που έχουν υποβληθεί κατόπιν εντολής ελέγχου, θα πρέπει να το πει ρητά. 

Αυτή τη στιγμή αυτό που λέει είναι ότι όταν οι εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται 
κατόπιν κοινοποίησης ελέγχου, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54, αλλά τα 
πρόστιμα των άρθρων 58, 58α και 59, αν όμως οι εκπρόθεσμες είναι μηδενικές ή η 
διαφορά φόρου από την αρχική είναι μικρότερη του 5% επιβάλλονται τα πρόστιμα του 
άρθρου 54. Το άρθρο 54 όμως, επαναλαμβάνω, δεν επιβάλλει πρόστιμα στις 
τροποποιητικές ΦΠΑ αν η αρχική έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν κάνει καμία 
απολύτως διάκριση για το αν υποβάλλονται πριν ή μετά από κοινοποίηση ελέγχου. 
Έχω αντιμετωπίσει αυτήν την περίπτωση στην πράξη. Παρέθεσα τα επιχειρήματά μου 
στους ελεγκτές και μου είπαν ότι έχω δίκιο. Πράγματι παραδέχτηκαν ότι δεν είναι 
λογικό να επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54, ήτοι 100 ευρώ, σε περιπτώσεις που 
το ίδιο το άρθρο 54 αναφέρει ρητά ότι δεν προβλέπεται κανένα πρόστιμο. Ταυτόχρονα 
όμως μου είπαν ότι το πρόστιμο προκύπτει από το σύστημα και στο σύστημα δεν 
μπορούν να επέμβουν, οπότε η μόνη λύση είναι η επιχείρηση να κάνει ενδικοφανή 
προσφυγή. Ωστόσο η ενδικοφανής προσφυγή κοστίζει περισσότερο από το πρόστιμο και 
συχνά οι επιχειρήσεις προτιμούν να πληρώσουν το άδικο πρόστιμο, από το να 
πληρώσουν περισσότερα σε δικηγόρους ώστε να δικαιωθούν.
Είναι καθήκον όλων όσων ασχολούμαστε με τα φορολογικά, είτε από την πλευρά των 
φορολογούμενων και των επιχειρήσεων, είτε από την πλευρά του κράτους, να τονίσουμε 
ότι αυτή η κατάσταση δεν βγάζει πουθενά. Η ανασφάλεια δικαίου είναι διάχυτη. Το να είναι 
μια επιχείρηση φορολογικά συνεπής στην εντέλεια είναι ακατόρθωτος άθλος. Ακόμα και 
αν τον καταφέρει όμως, το να αντιμετωπίζεται από τις φορολογικές αρχές ως συνεπής 
είναι όνειρο απατηλό. Αν δεν λυθεί αυτό, τα έσοδα του κράτους δεν θα είναι ποτέ αυτά 
που πρέπει ενώ οι φορολογικές διαδικασίες θα επιβαρύνουν σημαντικά το οικονομικό 
περιβάλλον. Πρέπει κάποτε να πάψουμε να συμπεριφερόμαστε ως οικονομικά 
αναλφάβητοι και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν 
είναι μόνο ζήτημα υγειούς οικονομικού περιβάλλοντος και αύξησης των 
δημοσιονομικών εσόδων. Είναι πρωτίστως ζήτημα δημοκρατίας και δικαιοσύνης.  
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ΚΥΡΙΑΚΉ ΔΙΟΝΈΛΛΗ
A.C.I.S CONSULTING SA, ASSISTANT MANAGER 

ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Ας δούμε όμως μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τα ΓΕΜΗ
Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ  ΓΕΜΗ: 
Φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα 
Εξαιρούνται: o Ο αγρότης ο οποίος πουλά ο ίδιος τα προϊόντα του o Ο εκτελωνιστής χωρίς 
οργανωμένη επιχείρηση o Ο ζωγράφος, γλύπτης , συγγραφέας o Ο γιατρός, δικηγόρος, 
συμβολαιογράφος o Ο οδηγός ΤΑΧΙ με ‘μπλοκάκι’ και όχι με σύμβαση εργασίας 2 o Ο 
εκμεταλλευτής ΤΑΧΙ εφόσον έχει μόνο ένα 
Νομικά πρόσωπα 
Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης 
στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύσταση της έγινε κατά το ελληνικό 
δίκαιο, δηλαδή:
*  Η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή και κατά μετοχές) εταιρεία, 
*  Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία o 
* Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης o  
* Η ανώνυμη εταιρεία o 
* Ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο    αλληλοασφαλιστικός και ο 
πιστωτικός συνεταιρισμός 
2. Ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα 
3. Ευρωπαϊκές εταιρείες εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα 
4. Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα 
5. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες με έδρα σε κράτος –μέλος της ΕΕ 
6. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες νομική μορφή ανάλογη με αυτές που ορίζονται στις κοινοτικές Οδηγίες και έδρα 
σε Τρίτη χώρα 
7. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην Ελλάδα άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην 
αλλοδαπή και δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες 
8. Υποκαταστήματα που διατηρούν στην Ελλάδα όλοι οι ημεδαποί υπόχρεοι 
Β.ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
Το ΓΕΜΗ λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.businessportal.gr και 
περιλαμβάνει τα εξής:
 1. Το Ελληνικό Μητρώο Εμπορικής Δημοσιότητας, κατά τα οριζόμενα στις ευρωπαϊκές 
οδηγίες περί εταιρικού δικαίου. (Οδηγία 2009/101/ΕΚ) 
2. Την Ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, από την 
οποία μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες η επιχείρηση, οι μέτοχοι, η Δημόσια Διοίκηση, 
οι τρίτοι, οι Τράπεζες (επέλευση έννομων αποτελεσμάτων συγκεκριμένων πράξεων)
 3. Το Όργανο στατιστικής ανάλυσης και μέσο προστασίας των τρίτων και για τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα 
Πλεονεκτήματα του ΓΕΜΗ: 

Το ΓΕΜΗ δημιουργήθηκε με τον νόμο Ν3419/2005 
και η λειτουργία του ξεκίνησε υο 2011 με τον νόμο ν
3853/2010
Στην πράξη αποδείχθηκε μια υπηρεσία που 
εξυπηρετεί άμεσα που δίνει λύσεις όπου χρειάζεται 
και νομίζουμε ότι αποτελεί υπόδειγμα για το πώς θα 
πρέπει στο μέλλον να λειτουργεί το δημόσιο

Γ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΡΑΦΕΤΑΙ 
Κάνουμε την διαδικασία εγγραφής και η πιστοποίηση της γίνεται μόλις λάβουμε τον  
Αριθμό  Γ.Ε.ΜΗ.
1. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων  στο Γενικό 
Ευρετήριο Επωνυμιών, στη Μερίδα και στο Φάκελο.
2. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. 
χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. είναι μοναδικός  και 
παραμένει ο ίδιος και μετά το μετασχηματισμό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την 
επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός 
υποκαταστημάτων του ίδιου αλλοδαπού  οι αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών θα πρέπει να 
εμπεριέχουν κοινά στοιχεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ . Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:
α. σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β. σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
γ. σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο,
δ. στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και
ε. στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

Αυτά τα μητρώα αφορούν την επέκταση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και 
διαδικασιών απο το ΓΕΜΗ και είναι τα εξήε

Στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. τηρείται  Μητρώο Μη Εμπορικής 
Οικονομικής δραστηριότητας 
Σε αυτό γράφονται οι εξης:
 Τα σωματεία των άρθρων 78 – 107
 Τα ιδρύματα των άρθρων 108-121 
 Οι επιτροπές εράνων των άρθρων 122-126
 Οι αστικές εταιρείες των άρθρων 741-784

Το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του 
Γ.Ε.ΜΗ., όπου καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι κατοχυρωμένες επωνυμίες 
και οι διακριτικοί τίτλοι των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν είτε εμπορική 
είτε οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα.

 Συγκροτείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) στο οποίο 
εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική 
δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους 
κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών: 
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, 
Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, 
Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος 
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ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

(Προδημοσίευση από το βιβλίο της Εύας 
Λιλιοπούλου
«ΑΓΡΟΤΕΣ 2022: Φορολογία-Ασφάλιση – myDATA», 
το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες μέρες – Σελίδες 312 – 
Τιμή 25 Ευρώ )

Τόκοι και Έξοδα Τραπεζών (Κεφ. 5.6 )
Τα δάνεια μπορεί να αφορούν καλλιεργητικά, δάνεια για αγορά αγρών, αγροτικού 
εξοπλισμού, όχι όμως και καταναλωτικά ή αγοράς/επισκευής της κατοικίας σας. Ο 
σκοπός του δανείου αναγράφεται στην  σύμβαση που έχει υπογράφει με την Τράπεζα. Για 
την καταχώρηση της δαπάνης μπορούμε να ζητήσουμε, σχετική βεβαίωση από την 
Τράπεζα.
Επισήμανση 
« 2. Όπως έγινε δεκτό με την ΠΟΛ.1076/26.3.2015, οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 
4172/2013 εφαρμόζονται μόνο όταν τις οικείες δαπάνες πραγματοποιούν φυσικά 
πρόσωπα, ως ιδιώτες και όχι στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
όπου οι σχετικές αγορές έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά τους αρχεία.
Συνεπώς, οι καταβληθείσες δόσεις επιχειρηματικών δανείων που έχουν καταχωρηθεί 
στα λογιστικά αρχεία των ατομικών επιχειρήσεων και αφορούν σε δανειακές συμβάσεις 
που συνήψαν τα εν λόγω πρόσωπα για επιχειρηματικούς σκοπούς, δεν αποτελούν 
δαπάνη απόκτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 (περίπτωση στ' της παρ. 1 του 
άρθρου αυτού), οπότε δεν θα αναγράφονται στους κωδικούς 727-728 του εντύπου Ε1.
«Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των ανωτέρω είναι θέμα πραγματικό και ανήκει στην 
εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ο οποίος, εξετάζοντας τα 
πραγματικά στοιχεία και παραστατικά θα κρίνει αν τα ποσά των εν λόγω δανειακών 
συμβάσεων αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια και αν έχουν τηρηθεί οι υπόλοιπες 
προϋποθέσεις (σκοπός χορήγησης του δανείου, τεκμηρίωση βάσει των λογιστικών 
αρχείων, καταχώριση των τόκων στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, κ.λπ.).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δόσεις που καταβάλλονται από τα παραπάνω πρόσωπα 
στα πλαίσια συμβάσεων που χαρακτηρίζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ως «δάνεια 
κεφαλαίου κίνησης» ή ως «σύμβαση πίστωσης δι' ανοιχτού λογαριασμού»». 
( ΠΟΛ.1034/2017 )

Εξώφυλλο  του βιβλίου : 

Περιεχόμενα του βιβλίου : 
Το περιεχόμενο του βιβλίου αναπτύσσεται σε τρείς ενότητες και σε 15 κεφάλαια : 
Ενότητα Πρώτη: Φορολογία και Αγρότες

Κατηγορίες με βάση την φορολογία εισοδήματος – Φορολογικό Έντυπο Ε3
Κατηγορίες με βάση την συμμετοχή σε Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ) /Μερίσματα από Α.Σ

(Μ.Α.Α.Ε.)
Προϋποθέσεις ένταξης/Φορολογικό Πλεονέκτημα του «Επαγγελματία αγρότη»

Κατηγορίες/Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες του  ειδικού καθεστώτος /Μετάταξη αγροτών 
από το ένα καθεστώς στο άλλο /Υποβολή δήλωσης μεταβολών /Δήλωση αποθεμάτων 
μετάταξης / Συντελεστές ΦΠΑ/Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων (ΦΠΑ 
και Λογιστικός χειρισμός)/Αγρότες και Φ.Π.Α Prorata

Κατηγορίες αδειών/Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας/ Καθορισμός 
τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης 

Λογιστικά Πρότυπα»
«Τιμολόγιο »/ «Τιμολόγιο Αγοράς » ή "Τίτλος Κτήσης"/«Εκκαθάριση»/ 
«Αυτοτιμολόγηση »/«Ειδικό στοιχείο» για κάθε παράδοση αγροτικών προϊόντων και 
παροχή αγροτικών υπηρεσιών/Παραστατικά Ελαιοτριβείου /Διήμεροι μικροί 
αποσταγματοποιοί 

Βεβαίωση Επαγγελματία Αγρότη /Βεβαίωση για ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων 
/Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ/Ο.Γ.Α /Δήλωση ΟΣΔΕ 

στοιχεία
Αλιείς - πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων /Κάτοχοι αγροτικού αυτοκίνητου/ Ασφαλισμένοι 
στον ΟΓΑ/ΕΦΚΑ /Επίμορτη αγροληψία (Σεμπρικά)/Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας 
κληρονόμων

Εισαγωγικός  Πίνακας (Στοιχείων)
Πίνακας 2 - Πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν Αγρότες
Πίνακας Β'. Πληροφοριακά Στοιχεία Επιχείρησης
Στοιχεία εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα στο έντυπο Ε3

Ποια θεωρούνται Έσοδα «αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας» /Εισόδημα από 
εκμετάλλευση αγροτικών φωτοβολταϊκών /Έσοδα από διανομή «πλεονάσματος» 
συνεταιρισμού/Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος /Ποια δεν 
θεωρούνται Έσοδα "αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας" αλλά έσοδα από 
"επιχειρηματική δραστηριότητα"/Μερισμός των κοινών δαπανών 

Αναλυτικός κατάλογος με αναλυτικές παραπομπές / Έξοδα (Δαπάνες) που δεν 
αναγνωρίζονται φορολογικά ή αναγνωρίζονται υπό προϋποθέσεις / Έξοδα/Δαπάνες: - 
Καυσίμων-Σίτισης εργατών-Ηλεκτρικής Ενέργειας-Δακοκτονία/Τόκοι και Έξοδα 
Τραπεζών /«Μητρώο Παγίων » - Αποσβέσεις – Πωλήσεις Παγίων /Συντελεστές 
Αποσβέσεων /Απόσβεση Επιχορηγηθέντων Παγίων /Πωλήσεις Παγίων / 
Τεκμήρια αγοράς Παγίων/Καταστροφή παγίων 

βιβλία» (Α.1293/2019 ) και αφορά αγρότες.

Πίνακας Γ΄1 - Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν / Πίνακας Γ΄2 - Αγροτικές Επιδοτήσεις – 

Οικονομικές Πληροφορίες (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία) / Πίνακας Δ'- Οικονομικά 
Δεδομένα Επιχειρήσεων (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)/ Πίνακας ΣΤ'- Προσδιορισμός 
Φορολογητέων Κερδών Ατομικών Επιχειρήσεων (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)

ΑΓΡΟΤΕΣ 2022 :
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ  ΈΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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Ενότητα Δεύτερη : Ασφάλιση και Αγρότες

Ενότητα Τρίτη: «myDATA» και Αγρότες

ΕΝΦΙΑ: ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ; ΤΙ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΜΕ;

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

Ας δούμε τον τρόπο αποπληρωμής του που έχει ως εξής :

Ας θυμηθούμε τι εκπτώσεις ισχύουν φέτος :
Με κριτήριο με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας

Με κριτήριο το εισόδημα έκπτωση 50% στις εξής περιπτώσεις :

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ:

Οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς πρόστιμο έως τον Ιούλιο, με 
την προϋπόθεση ότι  το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό.

ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ :
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΣΕ ΠΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ

MACCFIN ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜ- ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ 

1. Μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού στην Ελλάδα
Η ελληνική κυβέρνηση θέσπισε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας.  Μέχρι και το Μάιο του 2021 είχαν ανακοινωθεί 1205 
εγκύκλιοι και 20 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Από αυτές οι 223 αφορούσαν 
φορολογικά μέτρα, 201 εργασιακά μέτρα, 223 αναπτυξιακά μέτρα, 101 υγειονομικά 
μέτρα και 63 εκπαιδευτικά μέτρα. Οι υπόλοιπες ρύθμιζαν λοιπές ανάγκες. Η πρώτη 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε στις 25 /02/2020 και περιέγραφε τα πρώτα 
κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του νέου κορονοϊού. Στα 
πέντε άρθρα της πράξης αναπτύσσονταν τα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η επόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου εκδόθηκε 
στις 11 / 03 / 2020 και περιέγραφε τα πρώτα οικονομικά και φορολογικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας όπου ρύθμιζε θέματα προς φυσικά και νομικά πρόσωπα.   
Περαιτέρω, προβλέφθηκαν η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους και επιστρεπτέες 
προκαταβολές εκπτώσεις μισθωμάτων, αναστολές εργαζομένων με διαχωρισμό των 
επιχειρήσεων σε κλειστές και πληττόμενες.
Παρόλα τα αυτά οι αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας στις εθνικές οικονομίες είναι καλά 
ορισμένη. Το ερώτημα όμως που καλούνται να απαντήσουν οι διαμορφωτές πολιτικής 
είναι ποια θα είναι η μορφή ανάκαμψης που θα ακολουθήσουν οι οικονομίες. Η 
ανάκαμψη σχήματος V είναι μια γρήγορη ανάκαμψη, παρόμοια με αυτή που ακολούθησε 
την οικονομική κρίση από τον ιό SARS το 2003. Στη προκειμένη περίπτωση οι 
περιορισμοί που επιβλήθηκαν ήταν σύντομης διάρκεια με αποτέλεσμα μια γρήγορα 
ανάκαμψη. Η ανάκαμψη σχήματος U είναι εμπεριέχει μια πιο μακροπρόθεσμη και 
βαθύτερη ύφεση, αλλά μια επακόλουθη σταδιακή επιστροφή στην ανάπτυξη. Σε αυτό το 
σενάριο, οι περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα διαρκούν περισσότερο ή 
επαναλαμβάνονται, γεγονός που προκαλεί δευτερεύουσες οικονομικές επιπτώσεις, 
παρατείνοντας την ύφεση. Τέτοιες είδους επιπτώσεις αποτελούν η απότομη άνοδος των 
εταιρικών πτωχεύσεων, οι πιέσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή η διακοπή των 
αλυσίδων εφοδιασμού. Η ανάκαμψη σχήματος L όπου οι συνέπειες της κρίσης είναι τόσο 
έντονες που μειώνουν για πάντα τον μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. 
Σε αυτό το σενάριο, οι οικονομικές επιπτώσεις πέρα από δευτερεύουσες επιδράσεις 
έχουν και συνέχεια επηρεάζοντας την οικονομία μακροπρόθεσμα.
 Γράφημα 1.1: Μεταβολή κατά κεφαλήν ΑΕΠ κόσμου vs Ανεπτυγμένων Οικονομιών 

Όσο αφορά την ελληνική οικονομία, παρόλο τον περιορισμό της οικονομική 

Όσο αφορά την ελληνική οικονομία, παρόλο τον περιορισμό της οικονομική 
δραστηριότητας και τη συνεπαγόμενη πτώση τιμών και την εμφάνιση αποπληθωρισμού 
βραχυχρόνια, η διατάραξη της αλυσίδας τροφοδοσίας ήταν τόσο έντονη που οδήγησε σε 
σημαντικά μειωμένη προσφορά. Το αποτέλεσμα είναι η ελληνική οικονομία να 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού. Δηλαδή, να υπάρχουν ταυτόχρονα 
πληθωριστικές πιέσεις με αναιμική ανάπτυξη. Μια μεγάλη απειλή για την ανάπτυξη 
αποτελεί και η έντονη αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω της αυξημένης ζήτησης. 
Παρόλες τις αρνητικές προοπτικές υπήρξαν κλάδοι που ωφελήθηκαν από την πανδημία. 
Ο κλάδος αυτός ήταν του φαρμάκου ο οποίος κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων 
παρουσίασε ανάπτυξη του κύκλου εργασιών του. Όπως θα ήταν αναμενόμενο, αυτές οι 
εξελίξεις αντικατοπτρίστηκαν στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στο επίπεδο 
απασχόλησης. Η αβεβαιότητα που κυριάρχησε στην οικονομία αντικατοπτρίστηκε και 
στους δείκτες «φόβου» και προήγησης υποδεικνύοντας τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά.
Μια συνολική αποτίμηση των μέτρων κατά της πανδημίας δείχνει ότι τελικά οδήγησαν σε 
μια ανάκαμψη σχήματος U όπου η οικονομική στασιμότητα ήταν παρατεταμένη αλλά 
πραγματοποιήθηκε μια σταδιακή επιστροφή στην ανάπτυξη. Δηλαδή, παρόλη τη 
μειωμένη οικονομική ανάπτυξη κατά τα έτη 2020 – 2021, το 2022 η ελληνική οικονομία 
παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη. Οι περιορισμοί που τέθηκαν διήρκησαν μεγάλο διάστημα 
με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις τους να είναι μακροχρόνιες λόγω απότομης ανόδου των 
εταιρικών πτωχεύσεων και της διατάραξης των αλυσίδων εφοδιασμού. Συνεπώς, οι 
συνέπειες της κρίσης αν και αρκετά έντονες ώστε να μειώσουν τον ρυθμό ανάπτυξης της 
οικονομίας βραχυχρόνια, στο μακροχρόνιο ορίζοντα η οικονομία επέστρεψε στην 
ανάπτυξη.

5.1 Μελλοντικές προκλήσεις- Το μεγάλο στοίχημα
Η μελέτη της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα των μέτρων που υιοθετήθηκαν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας έδειξε ότι παρόλη την 
οικονομική επιβράδυνση βραχυχρόνια, η οικονομία αναπτύχθηκε στη μακροχρόνια 
περίοδο. Όμως, οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη δεν εξαλείφθηκαν με την ύφεση 
της πανδημίας μέσω του εμβολιασμού του πληθυσμού. Η μεγαλύτερη απειλή που 
προέκυψε το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι η πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και 
Ουκρανίας. Το αποτέλεσμα είναι να ανακοπεί η πορεία βελτίωσης των οικονομικών 
μεγεθών μετά από δύο χρόνια οικονομικής δυσπραγίας λόγω της πανδημίας. Ένας 
βασικός στόχος της ελληνικής οικονομίας απομακρύνεται αφού το επιτόκιο αναφοράς του 
ελληνικού 10-ετούς ομολόγου βρίσκεται σε υψηλά δύο ετών παρόλο τη δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για συνέχιση των αγορών ελληνικού χρέους. Η άνοδος 
της απόδοσης του μακροπρόθεσμού δανεισμού της χώρας αυξάνει το χρέος ενώ 
επιβαρύνει και τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών (Σακελλαρίου, 2022). 
Συνεπώς, αποδεικνύεται δύσκολο για την ελληνική οικονομία να επιτύχει την επενδυτική 
βαθμίδα το 2022 και η επίτευξη του στόχου μετατίθεται για το 2023 ίσως και το 2024. Αυτή 
η παρατήρηση επιβεβαιώνεται και από τη διστακτικότητα των οίκων πιστοληπτικής 
ικανότητας να προχωρήσουν σε νέες αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας.
Βασική απειλή θα είναι οι τιμές ενέργειας οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά μετά την 
ένοπλη σύρραξη ενώ ευκαιρία θα αποτελέσει η πρώτη τουριστική περίοδος χωρίς τους 
περιορισμούς της πανδημίας μετά από δύο χρόνια. Αναλυτικότερα, τα δημοσιονομικά 
έσοδα του Φεβρουαρίου του 2022 ήταν οριακά χαμηλότερα από το στόχο αλλά ο μεγάλος 
κίνδυνος πλέον για την οικονομία αναδεικνύεται ο πληθωρισμός. Η αύξηση των τιμών 
τροφοδοτείται τόσο από το αυξημένο κόστος της ενέργειας λόγω της πολεμικής σύρραξής 
όσο και από τη διατάραξη των αλυσίδων εφοδιασμού. Αν δεν επιλυθούν σύντομα οι 
αβεβαιότητες του πολέμου και της τροφοδοσίας μπαίνουν σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά 
έσοδα λόγω αναμενόμενης μείωσης στη ζήτηση. Η εκτίμηση του υπουργείου 
οικονομικών είναι για μια απόκλιση της τάξης του 10 – 15 % στα έσοδα. Επίσης, οι 
οικονομικές υπηρεσίες αναμένουν αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας και κατά 
συνέπεια στον πληθωρισμό ενώ εκτιμούν ότι η ζήτηση για το τουριστικό προϊόν της 
χώρας θα είναι ικανή να καλύψει όποιες αποκλίσεις στη συλλογή φόρων.

Όσο αφορά ά την ελλλλλλλλλληλλ νική οικονομία, παρόλο τον περιοριριρρρριιριριριριιιρρριριριιιρριιιιιιιιιιισμσμσμσμμσμσμσμσμσμσμσμμσμσμσμσμμσμσμσσμσμσμσμσμσμσμσμμσμσμμσσμσμσμσσσμμσσσσσσμσσσσμσσμμμμό της οικονομιιιιιιιιιιιιικκκκκκκκήκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ  
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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΡΧΙΚΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΣΗΜΕΡΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ.
Το ποσό πού θα επιδοτηθεί είναι   3,2 δισ. ευρώ και αφορούν παρεμβάσεις  στην αγορά της ενέργειας, 
προκειμένου να απορροφηθεί το 70%- 80% του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ:
 *Οι επιδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ενισχύονται σημαντικά.  
Επιδοτούνται για πρώτη φορά και οι καταναλώσεις πάνω από 300 κιλοβατώρες για τον Μάιο και τον 
Ιούνιο, ενώ θα υπάρξει νέα έκπτωση που θα αφορά και τις μη κυρίες κατοικίες. Το κόστος είναι 900 
εκατ. ευρώ.
Τον μήνα Ιούνιο θα επιστραφεί το 60% της αύξησης για όλους τους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν 
χρεωθεί οι καταναλωτές και έχουν εκδοθεί από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι τον Μάιο 2022.  Αφορά 
οικιακούς καταναλωτές για χρεώσεις της κύριας κατοικίας τους οι οποίοι δεν έχουν καλυφθεί από τις 
εκπτώσεις που έχουν εκδοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η επιδότηση θα χορηγηθεί στους 
λογαριασμούς IBAN. Η ενίσχυση αφορά νοικοκυριά με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 
ευρώ. Καλύπτεται το 95% των νοικοκυριών. Το ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 ευρώ ανά 
καταναλωτή, θα είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Το κόστος της νέας παρέμβασης με την απευθείας 
επιστροφή ποσού στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ανέρχεται στα 280 εκατ. ευρώ.
Πώς υπολογίζετε πόσα χρήματα θα πάρετε:
Υπογραμμίζεται πως το επίδομα θα είναι έως και 600 ευρώ και οι καταναλωτές μπορούν να 
υπολογίσουν περίπου τι ποσό δικαιούνται. Με απλά λόγια, θα πρέπει να αφαιρέσουν αρχικά το ποσό της 
επιδότησης που ήδη έχουν λάβει από το συνολικό ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής και στη συνέχεια 
να υπολογίσουν από το ποσό που θα μείνει το 60%. Αυτά θα είναι και τα χρήματα που θα λάβουν.
Πιο αναλυτικά:
Εάν είχατε ρήτρα αναπροσαρμογής έφτασε αθροιστικά τα 1.500 ευρώ και λάβατε επιδότηση 500 ευρώ, 
απομένουν 1.000 ευρώ επιβάρυνσης που απομένει. Το 60% είναι επιδότηση 600 ευρώ.
Αν η ρήτρα αναπροσαρμογής ήταν διπλάσια, 3.000 ευρώ και η επιδότηση 1.000 ευρώ, το 60% των 2.000 
ευρώ της καθαρής επιβάρυνσης που απομένει δεν οδηγεί σε επιδότηση 1.200 ευρώ: Σε αυτή την 
περίπτωση ενεργοποιείται ο «κόφτης» των 600 ευρώ. Συνεπώς, αυτός ο καταναλωτής θα λάβει 600 
ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Aν η επιβάρυνση από τη ρήτρα αναπροσαρμογής είναι 1.000 ευρώ για νοικοκυριό που έχει 
καταναλώσει πάνω από 4.000 κιλοβατώρες και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη δοθεί είναι 400 ευρώ, 
τότε το νοικοκυριό θα εισπράξει 360 ευρώ στον λογαριασμό του, δηλαδή το 60% της διαφοράς.
Με κωδικούς Taxisnet η αίτηση στην πλατφόρμα:
Για να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι, είτε ενοικιαστές είτε ιδιοκτήτες, θα μπαίνουν στην ειδική 
πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί και με κωδικούς Taxisnet, που θα αντλούνται από την ΑΑΔΕ, θα 
κάνουν τα εξής βήματα:
Στην πρώτη σελίδα θα εμφανίζεται η πρώτη κατοικία, όπως είναι δηλωμένη στο Ε1.
Αν είναι η σωστή, θα πατούν ναι και προχωρούν στο επόμενο βήμα.
Αν δεν είναι, θα έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποίησουν τα στοιχεία τους, δηλώνοντας τη νέα κύρια 
κατοικία.
Επίσης στην πρώτη σελίδα θα εμφανίζεται το ρολόι και το ποσοστό χρήσης συνιδιοκτησίας.
Σε αυτά δεν θα χρειάζεται να δηλώνει κάτι ο πολίτης, καθώς τα στοιχεία θα αντλούνται κατευθείαν από 
τους παρόχους.
Συγκεκριμένα θα αντλούνται κάθε μήνα τα εξής στοιχεία:

 *Συνεχίζει να επιδοτείται στην πηγή η τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης για τους μήνες Μάιο και 
Ιούνιο ώστε το όφελος στην τελική τιμή για τον καταναλωτή να συνεχίσει να διαμορφώνεται στα 15 
λεπτά το λίτρο, όπως έγινε και τον προηγούμενο μήνα. Το κόστος της παρέμβασης εκτιμάται στα 45 
εκατ. ευρώ.
 *Από τον Ιούλιο του 2022 και με χρονικό ορίζοντα έως και ένας έτος ενισχύεται οριζόντια ο 
μηχανισμός εκπτώσεων στα τιμολόγια ρεύματος ώστε να σταθεροποιηθεί η τιμή λιανικής. Εισάγεται 
μηχανισμός απορρόφησης των επιπλέον εσόδων των παραγωγών στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα 
θα προσαρμόζεται σε μηνιαία βάση το ποσοστό επιδότησης στη λιανική αγορά.
Το κόστος της παρέμβασης αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 2 δισ. ευρώ. 
 Με τα νέα μέτρα, από 1η Ιουλίου και μετά:

Για τις μη κύριες κατοικίες:

Για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου:

απορρόφηση του 100% της αύξησης
Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τους οικιακούς καταναλωτές τον Μάιο θα ανέλθει στα 200 εκατ. 
ευρώ. Η επιδότηση του Ιουνίου θα εξειδικευθεί στο τέλος Μαΐου. 
Σε ό,τι αφορά την επιδότηση σε επαγγελματικά τιμολόγια:

τιμή της επιδότησης διαμορφώνεται σε 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον μήνα Μάιο, για το σύνολο της 
κατανάλωσης.

αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής, προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα.  Η συνολική μοναδιαία επιδότηση ανέρχεται στα 170 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Με το μέτρο αυτό επιδοτείται το 80% της αύξησης για 1.250.000 επαγγελματικές παροχές επιχειρήσεων, 
όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψιλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοποιεία, κά. 
Υπολογίζεται στα 35 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο. Συνολικά για τον Μάιο το σύνολο της επιδότησης για τα 
επαγγελματικά τιμολόγια ανέρχεται στα 260 εκατ. ευρώ.
Για το φυσικό αέριο η επιδότηση συνεχίζεται και τον Μάιο. Η επιδότηση για τους οικιακούς 
καταναλωτές θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.
Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά και βιομηχανικά τιμολόγια, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, τζίρου και 
αριθμού εργαζομένων, η επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.
Το σύνολο της επιδότησης για το φυσικό αέριο ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ για τον Μάιο. Για τους δύο 
επόμενους θα ληφθούν συνολικά μέτρα για την ενέργεια που θα ανέλθουν στα 900 εκατ. ευρώ.


