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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 

Αρχικά σας ευχόμαστε καλό φθινόπωρο! 
Αυτό το  τεύχος είναι το πρώτο φθινοπωρινό.
Φιλοξενούμε άρθρα επιστημονικού περιεχομένου, ενώ 
για πρώτη φορά συμμετέχουν με άρθρα τους ο κος 
Ραγγος και η κα Καμπάρη και τους ευχαριστούμε πολύ 
Σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνουμε τα βίντεο των δύο 
ενημερωτικών εκπομπών του «ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ» 
καθώς και την εκπομπή για θέματα επικαιρότητας του 
ραδιοφώνου του ΣΚΑΙ. Και τις παρουσιάσεις των μελλών 
της ΠΑΕΛΟ σε όλη την διάρκεια του καλοκαιριού στην 
πρωινή ζώνη της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ
Όπως πάντα στην  τελευταία σελίδα υπάρχει η στήλη με 
επίκαιρα θέματα που αφορούν στον κλάδο.
Πριν κλείσουμε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 
συναδέλφους για την αγάπη που έχουν δείξει στην 
πρωτοποριακή μας προσπάθεια και να τους πούμε 
ότι θα είμαστε εδώ και θα δώσουμε τον καλύτερο 
εαυτό μας ώστε να μπορέσουμε πάντα να φιλοξενούμε 
ενδιαφέρουσα και επίκαιρη  αρθρογραφία .

Για την συντακτική ομάδα 
Λάμπρος Μπέλεσης 

Εκδηλώσεις
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σελ. 2:  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
21 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΡΥΦΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΣΩ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2,9 ΕΥΡΩ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
σελ.4:  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
σελ. 5:  ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ
σελ. 6:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
σελ. 7:  ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΟΥΚΑ 
Stripe VS Paypal – ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ, Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ.
σελ. 8:  ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
σελ. 9:  ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ EYA
 ΑΓΡΟΤΕΣ 2022 :  «ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ » - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
σελ. 12:  ΣΤΕΡΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΦΠΑ ΜΕΡΟΣ 1-ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ
σελ. 13:  ΚΑΜΠΑΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ-ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
σελ. 14:  ΓΚΟΛΦΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
σελ. 14:  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 75%
σελ. 15:  ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
σελ. 17:  ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ(ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ 
ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΕΖΟΝ

Ηδη είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη μετά από ένα καλοκαίρι που για 
μία ακόμη φορά όλοι οι λογιστές είχαμε τα laptop στις παραλίες , που 
δυστυχώς κανείς δεν είχε ελεύθερο χρόνο να αφιερώσει στην 
οικογένεια του και στον εαυτό του(που συνήθως τον ξεχνάμε) που 
πολλοί συνάδελφοι αρρώστησαν και που τελικά έκλεισε αφήνοντας 
πολλά γραφεια  να έχουν φορτωθεί με πρόστιμα γιατί δεν πρόλαβαν την 
καταληκτική ημερομηνία !!!!
Για μία ακόμη φορά η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων έγινε 
πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Υπουργείου Συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων και συλλόγων συμβούλων του υπουργού και τελικά το μόνο που θα 
μείνει στις μνήμες μας θα είναι η μεγάλη ένταση και το ντέρμπυ μεταξύ 
των εκπροσώπων και συλλόγων για το ποιος θα προβλέψει την 
καταληκτική ημερομηνία λες και ζούμε σε μία χώρα της Αφρικής που οι 
μάγοι των φυλών κάνουν προβλέψεις .
Κύριοι ας σοβαρευτούμε και ας σκεφθούμε το εξής απλό:
Ειμαστε μία Ευρωπαϊκή Χώρα που μάλιστα προσπαθούμε να προχωρή-
σουμε και μία πιλοτική εφαρμογή για την Ευρώπη που είναι το mydata.
Θα θέσουμε λοιπόν προς όλους τους αρμόδιους, τους εκπροσώπους ,το 
ΟΕΕ , τους συλλόγους το εξής απλό ερώτημα
Σε ποια Ευρωπαϊκή Χώρα η καταληκτική ημερομηνία προκύπτει κάθε 
χρόνο μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ,ο οποίος 
σαφέστατα έχει να  ασχολείται με σοβαρότερα θέματα και φυσικά το να 
επιλέγει εκείνος την καταληκτική ημερομηνία δεν πιστεύουμε ότι είναι 
κάτι που κατά βάθος θα επιθυμεί
Ας θυμηθούμε όλους τους Υπουργούς της τελευταίας  12 ετίας , όλοι 
τέτοιο καιρό είχαν το πονοκέφαλο της καταληκτικής ημερομηνίας και 
όλοι οι λογιστές ήταν στα ……καγκελα
ΓΙΑΤΙ; …….
Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες είναι καθορισμένες με νόμο οι ημερομη-
νίες και με αυτό τον τρόπο ο καθένας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτό .
Δηλαδή ο νόμος ορίζει χωρίς την παραμικρή απόκλιση και καμία 
παράταση  το χρονικό πλαίσιο των καταληκτικών ημερομηνιών.
Το δημόσιο είναι υποχρεωμένο με την έναρξη των δηλώσεων να έχει 
εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις , δηλαδή να λειτουργούν όλα 
τέλεια στην εφαρμογή , να είναι φορτωμένα και φυσικά κανένας από 
την πλευρά του δεν μπορεί να διανοηθεί να τα καθυστερήσει
Οι δεν λογιστές φοροτέχνες είναι υποχρεωμένοι μέσα στο συγκεκριμέ-
νο χρονικό πλαίσιο να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις των πελατών 
τους ιδιωτών και επιχειρήσεων χωρίς καν να σκέφτονται την έννοια της 
παράτασης
Τέλος οι πολίτες και οι επιχειρήσεις γνωρίζουν το χρονικό πλάισιο που 
θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους και όλα γίνονται προγραμ-
ματισμένα από την πλευρά τους και φυσικά δεν τους κυνηγά ο λογιστής 
για να τους τις διεκπεραιώσει 
Ετσι λοιπόν όλοι είναι ικανοποιημένοι , δεν υπάρχει καμία δικαιολογία 
από καμία πλευρά και φυσικά δεν μπορεί κανείς να διαμαρτυρηθεί  για 
ένα τόσο ξεκάθαρο πλάισιο
Στο συγκεκριμένα πλαίσιο ο Υπουργός δεν ασχολείται κάν με αυτό , το 
ΟΕΕ , Οοι εκπρόσωποι και οι σύλλογοι ασχολούνται με σοβαρότερα και 
παραγωγικότερα πράγματα , οι δε λογιστές είναι πλέον υπεύθυνοι  για 
το πώς θα οργανώσει ο καθένας ξεχωριστά την δουλειά του
ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ :

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>
33η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 25-07-2022

Η ΠΑΕΛΟ υποδέχεται τον κο . Δημήτρη Πανόπουλο, Επικεφαλή Μονάδας 
Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων & Τεχνικό Συντονιστή του Ελληνικού Δικτύου 
Κοινωνικής Καινοτομίας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα:
Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων 
Mετάβαση σε μια νέα πραγματικότητα 
Συντονιστής όπως πάντα ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΛΟ:
κος Λαμπρος Μπελεσης Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Οικονομολόγος Πρόεδρος 
Acis S.A   
Μαζί του η κα. Μαρία Σκοταδη μέλος ΠΑΕΛΟ: Οικονομόλογος -Λογίστρια 
-Φοροτεχνικός Α τάξης
https://www.youtube.com/watch?v=BaoSyIQRQl0&t=79s

34η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 05-08-2022 -
* Τι ακριβώς είναι η ΠΑΕΛΟ; 
* Ποιοι είναι οι σκοποί της;
* Ποια τα μέσα πραγματοποίησης των σκοπών της; 
* Πώς μπορεί να γίνει κάποιος μέλος της ΠΑΕΛΟ; 
Συντονιστής όπως πάντα ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΛΟ:
κος Λαμπρος Μπελεσης Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Οικονομολόγος Πρόεδρος 
Acis S.A   
Μαζί του και τους ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και στήριξή τους: ο κος 
Τάσος Δουκέρης μέλος ΠΑΕΛΟ Οικονομόλογος -Λογιστής -Φοροτεχνικός Α 
τάξης και η κα. Μαρία Σκοταδη μέλος ΠΑΕΛΟ
Οικονομόλογος -Λογίστρια -Φοροτεχνικός Α τάξης
https://www.youtube.com/watch?v=Ytr-SUwbRls

Η ομάδα μας προκειμένου να ενημερώνει τους συναδέλφους κατά την 
διάρκεια των διακοπών ήταν συνεχώς παρούσα στα μέσα ενημέρωσης

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ
Εκπομπή Νίκου Υποφαντη 
Ο Αντιπρόεδρο της ΠΑΕΛΟ κο Λάμπροs Μπέλεσηs στο ραδιόφωνο του 
ΣΚΑΙ
Στο στόμα του Νίκου 30/07/2022 | ΣΚΑΪ 100,3
PLANNER RADIO
O Τάσος Δουκερης στο planner radio στην εκπομπή Ανατολικά 
https://m.soundcloud.com/tlwxzlmm2h08/o-992025?fbclid=IwAR0klB
PGN5ueioCMCbkEHbIUVwZhjZz7vqsS6th3bUA29vbMFQSDT9Kq1x8
North 98.00
Ο Ιορδανης Πέτσογλου στον ραδιοφωνικό σταθμό North 98.00 της 
Θεσσαλονίκης μιλάει για την παράταση που δεν δόθηκε. 
https://m.youtube.com/watch?v=VQMC0odS6y0&feature=share&fbcli
d=IwAR1BB3Ht1eoh5MBqFgSJIw2LNVhGkRFx5L3P0uO_EcDKtzp9Cf
M4KLDWd_c
 Ο Πρόεδρος της ΠΑΕΛΟ κ Βασίλης Παναγιώτοπουλος στην τηλεοπτική 
πρωινή ζώνη της τηλεόρασης του  ΣΚΑΪ
 Στην Βόρεια Ελλάδα το μέλος της ΠΑΕΛΟ κος Ιορδανης Πετσογλου στον 
τηλεοπτικό σταθμό ΑTLAS TV
Το μέλος της ΠΑΕΛΟ  κ Τάσος Δουκερης στην τηλεοπτική πρωινή ζώνη 
της τηλεόρασης του  ΣΚΑΪ
22 Αυγούστου ο Πρόεδρος της ΠΑΕΛΟ κ Βασίλης Παναγιώτοπουλος στην 
τηλεοπτική πρωινή ζώνη της τηλεόρασης του  ΣΚΑΪ
25 Αυγούστου το μέλος της ΠΑΕΛΟ  κ Μαρία Σκοτάδη  στην τηλεοπτική 
πρωινή ζώνη της τηλεόρασης του  ΣΚΑΪ

ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ Ι. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ACIS BUSINESS CONSULTANTS

Νέα μέτρα στήριξης, συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ, που αφορούν τη φετινή χρονιά και το 
2023. Τα μέτρα αυτά αφορούν τίς 21 Παρεμβάσεις που εξάγγειλε ο Πρωθυπουργός απο την 
Θεσσαλονίκη   για τη στήριξη της κοινωνίας. Απο αυτά τα  8 είναι άμεσα, τα 12 μόνιμα  και το 1   
που αφορά τη στέγη των νέων είναι καινοτομία
Ο υπουργός οικονομικών κ. Σταϊκούρας σε ομιλία του ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν δεν θέτουν σε κίνδυνο τους βασικούς δημοσιονομικούς στόχους της χώρας, 
αναφέροντας ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 5,3% το 2022.
«Τα συνολικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με τις σημερινές εκτιμήσεις 
της πορείας της ενέργειας, ανέρχονται πλέον 13,2 δισ, ευρώ για το 2022, από 8,5 δισ. ευρώ 
που εκτιμούσαμε τον Ιούνιο», είπε ο υπουργός Οικονομικών αναφερόμενος στις παρεμβάσεις 
για την ενεργειακή κρίση.
 «Από αυτά το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται 4,3 δισ. ευρώ, ή περίπου στο 2% του ΑΕΠ για 
όλο το έτος», συνέχισε. Οπως τόνισε ο υπουργός θα τηρηθεί ο στόχος του πρωτογενούς 
ελλείμματος  2% του ΑΕΠ το 2022.
Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας τα νέα μέτρα αφορούν παρεμβάσεις σε 6 πυλώνες που 
«καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά με όρους οικονομικής 
αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης». 
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
1)Άτομα με αναπηρία:

2)Γονικές παροχές

κατατέθηκαν στον λογαριασμό του παιδιού μέσα σε  3 ημέρες από την ημέρα ανάληψής τους 

3)Ασφαλισμένοι της πρώην «Ασπίς Πρόνοια»:

4)Δανειολήπτες

δωρεάν πιστοληπτική αξιολόγηση σε δανειολήπτες, ώστε να μπορέσουν να λάβουν δάνεια 
που υπό άλλες συνθήκες ευκολότερα και με μικρό κόστος .

ΟΑΕΔ: 

όσους έχουν παιδί

αυξάνεται και το εισοδηματικό κριτήριο Το πιθανότερο είναι το ποσό να φθάσει στα 800 ευρώ 
απο 600 που ίσχυε το Πάσχα. Επίσης τους αφορά και τα θέμα  200000  πακέτα “Τουρισμός για 
Όλους” για  την τουριστική περίοδο τον χειμώνα.

7)Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: 

δόση.

8)Γονείς με παιδιά: οι δικαιούχοι Α21

21 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
& ΚΡΥΦΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
2,9 ΕΥΡΩ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

9)Νοικοκυριά:

Συσκευή»
Το κόστος ανέρχεται στα 140 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους 
πόρους

         Καλύπτει πλέον 1,3 εκατ. πολίτες με αύξηση  εισοδηματικων  κριτηρίων: 

τέκνο

Αφορά 1,3 εκατ. νοικοκυριά.
Η μείωση είναι ύψους περίπου 25 λεπτών. 
Το κόστος ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ.

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα καλύψει 250.000 μικρά φωτοβολταϊκα για νοικοκυριά, επιχειρήσεις 
και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 
Θα διατεθούν  700 εκατ. ευρω και θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Με σκοπό την αύξηση των αξιοποιήσιμων κατοικιών επιδοτείται στο 40% το κόστος 
ανακαίνισης για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν. Αυτό αφορά περίπου 10.000 ιδιοκτήτες 
ακινήτων και ενοικιαστές

από το 2023.  

10)Νέα ζευγάρια:

στεγαστικών δανείων μέσω συγχρηματοδότησης για την αγορά πρώτης κατοικίας από νέους 

11)Φοιτητές:

1.500 ευρώ ετησίως και στα 2.000 ευρώ σε περίπτωση δύο ή περισσότερων αιτούντων 
φοιτητών. Το κόστος ανέρχεται στα 26 εκατ. ευρώ

έχουν περάσει από τη διυπουργική επιτροπή αυτά της Κρήτης, της Θεσσαλίας, Θράκης, 
Δυτικής Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας. 
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12)Αγρότες:

13)Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα:

14)Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων: 

15)Μειωση  ασφαλιστικών Εισφορων 

16)Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

17)Μέτρα που αφορούν τους Δημόσιους Υπαλλήλους

 18) Συνταξιουχο

21)ΦΠΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ:



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣΨΗΦΙ
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Ενα βιβλίο που μεταφέρει ένα σημαντικό 
μήνυμα:  Το ότι όλοι μας αξίζουμε καλύτερες 
μέρες και για να γίνει αυτό χρειάζεται σοβαρή 
και οργανωμένη δουλειά απο όλους τους 
φορείς  και πολίτες κάτι που αποδεικνύει με 
το γραφόμενα του
Θερμά  Συγχαρητηρια στους συγγραφείς 
Λαμπρος Μπέλεσης 

Η συνώνυμη έκφραση του κοινωνικού αλφαβητισμού. Στον πυρήνα και την έννοια του, 
σημαίνει την συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών, του ανθρώπινου 
δυναμικού, των διαφόρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με καινοτόμο τρόπο, για τις νέες 
τεχνολογίες,  την δυναμική τους, την έννοιά τους, τον τρόπο που μπορούν να βελτιώσουν την 
απόκριση της ανθρωπότητας και της κάθε χώρας στις νέες προκλήσεις. Η ενημέρωση αυτή με 
νέα εργαλεία γίνεται εντός νέο, συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, των διαδοχικών κρίσεων 
και αφορά τις νέες τεχνολογικές μεταβολές, την ερμηνεία τους, τις ευκαιρίες και τους 
σχετικούς κινδύνους. 

Στην πράξη η συστηματική οργάνωση δράσεων ψηφιακού αλφαβητισμού συνιστά 
μεταρρύθμιση που προετοιμάζει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό και τον καθένα μας για 
την συντελούμενη ψηφιακή μετάβαση. Μας καθιστά πιο ανθεκτικούς και προσαρμοστικούς  
στις υψηλότερες απαιτήσεις για ψηφιακές γνώσεις, αλλά κυρίως ικανότητες.  Επίσης 
λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στον διαρκή και αυξανόμενο κίνδυνο του ψηφιακού χάσματος 
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Είναι η γέφυρα πρόσβασης στο νέο ψηφιακό 
επαγγελματικό, περιβαλλοντικό και τεχνολογικό κόσμο. Είναι το όχημα τροφοδοσίας εκείνες 
τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται για υψηλότερες και καλύτερες συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης. Αφορά όλα τα μέρη των μικρότερων και μεγαλύτερων  κοινοτήτων, στο 
χαμηλότερο και ατομικό επίπεδο.  Για τους λόγους αυτούς  ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός 
/Ενγραμματισμός είναι είναι θεμελιώδες κοινωνικό και εργασιακό δικαίωμα .

Συζητούνται στην βιβλιογραφία, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, στην αγορά 
εργασίας αλλά και στον τρίτο τομέα, αυτό των κοινωνικών φορέων, μια συστάδα 
προσεγγίσεων για την δημιουργία ενός φάσματος δράσεων σχετικά με αυτό. Προτάσεις που 
αφορούν διάφορα στρώματα εργασιακά και κοινωνικά.  Οι προσεγγίσεις αυτές  δίνουν 
έμφαση  στον ψηφιακό αλφαβητισμό ως εργασιακό ζητούμενο που δίνει βαθμούς πρόσβασης  
στον καθένα στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε πρόσφατα το Ερμηνευτικό Λεξικό των 100+1 όρων του 
τεχνολογικού μετασχηματισμού. Οι 100 + 1 Όροι Τεχνολογικού Μετασχηματισμού της νέας 
εποχής αποτελούν μια πρώτη συστηματική και μεθοδική προσπάθεια συλλογής, καταγραφής 
και ερμηνείας όλων των ορολογικών προσδιορισμών και εννοιών που σχετίζονται με την 
διείσδυση της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας την οικονομία και την κοινωνία.    

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, της τεχνητής νοημοσύνης της μηχανικής εκμάθησης, της 
ρομποτικής των μεγάλων δεδομένων και της βιοτεχνολογίας, συνιστά μια διαρκή κοινωνική 
αλλαγή που επηρεάζει τη λειτουργία της οικονομίας, των επιχειρήσεων, τη φύση και την 
έννοια της εργασίας, την αγορά εργασίας και τις επιστήμες. Η κατανόηση των  βασικών 
εννοιών και ορισμών, αποτελεί ένα πρώτο βασικό βήμα για την προσαρμογή στο νέο 
περιβάλλον που δημιουργείται με καταιγιστικούς ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο και 
επηρεάζει οριζόντια όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η προσαρμογή θα είναι διαρκής και 
εκθετική και δεν θα συντελεστεί άπαξ, καθώς η τεχνολογική εξέλιξη πραγματοποιείται με 
ραγδαίους  ρυθμούς και η συνεχής παρακολούθησή της αποτελεί τη μέγιστη πρόκληση. Ήδη 
η προσέγγιση στην “έξυπνη κοινωνία 5.0” αντανακλά στην κοινωνική διάσταση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού σε όρους κοινωνικής  ευημερίας.

Το ερμηνευτικό λεξικό επιχειρεί να συμβάλλει στον ψηφιακό εγγραμματισμό με την ερμηνεία 
και περιγραφή των βασικών ορισμών που συνδέεται με την ψηφιακή μετάβαση. Ταυτόχρονα 
η διασύνδεση των ορισμών και εννοιών με την ιστορική διαδρομή και τη χρονική συγκυρία 
προσδίδει στο ερμηνευτικό λεξικό και μια διαχρονική διάσταση που βοηθά στην πληρέστερη 
κατανόηση της τεχνολογικής εξέλιξης.

Χαρακτηριστικά σημειώνεται, ως ένας από τους όρους του Λεξικού η πολύ υψηλή σημασία 
του όρου «Ψηφιακή Ηγεσία (Digital Leadership)» Σύμφωνα με τον ορισμό όπως 
αποτυπώνεται στο εν λόγω βιβλίο: «Η ψηφιακή ηγεσία είναι η πειθαρχία της πλοήγησης ενός 
οργανισμού προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικός 
και ευέλικτος σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τοπίο ψηφιακών και κοινωνικών μέσων». 
Ακολουθώντας τον ορισμό στο λεξικό έρχεται και η ερμηνεία του. Σύμφωνα με αυτή, βασικά 
χαρακτηριστικά της ψηφιακής ηγεσίας αποτελούν *η αναγνώριση ότι το ψηφιακό δεν αφορά 
πάντα τα “φανταχτερά προτζεκτ” αλλά πρόκειται για το μετασχηματισμό ανθρώπων και 
τρόπων εργασίας * η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον οργανισμό και όχι 
μεμονωμένα σε ένα τμήμα *η ενσωμάτωση ψηφιακών διαδικασιών και τεχνολογιών *η 
παροχή  στους ηγέτες της εντολής και τον προϋπολογισμού για να δοκιμάσουν και να 
ενσωματώσουν την ψηφιακή τεχνολογία καθώς και ευέλικτους τρόπους εργασίας *η 
εκκίνηση όλων των προγραμμάτων και μελετών με τη χρήση έρευνας και τις ανάγκες των 
χρηστών *η έμπνευση σχετικά με τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού με απτή απόδειξη 
της ιδέας ακόμη και αν τα επιτυχημένα πειράματα είναι μικρής κλίμακας.



ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

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

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗΠΟΤΕ 
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Καθώς η παγκόσμια ενεργειακή κρίση συνεχίζει να πλήττει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και 
ολόκληρες οικονομίες παγκοσμίως ,το ερώτημα που ‘’καίει’’ είναι . Πώς μπορεί ο κόσμος  να 
ξεπεράσει την τρέχουσα ενεργειακή κρίση για να εκπληρώσει τις καθαρές μηδενικές 
δεσμεύσεις του και να διατηρήσει αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή ενέργεια; 

 Μετά από δύο χρόνια  της πανδημίας  COVID-19, ο κόσμος ήλπιζε σε μια πράσινη ανάκαμψη. 
Ωστόσο, η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση δεν συμβαίνει. Η ανάκαμψη της οικονομικής 
δραστηριότητας οδήγησε σε αύξηση περίπου 4% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης, 
μεγάλο μέρος της οποίας καλύφθηκε από τα ορυκτά καύσιμα. Η άνοδος των τιμών της 
ενέργειας το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ακολουθούμενη από την εισβολή της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, συνέβαλε σε μια άνευ προηγουμένου 
παγκόσμια ενεργειακή κρίση και σοκ στα εμπορεύματα. 

Ακόμη και πριν από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων στη 
Ρωσία, πολλοί οικονομικοί αναλυτές προέβλεπαν ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έβλεπαν 
το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνεται έως και 70% το 2022 και ότι οι τιμές του φυσικού 
αερίου θα διπλασιάζονταν. Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι βραχυπρόθεσμες τιμές του φυσικού 
αερίου στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ήταν πέντε φορές υψηλότερες από τον 
μέσο όρο του 2021.

Τους τελευταίους μήνες, τρία αλληλεπικαλυπτόμενα σοκ ώθησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη 
χειρότερη ενεργειακή κρίση που γνώρισε ποτέ.

Η Ευρώπη βρίσκεται στη μέση μιας τέλειας ενεργειακής καταιγίδας ,όπως συνέβαινε στη 
δεκαετία του 1970, είναι καθαρός εισαγωγέας φυσικού αερίου και πετρελαίου, επομένως 
βρίσκεται στο δυσμενέστερο σημείο αυτής της  κρίσης. Οι τιμές του πετρελαίου 
υπερτετραπλασιάστηκαν στα τέλη του 1973, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν 
δεκαπενταπλασιαστεί από τις αρχές του 2022. Το κόστος εισαγωγής αυξάνεται πολύ πιο 
γρήγορα από την αξία των εξαγωγών, επιδεινώνοντας τους όρους εμπορίου.

Το πρώτο σοκ που επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας είναι μια μεταγενέστερη 
επίδραση της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της κρίσης του Covid το 2020-21, 
οι επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο μειώθηκαν απότομα, με αποτέλεσμα μια βαθιά 
ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης ενέργειας. Ως εκ τούτου, όλες οι αγορές καυσίμων σε 
σχεδόν όλες τις γωνιές του κόσμου αντιμετωπίζουν ελλιπείς προμήθειες και υψηλές τιμές.

Ακολούθησε το ρωσικό σοκ, το οποίο ξεκίνησε πολύ πριν από την εισβολή στην Ουκρανία στις 
24 Φεβρουαρίου. Η Ρωσία χειραγωγεί τις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου από το 
καλοκαίρι του 2021 μειώνοντας ουσιαστικά τις εξαγωγές και όχι ξαναγεμίζοντας χώρους 
αποθήκευσης που ανήκουν στην Gazprom στην ΕΕ πριν από τον περασμένο χειμώνα.

Από την άνοιξη του τρέχοντος έτους, η Ρωσία χρησιμοποίησε τις υπόλοιπες προμήθειες της ως 
μόχλευση για να ωθήσει μεμονωμένες χώρες να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στις 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές και την τεχνολογία – αρνούμενοι τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις προμηθειών που θεωρούνταν ιερές από τους Ευρωπαίους εταίρους. Μέχρι τις 
αρχές Ιουλίου, η Ρωσία στέλνει τώρα μόνο το ένα τρίτο των προηγούμενων αναμενόμενων 
τόμων. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην ΕΕ έχουν υπερδεκαπλασιαστεί και οι 
κυβερνήσεις προσπαθούν νευρικά να προστατεύσουν τους καταναλωτές από αυτό το σοκ 
τιμών, μοιράζοντας δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις.

Η Ευρώπη προκειται να αντιμετωπίσει έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα. Προσπαθεί να 
απογαλακτιστεί από το ρωσικό αέριο, αλλά δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό το χειμώνα. Οι 
τιμές αυξήθηκαν απότομα την περασμένη εβδομάδα, όταν η ρωσική κρατική Gazprom 
ανακοίνωσε την απρογραμμάτιστη διακοπή της συντήρησης του αγωγού Nord Stream 1. Ο 
φόβος είναι ότι οι προμήθειες φυσικού αερίου για την κάλυψη της ζήτησης της Ευρώπης θα 
είναι ανεπαρκείς.

Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν υπογράψει τους καθαρούς στόχους μηδενικού άνθρακα. 
Αντί να βασίζονται στο ρωσικό αέριο, καλούνται να δημιουργούν τις δικές τους καθαρότερες, 
πιο πράσινες μορφές ενέργειας .Η ανάγκη είναι τόσο έντονη όσο ποτέ για την επιτάχυνση των 
νεοφυών επιχειρήσεων καθαρής ενέργειας. Μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο να 
ανταποκριθούν στην τρέχουσα ενεργειακή κρίση αλλά και να καταλύσουν την πρόοδο προς 
τους στόχους καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα, οι οποίοι τελικά θα δημιουργήσουν 
μόνιμη αξία για την παγκόσμια οικονομία σε μια εποχή που ο κόσμος εξακολουθεί να 
ανακάμπτει από την πανδημία.



ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

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

Κύκλος είναι η ζωή.. Αυτό μας μάθαιναν από τα παιδικά μας χρόνια.. αν και τότε δεν το είχαμε 
καταλάβει όπως πρέπει..

Αργότερα, στα φοιτητικά μας χρόνια, για όσους σπούδασαν οικονομικά, ένα από τα 
σημαντικότερα μαθήματα στην μακροοικονομία, ήταν η θεωρία του οικονομικού κύκλου, 
δηλαδή με απλά λόγια η μετάβαση από την οικονομική πτώση στην οικονομική ανάπτυξη, με 
ενδιάμεσα διαστήματα προσαρμογής.

Οι καθηγητές μας,  τόνιζαν με τη δέουσα επιμέλεια, ότι μια από τις σημαντικότερες 
παραμέτρους για να επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση σε μια οικονομία δεν είναι άλλη από 
την σταθερότητα και την απλότητα.

Όλοι όσοι ζουν στην Ελλάδα και ασκούν επιχειρείν, χαρακτηρίζονται  λίγο ως πολύ ως 
ήρωες, για το λόγο ότι  καταφέρνουν και λειτουργούν επιχειρηματικά σε ένα μη φιλικό 
περιβάλλον, από όποια οπτική γωνία και να το προσεγγίσει κανείς.

Χρόνια τώρα ο σύγχρονος Έλληνας βιώνει στο πετσί του, μια μακρά περίοδο οικονομικής 
κρίσης, η οποία κρατάει πολύ περισσότερο σε σχέση με όσα κατά καιρούς έχουν αναλυθεί στις 
πιο διαδεδομένες οικονομικές θεωρίες και όλα αυτά μετά από μια παρατεταμένη περίοδο 
επίπλαστης ευημερίας.

Τελικά τι φταίει και δεν μπορεί η χώρα να ακολουθήσει το μοντέλο ανάπτυξης του 
αναπτυγμένου δυτικού κόσμου, αν και έχει υπάρξει σωρευμένη εισροή κεφαλαίων τα 
προηγούμενα χρόνια; Θεωρείται σίγουρο πως αν ανακαλύψουμε την αιτία του 
προβλήματος, θα βρούμε και την καλύτερη δυνατή του λύση.

Κατά τη γνώμη μας, τα πράγματα είναι πολύ απλά, όσο σύνθετος και αν είναι ο κόσμος που 
ζούμε.

Θα μπορούσαμε να εκθειάσουμε χιλιάδες προβλήματα και δυσλειτουργίες της ελληνικής 
οικονομίας, αλλά θα εστιάσουμε στις κατά τη γνώμη μας πηγές του προβλήματος, που δεν 
είναι άλλες από την πολυπλοκότητα των νομοθετικών διατάξεων, τη συνεχή αλλαγή του 
πλαισίου και την έλλειψη οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού.

Στις παρακάτω γραμμές με τη λογική του δεδομένου-ζητούμενου θα αποκωδικοποιήσουμε 
με ποιον τρόπο, θα μπορούσε να πάρει γρήγορα μπρος το γρανάζι της πολύπαθης οικονομίας 
μας.

Δεδομένο: Οι επενδυτές δεν προτιμούν την Ελλάδα, σα χώρα προορισμού για επενδύσεις σε 
μεγάλο βαθμό, αν και αυτό σταδιακά αλλάζει. Οι περισσότεροι από αυτούς επικαλούνται 
λόγους αποτρεπτικούς για μια επενδυτική τους απόφαση, όπως:

Με πολύ απλά λόγια όλοι οι επενδυτές, εγχώριοι και διεθνείς επιζητούν σταθερότητα στο 
ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο και οργανωμένες δομές και διαδικασίες, τόσο στον κρατικό 
μηχανισμό, όσο και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς.

Ζητούμενο: Όλα αυτά τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική οικονομία και την 
κρατάνε εγκλωβισμένη, μπορούν να επιλυθούν με στέρεες πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες θα 
υλοποιούνται από το μάχιμο επιστημονικό προσωπικό της χώρας, το οποίο σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να αξιοποιηθεί. Με τις κατάλληλες τοποθετήσεις ανθρώπων στα κατάλληλα 
πόστα, καθώς και με τη θέσπιση διαφανών κανόνων αξιοκρατίας και ελέγχου, μπορεί τάχιστα 
να εκσυγχρονιστεί και να απλοποιηθεί η νομοθεσία σε όλα τα επίπεδα, έχοντας στον πυρήνα 
του σκεπτικού της, την απλότητα και την ανάπτυξη. Αυτή η φιλοσοφία όμως, απαιτεί 
πρωτίστως πολιτική βούληση και επαναφορά των αποφάσεων στην κοινή λογική, η οποία 
πολλές φορές καταπατάται πλήρως.

Τελικά η μεγαλύτερη δυσκολία στη διοίκηση είναι να λύσεις ένα πρόβλημα με τον 
απλούστερο δυνατό τρόπο, ο οποίος και θα είναι κοινά αποδεκτός από την πλειοψηφία.

Βασικός πυλώνας, αυτής της προσέγγισης είναι η βούληση, η προσήλωση στην κοινή 
λογική και η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αξιοκρατίας και αποτελεσματικού ελέγχου, με 
σύγχρονα και ορθολογικά κριτήρια.

Είναι γνωστό σε όλους ότι στη ζωή δεν είναι τίποτα ακατόρθωτο, αρκεί να το πιστέψεις και 
να το υποστηρίξεις με τα κατάλληλα μέσα και ανθρώπους, μέχρι τέλους.

Η ανάπτυξη λοιπόν της  οικονομίας μας, είναι μονόδρομος για όλους, αρκεί να γίνει με 
κοινωνικά δίκαιο τρόπο και να αφήσει πίσω της τις παθογένειες του παρελθόντος.
Η ανάπτυξη της οικονομίας, πρέπει να χτιστεί σε νέες, στέρεες βάσεις και να στηρίζεται σε 
γερά θεμέλια.

Η ανάπτυξη της οικονομίας μας, οφείλει να πραγματοποιηθεί με νέα υλικά και νέους 
ανθρώπους, που θα έχουν σωστή φιλοσοφία και προπάντων σωστή παιδεία.

Η ανάπτυξη της οικονομίας μας, δεν μπορεί να περιμένει άλλο….
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Ενα βιβλίο που μεταφέρει ένα σημαντικό 
μήνυμα:  Το ότι όλοι μας αξίζουμε καλύτερες 
μέρες και για να γίνει αυτό χρειάζεται σοβαρή 
και οργανωμένη δουλειά απο όλους τους 
φορείς  και πολίτες κάτι που αποδεικνύει με 
το γραφόμενα του
Θερμά  Συγχαρητηρια στους συγγραφείς 
Λαμπρος Μπέλεσης 

Η μάστιγα της φοροδιαφυγής, γεννήθηκε με την ανοχή, την υπόθαλψη ελεγκτικών 
μηχανισμών, δηλαδή με την ανοχή του ίδιου του κράτους και των κυβερνήσεων. Το μεγάλο 
πολιτικό θέμα είναι ποιοι έλεγξαν αυτές τις δραστηριότητες και ποιοι τις ανέχονταν με 
αποτέλεσμα να έχουν γεννηθεί αυτές οι τεράστιες οφειλές.
Με το πέρασμα των χρόνων, οι Κυβερνήσεις προσπαθούν σιγά σιγά να ελέγξουν αυτό το 
«τέρας» παίρνοντας διάφορα μέτρα. Ένα από αυτά είναι οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Το 
άρθρο αυτό, θα προσπαθήσει, να δώσει μια μικρή εικόνα το που εφαρμόζονται και ποιες είναι 
αυτές. Συγκεκριμένα:
Πότε εφαρμόζονται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου
Η ενεργοποίηση γίνεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει:
*Αδικαιολόγητη αύξηση περιουσιακών στοιχείων.
*Δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα (ατομικά ή/και οικογενειακά των 
φυσικών προσώπων).
*Υποψία/ένδειξη ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος.
*Ζημιογόνο αποτέλεσμα που δηλώνεται από φυσικά πρόσωπα-μέλη εταιρειών.
 Κατά την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, στην πράξη διενεργούνται ταυτόχρονα 
δύο είδη ελέγχου. 
Διενεργείται καταρχήν τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήματος με τον συνήθη τρόπο, 
δηλαδή ελέγχονται οι πηγές προέλευσης των εισοδημάτων, η ορθή απεικόνιση αυτών στις 
φορολογικές δηλώσεις και στα λογιστικά βιβλία (σε περίπτωση άσκησης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας), η ορθή έκπτωση δαπανών αλλά και έλεγχος με τεκμαρτές δαπάνες.
Λίγα λόγια για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.
Εισαγωγικά για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εκτός από τους παραδοσιακούς τρόπους ελέγχου  με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας και της συλλογής στοιχείων από διασταυρώσεις, με την αξιοποίηση των 
πληροφοριών που παρέχονται από τις τράπεζες για την πραγματική κίνηση των κεφαλαίων, 
ενσωμάτωσαν στο Ελληνικό φορολογικό δίκαιο, νόμους και πρακτικές οι οποίες 
εφαρμόζονται χρόνια σε ανεπτυγμένες δυτικές χώρες π.χ της ευρωπαϊκής ένωσης και ΗΠΑ. 
Με άλλα λόγια πλέον οι ελεγκτικές υπηρεσίες είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα ακαθάριστα 
έσοδα και τα γενικά εισοδήματα ενός φορολογούμενου (π.χ μέσω κάποιου εμβάσματος στο 
εξωτερικό). Οι μέθοδοι αυτοί ονομάζονται έμμεσες τεχνικές ελέγχου.
Πώς προέκυψαν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου.
Οι έμμεσες τεχνικές είναι ένα εργαλείο που εφαρμόζεται αρκετά χρόνια από την υπηρεσία 
εσόδων των ΗΠΑ.
Ποιοι υπάγονται στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Κριτήρια επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο.
Σύμφωνα με την Πολ 1050/ 2014, στον έλεγχο υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων, επιτηδευματιών και μη, για τις οποίες ισχύει μία ή 
περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της εγκυκλίου 
αυτής:
1.Προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις).
2.Παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του 
φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά).
3.Είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα.
4.Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία του ΚΒΣ/ΚΦΑΣ.
5.Υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή και αδήλωτα εισοδήματα αγορές, δαπάνες, 
(επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές).
Ποιες είναι οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου;
1. Η αρχή των αναλογιών 
2. Η αρχή ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου
3. Η αρχή της καθαρής θέσης του φορολογούμενου 
4. Η αρχή της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών
5.  Η αρχή του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά

ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ά ΤΑΞΗΣ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Ανάλυση
1. Η αρχή των αναλογιών
Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές 
και τα φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών και ιδίως, του
περιθωρίου μικτού κέρδους.
2. Η αρχή ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου
Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη),
τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και
μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών
και οικογενειακών) του φορολογουμένου φυσικού προσώπου.
3. Η αρχή της καθαρής θέσης του φορολογούμενου.
Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού
προσώπου και προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά
στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά τις διαφορές 
απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις 
προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές οικογενειακές και
επαγγελματικές δαπάνες και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).
4. Η αρχή της σχέσης τιμή πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.
Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
αξιοποιώντας τη σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.
5. Η αρχή του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.
Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση των
(διαθέσιμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου ή της συζύγου και των προστατευόμενων
μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την
ανάλωση τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές 
καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε
μετρητά, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της 
ελεγχόμενης φορολογική φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα
έσοδα.
Πώς εμπλέκονται οι τράπεζες, οι ΔΕΚΟ, οι ασφαλιστικές εταιρείες κ.τ.λ στην πιθανότητα
επιλογής για έλεγχο.
Με τη θέσπιση του νόμου 4174/ 2013 και σύμφωνα με το άρθρο 15, θεσπίστηκαν οι
υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων, της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, εταιρειών παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και ύδρευσης, που υποχρεούνται ετησίως να διαβιβάζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Οικονομικών μέσω ηλεκτρονικών καταστάσεων τα παραπάνω τα παρακάτω
στοιχεία που αφορούν:
Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησε το
φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος (με άλλα λόγια τα κέρδη επί του κεφαλαίου),
καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/
συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς. Τα ποσά
αυτά όπως έχουμε διαπιστώσει έρχονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε1.
 Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνεται με τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών
οι οποίοι εμφανίζουν είτε ετήσιο σύνολο καθαρών χρεώσεων είτε ετήσιο σύνολο καθαρών 
πιστώσεων μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ. Ως κίνηση λαμβάνεται το σύνολο των καθαρών
πιστώσεων ή χρεώσεων, οποίο είναι μεγαλύτερο και όχι το άθροισμά τους. Για τον 
υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων ενός πελάτη 
(φορολογούμενου) λαμβάνεται υπόψη:
-Τα εμβάσματα από και προς τράπεζες ιδρύματα,πληρωμών και τα ΕΛΤΑ.
-Οι καταθέσεις / αναλήψεις ποσών με μετρητά ή καταθέσεις/ αναλήψεις μέσω τραπεζικών / ιδιωτικών 
επιταγών. 
-Οι μεταφορές από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, πρόσωπα εντός του ίδιου οργανισμού
(πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ΕΛΤΑ.
Ελπίζω να σας έδωσα μια εικόνα....
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Στην καθημερινότητα μας, έχουμε συναντήσει πολλές φορές τον όρο πληρωμή με Paypal. 
Πως λειτουργεί το Paypal, πέρα απο μια απλή κάρτα που γνωρίζουμε όλοι;
Paypal είναι «πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών» όπως περιγράφεται στο Wikipedia (δες εδώ : 
https://el.wikipedia.org/wiki/PayPal)  και ανήκει στην αμερικάνικη εταιρεία Pay Pal Holding 
Inc. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται απο το 1999 και συνεχίζει επιτυχώς μέχρι και σήμερα. 
Βλέπουμε εξάλλου ότι στις περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές οι τρόποι πληρωμής ειναι με 
αντικαταβολή, ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή πληρωμή μέσω Paypal
To Paypal εξυπηρετεί την μεταφορά χρημάτων για συναλλαγές μεταξύ των χρηστών αλλά και 
για δημοπρασίες καθώς και απο προς τραπεζικούς λογαριασμούς. 
Επιβαρύνει τους χρήστες με κάποια έξοδα συναλλαγής (προμήθεια), (ένα ποσοστό του ποσού 
που αποστέλεται συν ένα πρόσθετο σταθερό ποσό).
Το 2002 το PayPal έγινε πληρως ελεγχόμενη θυγατρική της εταιρείας e-Bay. 
Για ύψιστη ασφάλεια των χρηστών του το Paypal δημιουργησε μια- δυο σειρα διαδικασιων 
συνδεσης (log –in). Έτσι ο χρήστης μπορει εκτος απο το username και το password του να 
εχει και ενα security key, έτσι ώστε οταν του ζητηθεί αυτο το «κλειδί», να το πληκτρολογήσει 
για να κάνει είσοδο στην εφαρμογή. Σε περίπτωση που το ξεχάσει μπορει να επιλέξει την 
εφαρμογή Lost ή forgotten security key. Εκεί δέχεται μια σειρά επιβεβαιωτικών ερωτήσεων 
για να μπορέσει να έχει την τελική πρόσβαση.

Eναλλακτικά με το Paypal έχουμε το Stripe. To Stripe είναι μια πύλη ψηφιακών πληρωμών 
που τα τελευταια χρονια έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη με τεράστια επιτυχία. 
Οι χρήστες μέσα απο αυτή δέχονται και στέλνουν χρήματα διαδικτυακά. Απο το 2019 που 
ξεκίνησε στην Ιρλανδία, έχει μεγάλη απήχηση σαν τρόπος πληρωμής και στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με την Datanyze το Stripe κατατάσσεται και επίσημα στην δεύτερη θέση σαν τον πιο 
διαδεμομένο On line τροπο πληρωμής μετά το Paypal παγκοσμίως.
Oπως περιγράφει πολύ αναλυτικά το Wikipedia (δες εδώ : https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Stripe,_Inc. ) αλλά και το koala.gr (δες εδω : https://koalla.gr/blog/stripe-pli-
romes-stin-ellada-ola-osa-prepei-na-gnorizeis/ ), μερικά απο τα πλεονεκτήματα του Stripe 
είναι τα εξής : 
1.Πολύ χαμηλές χρεώσεις σε προμήθεια
2.Προσφέρεται δωρεάν
3.Υπάρχει εφαρμογή για κινητές συσκευές
4.Δεν εχει εξτρα χρέωση για ακυρωση συναλλαγης
Μερικά μειονεκτήματα ειναι τα εξής :
1.Δεν ειναι πολυ διαδεδομένο στην Ελλάδα
2.Δεν εχει τηλεφωνική υποστήριξη πελατών 
3.Είναι λίγο δυσκολο για αρχάριους χρηστες
Λογιστικά πως χειριζομαστε αυτά τα πορτοφόλια;  Κυρίως θα τα συναντήσουμε σε ΜΚΟ ή 
κοινωφελή ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις μέσω υποστηρικτών, μικρά ποσά δωρεών 
κλπ.

Συνήθως υπάρχει ένας χρήστης ο οποιος πρεπει να μπει στην πλατφόρμα των paypal και των 
stripe, ώστε το ποσό που είναι συγκεντρωμένο εκεί να μεταφερθεί στην τράπεζα και 
συγκεκριμένα στον τραπεζικό λογαριασμό που ειναι συνδεδεμένο το ηλεκτρονικό πορτοφόλι. 
Το χρηματικό ποσό δεν εμφανίζεται αμέσως στην τράπεζα αλλά θέλει μια δυο εργάσιμες μέρες. 
Οι εγγραφές των καταθέσεων πρέπει να γίνονται απο το λογιστήριο ή απο τον αρμόδιο χρήστη 
την ημερομηνία που πραγματικά γίνεται η κατάθεση στην τράπεζα. 

Stripe VS Paypal 
ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ, Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ.

ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΟΥΚΑ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ .

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εδώ είναι η παγίδα που μπορεί ευκολα να κάνουμε λάθος χωρίς να το πάρουμε 
είδηση. Εχω παρατηρήσει απο την εμπειρία μου ότι κάποιοι κάνουν εγγραφές μέσα απο την 
πλατφόρμα του Paypal ή του Stripe, πριν ακόμα γίνει η μεταφορά στον τραπεζικο λογαριασμό. 
Αυτό ειναι λάθος. Γιατί και στις δυο πλατφόρμες τα ποσά που εχουν ημερομηνία τις τελευταίες 
μερες του μήνα πχ 30 και 31 θα εμφανιστούν στην τράπεζα στις 1 ή 2 του επομενου μήνα ( 
ανάλογα και τα ΣΚ και τις Κυριακες).
Άρα οι εγγραφές των εσόδων και της τράπεζας δεν μπορούν να γίνουν στις 30 και 31 αλλά στις 
1 ή 2 του επόμενου μήνα, δηλαδή την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ που θα εμφανιστουν στον 
τραπεζικο λογαριασμό.
Οι εγγραφες που κάνουμε είναι οι εξής (παράδειγμα) :
Πχ ο Κ Γεωργίου κατέθεσε στις 30/3 στο Paypal 100 ευρώ για την ΜΚΟ «ανθρωπος και φυση». 
Το ποσό αυτό εμφανίστηκε στον τραπεζικο λογαριασμό της ΜΚΟ στις 5/4.
1)Εγγραφή 5/4
Θα χρεωθεί ο 30.00 και συγκεκριμένα ο υποστηρικτής Κ Γεωργίου και θα πιστωθεί ο 74.00 ( 
έσοδα απο υποστηρικτές)
2)Εγγραφή 5/4
Θα χρεωθεί ο 38.07 η τραπεζα και θα πιστωθεί ο 30.00

Έτσι ο 30.00 μηδενίζει ο 74.00 θα εχει πιστωτικό υπόλοιπο και ο 38.07 χρεωστικο υπόλοιπο.

Είναι λάθος οι εγγραφές αυτές να γινουν 30/3. Αν γινουν 30/3 θα υπάρχει ασυμφωνία στις 
τράπεζες. Προσοχή μεγάλη και έλεγχο απο τους λογιστές και τους προισταμένους των 
λογιστηρίων σε αυτών που κάνει αυτές τις καταχωρήσεις. 
** Το πρόσωπο που χρησιμοποιείται στο παράδειγμα ειναι φανταστικό και δεν σχέση με 
υπαρκτό πρόσωπο. 

VS



ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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«Μητρώο Παγίων » - Αποσβέσεις – Πωλήσεις Παγίων  (Μέρος από το Κεφ. 5.7)

Στο αρχείο αυτό, με τήρηση αναλυτικής μερίδας, παρακολουθείται η αξία κτήσης κατά την 
αρχική αναγνώριση, καθώς και κάθε επακόλουθη μεταβολή, δηλαδή προσθήκη, 
αναπροσαρμογή, απομείωση, διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου, με ένδειξη των 
σωρευτικών ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο αναφοράς. Στο αρχείο αυτό 
παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσμένα πάγια τα οποία εξακολουθούν να πληρούν 
τον ορισμό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, είτε εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία είτε 
όχι. 
Στην πράξη και πριν τον υπολογισμό των αποσβέσεων, πρέπει να:
α) Να εισαγάγουμε στο μητρώο, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη, τα πάγια που αγοράστηκαν στο 
2021.
β) Να διαγράψουμε από το μητρώο, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη, τα πάγια που πωλήθηκαν ή 
καταστράφηκαν, στο 2021.
γ) Να εισαγάγουμε στο μητρώο, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη, τις επιδοτήσεις των πάγιων που 
ελήφθησαν στο 2021.
δ) Να ελέγξουμε τους συντελεστές απόσβεσης και να δούμε αν τυχόν κάποια πάγια, τέθηκαν 
στο 2012, πρώτη φορά σε λειτουργία .
ε) Με βάση τα ανωτέρω ενημερώνουμε τους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Ζ3 (Ε3) Λοιπά 
Πληροφοριακά Στοιχεία ( Πωλήσεις και Αγορές Παγίων, κωδ. 840, 842 και 843 ) 
 

ΑΓΡΟΤΕΣ 2022 :  
«ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ » - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
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Από το «Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων 2021 ΑΑΔΕ σε φορολογικά θέματα»
VIII. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(*) 6. Σε ποιο φορολογικό έτος λαμβάνει χώρα η εφάπαξ απόσβεση περιουσιακού στοιχείου 
με αξία μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ;
Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από 
χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα 
στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε. Επομένως, σε περίπτωση αγοράς παγίου περιουσιακού 
στοιχείου με αξία μικρότερη των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ τον Δεκέμβριο 2018, το εν 
λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεσθεί εξ’ ολοκλήρου εντός του φορολογικού έτους 2018.
(**) 2. Πώς αποσβένονται κάποια πάγια για τα οποία δεν ορίζεται συντελεστής απόσβεσης;
Για κάθε πάγιο που δεν ορίζεται συντελεστής απόσβεσης, ο συντελεστής απόσβεσης αυτού θα 
είναι εκείνος των «λοιπών πάγιων στοιχείων», δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) και όχι εκείνος 
που τυχόν προκύπτει από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου αυτού. 
(***) 3. Πότε αρχίζουν τις αποσβέσεις τους οι νέες επιχειρήσεις με βάση το δικαίωμα που 
έχουν για τα τρία (3) πρώτα φορολογικά έτη;
Οι νέες επιχειρήσεις, για τα τρία (3) πρώτα φορολογικά έτη δύνανται να αναβάλλουν τη 
φορολογική απόσβεση για τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία. Επομένως, προβλέπεται ότι οι 
νέες επιχειρήσεις, κατά τα τρία (3) πρώτα φορολογικά έτη, με πρώτο εκείνο στο οποίο 
υποβλήθηκε η δήλωση έναρξης εργασιών και για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους, 
έχουν τη δυνατότητα να μη διενεργούν καθόλου αποσβέσεις. Από το τέταρτο φορολογικό έτος 
και μετά, θα υπολογισθούν αποσβέσεις κανονικά και για όλα τα πάγια ανεξάρτητα από τη 
χρήση της εν λόγω τριετίας που αποκτήθηκαν τα πάγια αυτά.
Επισημαίνεται, ότι η επιλογή της μη διενέργειας, αφορά αφενός, σε όλα τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία (δηλαδή, είτε δεν θα διενεργηθούν αποσβέσεις για κανένα πάγιο περιουσιακό 
στοιχείο, είτε θα διενεργηθούν για όλα) και αφετέρου, σε όλα τα τρία (3) αυτά φορολογικά έτη 
(δηλαδή, η επιχείρηση δεν θα διενεργήσει αποσβέσεις ή θα διενεργήσει και στα τρία (3) πρώτα 
φορολογικά έτη).

Οι αποσβέσεις στα Πάγια που έχουν επιχορηγηθεί υπολογίζονται ως εξής :
α) « τα ποσά των κρατικών επιχορηγήσεων, αποσβένονται σταδιακά, με την μεταφορά τους 
στα αποτελέσματα, υπό την μορφή εσόδων, στην ίδια χρήση και με τρόπο αντίστοιχο της 
μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. 
Συνεπώς, έχει εφαρμογή η λογιστική διαδικασία, κατά την οποία το μέρος των αποσβέσεων 
των επιχορηγουμένων παγίων που αντιστοιχεί στο ποσοστό της επιχορήγησης, να μεταφέρεται 
σταδιακά στα έσοδα, μέσω του λογαριασμού 81.01.05 «Αναλογούσες στη χρήση 
επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» (ΕΓΛΣ), ή 71.01 «Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 
στοιχείων» (ΕΛΠ). ….. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα 
αποτελέσματα. Συνεπώς, θα πρέπει εντός της ίδιας περιόδου να εμφανιστούν τόσο τα έξοδα 
(που επιχορηγούνται), όσο και τα έσοδα (που προέρχονται από την επιχορήγηση). » ( ΣΛΟΤ 
3382/2019)
β) «Οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων ξεκινούν από την ημερομηνία της αναγνώρισής τους 
(ως υποχρεώσεις) και ολοκληρώνονται εντός της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης 
απόσβεσης των σχετικών παγίων. Για παράδειγμα έστω πάγιο αξίας 100 που αποκτήθηκε στο 
μέσον το 2014 και αποσβένεται εντός δεκαετίας (ετήσιες αποσβέσεις 10). Βάσει αυτού η 
ολοκλήρωση των αποσβέσεων θα ολοκληρωθεί την 30.06.2024.Στο τέλος του 2015, έστω ότι 
αναγνωρίσθηκε επιχορήγηση 40. Η εν λόγω επιχορήγηση θα αποσβεσθεί μέχρι την 
30.06.2024 δηλαδή σε 8,5 έτη και συνεπώς ετήσια απόσβεση από 01.01.2016 ευρώ 
40/8,5=4,71.» (Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 585 ΕΞ 7.4.2016 )
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γ) «1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή 
επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 
Β΄ του Κ.Β.Σ., για επενδύσεις που αφορούν αγορά παγίων στοιχείων, δεν θεωρούνται 
προσθετικά στοιχεία των ακαθαρίστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα 
έσοδα της επιχείρησης αλλά αποτελούν μειωτικά στοιχεία του κόστους των παγίων αυτών 
στοιχείων και οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα 
ποσά των επιχορηγήσεων (σχετ. 1071908/1159/Α0012/ ΠΟΛ. 1176/17.6.1998 και 
1040321/10238/Β0012/ ΠΟΛ. 1093/5.5.1992 εγκύκλιοι).
2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των 
επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις 
που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών (π.χ. 
διαφήμιση, έρευνα αγοράς, επισκευές-συντήρηση κτηρίων) αποτελούν μειωτικό στοιχείο των 
δαπανών αυτών (σχετ. το 1028842/810/Α0012/02.04.04 έγγραφό μας).» ( Αρ. πρωτ: 1057838/ 
10689πε/Β0012/2008)
δ) «… Οπότε είναι στην ευχέρεια της οντότητας το αν θα μεταχειριστεί μια κρατική 
επιχορήγηση ως έσοδο ή ως μειωτικό στοιχείο του κόστους;
Υπάρχει διαφορά γιατί στην πρώτη περίπτωση αυξάνονται τα ακαθάριστα έσοδα ενώ στην 
δεύτερη μειώνονται οι δαπάνες.
Απάντηση : Στη λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ έχει δοθεί ερμηνευτικά η αναφερόμενη λύση, 
σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Συνεπώς, είναι στη διακριτική ευχέρεια της οντότητας να 
επιλέξει τον ένα από τους δύο αποδεκτούς χειρισμούς και στη συνέχεια να τον ακολουθεί 
παγίως». (Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 595 ΕΞ 06.04.2017 Κρατικές επιχορηγήσεις δαπανών)

 
Υπολογίζουμε το αποτέλεσμα ( κέρδος ή ζημία ) που είναι ίσο με : Τιμή πώλησης μείον 
αναπόσβεστη αξία του πωληθέντος παγίου.
Το κέρδος που προκύπτει θεωρείται εισόδημα από «Επιχειρηματική δραστηριότητα» και όχι 
από «Αγροτική Δραστηριότητα» γιατί « …Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από 
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές 
περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, 
δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.» (παρ. 1, άρθρο 21, ν. 4172/2013 )
Προσοχή : Τα πάγια που δίδονται ως «ανταλλαγή» στις περιπτώσεις αγοράς νέων 
μηχανημάτων, αντιμετωπίζονται ως αυτοτελής πράξη πώλησης. 

Πώληση αγροτικού φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου από αγρότη του ειδικού καθεστώτος
Η παράδοση αγροτικού φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου από αγρότη του ειδικού καθεστώτος του 
άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης κθ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.[ κθ) η παράδοση αγαθού ή 
αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με 
τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα 
αποκλειστικά απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το φόρο ή από αγρότη του ειδικού 
καθεστώτος του άρθρου 41, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί 
άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης, καθώς επίσης και η παράδοση αγαθών των οποίων η κτήση ή η 
διάθεση έχει εξαιρεθεί από το δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 
30,]. ( ΑΑΔΕ - Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Αγροτών του Ειδικού Καθεστώτος του άρθρου 41 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. - Δεκέμβριος 2018)

« Άρθρο 33. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών
Με τις διατάξεις του άρθρου 33 προσδιορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζεται 
η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η μη 
εφαρμογή αυτής της δαπάνης διασφαλίζει τη μη εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου 
προσδιορισμού της ελάχιστης φορολογίας στις περιπτώσεις αυτές. Με βάση τις νέες διατάξεις τα 
άρθρα 31 και 32 δεν έχουν εφαρμογή:…. ε) Για την αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής 
χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του πάγιου 
εξοπλισμού περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, 
Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, 
αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου 
επαγγέλματος.» (ΠΟΛ 1076/2015)

Καταγράφονται στον 
Σημειώνεται ότι για τους  οι οποίοι αφορούν σε δαπάνες απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων, υπάρχει διάκριση αν πρόκειται για δαπάνη που πραγματοποιήθηκε 
στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Επίσης, ζητείται ο ΑΦΜ του συμβαλλόμενου κατά περίπτωση.
Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων 
οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών 
πραγμάτων μεγάλης αξίας.

: «Εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας 
καθώς και τα επιβατικά Δ.Χ. καθώς και τα φορτηγά Δ.Χ. και Ι.Χ. που αποτελούν πάγιο εξοπλισμό 
επαγγελματικής χρήσης. Στην έννοια του επαγγελματικού εξοπλισμού (άρα και για τις αγροτικές 
επιχειρήσεις), δεν περιλαμβάνεται η απόκτηση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, για τα οποία ισχύει 
σε κάθε περίπτωση το τεκμήριο απόκτησης.» (Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021)
Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα 
αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε 
για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον 
υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ..

 : « Ε. Λοιπές Εξαιρέσεις από την Εφαρμογή των Αντικειμενικών Δαπανών και 
Δαπανών Απόκτησης : Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης και η δαπάνη απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:.. ε) Για την αγορά πάγιου 
εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού περιλαμβάνονται μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, 
Υ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, Υ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, 
αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου 
επαγγέλματος. Επισημαίνεται ότι στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού δεν εμπίπτει η αγορά ή 
ανέγερση οικοδομής, καθώς και η αγορά ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου ατομικής επιχείρησης» ( 
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
φορολογικού έτους 2021 )

 Αγορά επιχειρήσεων 
 ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης 

ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής 
εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς, καθώς και οι καταβολές που 
πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν 
επενδυτικό προϊόν.
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Περιεχόμενα του βιβλίου : 
Το περιεχόμενο του βιβλίου αναπτύσσεται σε τρείς ενότητες και σε 15 κεφάλαια : 

Ενότητα Πρώτη: Φορολογία και Αγρότες Ενότητα Δεύτερη : Ασφάλιση και Αγρότες

Ενότητα Τρίτη: «myDATA» και Αγρότες
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Ο ΦΠΑ αποτελεί έμμεσο φόρο οποίος επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών, στις παροχές 
υπηρεσιών, στις εισαγωγές και στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Ο ΦΠΑ είναι φόρος που 
επιβάλλεται στην προστιθέμενη αξία κάθε επιχείρησης.  Όταν μια επιχείρηση αγοράζει 
επιβαρύνεται με ΦΠΑ (ΦΠΑ εισροών) τον οποίο και καταβάλλει στον προμηθευτή. Όταν 
πουλάει επιβαρύνει τον πελάτη με το ΦΠΑ (ΦΠΑ εκροών) τον οποίο και εισπράττει.  Η διαφορά 
από την είσπραξη μείον την πληρωμή του ΦΠΑ θα πρέπει να αποδοθεί  στις φορολογικές 
αρχές.

Υπό αυτήν την έννοια, ο ΦΠΑ δεν αποτελεί ούτε έσοδο ούτε έξοδο για την επιχείρηση. Αποτελεί 
υποχρέωση ή απαίτηση.  Άρα όταν η επιχείρηση «πληρώνει» ΦΠΑ αναγνωρίζει μια απαίτηση, 
ενώ όταν «εισπράττει» αναγνωρίζει μια υποχρέωση. Στο τέλος συγκεκριμένων περιόδων, 
αποδίδει ή απαιτεί τη διαφορά.

Για να επιβληθεί ο ΦΠΑ στα παραπάνω θα πρέπει αυτός που παρέχει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες  
να είναι πρόσωπο υποκείμενο στο ΦΠΑ, έστω και περιστασιακά.  Υποκείμενοι στο ΦΠΑ είναι 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική 
δραστηριότητα. Δεν ενδιαφέρει αν η δραστηριότητα είναι κερδοσκοπική. Κάθε πρόσωπο που 
πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση καινούριου μεταφορικού  μέσου σε άλλο 
κράτος-μέλος της ΕΕ.  Η κοινοπραξία κατασκευής ακινήτου με αντιπαροχή και η κοινωνία 
που κατασκευάζει  ακίνητο σε οικόπεδο των μελών της  και στη συνέχεια το παραδίδει.  Οι 
μισθωτοί δεν είναι υποκείμενοι στο ΦΠΑ. Επίσης, το ΕΔ, οι δήμοι, οι κοινότητες, και τα άλλα 
Ν.Π.Δ.Δ. δεν είναι υποκείμενοι στο φόρο για τις πράξεις που ενεργούν ως δημόσια εξουσία.

Παραδόσεις αγαθών οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ είναι: η παράδοση αγαθών όπου 
μεταβιβάζεται το δικαίωμα επί ενσώματων κινητών καθώς και ακινήτων των οποίων η άδεια 
ανέγερσης έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μετά από 1/1/2006 και δεν έχει προηγηθεί πρώτη 
εγκατάσταση.  Ως παράδοση αγαθών επίσης θεωρείται και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
αερίου, ψύχους και θερμότητας.  Η αγορά η πώληση αγαθών από παραγγελιοδόχο που 
ενεργεί στο όνομά του.

 Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ η μεταβίβαση επιχείρησης με την προϋπόθεση να μεταβιβάζεται ως 
σύνολο ή να μεταβιβάζεται μέρος ή κλάδος της ανεξάρτητος λειτουργικά με την προϋπόθεση 
να συνεχίσει την λειτουργία της. Αν όμως το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις 
για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ, τότε η παραπάνω μεταβίβαση 
υπάγεται σε ΦΠΑ εφόσον όμως ο ΦΠΑ εισροών είχε εκπέσει (αρχή αποφυγής διπλής 
φορολογίας).

Το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ δίνεται με την προσδοκία μελλοντικής δημιουργίας ΦΠΑ 
εκροών (ο οποίος θα είναι μεγαλύτερος από τον ΦΠΑ προς έκπτωση). Αν η προσδοκία αυτή 
εκλείψει, τότε καταβάλλεται ΦΠΑ.

Πολύ σημαντικές για σκοπούς ΦΠΑ είναι οι έννοιες της αυτοπαράδοσης και της 
ιδιοχρησιμοποίησης.  Αυτοπαράδοση και ιδιοχρησιμοποίηση είναι η παράδοση αγαθών και η 
χρήση υπηρεσιών που έχει δημιουργήσει ή αγοράσει η επιχείρηση με σκοπό τη κάλυψη των 
δικών της αναγκών.  Π.χ. ένα βιβλιοπωλείο χρησιμοποιεί ένα τετράδιο από αυτά που πουλάει 
για να σημειώνει τις ελλείψεις. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται στις παραπάνω 
περιπτώσεις είναι εμφανές: εφόσον η επιχείρηση δεν πουλάει αλλά αυτοπαραδίδει / 
ιδιοχρησιμοποιεί τυπικά υπάρχει ΦΠΑ εκροών για να αποδώσει στο Ε.Δ. 

ΦΠΑ
ΜΕΡΟΣ 1
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΣΤΕΡΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ BSC, UOA
MSC ACCOUNTING & FINANCE, AUEB

Συνεπώς δημιουργείται το ζήτημα αν θα πρέπει, παρά το ότι δεν πουλάει, να επιβαρυνθεί με 
ΦΠΑ αυτοπαράδοσης (δηλ. να επιβαρύνει με ΦΠΑ εκροών τον εαυτό της).  Στη συνέχεια, 
πραγματοποιείται μια ανάλυση για το πότε η αυτοπαράδοση υπάγεται σε ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι 
όταν επιβάλλεται ΦΠΑ αυτοπαράδοσης υπολογίζεται στην τιμή αγοράς ή, αν αυτό δεν είναι 
δυνατό, στο κόστος.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν θα έχουμε ΦΠΑ αυτοπαράδοσης σε κάθε αυτοπαράδοση. 
Συνοψίζοντας:  Είναι δυνατό να έχουμε αυτοπαράδοση αλλά όχι και ΦΠΑ αυτοπαράδοσης.  
Είναι δυνατό να μην έχουμε αυτοπαράδοση αλλά να έχουμε ΦΠΑ αυτοπαράδοσης.

Προκειμένου να κατανοήσουμε την έννοια της αυτοπαράδοσης / ιδιοχρησιμοποίησης θα  
διακρίνουμε τις επιχειρήσεις στις εξής κατηγορίες:  Βιομηχανικές που παράγουν αγαθά.  Αυτές 
οι επιχειρήσεις αγοράζουν πρώτες ύλες και εκπίπτουν το σχετικό ΦΠΑ  εισροών.  Εμπορικές 
που δεν παράγουν αλλά απλά εμπορεύονται αγαθά.  Αυτές οι επιχειρήσεις αγοράζουν έτοιμα 
τα αγαθά και εκπίπτουν το σχετικό  ΦΠΑ εισροών.  Παροχής υπηρεσιών που ούτε παράγουν 
ούτε εμπορεύονται αγαθά αλλά απλώς  παρέχουν υπηρεσίες.  Αυτές οι επιχειρήσεις 
προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες έχουν κυρίως έξοδα και εκπίπτουν το ΦΠΑ εισροών 
όπου υπάρχει. Επίσης, σημειώνεται πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών παρέχουν 
ταυτόχρονα και υπηρεσία και αγαθά (π.χ. κατασκευαστική) με κυρίαρχο μέρος την υπηρεσία.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να καταλήξουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 
 Ο ΦΠΑ θα πρέπει να επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. Κανονικά, για τις ενδιάμεσες 
επιχειρήσεις ο ΦΠΑ θα πρέπει να μην αποτελεί ούτε έσοδο ούτε έξοδο (αρχή ουδετερότητας 
ΦΠΑ).  Οι επιχειρήσεις επιβαρύνουν τους πελάτες με ΦΠΑ εκροών. Το ΦΠΑ εισροών τους  το 
συμψηφίζουν (εκπίπτουν) από το ΦΠΑ εκροών. Η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών χρονικά 
προηγείται καθώς οι επιχειρήσεις πρώτα αγοράζουν και μετά πωλούν.  Το κράτος δίνει σε μια 
επιχείρηση το δικαίωμα του συμψηφισμού με την προσδοκία ότι η επιχείρηση θα 
δημιουργήσει στο μέλλον ανάλογο (ή συνήθως μεγαλύτερο ΦΠΑ εκροών). Αν αυτή η 
προσδοκία εκλείψει, σημαίνει ότι η επιχείρηση ή δεν επιβαρύνει πλέον τους πελάτες με ΦΠΑ 
εκροών ή συμπεριφέρεται ως τελικός καταναλωτής.  Αν συμβαίνει το παραπάνω, τότε 
υπάρχουν 2 λύσεις: ή η επιχείρηση εξαρχής δεν θα έχει δικαίωμα έκπτωσης (αντιμετωπίζεται 
ως τελικός καταναλωτής) ή θα πρέπει να επιβαρύνει τον εαυτό της με ΦΠΑ εκροών.

Στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών δεν χορηγείται δικαίωμα έκπτωσης:
Αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών 
εφόσον προορίζονται για μη φορολογητέες πράξεις  
Φιλοξενίες, ψυχαγωγίες, δεξιώσεις.
Στέγαση, τροφή, ποτά, μετακίνηση και ψυχαγωγία για το προσωπικό και τους  εκπροσώπους 
της επιχείρησης.
Αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής  χρήσης 
μέχρι 9 θέσεων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης 
που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, 
συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.
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 Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν τα μεταφορικά μέσα προορίζονται για πώληση, μίσθωση 
ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο (στην εξαίρεση εμπίπτουν και οι σχολές οδηγών).
Η μη εκπεσιμότητα των παραπάνω δαπανών δεν καταλαμβάνει το σύνολο των περιπτώσεων 
(π.χ. αγορά αλκοολούχων ποτών).
Άρα έχουμε επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα έκπτωσης για ορισμένες από τις παραπάνω 
δαπάνες. Αν όμως πραγματοποιήσουν αυτοπαράδοση / ιδιοχρησιμοποίηση θα πρέπει να 
επιβαρυνθούν με ΦΠΑ αυτοπαράδοσης.  Το παραπάνω βασίζεται στο ότι θα πρέπει να υπάρχει 
ίση φορολογική μεταχείριση  μεταξύ επιχειρήσεων που δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης και 
των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης.  Επίσης, τονίζεται ότι ο ΦΠΑ 
αυτοπαράδοσης επιβάλλεται επί των παραπάνω  δαπανών και μόνο. Δαπάνες που δεν 
αναφέρονται στην προηγούμενη διαφάνεια δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ αυτοπαράδοσης σε 
περίπτωση αυτοπαράδοσης. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση επιβαρύνεται με ΦΠΑ 
αυτοπαράδοσης σε 3 ακόμα περιπτώσεις (εφόσον είχε εκπέσει τον ΦΠΑ εισροών):  Διάθεση 
αγαθών/υπηρεσιών από υπαγόμενη δραστηριότητα σε άλλη απαλλασσόμενη χωρίς 
δικαίωμα έκπτωσης του ίδιου υποκείμενου.  Η δωρεάν διάθεση αγαθών/υπηρεσιών για 
σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση.  Η μετακίνηση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από 
άλλο κράτος-μέλος. ( η πρακτική ερμηνεία αυτής της περίπτωσης είναι ότι έχει εφαρμογή όταν 
μετακινούνται πάγια ή αποθέματα για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων. Ειδικά 
για τα πάγια, η μετακίνηση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών).

Δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ τα δώρα μικρής αξίας και τα δωρεάν δείγματα για την προώθηση της 
επιχείρησης. Τα δώρα δε μπορούν να υπερβαίνουν τα €10 το καθένα (προ ΦΠΑ) και 
σωρευτικά το 1% των ετήσιων εσόδων. Επίσης, δε μπορούν να προσφερθούν ως δώρα ή 
δείγματα οινοπνευματώδη ποτά ή τσιγάρα.
Κατ’ αναλογία με την αυτοπαράδοση, εξομοιώνονται με παροχή υπηρεσιών οι παρακάτω 
πράξεις από υποκείμενο σε φόρο:
 Η χρησιμοποίηση αγαθών της ίδιας της επιχείρησης για ικανοποίηση προσωπικών αναγκών 
του, ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτή εφόσον κατά την 
απόκτηση δημιουργήθηκε δικαίωμα έκπτωσης.  Η παροχή υπηρεσιών για ικανοποίηση 
προσωπικών αναγκών του, ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς 
την επιχείρηση  Χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα που απαλλάσσεται 
του  φόρου (χωρίς δικαίωμα έκπτωσης) και η χρήση των υπηρεσιών για ανάγκες της 
επιχείρησης εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 30. Σημειώνεται 
πάντως ότι για να υπάρχει ΦΠΑ αυτοπαράδοσης θα πρέπει να έχει εκπέσει ο αντίστοιχος ΦΠΑ 
εισροών (αρχή αποφυγής διπλής φορολογίας).

Από την περίοδο της πανδημίας και μετά βλέπουμε να υλοποιούνται κατά καιρούς διάφορα
προγράμματα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας (βλ. πρώτο ένσημο, πρόγραμμα 100.000
θέσεων εργασίας, πρόγραμμα προεργασίας ΟΑΕΔ κ.α.) . Ο βασικότερος όρος υλοποίησης
αυτών των προγραμμάτων είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας που υπήρχαν πριν την
επιδότηση συν -φυσικά- της επιδοτούμενης για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα.
Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου θεωρούνται εξαιρέσεις της διατήρησης θέσεων και
είναι:
1. Η συνταξιοδότηση εργαζομένου
2. Ο θάνατος
3. Η λήξη σύμβασης
4. Η οικειοθελής αποχώρηση.
Επιπρόσθετα στο πρόγραμμα επιδότησης των 100.000 νέων θέσεων εργασίας που ξεκινάει
εκ νέου να υποβάλλονται αιτήσεις ένταξης έχουμε πρόβλεψη για καταγγελία της σύμβασης
για σπουδαίο λόγο ή αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης του συμβατικού χρόνου που
έχει εκ φύσεως η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης.
Τέλος να θυμίσουμε πως ο ορισμός του σπουδαίου λόγου είναι το περιστατικό ανωτέρας
βίας που προκαλεί ολική η πλήρη αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ όμως την
οικονομική δυνατότητα του εργοδότη.

ΚΑΜΠΑΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Πρακτικά, σπουδαίος λόγος είναι μια πυρκαγιά στην επιχείρηση, ο κλονισμός της σχέσης
εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου σύμφωνα με τη καλή πίστη και τα χρηστά
ήθη αλλά όχι η κακή οικονομική πορεία της επιχείρησης.



ΓΚΟΛΦΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΡΤΑ
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Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών, αφορά το ποσοστό της 
ανεργίας και το πώς η αύξησή του έχει ως επακόλουθο την δημιουργία αρνητικών συνεπειών 
συνεκτικότητας στον κοινωνικό ιστό, περιθωριοποίησης, απαξίωσης και δυσλειτουργιών 
στην ομαλή εξέλιξη των κοινωνιών.  Η ανεργία διακρίνεται ή και κατηγοριοποιείται σε 
τέσσερα είδη.
Στην ανεργία τριβής, η οποία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς να απορροφήσει άμεσα 
τους ανέργους, γεγονός το οποίο με την σειρά του οφείλεται σε λόγους γραφειοκρατίας, 
έλλειψης συντονισμού και ανεπαρκούς πληροφόρησης.
Στην εποχική ανεργία, η οποία οφείλεται στο ότι υπάρχουν παραγωγικοί κλάδοι και 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο κάποιες περιόδους κατά την διάρκεια του έτους, 
απασχολώντας για το συγκεκριμένο και μόνο χρονικό διάστημα εργαζομένους, 
παραμένοντας σε κάμψη-ύφεση ή και αδράνεια την υπόλοιπη διάρκεια του έτους, με 
αποτέλεσμα την δημιουργία ομάδων ανέργων των συγκεκριμένων ανενεργών λειτουργικά 
περιόδων.
Στην διαρθρωτική ή και επονομαζόμενη ως τεχνολογική ανεργία, η οποία αφορά την 
αναντιστοιχία μεταξύ των ζητούμενων προσόντων υποψηφίων εργαζομένων από τις 
επιχειρήσεις και την έλλειψη ή την κατοχή διαφορετικών δεξιοτήτων από τους ανέργους. 
Κοντολογίς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ανεργία εξειδίκευσης.
Τέλος, στην Κευνσιανή η κυκλική ανεργία η οποία αφορά τις μεταβολές και τις διακυμάνσεις 
στην παραγωγική δραστηριότητα συνολικά. Σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης η ανεργία 
μειώνεται, ενώ σε περιόδους ύφεσης η ανεργία αυξάνεται. Ο συγκεκριμένος τύπος ανεργίας 
χαρακτηρίζεται και επηρεάζεται από τους οικονομικούς κύκλους μακροχρόνιας διάρκειας.
Ερχόμενοι, στα ελληνικά δεδομένα και σε μια προσπάθεια να αποδοθεί η χρησιμότητα, τα 
οφέλη, τα οποία παρέχει το δελτίο ανεργίας αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισης του 
συγκεκριμένου ζητήματος από την ελληνική Πολιτεία, μπορούν να παρατεθούν τα εξής: Ο 
εγγεγραμμένος στα μητρώα της ΔΥΠΑ ως άνεργος, αναθέτει κατά έναν τρόπο στον δημόσιο 
φορέα, λόγω δικής του αδυναμίας, να εξεύρει για λογαριασμό του ή  και να του προτείνει την 
καταλληλότερη, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και την επιθυμία του, γι’ αυτόν θέση 
εργασίας.

Η ύπαρξη ενεργού δελτίου ανεργίας, παρέχει στον άνεργο , υπό προϋποθέσεις, οι οποίες 
σχετίζονται με το συνολικό ατομικό ή και οικογενειακό του εισόδημα, με το ύψος της 
αντικειμενικής αξίας των περιουσιακών του στοιχείων καθώς και με άλλους παράγοντες 
όπως π.χ. ύψος καταθέσεων, απαλλαγή μέρους ή και εξολοκλήρου από τα Δημοτικά τέλη, 
μείωση ή και πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού και 
θεάτρου, επιταγές αγοράς βιβλίων, μοριοδότηση ανά μήνα ανεργίας σε προκηρύξεις 
πρόσληψης προσωπικού, εποχιακά επιδόματα, επίδομα τακτικής ανεργίας, επίδομα 
μακροχρόνιας ανεργίας μετά την λήξη της επιδοτούμενης τακτικής ανεργίας, καθώς και άλλα 
έκτακτα ή μη επιδόματα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, επιμήκυνση 
αποπληρωμής ή μείωση ποσού καταβολής μηνιαίας δόσης η και διαγραφή μέρους οφειλών 
στις περιπτώσεις δανειακών υποχρεώσεων.
Επιπρόσθετα, την εν δυνάμει συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με στόχο την απόκτηση πρόσθετων επαγγελματικών προσόντων και σκοπό την 
ένταξη στην αγορά εργασίας ή και την πρόσληψη μέσω  επιδοτούμενων προγραμμάτων 
εργασιακής απασχόλησης σε διάφορους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επιχορηγήσεων-επιδοτήσεων, μη επιστρεφόμενων, για 
την δημιουργία επενδύσεων στα πλαίσια της  ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της 
απασχόλησης.
Ως σύνοψη των ανωτέρω, θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα αν είναι αποτελεσματικός ο 
τρόπος αντιμετώπισης της ανεργίας μέσω των παροχών και των επιδομάτων και αν όλα τα 
παραπάνω επιφέρουν αρκούντος ικανοποιητικά αποτελέσματα ή αν θα μπορούσε να 
λειτουργήσει  το ίδιο ή και περισσότερο αποτελεσματικά η παροχή περισσότερων κινήτρων 
για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης εξετάζοντας ταυτόχρονα και αντιμετωπίζοντας 
στοχευμένα την ανεργία ανά είδος αλλά και ανά ομάδα πληθυσμού, ηλικιακή ή άλλη.
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ACIS BUSINESS CONSULTANTS

Σύμφωνα με την προκήρυξη «Ενίσχυση  τουριστικών επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 
4887/2022, από τις 5 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022 οι  ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή του  επενδυτικού τους.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι από την παραπάνω προκήρυξη εξαιρούνται η Σαντορίνη και η  
Μύκονος.
Η  δράση αφορά την χορήγηση ενισχύσεων σε επενδύσεις που αφορούν: 

Με προϋπολογισμό   (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων  τα   (75.000.000) ευρώ αφορούν  
φορολογικές απαλλαγές.
Ποια επενδυτικά σχέδια υπάγονται 

Τα επενδυτικά σχέδια, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις:
α. Δημιουργία νέας μονάδας 
β. Επέκταση της δυνητικότητας υφιστάμενης μονάδας 
γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί 
ποτέ από αυτήν 
δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 
Δικαιούχοι των ενισχύσεων, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι στην 
ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και 
έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, 
της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα, εκτός 
της επιχορήγησης Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ 
(3.000.000€) για όλα τα είδη ενισχύσεων. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕΧΡΙ 75% Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για τις 
ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης και τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€) για την 
ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
Για την υπαγωγή στο καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους 
του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και 
συγκεκριμένα ανέρχεται στο: 

Οι επιλέξιμες δαπάνες του καθεστώτος 

1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, όπως
*Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με 
αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
*Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός 
εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:
*η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης υπαγωγής, , η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν 
σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό 
τους συνήθεις όρους της αγοράς 
*Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός 
του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
*Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης. 
*Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 
2. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού 
*Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 
εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων 
*Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης 
λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης 
3. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα 
της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία 
κάθε θέσης. 

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν μελέτες και αμοιβές 
συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
2. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. Οι δαπάνες αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την 
επανεκπαίδευση των εργαζομένων και 
3. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Τα ποσοστά επιχορήγησης χορηγούνται με βάση 
τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, σε ποσοστά που κυμαίνονται έως 
75%.
Το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται από την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης, 
δεδομένου ότι σε ειδικές περιοχές (ορεινές περιοχές, παραμεθόριος, μικρά νησιά με 
πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, Ζώνες απολιγνιτοποίησης κλπ) η επένδυση μπορεί να 
επιχορηγηθεί με το ανώτατο όριο ενίσχυσης

.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει στις 30/09/2022 
ώρα 12:00 μ.μ.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / 
Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες 
επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό 
άρθρο του ΓΑΚ και του Καν. 702/2014, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία, είναι 
γραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 
πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες 
Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 
«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης
α), οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό όρους,
προϋποθέσεις και περιορισμούς.

εκτός αυτών της περίπτωσης α), οι οποίες εμφανίζουν κατ’ έτος βαθμό καθετοποίησης, αξιοποιώντας 
ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα, σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της αξίας του γεωργικού προϊόντος που 
χρησιμοποιούν ως Α΄ ύλη.

διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης
Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού 
δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας.
Τι ενισχύεται:
Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:
Μέγεθος επιχειρήσεων ,Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ,Ανώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός
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15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1.- Η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται προς όφελος των μελών του συλλογικού φορέα
(είναι δυνατή η πραγματοποίηση δαπανών που εξυπηρετούν μεμονωμένα μέλη του φορέα αρκεί να 
διαφαίνεται η βελτίωση της θέσης του συλλογικού σχήματος μέσα από αυτές τις επενδύσεις .)
2.-Η απόκτηση γης, δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης
3.- Δεν προβλέπεται περιορισμός στη δαπάνη για κατασκευή και εκσυγχρονισμό ακινήτων (κτιριακών 
δαπανών) ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
4.- Η αγορά ζωικού κεφαλαίου δεν είναι επιλέξιμη
5.- Οι υπό σύσταση ομάδες παράγωγων που έχουν καταθέσει αίτημα αναγνώρισης είναι επιλέξιμες
6.-Για δαπάνες που αφορούν κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό δεν απαιτήται 6-ετες μισθωτήριο
7.-Η προμήθεια βαρέων οχημάτων για οδικές μεταφορές είναι επιλέξιμη δαπάνη .
8.-Οι δαπάνες που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας μέσω γεωθερμίας από τα θερμοκήπια είναι 
επιλέξιμες .
9.-Το βυτίο για την μεταφορά λαδιού ανήκει στην κατηγορία των οχημάτων για οδικές μεταφορές αγαθών 
και προϊόντων και συνεπώς δύναται να ενισχυθεί .
10.-Ο αμπελώνας ώς μόνιμη φυτεία αποτελεί ενσώματο στοιχείο του ενεργητικού των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και ως εκ τούτου οι σχετικές δαπάνες δύναται να χρηματοδοτηθούν .
11.-Οι δαπάνες εγκατάστασης μόνιμων φυτειών και οι δαπάνες ενεργητικής προστασίας των φυτειών (πχ 
αντιχαλαζικά) ανήκουν στην κατηγορία ενισχύσεων «Ενισχύσεις ΜΜΕ για 6 επενδύσεις σε ενσώματα ή σε 
άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική 
παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14)» και δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Υποέργο εφόσον 
πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της πρόσκλησης.
12-Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες γεωτρήσεων και άρδευσης
13.-Αγορά δεύτερης αλωνιστικής μηχανής, είναι επιλέξιμη εφόσον, μέσω της οικονομοτεχνικής μελέτης, 
αποδεικνύεται η αναγκαιότητά της.
14.-Δαπάνες που συμβάλλουν στην ψηφιακή αναβάθμιση. Ειναι οι δαπάνες σε επενδύσεις στην 
τεχνολογία της πληροφορικής και της επικοινωνίας.
15.-Στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος θα υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο σε 
διαφορετικούς τόπους υλοποίησης, αυτό είναι δυνατό με μία αίτηση, με τον περιορισμό ότι οι διαφορετικοί 
τόποι υλοποίησης είτε ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια είτε σε όμορες Περιφερειακές Ενότητες ακόμα και 
στην περίπτωση που οι όμορες Περιφερειακές Ενότητες δεν ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια. Δυνητικός 
δικαιούχος που προτίθεται να υλοποιήσει επενδυτικό σε διαφορετικές Περιφέρειες ή σε μη όμορες 
Περιφερειακές Ενότητες, υποβάλλει μία αίτηση ανά Περιφέρεια ή/και Περιφερειακή Ενότητα με 
αντίστοιχη προσαρμογή των ποσοστών ενίσχυσης.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ(ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΣΕΖΟΝ
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ:
Η θερινή σεζόν σιγά σιγά τείνει προς το τέλος της ,ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποια βασικά σημεία που 
απασχολούν εργαζόμενους και εργοδότες
Τι είναι η σεζόν
Σεζόν είναι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος λειτουργίας του έτους, που ορίζεται ως εξής:
για τα τουριστικά καταλύματα, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα κέντρα αναψυχής, τα ζαχαροπλαστεία, τα 
καφενεία και τα ιαματικά λουτρά που λειτουργούν όλο τον χρόνο, σαιζόν είναι η περίοδος που διαρκεί
από την 01.04 έως την 31.10 (θερινή σεζόν) ή
από την 01.11 έως την 31.03 (χειμερινή σεζόν)

για τα τουριστικά καταλύματα, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα κέντρα αναψυχής, τα ζαχαροπλαστεία, τα 
καφενεία και τα ιαματικά λουτρά αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν όλους τους μήνες 
αλλά από δύο (2) έως εννέα (9) μήνες τον χρόνο, σαιζόν είναι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος που είναι 
σε λειτουργία [π.χ. για ξενοδοχείο που λειτουργεί τέσσερις (4) μήνες τον χρόνο, η σεζόν διαρκεί για τους 
τέσσερις (4) αυτούς μήνες]
για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο τον χρόνο με μειωμένο προσωπικό κατά τις περιόδους ύφεσης, 
σεζόν είναι η περίοδος των μηνών αιχμής
Για να θεωρηθεί ότι κάποιος ασφαλισμένος έχει εργασθεί για μία σεζόν σε μία επιχείρηση που λειτουργεί 
εποχικά πρέπει κατά τα παραπάνω κατά περίπτωση χρονικά διαστήματα διάρκειας της σεζόν να έχει 
πραγματοποιήσει κατά μέσο όρο δεκατρείς (13) ημέρες ασφάλισης
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφόσον 
υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα κάτωθι επαγγέλματα:
οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, 
καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών 
μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή 
κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού 
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, καθώς και σμυριδεργάτη.
Επίσης δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην 
υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ , όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην 
Ελλάδα και δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ (άρθ. 14 παρ. 1 του Ν. 3762/09, 
ΦΕΚ 75Α’/15-05-2009)
Συνταξιούχοι την 10/09, που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και 
έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα, εφόσον η σύνταξη 
που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί ο 
e-ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος
ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)
Ποιοι ασφαλισμένοι επιδοτούνται ως «εποχικοί»
Ως εποχικοί επιδοτούνται οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν 
εποχικά για μία ή δύο σεζόν.
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Για να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή οι ασφαλισμένοι πρέπει να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις, 
δηλαδή και η επιχείρηση να λειτουργεί εποχικά και η απασχόληση να έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια 
μίας ή δύο σεζόν.
Ποιες επιχειρήσεις θεωρείται ότι λειτουργούν εποχικά
Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά είναι κατ’ αρχάς τα τουριστικά καταλύματα, τα εστιατόρια, τα μπαρ, 
τα κέντρα αναψυχής, τα ζαχαροπλαστεία, τα καφενεία και τα ιαματικά λουτρά, αλλά και κάθε επιχείρηση 
που πληροί τις εξής δύο προϋποθέσεις:
α) λόγω της φύσης των εργασιών της (πχ υδρονομείς), των καιρικών (πχ. Χιονοδρομικό κέντρο) ή 
ιδιαιτέρων συνθηκών (πχ τουρισμός) ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών (πχ ελαιοτριβείο)
β) λειτουργεί:
από δύο (2) έως εννέα (9) μήνες τον χρόνο ή
όλο τον χρόνο, αλλά έχει περιόδους ύφεσης, κατά τις οποίες το προσωπικό που απασχολεί δεν ξεπερνά το 
25% του προσωπικού που απασχολεί στις περιόδους αιχμής

*Ως εποχική επιχείρηση θεωρείται και το Δημόσιο, όταν προσλαμβάνει μισθωτούς με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους (π.χ. 
πυροσβέστες).
Προϋποθέσεις Αρχικής Επιδότησης
Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες – πρώην μισθωτούς που έχουν εργασθεί σε 
επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία ή δύο σεζόν, εφόσον:
1.καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς 
από την εργασία τους)
2.έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν 
απασχολούνται σε άλλον εργοδότη,
3.δεν αυτοαπασχολούνται , είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών 
εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του 
κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, ως εξής:

Α. Νέοι επιδοτούμενοι
Νέοι Επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία σαιζόν:
τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ 
του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να 
υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν από την 
έναρξη της επιδότησής τους

-Νέοι επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για δύο 
συνεχόμενες σαιζόν:
τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ 
του κλάδου ανεργίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους και
ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν από την 
έναρξη της επιδότησής τους
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Β. Παλαιοί επιδοτούμενοι
Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία σαιζόν:
τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ 
του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να 
υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής

Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για δύο 
συνεχόμενες σαιζόν:
τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ 
του κλάδου ανεργίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι:

της εργασιακής σχέσης.

αρχικής επιδότησης

Ως προϋπόθεση των ανωτέρω είναι η Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας
1.Καταγγελια Σύμβασης Εργασίας
Η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί πριν τη λήξη της για σπουδαίο λόγο είτε από τον 
εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο.

"Σπουδαίος λόγος" είναι η ύπαρξη γεγονότων στη διάρκεια της σύμβασης, εξαιτίας των οποίων είναι 
αδύνατη η εξακολούθησή της σύμφωνα με την καλή πίστη (π.χ. παράβαση των συμβατικών 
υποχρεώσεων και προξένηση βλάβης από το μισθωτό με αθέτηση ουσιωδών όρων της σύμβασης και 
μείωση του εργαζομένου από τον εργοδότη κλπ). Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος δεν υποχρεούται ο 
εργοδότης σε αποζημίωση. Την ύπαρξη σπουδαίου λόγου μπορούν να αποφασίσουν κατά περίπτωση 
μόνο τα δικαστήρια.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη λόγω σπουδαίου λόγου είναι:

Εάν δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος και καταγγελθεί η σύμβαση, ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει 
δικαστικά τους μισθούς που θα έπαιρνε μέχρι τη λήξη της.
Δεν θεωρούνται ως σπουδαίος λόγος οι οικονομοτεχνικοί λόγοι (μείωση κερδών, μείωση τζίρου κλπ). και 
γενικότερα οποιεσδήποτε ενέργειες ή αποφάσεις που ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του εργοδότη και 
αντανακλούν στην απασχόληση των εργαζομένων.
**Στην εποχική εργασία συνηθίζεται ο σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης να είναι το τέλος της 
εποχικής σεζόν

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταγγελίας για σπουδαίο από τον εργαζόμενο:

Καταγγελία Σύμβασης Αορίστου Χρόνου
Η καταγγελία της σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς, είτε από τον εργοδότη, οπότε ονομάζεται και 
απόλυση, είτε από τον εργαζόμενο, οπότε μιλάμε για παραίτηση ή οικειοθελή αποχώρηση.

3899/2010 και 4093/2012.
Καταγγελία σύμβασης από το μισθωτό:
Η παραίτηση μπορεί να γίνει ρητά ή σιωπηρά και στην περίπτωση της δεν οφείλεται αποζημίωση, σε κάθε 
περίπτωση, όμως, ο εργαζόμενος, κατά την αποχώρησή του δικαιούται, εφόσον δεν έχει λάβει την ετήσια 
άδειά του,
αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας και επιδόματος αδείας, καθώς και των πάσης οφειλομένων 
δεδουλευμένων αποδοχών και επιδομάτων του.
Καταγγελία σύμβασης από τον εργοδότη:
Ο πιο συνηθισμένος στην πράξη τρόπος λύσης της εργασιακής σχέσης είναι η καταγγελία της σύμβασης εκ 
μέρους του εργοδότη (απόλυση). Η καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη διακρίνεται σε

οποία επιφέρει λύση της εργασιακής σχέσης μετά την πάροδο ορισμένης προθεσμίας από τότε που θα 
κοινοποιηθεί στον εργαζόμενο. Η τακτική καταγγελία είναι δυνατή μόνο σε υπαλλήλους και όχι σε 
εργατοτεχνίτες.

έκτακτη καταγγελία είναι η μοναδική μορφή καταγγελίας για τους εργάτες, αλλά και η πιο συνηθισμένη 
για τους υπαλλήλους.
Προϋποθέσεις έγκυρης έκτακτης καταγγελίας:
Είτε πρόκειται για υπαλλήλους, είτε για εργατοτεχνίτες, εφόσον συνδέονται με σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου, για να είναι έγκυρη η απόλυσή τους πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω διατυπώσεις:
1) Έγγραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
2) Καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και
3) Καταχώρηση της απασχόλησης του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ μισθολόγια και η 

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
την καταγγελία της σύμβασης εργασίας εντός 4 εργασίμων ημερών από την ημέρα της καταγγελίας 

καταγγελία άκυρη, αλλά επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη.
Όταν η διάρκεια της σύμβασης εργασίας είναι μικρότερη του 1 έτους, ο εργοδότης οφείλει να καταγγείλει 
εγγράφως τη σύμβαση εργασίας, δηλαδή οφείλει να επιδώσει έγγραφη καταγγελία, χωρίς όμως να 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.

ισχυρή και έγκυρη και παράγει έννομα αποτελέσματα , μόνο αφότου περιέλθει στον απολυόμενο μισθωτό 
το έγγραφο της καταγγελίας. Δεν αρκεί να λάβει κανείς απλώς γνώση της απόλυσης, όπως π.χ. με 
προφορική ανακοίνωση από τον εργοδότη ή με την απλή επίδειξη του εγγράφου στο μισθωτό, αφού η 
απλή γνώση δεν πληροί το γράμμα, το πνεύμα και το σκοπό του νόμου. Στην πράξη, μετά την έναρξη 

απολυόμενο, ο οποίος υπογράφει σε ειδική θέση ότι έλαβε γνώση της καταγγελίας. Αντίγραφο του εν 
λόγω εντύπου χορηγείται και στον εργαζόμενο.
Η μη τήρηση έστω και μίας από τις άνω διατυπώσεις της απόλυσης, επιφέρει ακυρότητα της καταγγελίας 
και υπερημερία του εργοδότη ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών του εργαζόμενου. Συνέπεια της 
υπερημερίας είναι η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει τις αποδοχές του εργαζόμενου από την 
ημέρα της άκυρης απολύσεως μέχρι νέας τυχόν έγκυρης καταγγελίας ή οικειοθελούς αποχωρήσεως του 
εργαζόμενου ή μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο εργοδότης θά αποδεχθεί εκ νέου τις υπηρεσίες του 
απολυθέντος εργαζόμενου.
Για να θεωρηθεί έγκυρη η απόλυση δεν αρκεί η απλή προσφορά της αποζημίωσης, αλλά απαιτείται και να 
καταβληθεί αυτή πραγματικά και με τον προσήκοντα τρόπο στον απολυόμενο εργαζόμενο, με την έννοια 
ότι πρέπει να περιέλθει στα χέρια του.
Αν ο εργαζόμενος αποδεδειγμένα αρνείται ή δεν προσέρχεται να λάβει την αποζημίωση που του 
προσφέρει ο εργοδότης, υποχρεούται πλέον ο τελευταίος να την καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων.
Σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρείται νόμιμη η αποζημίωση που κατατίθεται απευθείας στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, χωρίς να έχει προηγηθεί η προσήκουσα προσφορά αυτής στον 
εργαζόμενο. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η απόλυση είναι άκυρη, όχι μόνο όταν δεν καταβληθεί η 

πέρα απ’ αυτή πρόσθετη χρηματική αποζημίωση που τυχόν έχει οριστεί με την ατομική σύμβαση 
εργασίας.
**Παράλληλα, με την αποζημίωση απόλυσης, ο απολυόμενος εργαζόμενος δικαιούται να λάβει αποδοχές 
άδειας και επίδομα αδείας, όπως ορίζει ο νόμος.

κοινοποιείται μέσω δικαστικού επιμελητή, ενώ η αποζημίωση κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων στο όνομα του δικαιούχου εργαζόμενου.
Αν ο εργαζόμενος παραλάβει το έγγραφο της καταγγελίας ή την αποζημίωση και προσθέσει πριν την 
υπογραφή του την φράση" με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου", τότε δεν χάνει το δικαίωμα να 
προσβάλει το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. Είναι, ωστόσο, σκόπιμο να αποφύγει ο 

να προσβάλει το κύρος της καταγγελίας ή ότι αποδέχεται την απόλυσή του κ.ά.
Προϋποθέσεις έγκυρης τακτικής καταγγελίας:
1. Η σύνταξη εγγράφου που κοινοποιείται στον εργαζόμενο, με το οποίο του ανακοινώνεται ότι η σύμβαση 
εργασίας του θα λυθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας προειδοπίησης.
Η προφορική καταγγελία είναι άκυρη.
Το έγγραφο προειδοποίησης υποχρεούται να το αναγγείλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός προθεσμίας 4 



ΧΟΡΗΓΟΙ

σ χ ε δ ι α σ τ ι κ ή  ε π ι μ έ λ ε ι α :

16.09.2022  #28/.19

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS

www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

Η τετραήμερη προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημέρας της παράδοσης στον εργαζόμενο του 
σχετικού εγγράφου. Κατά τη λήξη του χρόνου προειδοποίησης δεν προβλέπεται η υποχρέωση του 
εργοδότη για νέα αναγγελία της καταγγελίας στον ΟΑΕΔ.
2. Η τήρηση ορισμένου χρόνου προειδοποίησης, ο οποίος είναι ανάλογος με το χρόνο προϋπηρεσίας στον 
τελευταίο εργοδότη. Συγκεκριμένα:

απαιτείται προειδοποίηση 2 μηνών πριν την απόλυση.

απαιτείται προειδοποίηση 3 μηνών πριν την απόλυση.

προειδοποίηση 4 μηνών πριν την απόλυση.
3. Καταβολή της αποζημίωσης κατά τη λήξη του χρόνου προειδοποίησης:
Ο εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως σύμφωνα με τα πιο πάνω καταβάλει στον απολυόμενο το ήμισυ 
της αποζημίωσης απόλυσης χωρίς προειδοποίηση.

Διευκρινίζεται ότι με την προειδοποίηση δεν λύεται η σχέση εργασίας, αλλά προσδιορίζεται η ημερομηνία 
κατά την οποία θα λυθεί αυτή. Δηλαδή το χρονικό σημείο λύσης είναι η ημέρα που λήγει η προθεσμία της 
προειδοποίησης. Επομένως, η εργασιακή σύμβαση συνεχίζεται ως είχε προ της καταγγελίας και τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών διατηρούνται ακέραια μέχρι να λήξει ο χρόνος 
προειδοποίησης.
Εάν η προειδοποίηση δεν γίνει πριν από τον απαιτούμενο χρόνο, αλλά νωρίτερα, θεωρείται ως μη 
γενόμενη και αυτό έχει σαν συνέπεια ο εργοδότης να έχει την υποχρέωση να καταβάλει ολόκληρη την 
αποζημίωση σαν να έχει προβεί σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αποχωρήσει από τη θέση εργασίας του πριν την πάροδο της 
λήξης του χρόνου προειδοποίησης ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει 
κίνδυνος να θεωρηθεί ότι αποχώρησε οικειοθελώς, με συνέπεια την απώλεια της αποζημίωσης 
απόλυσης.
Καταβολή Αποδοχών / Εκκαθαριστικά
Ο εργοδότης υποχρεούται:

αναγράφοντας την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά η κάθε καταβολή.
Η καταβολή των αποδοχών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας.
Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται 

3. Στους εργαζόμενους που με βάση συμφωνία αμείβονται με ενιαίο συνολικό μισθό (κατ΄ αποκοπήν 

μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ’ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα 
εδικαιούντο να λάβουν εάν αμείβονταν με βάση κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και οι επί 

στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών του προσωπικού για το 

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται:

οποίο διατυπώθηκε το αίτημα και οπωσδήποτε εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού 
έτους.

εργαζόνταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο.

ημερομίσθιο.

άδειας.

τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους, απλές μεν όταν δεν υπάρχει πταίσμα του εργοδότη, διπλές 

που τους οφείλεται.

του Δώρου Χριστουγέννων, εφόσον η εργασιακή τους σχέση δεν διήρκεσε όλο το χρονικό διάστημα.

Δικαιούχοι
Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται από τους εργοδότες 

ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο εφ’ όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον 

χρόνου.

ημέρες για τις οποίες έλαβαν οι μισθωτοί επίδομα ασθενείας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο.
Συνυπολογίζεται πάντως ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών προ και μετά 
από τον τοκετό.
Χρόνος καταβολής

Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους 

Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης πριν από την ημερομηνία αυτή, το Δώρο Χριστουγέννων 
υπολογίζεται βάσει των αποδοχών που καταβάλλονται την ημέρα της λύσης της εργασιακής σχέσης. Σαν 
καταβαλλόμενες αποδοχές εννοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού και 
περιλαμβάνονται ο νόμιμος ή συμβατικός μισθός και κάθε άλλη παροχή, σε είδος ή χρήμα, που 
καταβάλλεται τακτικά ανά μήνα ή περιοδικά σε ορισμένα χρονικά διαστήματα.

λήξεως της εργασιακής του σχέσης. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός 
μέσα στο διάστημα αυτό δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός 
εργάσθηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον 
αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης
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