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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Στο εορταστικό  τεύχος του Δεκεμβρίου το οποίο είναι 
μηνιαίο και πλούσιο σε ύλη δημοσιεύουμε πολλά 
εξειδικευμένα άρθρα που αφορούν  κλαδικά η λογιστικά 
η φοροτεχνικά θέματα.
Επίσης υπάρχουν τα link όλων των  ενημερωτικών 
εκπομπών  οπού μπορείτε να δείτε σε βίντεο  όλα τα 
νέα που αφορούν τον κλάδο για τις δύο προηγούμενες 
εβδομάδες.
Επιπλέον πολλοί  συνάδελφοι εύχονται τα χρόνια πολλά 
και τέλος κάνουμε  μία ανασκόπιση στις καλύτερες 
εκπομπές και εκδηλώσεις της χροιάς που πέρασε. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που 
συμμετείχαν στο τεύχος μας με τα εξαιρετικά τους 
άρθρα.

Όλη η ομάδα εύχεται χρόνια πολλά σε όλες και όλους !!
Ο συντονιστής της ομάδας σύνταξης 
Λάμπρος Μπέλεσης 

Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

 Η ΠΑΕΛΟ σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2023 
Μια χρόνια που η δουλειά μας αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες αλλά και προκλήσεις 
Είναι πολλά τα προβλήματα του κλάδου όπως και μεγάλη η πολυφωνία του !!
Εμείς επαναλάβουμε την σταθερή μας θέση 
Οι πολλές φωνές καλό είναι να υπάρχουν ,οι απόψεις και οι θέσεις όλων πρέπει να ακούγονται και να γίνονται σεβαστές 
Όμως ο επίσημος φορέας μας είναι το Οεε
Σε αυτό χρειάζονται θεσμικές αλλαγές ,αυτό πρέπει να διαφοροποιηθεί και αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά 
Οι υπόλοιποι σεβαστό είναι να εκφράζουμε τις απόψεις μας αλλά ο θεσμικός μας φορέας είναι αυτός που δίνει την άδεια 
ασκήσεων επαγγέλματος και έχω έχει την ευθύνη και εποπτεία των κωδικών μας τους κωδικούς μας με τους οποίους 
χρησιμοποιούμε για την άσκηση του επαγγέλματος και αυτό είναι το σημείο αιχμής που αποδεικνύει ότι μπορεί να γίνει 
ρυθμιστής σε σχέση με την κατοχύρωση του και ισχυροποίηση του επαγγέλματος 
Προς το παρόν το μπλοκάρισμα των κωδικών μας χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για την υπεύθυνη δήλωση μας και  την 
ετήσια πληρωμή μας 
Ίσως όμως κάποιες φορές θα πρέπει να γίνεται χρήση παρόμοια του δικηγορικού συλλόγου 
Η ΠΑΕΛΟ εντός του 2023 θα υποβάλει στον Πρόεδρο μας Κο Κολλια συγκεκριμένη θεσμική πρόταση 
Και ένα τελευταίο !!Ας μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά στην αλλαγή και ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης!!
Ας βρούμε τα θετικά και ας τα αξιοποιήσουμε 
Ας μην βλέπουμε το Δένδρο αλλά το δάσος 
Και μην ξεχνάμε είναι μεγάλη …ικανότητα οτιδήποτε αρνητικό για εμάς να το αναστρέφουμε  προς όφελος μας 

Για την ΠΑΕΛΟ 
Βασίλης Παναγιώτοπουλος 
Πρόεδρος 

Λάμπρος Μπελεσης 
Αντιπρόεδρος 

Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 

Διανύουμε πλέον την εποχή της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης !!
Ο σκοπός της είναι να απλοποιήσει την ζωή μας και να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε ΑΜΕΣΑ – ΑΠΛΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ και 
απαλλαγμένοι από την γραφειοκρατία
Δυστυχώς όμως καθημερινά βλέπουμε ότι αντί για αυτή την απλότητα βιώνουμε καθημερινά απίστευτες καθυστερήσεις και 
ταλαιπωρίες , μας δημιουργούνται προβλήματα με τους πελάτες μας που δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι  με τον παλιό απλό 
τρόπο εξυπηρετούνταν άμεσα από εμάς και τώρα …….που όλα γίνονται με ένα < κλικ > (αλήθεια πόσο εσφαλμένη διαφήμιση 
για την ψηφιακή μεταρρύθμιση ηταν αυτό το σύνθημα ) ότι για κάθε μεταβολή στο μητρώο της Δ.Ο.Υ πχ  χρειάζονται ένα μήνα 
έως τέσσερις  μήνες
Η ταλαιπωρία ξεκίνησε από τις Εφορίες , συνεχίστηκε στον ΕΦΚΑ και επεκτάθηκε στις Τράπεζες (ότι χειρότερο για τον Έλληνα 
Επιχειρηματία και πολίτη )
Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται και τι φταίει
 Έχει κακώς ερμηνευθεί από τους παραπάνω φορείς ότι ψηφιοποίηση  είναι να στέλνω ηλεκτρονικά το αίτημα με χειρόγραφα 
έγγραφα επισυναπτόμενα και να αναμένω ………   ραντεβού 
Όμως ψηφιοποίηση σημαίνει ΌΤΙ μπαίνω  στο σύστημα υποβάλλω τα έγγραφα που νομιμοποιούν την κάθε αλλαγή και  το αίτημα 
και σε δύο ώρες το πολύ όλα είναι έτοιμο 
Κανονικά θα πρέπει σε 15 λεπτά 
Έτσι γίνεται στις Ευρωπαϊκές Αναπτυγμένες Ψηφιακά Χώρες
Αν ισχύσει κάποτε κάτι παρόμοιο τότε όλα θα γίνονται σωστά 
Δυστυχώς το ψηφιακό κράτος λειτουργεί με δυο ταχύτητες 

Δεν είναι μόνο η έλλειψη προσωπικού που φταίει, αλλά  η έλλειψη οργάνωσης δομής κλπ 
Θα αναρωτηθώ τα εξής 

-
ση πελατών ;;;

στατικά στοιχεία της κίνησης κλπ ;;

 

Προβληματισμοί της ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΡΑΓΕ ΜΠΟΡΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ  ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ; 

Η ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΡΗ ΘΑ ΞΑΝΑΒΡΕΘΟΥΜΕ   

 

σελ.2&3:      ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
σελ.4:            ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΕΛΟ ΓΙΑ 2023 
σελ.5&6:      ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ 
σελ.7:           ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΡΙΣΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
σελ.8:           ΖΑΪΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΕΒΕΝΤΗ ΤΖΟΥΛΙΑΝΝΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ESG: H ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
σελ.9:          ΒΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ!
σελ.10:          ΤΑΣΟΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ 
ΤΟ 2023, ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ!
σελ.11:        ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ
ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΕ ΣΕ ΟΕ _Αρθ.125 ν.4601/2019
σελ.12:         ΑΝΝΑ ΣΠΑΘΗ
ΠΟΤΕ Η ΑΑΔΕ παγώνει την κατάσχεση Α’ κατοικίας?
 σελ.13:        ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
σελ.14:          ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ!
σελ.15:        ΣΕΪΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΕ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΑΔΕΙΑ)
σελ.16:         ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΑΜΠΑΡΗ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
σελ.17:         ΟΛΓΑ ΜΗΤΣΙΩΝΗ 
ΤΟ ΝΕΟ «ΕΣΠΑ 2021-2027»
σελ.18:         ANNA ΦΟΒΑΚΗ
ΜΥ DATA ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΝΤΙΝΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
σελ.19&21:  ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
σελ.21:   ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
2.ΠΑΓΩΝΟΥΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
3.ΨΗΦΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
4.ΈΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ & ΜΜΕ  ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ...ΛΥΣΗ 5/12/2022
Η Δευτεριάτικη ενημερωτική εκπομπή της ΠΑΕΛΟ με την ενημέρωση 
μέ όλα τα επίκαιρα οικονομικά νέα που μας αφορούν για την βδομάδα 
που πέρασε
Την εκπομπή παρουσίαζουν όπως κάθε Δευτέρα 
Ο Λαμπρος Μπέλεσης και η Μαρία Σκοτάδη
Αξίζει να την παρακολουθήετε 
Αναλύουμε τα παρακάτω επίκαιρα θέματα της εβδομάδας που πέρασε. 
1) Ποινική δίωξη των εργοδοτών που καθυστερούν εισφορές!
2) Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Η νέα ευκαιρία που δίδεται σε όσους 
δεν τήρησαν την ρήτρα απασχόλησης
3)  Φορολογικές υποχρέωσεις: Τέλος χρόνου για συγκεκριμένες 
φορολογικές υποχρεώσεις - Ποιούς αφορά
4) Αντικειμενικές αξίες: Τι θα ισχύσει - Προθεσμίες υποβολής από τους 
Δήμους για προτάσεις
5) Φ.Η.Μ: Τέλος χρόνου σε όσους δεν συμμορφώνονται με την 
υποχρέωση διαβίβασης των στοιχείων λιανικής που εκδίδονται από 
ταμειακές μηχανές
6) ΟΠΕΚΑ. Πληρωμή ΚΕΑ, επίδομα παιδιού, ενοικίου Δεκεμβρίου 
2022
7)  Επίδομα θέρμανσης: Ξεπέρασαν τις 940.000 οι αιτήσεις – Ποσά και 
δικαιούχοι
8)  Νέο πρόγραμμα κατάρτισης με εκπαιδευτικό επίδομα 550 ευρώ
9)  ΔΥΠΑ: Νωρίτερα από ποτέ οι πληρωμές επιδομάτων, Δώρου 
Χριστουγέννων & παροχών (ημερομηνία)
10)  Έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις σπιτιών για άλλα δύο χρόνια
11) Πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 24 δόσεις: Διαδικασία 
υπαγωγής και διευκρινίσεις e-ΕΦΚΑ
12) Υπ. Εργασίας: Τέσσερις νέες δράσεις για άτομα με αναπηρία - Νέα 
προγράμματα από τη ΔΥΠΑ
13) ΔΥΠΑ: Παράταση αιτήσεων έως 28/12 για το πρόγραμμα 3.220 
νέων επιχειρηματιών 30-45 ετών σε 6 περιφέρειες με επιχορήγηση 
14.800 €
14) Προσωρινή συμφωνία για τα νέα μέτρα προστασίας καταναλωτών 
από χρέη πιστωτικών καρτών, υπεραναλήψεις και ακατάλληλα δάνεια
https://m.youtube.com/watch?v=oQfdI60kfXw&fbclid=IwAR1ukyr0ACbt5HU1
7tuDudwwNRRUMzh4WAWMRrs3bpOH25DKZlsWPtMvQy8

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ...ΛΥΣΗ 12-12-2022
Σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδας που 
πέρασε.Δειτε
1) Πως θα γίνεται ηλεκτρονικά ο έλεγχος στα ακίνητα με διασταυρώ-
σεις κτηματολογίου και Ε9;( Άρθρο και βίντεο)..
2) ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές αναλυτικά που θα καταβληθούν στις 20 
Δεκεμβρίου
3)  ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 30.000 θέσεις εργασίας - Τα 
προγράμματα
4)  Έκτακτο Δώρο: Ποιούς αφορά - Ποιοι μένουν εκτός.
5)Ψηφιακές Υπογραφές: Δωρεάν Διάθεση σε όλες τις κεφαλαιουχικές 
επιχειρήσεις - μέλη των επιμελητηρίων της χώρας
6)  Εξοικονομώ-Ανακαινίζω: 10.000 ευρώ για ανακαίνιση του σπιτιού 
σας
7)  Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα το λάβουν μισθωτοί και άνεργοι -Τα 
ποσά
8) ΦΠΑ - Αναλυτικά τα αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία παρατείνεται 
ο μειωμένος και ο υπερμειωμένος συντελεστής μέχρι την 30η.6.2023
9) Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2021 - Στις 12/12 τίθεται σε 
λειτουργία ειδική πλατφόρμα για τα πιστωτικά υπόλοιπα
10) ΔΥΠΑ: Πάνω από 2.500 αιτήσεις επιχειρήσεων σε 24 ώρες για τα 
νέα προγράμματα απασχόλησης
11) ΔΥΠΑ: Ξεπέρασαν τις 10.000 οι αιτήσεις για τη δωρεάν Ευρωπαϊκή 
Κάρτα Νέων
12) Το νέο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 
ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών
13) Διασύνδεση ΓΕΜΗ και e-ΕΦΚΑ: Στοιχεία εγγεγραμμένων 
επιχειρήσεων και στοιχεία μελών ΔΣ και εκπροσώπων
14)  ΑΠ 971/2022 – Επαγγελματικές μισθώσεις: Δικαίωμα καταγγελίας 
και επιστροφή εγγυοδοσίας
https://m.youtube.com/watch?v=BgLT3YVwUuk&fbclid=IwAR13edb-5kHct0c
xgFx09Q2m8XxOdLpiGXdDWrAxCqRrAzhVoVrSbviskho

15 ΛΕΠΤΑ με τον ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ  
07-12-2022

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις φορολογικές αποσβέσεις απλά και 
κατανοητά, σε ένα πολύ σύντομο βίντεο, με την σφραγίδα του καταξιω-
μένου φοροτεχνικού και μέλους της ΠΑΕΛΟ, Ιορδάνη Πετσογλου! Αξίζει 
να παρακολουθήσετε την εκπομπή μας!
https://m.youtube.com/watch?v=sgrY9-YbaNg&t=5s&fbclid=IwAR1x
4d8RU-MpyI9z9zfVrriwZGtdFu54aMXbCdDNUCzsvIPE66sNasJ33Mk

15 ΛΕΠΤΑ με τον ΣΤΑΥΡΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ 14-12-2022

Η καθιερωμένη εκπομπή της Τετάρτης που παρουσιάζει ο Τάσος 
Δουκερης .Καλεσμένος ο Σταύρος Γραμματικογιαννης .Αξίζει να το δείτε  
https://m.youtube.com/watch?v=lPeDzNtZyZE&feature=youtu.be&fb
clid=IwAR1tMr5Bm8euRTm2lythCZcsg_EWC-0WSc2TFRj7gwO2h3_5
iXueerWC3MQ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ...ΛΥΣΗ 19-12-2022
Παράταση στα τέλη κυκλοφορίας του 2022 ,ποτέ θα δοθούν τα 
επιδόματα , καταβολή χρημάτων σε ιδιοκτήτες των ποσών για τον 
covid-19 και αλλά πολλά στην χθεσινή ενημερωτική εκπομπή του 
καναλιού της ΠΑΕΛΟ που σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε για την 
πληρέστερη ενημερωση σας 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1) Στεγαστικά δάνεια: Η επιδότηση των ευάλωτων νοικοκυριών
2) Εφορία: Οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 
2022
3) Υπουργείο Εργασίας: Ανακοίνωση για την ψηφιακή απογραφή του 
χρόνου εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
4) Επιταγή Ακρίβειας: Τα ΑΦΜ και οι ημερομηνίες υποβολής - Η 
διαδικασία
5)  myProperty: Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ - Τι θα ισχύει 
από την 1η Ιανουαρίου 2023
6)  ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: ΝΕΟ πρόγραμμα για 150.000 δικαιούχους με Voucher 
έως 2.000 ευρώ
7)  ΑΑΔΕ: Με ειδοποιητήρια ενημερώνει τους φορολογουμένους για 
να προλάβει τις παραγραφές που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2022
8) Επιδόματα, συντάξεις & έκτακτες ενισχύσεις: Δεκαπενθήμερο 
πληρωμών (λίστα)
9) Ψηφιακή κάρτα ανεργίας: Αυτές είναι οι 18 παροχές της -Ποιοι 
λαμβάνουν «μπόνους» 300 ευρώ
10)  Επίδομα παιδιού A21: Στις 20/12 η επιπλέον δόση στους δικαιού-
χους
11) K. Χατζηδάκης: Δέκα νέες πρωτοβουλίες για το 2023
12) Τροπολογία: Πρόστιμα Κτηματολογίου - Κυριότητα θέσεων 
στάθμευσης σε πιλοτή
13) Ειδικό καθεστώς για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας ζητούν οι 
μικρομεσαίοι επιχειρηματίες
14) Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 9.863.936,73 ευρώ σε 5.019 
ιδιοκτήτες ακινήτων για μειωμένα μισθώματα Νοεμβρίου 2020 – 
Ιουλίου 2021
15) ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Δώρο Χριστουγέννων 2022
https://m.youtube.com/watch?v=0yO5s7b9pzE 

Εκδηλώσεις

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>
42η Συνάντηση ''ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ'' - 16-12-2022

Η εξέλιξη του λογιστικού επαγγέλματος 

Μια ζήτηση για το ποιο θα είναι το μέλλον του κλάδου μας ,πως τμημοποιειται 
η πελατειακή μας αγορά και τι πρέπει να κάνουμε 
Λάμπρος Μπέλεσης
Μαρία Σκοταδη 

Στο διαστημα απο 1/12/ έως 17/12/2022 η 
ΠΑΕΛΟ ήταν κοντα στους φίλους τα μέλη 
και τους συναδέλφους

Οι εβδομαδιαίες εκπομπές του καναλιού , 
η παρουσάι του Τασου Δουκέρη στο 
ραδιοφωνο και η παρουσια του Βασίλη 
Παναγιωτόπουλου στο κανάλι action 24 
έκαναν αισθητή την παρουσία του κάδου 
για μία ακόμη φορά

Η ΠΑΕΛΟ πάντα πρώτη στην ενημέρωση 
του κλάδου 

Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων
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Διαδυκτιακή Εκπαιδευτική Εσπερίδα 

Mydata και παγίδες που πρέπει να προσέξουμε το 2023 
που διεξήχθει στις 14/12/2022

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η ΠΑΕΛΟ με την I Spirit με gold χορηγό την Εταιρεία Acis 
Counsulting SA 
Η ΠΑΕΛΟ θέλει να ευχαριστήσει :
Τους 2000 φίλους μας από όλη την Ελλάδα που παρακολούθησαν. 
Τον Νίκο Υποφαντη που είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας από την πρώτη στιγμή. 
Τον Νίκο Σπυροπουλο για την εξαιρετική του ανάλυση και παρουσίαση. 
Τον κ Θεοχαρη για τα καλά του λόγια για το έργο μας. 
Τον κ Χατζηθεοδοσιου για τον αγώνα που δίνει για τους επαγγελματίες και τα καλά του λόγια για 
εμάς. 
Την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Acis Sa κα Σπαθη για την gold χορηγία στην εκδήλωση. 
Την ομάδα της ΠΑΕΛΟ Λαμπρό Μπελεση, Μαρία Σκοταδη, Τάσο Δουκερη. Για την δυναμική 
συμμετοχή στην Μαραθώνια εκδήλωση 
Την εκδήλωση μπορείτε να την δείτε βιντεοσκοπημένη στα εξής σημεία : 
Στο κανάλι youtube ΠΑΕΛΟ 
Στους ΦΙλους της ΠΑΕΛΟ στο Facebook 
Στο site taxvoice.gr 
Η ΠΑΕΛΟ πάντα μπροστά στην Ενημερωση
Σε τοποθέτηση του ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΛΟ κος Λάμπρος Μπέλεσης ανέφερε  για τίς αποκλίσεις 
του 2021 
Ενα σημαντικό θέμα που απασχολεί τα λογιστήρια των επιχειρήσεων άλλα και τα λογιστικά γραφεία 
και τους λογιστές ελεύθερους επαγγελματίες είναι η διαβίβαση των αποκλίσεων  για το 2021. 
Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα που πιστεύουμε θα τα  επιλύσει η διοίκηση της ΑΑΔΕ .
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:
· Οι εταιρείες πληροφορικής δεν είναι έτοιμες κατά 100% για να αντιμετωπίσουν το θέμα των 
διασταυρώσεων
· Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις  που ακόμη δεν έχουν υποβάλει τα έσοδα τους κάτι που 
δυσκολεύει  την διασταύρωση
· Τα λογιστήρια και τα λογιστικά γραφείου και κυρίως τα δεύτερα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
έλλειψης χρόνου γιατί προστέθηκαν και άλλες επιπλέον εργασίες στα τέλη του 2022 (ενδεικτικά 
αναφέρουμε την ψηφιακή απογραφή στο Εργάνη ) , ενώ παράλληλα είναι αρκετά δύσκολος στην 
πράξη ο έλεγχος των δεδομένων ο οποίος  για να γίνει με απόλυτα σωστό τρόπο απαιτεί την 
προσκόμιση του πρωτογενούς παραστατικού ώστε να μπορούν να πιστοποιήσουν την ορθότητα του 
φορολογικού στοιχείου για το οποίο προκύπτει η απόκλιση κάτι που στα σωστά χρονικά περιθώρια 
που προβλέπει η νομοθεσία είναι απόλυτα εφικτό να γίνει  

Επομένως είμαστε σίγουροι ότι η ΑΑΔΕ έχει αντιληφθεί το πρόβλημα και επομένως πριν την εκπνοή 
του χρονικού ορίου διαβίβασης που είναι η 31/12/2022 θα δώσει λύση και με αναλυτικές οδηγίες 
αλλά και με παράταση του χρονικού ορίου το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή για την υποβολή των 
αποκλίσεων του 2021.

 
https://m.youtube.com/watch?v=Aa7yU1uTYII&fbclid=IwAR2pqB3XYpi09-IIRObbxwaF8eBxUdA
AGvcnsIsaM8F5MhvDz9rqclZA9uU

 

 

 

Ο Τάσος Δουκέρης στην εκπομπή 
"Εντός Λεκανοπεδίου" 

με τον Κώστα Τσαπάκη 09/12/2022
Planet Web Radio

Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί θερμά τον Kostas Tsapakis για τη φιλοξενία του 
στην εκπομπή Εντός Λεκανοπεδίου , στο planet webradio.
Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της ΠΑΕΛΟ 
Τάσος Δουκερης Ανέλυσε με πολύ απλό τρόπο ένα καυτό θέμα ,αυτό 
των mydata ( ηλεκτρονικών βιβλίων ) και το τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι επιχειρήσεις , για τις πολύ μεγάλες αλλαγές που ισχύουν από 
1/2/23! Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ότι η πλατφόρμα των mydata 
έχει πολλά προβλήματα ακόμη, ενώ δεν υπάρχει από την άλλη και 
ένα πλήρες εγχειρίδιο διαδικασιών , στο ότι δεν πρέπει να υπάρχουν 
πρόστιμα για το 2023 και τέλος στο ότι απαιτείται να εκπαιδευτούν οι 
λογιστές στα νέα δεδομένα , καθώς και να χρηματοδοτηθούν 
λογιστές και επιχειρήσεις για την μετάβαση τους στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό!
https://m.soundcloud.com/tlwxzlmm2h08/09122022a-4?fbclid=Iw
AR2vW0Cyv10lAHL7bs-g3om1WwVX19C009VR4_e6eWx6sk9l1hr9
CbjRB_g

ο Προεδρος της ΠΑΕΛΟ Βασίλης Παναγιώτοπουλος καλεσμένος στο 
Αction 24 στη πρωινή ζώνη στην εκπομπή του Νίκου Υποφαντη με 
θέμα τον εξωδικαστικό μηχανισμό. 
Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί τον action 24 κι τον Νίκο Υποφαντη και υπενθυ-
μίζει οτι ο  εξωδικαστικός μηχανισμός εινσι μια εξαιρετική προσπά-
θεια όμως χρειάζεται βελτίωσεις ως προς 

δανείων για την επιτέλους συμμετοχή τους στην προσπάθεια του 
κράτους 

μέχρι το 75 % να εξωφληθει κάτι που καθιστά τον εξωδικαστικό 
απαγορευτικό και να αντίκακασταθει με δέσμευση 3 δόσεων
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    Την χρόνια που πέρασε ο κλάδος για μια ακόμη φορά πέρασε δύσκολες ημέρες !!!
Όλη η χρόνια ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη με πολλές υποχρεώσεις ,πολλή πίεση και 
άγχος κάτι που είναι συνηθισμένο σε εμάς !!
Προστέθηκαν επίσης η λειτουργία του mydata ,παρά πολλές νέες πλατφόρμες και η 
χρόνια έκλεισε με την ψηφιακή κάρτα εργασίας !!
Συμπερασματικά ο κλαδος  παρά το γεγονός ότι πιεζόταν αφάνταστα από προθεσμίες 
και με σπαθί των προστίμων πάνω από το κεφάλι του ανταποκρίθηκε στις 
προκλήσεις και στα περισσότερα βγήκε νικητής 
Δεν πέτυχε όμως κάτι πολύ σημαντικό 
Να εκμεταλλευθεί την δύναμη του η οποία έχει να κάνει με την εφαρμογή των 
εκάστοτε οικονομικών πολιτικών !!
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά ο κλάδος είχε  πολυφωνία αντιπαλότητα και 
βασίστηκε για μια ακόμη φορά στην λογική της κατσίκας …..του γείτονα 
Είμαστε από τους λίγους κλάδους που έχουμε την δυναμική μιας Ferrari και 
λειτουργούμε ως σκαραβαίος…..
Όταν αντιληφθούμε την δύναμη μας θα γίνουμε ένα στόμα μια φωνή και θα 
πετύχουμε τα μέγιστα 
Και φυσικά δεν εννοούμε το να κατέβουμε σε δρόμους και σε πλατείες και να 
διαμαρτυρόμαστε αλλά με την αξία μας και την σοβαρότητα μας να επιβάλουμε την 
θέση που μας αξίζει  στην Ελληνική κοινωνία
Το 2023 δείχνει να είναι δύσκολη και καθοριστική χρόνια 
Εμείς ευχόμαστε ενότητα ,σοβαρότητα και περισσότερη στιβαρότητα απο όλους 
Είμαστε μακράν ο πολυτιμότερος  κλάδος αφού συμβάλουμε σημαντικά και 
αποφασιστικά στην λειτουργία του κράτους   
Ας το καταλάβουμε και ας κερδίσουμε το όφελος που μας αναλογεί 
Ας δούμε όμως λίγο τι κάναμε εμείς 
Η ΠΑΕΛΟ την χρόνια που πέρασε διοργάνωσε παρά πολλές εκδηλώσεις ,συμμετείχε 
σε τηλεοράσεις ,ραδιόφωνο ,υπέβαλε προτάσεις που υλοποιήθηκαν ,όπου 
χρειάσθηκε ύψωσε τους τόνους ενώ καταξιώθηκε η λειτουργία του καναλιού μας 
,το newsletter μας και οι δράσεις μας με αποκορύφωμα την τελευταία δράση μας 
που ήταν η Διαδικτυακή εκδήλωση  για το mydata με συμμετοχή 2000 συναδέλφων 
Τιμή μας επίσης τα πολλά νέα μέλη που προστέθηκαν στην Ένωση μας  και αυτό μας 
δίνει δύναμη να προχωρήσουμε στον διαφορετικό και δύσκολο δρόμο που 
χαράζουμε καθημερινά !!
Η ΠΑΕΛΟ θα είναι παρούσα παντού και την επόμενη χρόνια 
Η ΠΑΕΛΟ στέλνει μήνυμα ενότητας στον κλάδο έξω από μικρό συμφέροντα και 
πολιτικές και προσωπικές σκοπιμότητες !!
Ας προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί και ας κατακτήσουμε την θέςη που αξίζει στον 
κλάδο 

Παρακάτω ακολουθούν επιλεγμένα link εκδηλώσεων και εκπομπών 
που αξίζει να δείτε ξανά .
Κριτήριο επιλογής τους απετέλεσαν τα θέματα που έθιξαν 
Μια απο την κορυφαίες μας εκπομπές ήταν αυτή που ήταν 
αφιερωμένη στην γυναίκα 
Μπορείτε να την δείτε και αυτή την επιλογή που κάναμε στα 
παρακάτω link 

ΠΑΕΛΟ:"MY DATA- Ηλεκτρονικά Βιβλία και Ηλεκτρονικά Βιβλία για το 
2022" - YouTube25/1/2022 

12η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 28-01-2022 - YouTube

Πανελλαδική Ενημέρωση για την myDATA από την Π.Α.Ε.Λ.Ο και την 
i-spirit Software - YouTube 8-2-2022

14η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 11-02-2022 - YouTube

19η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 18-03-2022 - YouTube

20η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 24-03-2022 - YouTube

23η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 15-04-2022 - YouTube

ΠΑΕΛΟ:Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ MYDATA ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 
ΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟ 2022 - YouTube13/5/2022

27η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 27-05-2022 - YouTube

31η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 01-07-2022 - YouTube

32η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 13-07-2022 - YouTube

35η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 16-09-2022 - YouTube

36η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 12-10-2022 - YouTube

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ...ΛΥΣΗ - 7-11-2022 - YouTube

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - YouTube

39η Συνάντηση ''ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ'' - 11-11-2022 - YouTube

40η Συνάντηση ''ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ'' - 18-11-2022 - YouTube

Webinar myDATA - Συνδιοργάνωση i-Spirit & ΠΑ.Ε.Λ.Ο. - YouTube

Το 2022 φεύγει….
                     το 2023 έρχεται 
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Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από την χρόνια που πέρασε 
Δεν θα πω πολλά αλλά μόνο το εξής :
Ασχολούμαι με την δουλειά μας από φοιτητής ….
Ήταν μακράν η δυσκολότερη χρόνια αυτή που πέρασε από όλες τις 
άλλες  την τελευταία 35 ετια 
Φυσικά ο κλάδος για μια ακόμη πρωταθλητής από πλευράς 
δουλειάς με μεγάλη διαφορά από τους άλλους κλάδους 
Πρωταθλητής όμως επίσης και στην πολυγνωμία  δυστυχώς και 
στην διάσπαση 
Τι θα ευχηθώ για το 2023 ;;
Χαρά ,υγεία , αγάπη ,στιγμές με τους αγαπημένους μας  
ανθρώπους ,στιγμές για τον εαυτό μας  και φυσικά πολλές πολλές 
επιτυχίες 
Για τον κλάδο μας εύχομαι ενότητα ,και μια ενιαία  δυναμική και 
στιβαρή φωνή  γιατί 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ����
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2023 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ 

BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. & 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ 

ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ EΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΤΟΥ TAXISKEP.GR

Ακόμα ένα κεφάλαιο ζωής λαμβάνει τέλος .Κάθε τέλος όμως 
σηματοδοτεί και μια νέα αρχή.
Εύχομαι το 2023 να φέρει σε όλους πρώτα υγεία, τύχη, ευημερία, 
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία .
Για όλους τους συναδέλφους θα ευχηθώ, μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής .
Το 2023 να τους δώσει το δικαίωμα να απολαύσουν ένα καλοκαίρι, 
μια γιορτή και όμορφα Σαββατοκύριακα .
Ευτυχισμένες γιορτές σε όλους!

Το 2022, ήταν μια έντονη χρονιά με πολλές συγκινήσεις, εντάσεις, 
αλλά και προκλήσεις..
Η ΠΑΕΛΟ, στεκόμενη στο ύψος των περιστάσεων, από το δικό της 
μετερίζι, φρόντισε να είναι δίπλα στους συναδέλφους σε όλη τη 
χώρα, κάνοντας εποικοδομητικές προτάσεις προς τη διοίκηση, 
καίριες παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα είναι πρωτοπόρος στην 
επιστημονική αρθρογραφία και την ενημέρωση!
Εύχομαι το 2023, να είναι μια χρονιά καλύτερη με υγεία πάνω απ' 
όλα και προσωπικές, αλλά κυρίως συλλογικές νίκες!
Καλή και ευλογημένη χρονιά!

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ

TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Εύχομαι η καινούργια χρόνια να είναι γεμάτη επιτυχίες  για την 
καθένα ξεχωριστά αλλά και για όλους μαζί 
Η καινούργια χρόνια έχει πολλαπλές προσκλήσεις 
Ο κλάδος έχει ανάγκη από ενότητα και κοινή φωνή 
Όλοι μαζί ας το προσπαθήσουμε 
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2023 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑWORLDTAXIS 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Λ.Π.Ε

ΑΝΝΑ ΣΠΑΘΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ACS CONSULTING SA 

Η χρόνια που πέρασε ήταν μια πολύ δύσκολη χρόνια για όλο τον 
κλάδο !!
Εύκολα η δύσκολα τα καταφέραμε 
Εύχομαι το 2023 χαρά ,υγεία επιτυχίες και κέρδη σε όλους μας 

Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειες τους 
υγεία, χαρά κ επιτυχίες σε ότι επιθυμούν!!
Επίσης, μετά από τόση ταλαιπωρία που έχουμε περάσει, κάτι που 
επιθυμώ και εύχομαι από καρδιάς σε όλους μας από τη νέα 
χρονιά, είναι λιγότερο άγχος και καλύτερες συνθήκες στο 
επάγγελμα μας...
Καλές γιορτές!!!!!

ΑΝΝΑ ΦΟΒΑΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗΣ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
A.C.I.S TAX AND TRAINING CONSUMTING SA & ACHIEVE PERFORMANCE SA

Εύχομαι από καρδιάς Καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχία.
Το ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς ας είναι η αφετηρία μίας 
δημιουργικής επαγγελματικής  πορείας για τον κλάδο μας.

ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

OΛΓA MHTΣIΩNH
ΛOΓIΣTPIA-ΦOPOTEXNIKOΣ-ΣYMBOYΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN

Η γέννησή του Χριστού ας σημάνει την αρχή για μια καλύτερη ζωή 
γεμάτη αλήθεια και φως. Τις πιο θερμές ευχές μου για τα φετινά 
Χριστούγεννα σε όλους σας. 
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Σας εύχοµαι καλές γιορτές ,υγεία σε εσάς και στους συνέργατες 
σας ,όσο για την έξαιρετική σας προσπάθεια µε την ενηµέρωση 
των συναδεέλφων µέσω των ΝΕΩΝ της ΠΑ.ΕΛ.Ο. έυχοµαι να 
συνεχίσετε την επιτυχήµενη αυτή προσπάθεια και το 2023.

25/2/22, 10:26 π.μ. IMG_20220222_184422.jpg
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΤΟΥΝΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Εύχοµαι υγεία ,χαρά ευτυχία και αγάπη σε όλους τους ανθρώπους 
Η καινούργια να φέρει στον καθένα µας ότι επιθυµεί και σε όλους 
Ειρήνη και ευηµερία 

ΚΥΡΙΑΚΉ ∆ΙΟΝΈΛΛΗ
A.C.I.S CONSULTING SA, -ASSISTANT MANAGER 

ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ά ΤΑΞΗΣ

Ήταν µεγάλη µου χαρά που συνεργαστήκαµε τους τελευταίους 
µήνες. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, ας κάνουµε το 2023 ακόµα καλύτερο.  Σας στέλνω τις 
πιο θερµές ευχές µου για την εορταστική περίοδο!!

ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΡΗΜ/ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

Με αφορµή τις φετινές εορτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
προσωπικά  για το σθένος και τη σκληρή δουλειά σας, για τον 
σεβασµό και την εµπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό µου, τα 
οποία αποτέλεσαν τα βασικά συστατικά της επιτυχίας µας αυτή τη 
χρονιά. 
Επίσης, ήθελα κλείνοντας να ευχηθώ ο επόµενος χρόνος να µας 
βρει έχοντας προσθέσει ένα λιθαράκι ώστε να επιλυθούν 
επιτέλους κάποια από τα κύρια προβλήµατα που ταλανίζουν το 
επάγγελµά µας µε σκοπό να οροθετηθεί και λάβει τη θέση που του 
αξίζει, δηλαδή ως επιστηµονικοί σύµβουλοι και συνεργάτες της 
κάθε επιχείρησης .

ΚΑΜΠΑΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Ένας ακόµη δύσκολος χρόνος τελειώνει.
Ένας χρόνος, που αφήνει πάνω σε όλους µας το βαρύ αποτύπωµα 
της
συνεχόµενης εργασίας, µε τις αποφάσεις να διαδέχονται η µία την 
άλλη καιτα γραφεία µας να δουλεύουν πυρετωδώς.
Το σύνολο των λογιστικών γραφείων αυτής της χώρας, δώσαµε 
όλες αυτές τις µάχες, στο πλευρό των πελατών µας, στην πρώτη 
γραµµή κάθε ανάγκης.
Και βέβαια, θα συνεχίσουµε να το κάνουµε, όπου και όποτε 
απαιτηθεί.
Σήµερα, ωστόσο, που βρισκόµαστε στο κατώφλι µιας νέας χρονιάς 
και µε τις ελπίδες που κάθε τι «νέο» δηµιουργεί, νοµίζω ότι αυτό 
που πάνω απ’ όλα πρέπει να επιβεβαιώσουµε, είναι ότι η 
µεγαλύτερη περιουσία της κοινωνίας µας είναι οι άυλες, 
διαχρονικές αρχές και αξίες.
Το 2022 ας φέρει λοιπόν σε όλες και όλους, χαµόγελο, υγεία, αγάπη 
και ανθρωπιά.
Αυτά είναι τα µόνα «εφόδια» που χρειαζόµαστε.

ΡΕΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

"Σας στέλνω τις πιο όµορφες ευχές για τις γιορτές µε υγεία, ευτυχία 
και  δηµιουργικότητα σε όλους τους συναδέλφους. Να 
αφιερωθούµε όλοι στις οικογένειές  και στους αγαπηµένους µας 
ανθρώπους για τις γιορτές και να σκεφτόµαστε θετικά ότι τα 
καλύτερα έρχονται, εµείς ορίζουµε τα όρια της ευτυχίας µας. 
Εύχοµαι µε το νέο έτος να αντιµετωπίζουµε κάθε πρόκληση µε 
χαµόγελο και δυναµισµό και  η ΠΑΕΛΟ µε την ξεχωριστή 
συνεισφορά στα δρώµενα του κλάδου να αποτελέσει όχι µόνο 
φωτεινό µονοπάτι οµαδικότητας, σύνθεσης και συνεργασίας, αλλά 
και καταλύτη αλλαγών στα δεδοµένα του κλάδου. ΚΑΛΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΒΑΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 

"Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα, Χαµόγελα, ∆ηµιουργικότητα, 
Επιτυχίες… είναι µερικές µόνο από τις ευχές µου για τα φετινά 
Χριστούγεννα και τη νέα Χρονιά που πλησιάζει. Καλά 
Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ,
CONSULTANT

"Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα, Χαµόγελα, ∆ηµιουργικότητα, 
Επιτυχίες… είναι µερικές µόνο από τις ευχές µου για τα φετινά 
Χριστούγεννα και τη νέα Χρονιά που πλησιάζει. Καλά 
Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά!

Εύχοµαι το 2023 µε οδηγό το αστέρι της Βηθλεέµ να φέρει στη ζωή 
µας υγεία , προσωπική – οικογενειακή και επαγγελµατική 
ευηµερία. Στο πέρασµα των τριών τελευταίων χρόνων ο κλάδος 
µας βίωσε µεγάλες δοκιµασίες και για µία ακόµη φορά απέδειξε 
ότι είµαστε ικανοί να ανταπεξέλθουµε και να βάλουµε πλάτη για 
την στήριξη της Ελληνικής οικονοµίας. Τα τελευταία δύσκολα 
χρόνια που πέρασαν ελπίζω να συνειδητοποιήσαµε όλοι µας τις 
ευθύνες µας και αφού κάνουµε ένα απολογισµό να 
προσπαθήσουµε µε ενότητα , αλληλεγγύη και συστράτευση όλων 
των δυνάµεων να πετύχουµε την τακτοποίηση τουλάχιστον 
κάποιων βασικών αιτηµάτων µας. 
Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου στην 
Πανελλήνια Ένωση Λογιστών – Οικονοµολόγων ( ΠΑ.Ε.Λ.Ο.) για 
την φιλοξενία των άρθρων µου στο δεκαπενθήµερο ενηµερωτικό 
newsletter. 
Συγχαρητήρια στην ∆ιοίκηση και σε όλους τους συναδέλφους που 
συµµετέχουν εµπράκτως στην ενηµέρωση των συναδέλφων µας.   
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά µε υγεία και δηµιουργικότητα σε 
όλους.

ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ Ι. ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ACCOUNTING OFFICE

www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονοµολόγων
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

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

ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, 
ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΡΙΣΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ξεκίνησε με τις καλύτερες συνθήκες  και οι περισσότεροι 
θεωρήσαμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ρυθμίζονταν υποθέσεις χρεών 
επιχειρήσεων που κατάφεραν να μείνουν στην αγορά μετά από την δωδεκαετή συνεχή κρίση 
που έχει βιώσει η χώρα μας, και φυσικά ιδιωτών οι οποίοι λόγω μείωσης των εισοδημάτων 
τους έγιναν κατ ανάγκη ασυνεπείς στις φορολογικές και δανειακές τους υποχρεώσεις 
Δυστυχώς τα αποτέλεσμα δεν ήταν τα αναμενόμενα κυρίως για τους εξής λόγους

βελτιώνονταν και βελτιώνονται 

ρυθμίζουν μέχρι να εξοφλήσουν το 75% των οφειλών, οπότε είναι αδύνατον να 
ανταποκριθούν οι ενεργές επιχειρήσεις στην ρύθμιση αφού αδυνατούν να εισπράξουν και να 
πληρώσουν και επομένως να λειτουργήσουν εύρυθμα να αναπτυχθούν και να 
αποπληρώσουν την ρύθμιση 

Τράπεζες αρχικά και στην συνέχεια οι διαχειριστές δανείων και τα funds . Για τους δύο 
τελευταίους είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι έχουν αποκτήσει τα δάνεια με τιμή κάτω του 10% 
της αξίας τους και παρόλα αυτά δεν συναινούν στην ένταξη στον εξωδικαστικό κάτι που 
σαφέστατα δημιουργεί πρόβλημα στην εθνική οικονομία γεγονός για το οποίο πολύ  σωστά ο 
υπουργός κος  Χρήστος Σταϊκούρας  ζήτησε  από τις τράπεζες να αυξήσουν τα ποσοστά των 
εγκρίσεων στις αιτήσεις μέσω Εξωδικαστικού

Αν εξετάσουμε τα στατιστικά στοιχεία θα διαπιστώσουμε ότι  οι χρηματοδοτικοί φορείς είναι 
απρόθυμοι  να εγκρίνουν ρυθμίσεις, ενώ το Δημόσιο που εγκρίνει σε ποσοστό 90% περίπου  
τις  αιτήσεις. Συγκεκριμένα σε αιτήματα ρύθμισης  για οφειλές 1,1 δισ. ευρώ  έχουν  εγκριθεί 
1,0 δις ευρώ .Αντίθετα  από τα 1,4 δισ. ευρώ αιτήματα ρύθμισης χρεών προς τους  
χρηματοδοτικούς φορείς έχει εγκριθεί μόνο το 63% (853εκ. ευρώ). 
Ένα ζήτημα που θέτουν οι Τράπεζες είναι να μην ενταχθούν στο πλαίσιο του εξωδικαστικού τα 
ήδη ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια το οποίο θέτουν και στο πλάισιο πρότασης τους 
προς το Υπουργείο Οικονομικών  
Από την πλευρά του το υπουργείο οικονομικών φιλοδοξεί να εντάξει όσο το δυνατόν 
περισσότερες επιχειρήσεις και ιδιώτες στο  εξωδικαστικό μηχανισμό κάτι που μπορεί να 
επιτευχθεί αν συμμορφωθούν οι Τράπεζες , τα fundς και οι διαχειριστές δανείων με την    
προυπόθεση  αλλαγής του πλαισίου δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού κάτι  που σίγουρα 
θα δώσει  νέα πνοή στην αγορά και στην οικονομία της χώρας 
Οι στόχοι του υπουργείου και της  Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι :
Ότι  αναμένονται ρυθμίσεις χρεών ύψους 2 δισ. ευρώ, οι οποίες θα προέρχονται από τις εξής 
πηγές:

το Δημόσιο 1,1δις ευρώ
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Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κλιματική ουδετερότητα, “ESG”, 
“Sustainability”. Έννοιες που γράφονται και ακούγονται όλο και πιο συχνά στον ευρύτερο 
χρηματοοικονομικό και επενδυτικό κλάδο και που στελέχη πολυεθνικών και πολιτικοί 
παράγοντες ενέταξαν στο λεξιλόγιο τους είτε συμφωνούν είτε όχι.

Αξίζει να αναλογιστούμε πόσες αλλαγές έχουν μεσολαβήσει από το “μακρινό” 2015 στο θέμα 
του πράσινου μετασχηματισμού όπου ο ΟΗΕ δημοσιοποίησε την Ατζέντα για την Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 2030 θέτοντας 17 βασικούς στόχους  ως μέσον επίτευξης της αειφορίας. Οι στόχοι 
αυτοί αφορούν πληθώρα θεμάτων όπως την μείωση της φτώχιας,  την δημόσια υγεία και 
ευημερία, την υπεύθυνη κατανάλωση και την προσβάσιμη πράσινη ενέργεια. Όσο ουτοπικοί 
και μη ρεαλιστικοί και ας έχουν χαρακτηριστεί από κάποιους ηγέτες αυτοί οι στόχοι, η βασική 
αρχή για την επίλυση κάθε προβλήματος είναι η αναγνώριση του , και το πρώτο και 
θεμελίωδες βήμα ,έχει γίνει !

Αξίζει να επισημάνουμε ότι ιδιαίτερα τη τελευταία δεκαετία, έχει χτιστεί μια πλούσια 
βιβλιογραφία  όπου σε συνδυασμό με σχετικές έρευνες , επιβεβαιώνει πως η θετική 
διαχείριση των ESG (Environmental, Social, Governance) παραγόντων ενισχύουν τις 
οικονομικές επιδόσεις συμπεριλαμβανομένης της αξίας των μετοχών των εταιριών και τις 
γενικότερες οικονομικές τους αποδώσεις, με μόλις μία στις δέκα έρευνες να δείχνει αρνητική 
συσχέτιση. 

Με την αύξηση λοιπόν του ενδιαφέροντος για την βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάγκη 
προσαρμογών που στοχεύουν τον σεβασμό του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και την 
αειφορία σε κρατικό αλλά και εταιρικό επίπεδο είναι η μεγάλη ευκαιρία να αποδειχθεί ότι 
-ακόμη και για τις χώρες που υπέφεραν εν μέσω κρίσης και είχαν άλλες δημοσιονομικές 
προτεραιότητες – η πράσινη ανάπτυξη είναι η απάντηση στη περιβαλλοντικλη κρίση. Ωστόσο 
ουδέν κακόν αμιγές καλού , καθώς μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα θα λάβει συνολικούς πόρους 
από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. ύψους €72 δισ. κατά την επόμενη δεκαετία, εκ των οποίων 
τα €32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αξιοποίηση των πόρων αυτών  αποτελεί μια μεγάλη 
ευκαιρία για την χώρα ώστε να χτιστεί η γέφυρα της μετάβασης από την ύφεση της πανδημίας 
προς την ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα €32 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης, περίπου 
τα €12 δισ. θα διατεθούν για την πράσινη ανάπτυξη.

Ένα ζήτημα που τίθεται στο σημείο αυτό και θα μας απασχολήσει όλο και περισσότερο 
μελλοντικά είναι του λεγόμενου Greenwashing και των απαιτούμενων δικλείδων ασφαλείας 
. Το Greenwashing είναι η μεταμφίεση και η «πρασινοποίηση» πρακτικών με σκοπό την 
παρουσίασή τους ως περιβαλλοντικά φιλικών ή βιώσιμων θέλοντας να προσελκύσουν 
κεφάλαια. Αυτές λοιπόν οι πηγές παραπληροφόρησης είτε ηθελημένες είτε όχι, έχουν ως 
αποτέλεσμα την αμφισβήτηση τόσο της προσπάθειας φερέγγυων εταιριών και πρακτικών όσο 
και την μείωση της εμπιστοσύνης στον τομέα των επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με 
κανονισμούς όπως το TCFD και το SFDR προσπαθεί να καταπολεμήσει αυτή τη πρακτική και 
να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα και την ποιότητα των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών 
και Διακυβερνητικών πρακτικών των Εταιριών και Επενδυτικών Οργανισμών της Ενωσης.

Παρόλα αυτά και έχοντας πάντα την τάση ως κοινωνία να κρίνουμε γρήγορα και να 
βιαζόμαστε να υποβαθμίσουμε τη χώρα μας , η πρόοδος της Ελλάδας ως προς την 
βιωσιμότητα έχει αποτυπωθεί με διαφόρους τρόπους εκ των οποίων ένας είναι η δημιουργία 
του “ESG Athex Index” που περιλαμβάνει Ελληνικές Εταιρίες με δυνατές επιδόσεις σε θέματα 
περιβαλλοντικής, κοινωνικής ευθύνης και Εταιρικής διακυβέρνησης. Βασικός στόχος είναι η 
βελτίωση των Εταιριών,  η αναγνώριση αυτών που είναι πρωτοπόρες και η συμπερίληψη όλο 
και περισσότερων στο δείκτη αυτό. Είναι κρίσιμο, λοιπόν, αυτά τα πρώτα βήματα να 
αποτελέσουν το κανόνα και όχι την εξαίρεση και  να συνεχιστούν με δραστικό ρυθμό ώστε να 
προλάβουν οι Ελληνικές Εταιρίες τις απαιτήσεις των διεθνών κεφαλαιαγορών που αυξάνουν 
όλο και περισσότερο τις κριτιριακές προϋπόθεσες τόσο για τις παρούσες όσο και τις 
μελλοντικές επενδύσεις.

 ΖΑΪΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΗ GRANT 
THORNTON ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ &
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ .

ΛΕΒΕΝΤΗ ΤΖΟΥΛΙΑΝΝΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΓΙΑ 
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ESG 
ΣΤΗΝ ABRDN ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΤΟ ΕΔΙΜΒOΥΡΓΟ .

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ESG: H ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ



Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, 
ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ!
Η ΠΑΡ
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Θα αναφερθούμε σε ένα θέμα που αφορά πολλούς επιχειρηματίες , ιδιώτες, φοροτεχνικούς 
και λογιστές, και είναι το θέμα της παραγραφής του δικαιώματος ελέγχου σε παλαιότερες 
χρήσεις από την εφορία, με την επικέντρωση μας στις υποθέσεις που παραγράφονται με 
31/12/2022.

Με βάση λοιπόν την φορολογική νομοθεσία και αναλύοντας το άρθρο 36 του 4174/2013 , την 
απόφαση του ΣΤΕ 732/2019 και τα άρθρα 31 & 32 του νόμου 4646/2019 ,με την αλλαγή του 
έτους παραγράφονται οι υποθέσεις που αφορούν στα έτη 2006,2011,2013 και 2016, τις οποίες 
η Εφορία πρέπει  να ελέγξει μέχρι την 31/12/2022.

Το μεγαλύτερο τμήμα των υποθέσεων που παραγράφονται αφορούν και τις κινήσεις των 
τραπεζικών καταθέσεων του έτους 2016, τις οποίες  η Εφορία δεν θα μπορεί ούτε να ελέγξει 
ούτε να κάνει διασταύρωση με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί.

Επομένως όσα φυσικά και νομικά δεν θα λάβουν  εντολή ή φύλλο ελέγχου ή εκκαθαριστικό 
σημείωμα , μέχρι την 31η Δεκεμβρίου για φορολογικές τους εκκρεμότητες για τα παραπάνω 
έτη θα έχουν οριστικά απαλλαγεί από τον έλεγχο των υποθέσεων τους στα έτη που 
αναφέρθηκαν.

Η μόνη περίπτωση που αποτελεί εξαίρεση είναι το να βρεθούν από την εφορία 
«συμπληρωματικά στοιχεία», όμως και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν με βάση τον 
νόμο να ελεγχθούν οι τραπεζικές καταθέσεις και η εφορία δεν μπορεί να κάνει φορολογικό 
έλεγχο σε αυτές και να βεβαιώσει πρόστιμα.

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι εκείνα που εφορία δεν γνωρίζει εντός της πενταετίας που 
είναι ο γενικός κανόνας παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων και αν εντοπισθεί κάποιο 
από αυτά,(όπως πχ εικονικά τιμολόγια) η υπόθεση ανοίγει ξανά και ο χρόνος παραγραφής 
εκτείνεται στην δεκαετία.

Παρακάτω αναφέρουμε αναλυτικά ποιες υποθέσεις παραγράφηκαν με ημερομηνία 
31/12/2022:

1. Οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2016 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις 
οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή έχουν υποβληθεί αρχικές 
εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2020. (ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ)

2. Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του 2013, αλλά οι 
επιτηδευματίες υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις και τις υπέβαλαν εντός του 
2019. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής,  είναι 5 χρόνια, 
όμως επειδή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση το 2019, η προθεσμία παραγραφής 
παρατείνεται για μια τρία χρόνια επιπλέον και φτάνει στα 8 έτη.

3. Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2011,για τις οποίες 
προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως για παράδειγμα εικονικά τιμολόγια και 
επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι αποκρύφτηκε εισόδημα και υπήρξε περίπτωση 
φοροδιαφυγής. Σε αυτή την περίπτωση , ο χρόνος της μη παραγραφής επεκτείνεται στη 
δεκαετία.

ΒΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

4. Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2011 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε 
εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής.

5. Οι υποθέσεις του έτους 2006. Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία έχει το 
δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2022.

Τέλος με βάση απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής, ακόμη 
και αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση στο 13ο, 14ο, ή 15ο έτος, από το έτος υποχρέωσης. 
Δηλαδή, ενώ αρχικά, η προθεσμία παραγραφής επεκτεινόταν για μια τριετία, στην περίπτωση 
υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, το ΣτΕ αποφάσισε ότι η παραγραφή δεν μπορεί να 
ξεπεράσει την δεκαπενταετία.

Κλείνοντας θα κάνουμε και μία αναφορά στην παραγραφή που ισχύει με το mydata, όταν 
κάποιος επιλέξει πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης:

λήπτη ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη 
προσδιορισμού φόρου. Συγκεκριμένα:

παραγράφεται 31/12/2027.
 



ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
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ΤΟ 2023, ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ 
ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ!

Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, να βλέπουμε νέους ανθρώπους, 
επιστήμονες, τεχνικό δυναμικό, αλλά και εργάτες, να μεταναστεύουν σε τρίτες χώρες, σε ένα 
βαθμό κατά τα πρότυπα παλαιότερων δεκαετιών.

Η τάση αυτή είναι άκρως ανησυχητική και οι προεκτάσεις που έχει, οφείλουν να 
κινητοποιήσουν τόσο την πολιτεία, όσο και καθένα από εμάς ξεχωριστά.

Από την άλλη, οι νέοι άνθρωποι που παραμένουν στη χώρα μας και συμβάλλουν στην 
παραγωγική της ανασυγκρότηση και την οικονομία, κάθε άλλο παρά ευχαριστημένοι είναι, σε 
ένα μεγάλο βαθμό, ενώ αρκετοί από αυτούς, αναζητούν μια καλύτερη τύχη σε μια χώρα του 
εξωτερικού.

Άραγε οι ιθύνοντες, έχουν δώσει την βαρύτητα που αρμόζει σε αυτό το πολύ λεπτό ζήτημα, 
αναλύοντας τις αφορμές και τις αιτίες που το προκαλεί και αν ναι, ποιες είναι οι προτεινόμενες 
στρατηγικές και λύσεις για την αντιμετώπιση του ζοφερού αυτού φαινομένου;

Οι νέοι άνθρωποι, αποδεδειγμένα στην Ελλάδα, δεν έχουν θετική ψυχολογία, σε ένα μεγάλο 
βαθμό, για πολλούς και διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι και η άσχημη 
οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, σε συνδυασμό με την γραφειοκρατία και 
την έλλειψη στοιχειώδους οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού, σε σύγκριση με άλλες 
αναπτυγμένες χώρες της Δύσης.

Το βασικότερο ερώτημα που αναδεικνύεται σε συζητήσεις νέων ανθρώπων με όνειρα και 
φιλοδοξίες, δεν είναι άλλο από το: « Μα γιατί η Ελλάδα δεν αφήνει τα παιδιά της να ανοίξουν 
τα φτερά τους και τους ορθώνει συνεχώς εμπόδια; Πότε η χώρα μας θα ακολουθήσει 
βέλτιστες, διεθνείς πρακτικές και δε θα πειραματίζεται συνεχώς, δημιουργώντας άσκοπες 
διαδικασίες και ηλεκτρονική γραφειοκρατία; Γιατί το κράτος δεν μας δίνει κίνητρα να 
ανοίξουμε τις δικές μας δουλειές ή να εργαστούμε σαν υπάλληλοι στην αγορά με αξιοπρεπείς 
συνθήκες»;

Οι κουβέντες αυτές λοιπόν, αποδεικνύουν περίτρανα πως η ψυχολογία των νέων μας είναι στο 
ναδίρ και πως η πολιτεία οφείλει να αφουγκραστεί τις ανάγκες και απαιτήσεις της νέας γενιάς, 
διότι μόνο τότε θα υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία, συγκράτηση του κύματος φυγής τους 
προς το εξωτερικό και στρατηγική αξιοποίηση του δυναμικού αυτού, που αποτελεί και το 
σημαντικότερο κεφάλαιο του τόπου μας.

Χωρίς τη νέα γενιά στις επάλξεις, καμία κοινωνία δεν μπορεί να πάει μακριά..

Μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας έχουμε και τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο 
αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια τόσο της κοινωνίας, όσο και της οικονομίας.

Κακή ψυχολογία των νέων μας λοιπόν, σημαίνει κακή οικονομία και το αντίστροφο, καθώς 
γνωρίζουμε πολύ καλά πως οικονομία και ψυχολογία, είναι οι 2 όψεις του ίδιου νομίσματος.

Απαιτείται άμεσα μια γενναία επανεκκίνηση, της σχέσης πολιτείας και νέων ανθρώπων, με 
παράλληλο εξ ορθολογισμό και απλοποίηση απαρχαιωμένων διαδικασιών που 
παραπέμπουν σε άλλες εποχές και γενιές..

Οι νέοι μας, χρειάζονται στήριξη και κίνητρα και μπορούν να μεγαλουργήσουν..

Αν βάλουμε όλοι μαζί ένα λιθαράκι για αυτό τον ιερό σκοπό και με την πολιτεία μπροστά, 
δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό ασφαλιστικό, φορολογικό και επιχειρηματικό πλαίσιο, θα 
μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία..

Οι νέοι μας, άλλωστε μας κρίνουν όλους αυστηρά και δεν έχουμε το δικαίωμα να τους 
παραβλέπουμε..

Αντίθετα έχουμε υποχρέωση απέναντι τους και απέναντι στην ιστορία, να τους δίνουμε την 
ώθηση που απαιτείται, ώστε να γράψουν τη δική τους ιστορία..

Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δίνει έμφαση στους νέους ανθρώπους και αυτό είναι πολύ θετικό.. 
Εχθρός του καλού όμως, είναι το καλύτερο.. Ας είναι το έτος 2023, έτος αφιερωμένο στη 
νεολαία μας, εκτός από έτος εκλογών, ούτως ή άλλως..



ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

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

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΕ ΣΕ ΟΕ 
Αρθ.125 ν.4601/2019
ΑΥΤΟΔ
Αρθ.12
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Πολλές φορές κάποια απρόβλεπτα γεγονότα αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να μεταβάλουν 
βίαια κάποιες δομές λειτουργίας τους , λόγω κάποιων εξωτερικών γεγονότων
Στις παρακάτω γραμμές θα εξετάσουμε την περίπτωση που μία ΕΕ μετατρέπεται αυτοδίκαια σε 
ΟΕ 
Οι περιπτώσεις μετατροπής ΕΕ αυτοδίκαια σε ΟΕ είναι οι παρακάτω: 

Του μοναδικού ετερορρύθμου εταίρου.
Στις περιπτώσεις αυτές μιλάμε  για μια αναγκαστική προσαρμογή σε μια μεταβολή που  δεν 
εξαρτάται από την συλλογική βούληση των εταίρων ως ανωτάτου οργάνου της ΕΕ.
Ένα χαρακτηρισμό δείγμα αποκλεισμού του ετερόρρυθμου εταίρου μπορεί να αναφερθεί ότι 
συμβαίνει ι με την έκδοση τελεσίδικης διαπλαστικής δικαστικής απόφασης .
(άρθρο 263 ν.4072/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 271 παρ.2 ν. 4072/2012) 
και όχι  με απόφαση των λοιπών εταίρων.

Λόγοι αυτοδίκαιης μετατροπής ΕΕ σε ΟΕ

ετερόρρυθμου εταίρου με τον θάνατο του εταίρου 

εταίρου ,δεν επέρχεται η αυτοδίκαιη μετατροπή της εταιρείας σε ΟΕ , αφού και ο κληρονόμος 
θα έχει , από την  επαγωγή της κληρονομίας κατά το άρθρο 1710ΑΚ , τη θέση του 
ετερόρρυθμου εταίρου στην εταιρία .

απόφασης

Υποβληθείσα από ατομικό δανειστή του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου αίτηση για την 
έξοδο του εταίρου από την ΕΕ εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από 
το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας και με την αίτηση αυτή ο ατομικός δανειστής 
μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να καθορίσει και την αξία της συμμετοχής του εταίρου 
στην εταιρία .
     α. Συντελείτε με την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης
     β. Προϋπόθεση είναι η ΕΕ να έχει τουλάχιστον τρεις εταίρους .

     α. Συντελείται με την έκδοση δικαστικής απόφασης 
     β. Επέρχεται με την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης
     γ. Προϋπόθεση να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις εταίροι 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρότι δεν αναφέρεται στην αυτοδίκαιη μετατροπή ΕΕ σε ΟΕ οδηγεί και η μεταβίβαση 

ολόκληρης (όχι μέρους)της εταιρικής συμμετοχής του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου σε 
υπάρχοντα ή υπάρχοντες ,νεοεισερχόμενους  ή εν μέρει σε υπάρχοντες ομόρρυθμο/ους 
εταίρο /ους .
     α. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την την ελεύθερη μεταβίβαση της εταιρικής 
συμμετοχής 
     β. Εάν δεν έχει υπάρξει καμία από τις  προϋποθέσεις του αρθ.256 ν.4072/2012 Η     
εγκυρότητα της μεταβίβασης θα εξαρτηθεί από την εκ των υστέρων έγκριση όλων των 
εταίρων 

 Στην αυτοδίκαιη μετατροπή ΕΕ σε ΟΕ οδηγεί η μετατροπή του μοναδικού ετερόρρυθμου 
εταίρου της ΕΕ σε ομόρρυθμο εταίρο 
Η απόφαση αυτή δεν χρειάζεται να είναι αιτιολογημένη και να έχει κάποιο ελάχιστο 
περιεχόμενο .
         α. Καταχώρηση της απόφασης αυτής στο ΓΕΜΗ 
         β. Η ελαττωματικότητα της εν λόγω απόφασης συνιστά σπουδαίο λόγο για την λύση της 
εταιρίας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση εταίρου.
Η αναγγελία της εξόδου ή του αποκλεισμού του μοναδικού ετερορρύθμου εταίρου από τους 
διαχειριστές στο ΓΕΜΗ έχει δηλωτική σημασία .
Με τον αποκλεισμό ή την έξοδο η αυτοδίκαιη μετατροπή δεν εξαρτάται δεν εξαρτάται από την 
καταβολή στον εταίρο της πλήρους αξίας της συμμετοχής του στην εταιρία .
Μετά την έξοδο ή τον αποκλεισμό του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου από διμελή ΕΕ 
μπορεί να συμβεί ένα από τα παρακάτω:
1.Η εταιρία θα λυθεί , εφόσον μέσα σε 4 μήνες δεν δημοσιευτεί μετά την έξοδο ή τον 
αποκλεισμό στο ΓΕΜΗ η είσοδος νέου εταίρου στην εταιρεία.
2.Η εταιρεία θα παραμείνει ΕΕ εάν σε 4 μήνες δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ η είσοδος νέου 
ετερόρρυθμου εταίρου
3. Η εταιρεία θα μετατραπεί αυτοδίκαια σε ΟΕ , εφόσον μέσα σε 4 μήνες δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ 
, η είσοδος νέου ομόρρυθμου εταίρου στην εταιρία . 



ΑΝΝΑ ΣΠΑΘΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ACIS CONSULTING SA

ΠΟΤΕ Η ΑΑΔΕ παγώνει την κατάσχεση Α’ κατοικίας?ΠΟΤΕ 
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Με οδηγίες που έχει στείλει ε η ΑΑΔΕ προς τους προϊσταμένους  των Δ.Ο.Υ  τών  Ελεγκτικών 
και των εισπρακτικών Κέντρων, καθορίζει ποιες είναι οι διαδικασίες  για  να γίνει κατάσχεση 
και στην συνέχεια έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού  : 

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

κατάσχεσης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Αν η αντικειμενική αξία της κατοικίας είναι κάτω από τα παραπάνω όρια , τότε η Εφορία δεν 
προχωρεί στον πλειστηριασμό της, αλλά  θα προχωρήσει στην  κατάσχεση άλλων 
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ακινήτων,  τραπεζικών καταθέσεων κ.λπ.



24.12.2022  #34/.13

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS

www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

Ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί έναν επενδυτή που θέλει να κάνει μία επένδυση 
αγοράζοντας μία επιχείρηση, είναι με ποια βασικά κριτήρια θα το πετύχει ώστε να μειώσει, 
όσο είναι δυνατό, το ρίσκο. Αυτό που θα πρέπει να έχει κάποιος στην άκρη του μυαλού του 
είναι ότι στις επιχειρήσεις και ειδικά στις εξαγορές, το συναίσθημα μπαίνει στην άκρη. Το 
βασικό είναι να μπορέσει να προβεί σε μια σωστή αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης που 
θέλει να επενδύσει. 

>Με ποια κριτήρια γίνεται η εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης;
Για την αποτίμηση μιας επιχείρησης υπάρχουν διάφορες μέθοδοι υπολογισμού. Οι κυριότερες 
μέθοδοι αποτίμησης είναι:
1.Η μέθοδος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων
2.Η μέθοδος της αγοραίας αξίας της επιχείρησης
3.Η μέθοδος με βάση την πρόβλεψη των ταμειακών ροών/κερδών
4.Ο συνδυασμός κάποιων από αυτές

ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ά ΤΑΞΗΣ

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

>Η μέθοδος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων
Η μέθοδος αυτή υπολογίζει τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.  Στον 
υπολογισμό περιλαμβάνονται τα εξής:
1.Πάγια στοιχεία όπως ακίνητα, γήπεδα, εξοπλισμός, αποθέματα, αυτοκίνητα
2.Άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα και 
εμπορικά δικαιώματα.
Όσον αφορά τα πάγια στοιχεία, για τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας συνήθως 
χρησιμοποιούνται τα βιβλία της επιχείρησης, όμως ο υπολογισμός της εμπορικής αξίας για τα 
άυλα είναι ιδιαίτερα δύσκολος. 

Η μέθοδος αυτή συνήθως χρησιμοποιείται σε περίπτωση όπου:
1.Η επιχείρηση θα συνεχίζει να λειτουργεί στο άμεσο μέλλον. 
Αρχικά υπολογίζεται η καθαρή αξία των στοιχείων του ενεργητικού (καθαρή αξία πάγιων,  
αποθέματα, απαιτήσεις κ.ά). Στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός και αφαιρείται η αξία 
υποχρεώσεων (υποχρεώσεις σε προμηθευτές, υποχρεώσεις σε εφορίες, δάνεια προς 
τραπεζικά ιδρύματα κ.ά). Το αποτέλεσμα μας δίνει την καθαρή αξία της επιχείρησης στην 
οποία θα προστεθεί η εκτιμώμενη άυλη αξία (goodwill) της επιχείρησης (πελατολόγιο, 
πατέντες κ.ά). 
2.Η εταιρεία οδεύει προς λύση και εκκαθάριση
Εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, τότε θα πρέπει να υπολογιστεί το 
ποσό της καθαρής ρευστότητας. Όταν λέμε καθαρή ρευστότητα εννοούμε τα μετρητά που 
μένουν όταν πουληθούν τα περιουσιακά στοιχεία και εξοφληθούν οι υποχρεώσεις προς 
τρίτους. 
Συνήθως η αξία που προκύπτει με τη δεύτερη προσέγγιση είναι μικρότερη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα, διότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος.

>Η μέθοδος της αγοραίας αξίας της επιχείρησης
Με τη μέθοδο αυτή συγκρίνουμε την αξία της επιχείρησης με παρόμοιες επιχειρήσεις που 
έχουν πουληθεί. Ξεκινάμε παίρνοντας ως βάση αγοροπωλησίες εταιρειών που έχουν γίνει το 
τελευταίο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιούνται στοιχεία όπως το έτος πώλησης, το μέγεθος 
και η θέση της στην αγορά. Έτσι θα γίνει καλύτερα ο προσδιορισμός της τρέχουσας αγοραίας 
αξίας της εταιρείας. Συνήθως, στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι 
σύμβουλοι που έχουν δικές τους βάσεις δεδομένων στις πωλήσεις παρόμοιων εταιρειών.

>Η μέθοδος των ταμειακών ροών
Ξεκινάμε από το μέγεθος των χρημάτων εκείνων που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία 
μιας επιχείρησης (εντός ενός οικονομικού έτους) και αφού αφαιρεθούν τα χρήματα από 
πωλήσεις και εξοφλήσεις υποχρεώσεων προς τρίτους. Το ποσό που μένει μας δίνει την αξία 
μιας επιχείρησης.
 
>Γιατί χρειάζεται η αποτίμηση σε μία αγορά;
Μια μέθοδος αποτίμησης  χρειάζεται σε περιπτώσεις όπως:
1.Πωλήσεις επιχειρήσεων
2.Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
3.Eίσοδος νέων μετόχων σε μία επιχείρηση
Οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες. Ένας επενδυτής σήμερα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικός σε μία επένδυση. Όσο καλύτερη ανάλυση κάνει, τόσο λιγότερα προβλήματα θα 
αντιμετωπίσει στο μέλλον. Άλλωστε τα λάθη πληρώνονται…..



ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ!

ΟΦΕΛ
ΑΠΟ ΠΛ
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Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ολιστική προσέγγιση  από την πλευρά του 
ασφαλιστικού όσο και από την πλευρά του φορολογικού αποτελέσματος στον εργοδότη και 
τον εργαζόμενο.

Ασφαλιστικά οφέλη:

μόνο του.

 
Φορολογική αντιμετώπιση-Οφέλη:

Ακόμα σύμφωνα άρθρο 14 του Ν.4172/2013 από τον υπολογισμό του εισοδήματος από 
περίπτωση ια αναφέρεται  ότι  τα ασφάλιστρα 

που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη 
του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του 
στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

Συμπέρασμα:

172/2013 που αναφέραμε πιο πάνω.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ FINANCIAL PLANNER

Παράδειγμα:

άνθρωπος!



23.12.2022  #34/.15

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS

www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
(ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΕ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΑΔΕΙΑ)

ΣΕΪΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται:
(α) Για το χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 βδομάδες μετά τον τοκετό (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
2004, άρθρο 8), είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία 
τους.
(β) Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο 
(2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξη (6) επιπλέον μήνες 
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 –2003, άρθρο 6)
(γ) Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί στη μητέρα ισόχρονη άδεια με αποδοχές σε συνεχείς ημέρες, εντός της χρονικής 
περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού (άρθρο 9 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004). Η 
εναλλακτική χορήγηση τις άδειας προϋποθέτει αίτηση της εργαζόμενης μητέρας και αντίστοιχη συμφωνία του εργοδότη 
και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ:
Υπάλληλος (ειδικότητα πωλήτρια) με εξαήμερη απασχόληση (ΔΕΥΤ-ΣΑΒΒΑΤΟ) με 40 ώρες την εβδομάδα εργασία, έληξε 
η άδεια μητρότητας των 17 εβδομάδων στις 23/10/2022 και με υπεύθυνη δήλωσή της ζήτησε ΙΣΌΧΡΟΝΗ ΑΔΕΙΑ. Πως 
υπολογίζονται οι ημέρες επί εξαήμερου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι εργάσιμες εβδομάδες Διαστήματος 52-6=46 .Οι έξι (6) εβδομάδες δεν προσμετρούνται (λόγω ημερών αργίας).Άρα:  46 
x 2,5 έτη(30 μήνες) = 115
Εργάσιμες ημέρες 115 x 6 (ημέρες εβδομαδιαίως) = 690
690 x 1ώρα (είναι η μειωμένη ώρα) = 690 ώρες
690 ώρες / 6,67 (ο μέσος όρος ωρών κάθε ημέρα) = 103 εργάσιμες ημέρες

ΣΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίσης φτιάχνουμε ένα Ιδιωτικό συμφωνητικό μετατροπής του μειωμένου ωραρίου (άδειας θηλασμού) σε ισόχρονη 
άδεια μεταξύ της επιχείρησης και της εργαζομένης, το οποίο το καταθέτουμε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην 
αντίστοιχη Επιθεώρηση εργασίας.( Για να πρωτοκολληθεί).

                 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Μετατροπή του μειωμένου ωραρίου (άδειας) θηλασμού σε ισόχρονη άδεια
 
Στην………….. σήμερα   / / 20  μεταξύ: A) Της Επιχείρησης με την επωνυμία……….που εδρεύει στ………… 
οδός………..   και αριθμός………..  με ΑΦΜ:………… και εκπροσωπούμενη από πού στο εξής, θα αποκαλείται 
«εργοδότης» και Β) Της μισθωτού…………. Του……………  έτος γέννησης ………………..  κατοίκου επί της 
οδού……………… με αριθμό ………………… ΑΦΜ ……………….και ΑΔΤ………………………… που στο 
εξής θα αποκαλείται «εργαζόμενη» η οποία από  έχει συνάψει σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση.
Κατόπιν αίτησης της εργαζόμενης που υπεβλήθη συμφωνείται όπως το μειωμένο ωράριο(άδεια) θηλασμού και 
φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, χορηγηθεί εναλλακτικά ως 
συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005. Η διάρκεια της 
ισόχρονης αυτής άδειας ορίζεται σε……… εργάσιμες ημέρες και ξεκινάει από………….. και λήγει 
την………………………

Ο τρόπος «μετατροπής» της άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιών είναι ο εξής:

 
Τα παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε δύο (2) αντίγραφα, υπεγράφη από τους συμβαλλόμενους και το ένα αντίγραφο 
αποστάλθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα ( email) στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για να πρωτοκολληθεί

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 
Ο Εργοδότης                                                          Η Μισθωτός
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 
Το τέλος του χρόνου πλησιάζει και απορία πολλών συναδέλφων και επιχειρήσεων είναι εαν  
είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε απογραφή αποθεμάτων και σε ποιες περιπτώσεις αυτό  
μπορεί να αποφευχθεί. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 30 των ΕΛΠ, στις πολύ μικρές  οντότητες 
τήρησης απλογραφικών βιβλίων δύναται να μη τηρούν αρχεία για την απογραφή  
 *Λοιπών περιουσιακών στοιχείων 
* Λογαριασμών καθαρής θέσης 
*  Λογαριασμών υποχρεώσεων. 
Αντίθετα υποχρεούνται να τηρούν: 
α) Κατάσταση ή μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων (υλικών και άυλων)  
β) Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους. 
γ) Αρχείο (βιβλίο ή κατάσταση) απογραφής και αποτίμησης ιδιόκτητων αποθεμάτων και 
αποθεμάτων τρίτων.  
δ) Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.  

Ποιοι είναι όμως υποχρεωμένοι να διενεργήσουν απογραφή; 
Υποχρεωμένοι να ασκήσουν απογραφή είναι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία  που τα 
ακαθάριστα έσοδα τους υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ από  πωλήσεις αγαθών. 
Σημειώνεται ότι όταν οι οντότητες αυτές επιλέγουν σε μια περίοδο να παύσουν να  διενεργούν 
φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεμα τέλους της τελευταίας  περιόδου δεν 
λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης  περιόδου στην οποία 
δεν διενεργείται απογραφή. Επίσης πρέπει να τονιστεί Εάν ο  φορολογούμενος έχει 
διενεργήσει απογραφή για ένα έτος, αυτόματα πρέπει να κάνει  απογραφή και για τα τρία 
επόμενα έτη. 

Απαλλαγή από την απογραφή αποθεμάτων  
Η δυνατότητα της απαλλαγής από την απογραφή παρέχεται όταν η οντότητα έχει ως κύριο  
αντικείμενο των εργασιών της (άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών  
από πώληση αγαθών) μία από τις παρακάτω δραστηριότητες: . 
1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων επεξεργασία λατομικών  
προϊόντων).  Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.  
2. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά. 
3. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως φίλμς − εκτυπώσεις φωτογραφιών  γενικώς.  
4. Εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών. 
5. Βιβλιοδετείο. 
6. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων. 
7. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο  
ζαχαροπλαστικής (πώληση σε ιδιώτες καταναλωτές, λιανική ή κυρίως λιανική).  
8. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως  λιανική).  
9.Εμπορία ειδών διατροφής (παντοπωλείο, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, κ.λπ., πώληση  
λιανική ή κυρίως λιανική).  
10.  Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).  
11. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).  
12. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.  
13. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).  
14.  Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.  
15. Ανθοπωλείο.  
16. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία, 
αναψυκτήρια ή συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οι αυτόματοι πωλητές συναφών ειδών.
  

ΚΑΜΠΑΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

17. Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση χονδρική − λιανική).  
18. Εμπορία ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη, κ.λπ.), ειδών σχεδιάσεως και 
συναφών οργάνων (πώληση χονδρική − λιανική).  
19. Εκδόσεις βιβλίων γενικά.  
20.Παραγωγή ή εμπορία τυροπιτών, σάντουιτς και συναφών ειδών (πώληση χονδρική 
λιανική).  
21. Φαρμακείο.  
22.  Πωλήσεις ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (χονδρική ή λιανική).  
23. Υλικά ραπτικής και υποδηματοποιίας (χονδρική − λιανική).  
24. Πωλήσεις σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση λιανική ή  κυρίως 
λιανική).  
25. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).  
26. Παλαιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά μέταλλα (σκραπ).  
27. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων 
(που αγοράζονται με το βάρος). Σε περίπτωση σύνταξης απογραφής  των ειδών αυτών, αυτή 
δύναται να διενεργείται με το βάρος και όχι κατ’ είδος.  
28. Εμπορία ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική − λιανική).  
29. Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και συναφών.  
30. Εμπορία ψιλικών − κλωστικών ραφής και πλεξίματος, νημάτων, εργόχειρων,  
κεντημάτων και συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).  
31. Αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) και αγροτικές  εκμεταλλεύσεις.  
32. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).  
33. Εμπορία μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης (που  
αγοράζονται ή πωλούνται με το βάρος).  
34. Εμπορία ψευδοκοσμημάτων γενικά (πώληση λιανική ή χονδρική).  
35. Εμπορία αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.  
36. Πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων (πώληση χονδρική).  
37. Εμπορία ωδικών πτηνών, μικρών ζώων, τροφών και εξαρτημάτων αυτών,  
διακοσμητικών ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική ή κυρίως  λιανική).  
38. Εμπορία χρωμάτων βερνικιών στόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως  
λιανικώς).  
39. Κτηνιατρικά φαρμακεία.  
40. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).  
41.  Εκμεταλλευτής περιπτέρου.  
42. Πωλήσεις οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων  
αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που  πωλεί τα 
προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές.  

Ενώ καταληκτικά πρέπει να τονιστεί ότι απαλλαγή παίρνουμε και στην περίπτωση όπου 
η περίοδος διαχείρισης είναι μικρότερη του 12 μηνου. 
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Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2021-2027 αποτελεί το βασικό 
στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που 
προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με αυτό 
πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα 
επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 
δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.
Η Ελλάδα είναι το πρώτο Κράτος-Μέλος της ΕΕ που προχώρησε σε επίσημη υποβολή και της 
εγκρίθηκε το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» για τη νέα 
Προγραμματική Περίοδο.
Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του 
παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και 
την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.
Τα έργα/δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις 
ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις 
διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και 
ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προβάλλονται, ως συνολική πολιτική, οι προτεραιότητες και δράσεις που θα υλοποιηθούν και 
οι οποίες ως σκοπό τους έχουν τη γόνιμη μετάβαση σε μια:

    «πιο έξυπνη» Ελλάδα – 20% των πόρων
    «πιο πράσινη» Ελλάδα – 27% των πόρων
    «πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα – 8% των πόρων
    «πιο κοινωνική» Ελλάδα – 30% των πόρων
    Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της- 6% των πόρων
    Για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση – 7% των πόρων

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα 
υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και 
για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός 
νέου κύκλου ευημερίας για όλους.

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ
«Συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του 
παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική 
επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης.»

 

 
Άξονες Προτεραιότητας
Ειδικότερα, οι οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες της χώρας είναι:
    αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ
    ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και η μείωση της παραοικονομίας
    επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση
    αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων
    προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης
    επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων
    υποστήριξη των αδύναμων νοικοκυριών
    ενίσχυση της βασικής έρευνας μέσω της άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια
    κίνητρα για ενίσχυση της καινοτομίας
    ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους
    συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση
    εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες
    αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση
    ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
    στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με άμβλυνση του κόστους μετάβασης και στήριξη 
των τοπικών κοινωνιών κατά την απολιγνιτοποίηση.

 Ποιοί μπορούν να λάβουν βοήθεια από τα ευρωπαϊκά ταμεία;
Πολλοί είναι οι πολίτες που δικαιούνται ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία, αλλά δεν το γνωρίζουν πάντα. Οι δικαιούχοι της πολιτικής συνοχής μπορεί 
να είναι επιχειρήσεις (κυρίως μικρομεσαίες), δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και οργανώσεις ή 
ιδιώτες. Είναι επιλέξιμοι εφόσον υποβάλλουν σχέδια που πληρούν τα κριτήρια επιλογής τα 
οποία έχουν καθορίσει οι διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων. Οι ξένες επιχειρήσεις που 
είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη δικαιούνται επίσης να λάβουν βοήθεια από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία.

OΛΓA MHTΣIΩNH

ΛOΓIΣTPIA-ΦOPOTEXNIKOΣ
ΣYMBOYΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN



ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας (ν. 2859/2000) ή η 
διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών 
ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτόν.
ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση».
ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
ιε) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η 
αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία».
ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισμένα αγαθά» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Έργα 
τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας», όταν 
εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων 
αγαθών και των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα.
ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια της ισχύουσας 
νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω 
προσώπου, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού.
Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 1ζ του άρθρου 9, των ΕΛΠ, αναγράφεται υποχρεωτικά 
ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η 
παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του 
τιμολογίου.  
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Ως προς τα myDATA, εκτός από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και την ημερομηνία 
έναρξης παράδοσης, υπάρχει επίσης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αποστολής.
Η διαβίβαση για αυτές τις περιπτώσεις επιχειρήσεων, που είναι μηχανογραφημένες, γίνεται την 
ημέρα που εκδίδεται το τιμολόγιο, αναγράφεται όμως πάνω στο τιμολόγιο και η ημερομηνία που 
θα γίνει η έναρξη της παράδοσης.
Σημαντική παρατήρηση: Είμαστε σε αναμονή και για διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ, για τον ορισμό 
περί πραγματικού χρόνου διαβίβασης, για το έτος 2022, που ενδεχομένως να υπάρξει 
ελαστικότητα κάποιων ημερών στους χρόνους διαβίβασης, σύμφωνα με πληροφορίες.
3ο Ερώτημα:(Γραφεια τελετων )
Το γραφείο τελετών φορολογείται και αποδίδει ΦΠΑ, μόνο για τις αμοιβές παροχής 
υπηρεσιών του. Υπάρχουν όμως και άλλες αμοιβές( αμοιβές ναού, αμοιβή χορωδίας, ιερέα, 
δικαιώματα νεκροταφείου κλπ..), για τις οποίες δεν φορολογείται, ούτε αποδίδει ΦΠΑ, τις 
οποίες και συγκεντρώνει και τις δίνει στην οικογένεια. Στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών 
που εκδίδεται, όλες αυτές οι δαπάνες της οικογένειας, πρέπει να αναφέρονται σε ειδικό 
σημείο, ώστε η οικογένεια να αποζημιωθεί από τον ΕΦΚΑ. Με ποιο τρόπο θα γίνει η 
διαβίβαση στα myDATA, αυτής της ΑΠΥ, αν πχ έχουμε 1000 ευρώ καθαρή αξία, ΦΠΑ 240 
ευρώ και λοιπές δαπάνες για λογαριασμό του πελάτη 800 ευρώ;
Απάντηση:
Σύμφωνα με μια απάντηση , σχετική με το θέμα, από την ΑΑΔΕ, ισχύουν τα εξής:
«Σε όλες τις περιπτώσεις που στα παραστατικά αναγράφονται αξίες που δεν επηρεάζουν το 
λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης χαρακτηρίζονται με 1.95 «Λοιπά 
Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων» από τον Εκδότη και 2.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία 
Εξόδων» από το Λήπτη».
Στην περίπτωση του γραφείου τελετών, θα έχουμε ως προς τη διαβίβαση του εσόδου, μια 
σύνοψη, με 2 γραμμές, ως εξής:

χαρακτηριστεί ως 1.3 «Έσοδα από παροχή υπηρεσιών».

επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, είναι υποχρεωτικό όμως να 
διαβιβαστούν, με κωδικό 1.95 «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων».
 
 

ΜΥ DATA ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΝΤΙΝΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑΜΥ DA
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Συγκεντρώσαμε τις πλέον σημαντικές απαντήσεις του Αντώνη Ντίνου  σε ερωτήματα που 
τέθηκαν απο την ομάδα της ΠΑΕΛΟ σε παλιότερη εκδήλωση που είναι πάντα επίκαιρα και 
χρήσιμα

1ο Ερώτημα(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΘΟΣ ΑΛΠ
Τι γίνεται στην περίπτωση λιανικών συναλλαγών με ΦTM, όταν εκ παραδρομής εκδοθεί 
λάθος ποσό πχ 300 ευρώ, αντί για 3 ευρώ στα myDATA;
Απάντηση:

ταμειακές μηχανές), δεν μπορούν να εκδώσουν παραστατικό λιανικής αντίθετου( αρνητικού) 
προσήμου, οπότε δε μπορούν να στείλουν αρνητική εγγραφή και στο e-send. Σε αυτή την 

εκδίδεται με κάθε πρόσφορο μέσο πιστωτικό λιανικών συναλλαγών με την αξία που θέλουμε να 
διορθωθεί.
Αυτό το παραστατικό θα διαβιβαστεί στα myDATA, με τύπο παραστατικού 17.4( πιστωτικό 
λιανικών) και αν είναι χειρόγραφο θα διαβιβαστεί μέσω ειδικής φόρμας, είτε μέσω του λογιστή 
και αν έχουμε μηχανογράφηση, μέσω του ERP!
2ο Ερώτημα:(ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΛΠ)
Αρκετές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα οι μεταφορικές εταιρείες, τιμολογούν από την 
προηγούμενη μέρα, για την επόμενη μέρα, που θα γίνει η παράδοση των εμπορευμάτων. Ως 
προς τα myDATA, πότε γίνεται  η διαβίβαση των παραστατικών αυτών, εφόσον η επιχείρηση 
έχει μηχανογράφηση;
Απάντηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 9, των ΕΛΠ( Ν.4308/2014), ως προς το περιεχόμενο του τιμολογίου, 
αναφέρονται τα εξής:Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το 
τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο.
γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε 
την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.
δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή 
των υπηρεσιών.
ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα 
αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες.
στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.
ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή 
η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης 
του τιμολογίου.
η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την 
αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή 
επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας.
θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται.
ι) Το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το 
οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται.
ια) Τον όρο «Αυτο-τιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των 
υπηρεσιών.

ΑΝΝΑ ΦΟΒΑΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ A.C.I.S TAX 
AND TRAINING CONSUMTING SA 
& ACHIEVE PERFORMANCE SA



ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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 1.Η μείωση των φόρων του επαγγελματία αγρότη
α) Περίπτωση πρώτη
Η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4172/2013 ( λόγω οικογενειακής 
κατάστασης ) για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο 
για τους κατ' επάγγελμα αγρότες.
β) Περίπτωση δεύτερη
Με βάση το άρθρου 15 του ν. 4935/2022 : Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά 
ποσοστό 50% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.
Η απαλλαγή χορηγείται σε επαγγελματίες  αγρότες, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας 
(θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και
(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό 
Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 
4673/2020 (ΑΣ, οι ΑΕΣ, οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους, οι Ομάδες και 
Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις) και 
προμηθεύουν αυτό με το 75% τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων 
παραγωγής τους,
(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το 75% τουλάχιστον της συνολικής 
αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η 
σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 
του ν. 4935/2022, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται 
για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των 
όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.
Σημειώνεται ότι : Έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, από 12/12/2022, η πλατφόρμα για τη 
συμβολαιακή γεωργία.

2.Ποιος θεωρείται Επαγγελματίας αγρότης ( ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» )
Επαγγελματίας αγρότης ( για τους αλιείς υπάρχουν διαφοροποιημένες προϋποθέσεις) είναι το 
ενήλικο φυσικό πρόσωπο, που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(1) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο 
που είναι: (α) κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης (β) μισθωτής ή 
αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει 
συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.) ή (γ) μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια.
Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων 
(προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της 
οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της 
θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το 
πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που 
προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα).
(2) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του 
τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση (ΕΧΑΑΕ) προσδιορίζεται 
(τεκμαρτά) από το σύνολο των επιμέρους ωρών εργασίας, οι οποίες προκύπτουν από τις 
δηλωθείσες εκτάσεις και ζώα επί τον αντίστοιχο δείκτη ωρών εργασίας ανά στρέμμα 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

καλλιέργειας ή ανά κεφαλή ζώου ή είδος εκτροφής ή δραστηριότητα στην αλιεία, που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα. (Υπουργική Απόφαση 1415/80082/12-7-2016 
«Τροποποίηση της αριθμ. 169653/3.6.2011 ) 
(3) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του 
συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.
Για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου ποσοστού εισοδήματος, συγκρίνεται το αγροτικό με 
το συνολικό εισόδημα.Η σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήματος γίνεται σε ατομικό 
επίπεδο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους εισοδήματα, όπως αυτά δηλώνονται στη 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
i.  Το αγροτικό εισόδημα για τις ανάγκες εφαρμογής του ν. 3874/2010 αποτελείται από:

οποίες περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει 
τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των 
προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή 
οικοτεχνική μεταποίησή τους.

(εξαιρείται ή υπερπόντια αλιεία), την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία, τη δασοπονία, την 
υδατοκαλλιέργεια και τη θηραματοπονία.

μικρότερης από 500 KW 

έως 10 δωματίων.

αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.

Δεν προσμετρούνται :

προηγούμενης παραγράφου, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση σε εμπορικές 
επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, μισθωτές 
υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία, συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές 
κ.α.).
(ii) Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα, δεν 
προσμετρώνται τα ακόλουθα:

 (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη 
περιουσία).

 (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης 
περιουσίας και τίτλων).
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( Πηγή : Κ.Υ.Α. αριθ. 134430/2011 Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος, όπως 
τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις α) Κ.Υ.Α. αριθμ. 329/78917/2018 και β) Κ.Υ.Α. αριθμ. 5756, ΦΕΚ 
Β’ αρ. 3453/29-7-2021 )
(4) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

(5) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.Εγγραφή στο «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» 

https://maae.minagric.gr/maae/

https://www.opekepe.gr/mitroo-agroton-kai-agrotikon-ekmetalleyseon

4.Χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων



ΠΡΑΚΤΙΚΑ
&

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
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Χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τους κανόνες 
κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α' 195).
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε 
όλη τη χώρα οι οποίες:
α) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για 
το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 02.12.2022.
β) Σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύριο ή 
δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας.
γ) Έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 
1/10/2021 έως και 30/9/2022 και
δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και 
ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε 
ε) Κατά την ημερομηνία ελέγχου των προϋποθέσεων για την πληρωμή, η επιχείρηση είναι ενεργή 
και δεν τελεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση ούτε ο ΑΦΜ της έχει ανασταλεί για οποιαδήποτε 
αιτία, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου της ΑΑΔΕ.
Ύψος της ενίσχυσης
Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται σε ποσοστό 10,95% των παραστατικών για την 
αγορά λιπασμάτων που έχουν γίνει το χρονικό διάστημα από 1/10/2021 έως και 30/9/2022.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων
Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της ενίσχυσης της παρούσας είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καταρτίζει και 
αποστέλλει ηλεκτρονικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ψηφιακό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή που περιέχει 
αναλυτικά τα στοιχεία των δικαιούχων (Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο ή Επωνυμία, ΑΦΜ), το 
ΙΒΑΝ των τραπεζικών λογαριασμών των νομικών προσώπων και το ποσό των παραστατικών της 

ΠΑΓΩΝΟΥΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή «παγώνουν» αναδρομικά από τις 13 Σεπτεμβρίου 
2022 και για ένα χρόνο τα επιτόκια, με τα οποία επιβαρύνονται οφειλές προς ασφαλιστικά 
ταμεία, που υπάγονται προς ρύθμιση.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση των ρυθμίσεων οφειλών 
εφεξής και αυτό να μην αποτελέσει αντικίνητρο για τους πολίτες, ώστε να ρυθμίσουν τις 
οφειλές τους, τα επιτόκια «παγώνουν» και παραμένουν για ένα έτος στο ύψος που 
διαμορφώθηκαν την 13η Σεπτεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι τα επιτόκια των ήδη ενεργών 
(όσων εκκίνησαν μέχρι και τον Σεπτέμβριο) ρυθμίσεων είναι σταθερά και δεν επηρεάζονται 
ούτε από τις ενέργειες της ΕΚΤ, ούτε από την παρούσα ρύθμιση.

ΨΗΦΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία, με την ψήφιση 
Μηχανισμού διόρθωσης τιμών στις αγορές φυσικού αερίου.
Το ανώτατο όριο τιμής ορίστηκε στα 180 ευρώ/MWh και θα ισχύει από 15 Φεβρουαρίου για τον 
δείκτη τιμών TTF και από 31 Μαρτίου 2023 για όλους τους υπόλοιπους δείκτες, μετά από 
αξιολόγηση του ESMA και του ACER.
Ο Μηχανισμός θα ενεργοποιείται όταν η τιμή του φυσικού αερίου θα υπερβαίνει τα 180 ευρώ 
για τρείς συνεχόμενες μέρες. Η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού καθορίζεται στον ένα χρόνο.
Σχετικά με την αναστολή του Μηχανισμού διόρθωσης της αγοράς αποφασίστηκε πως, σε 
περιπτώσεις που η εφαρμογή του σε κάποιο hub οδηγεί σε αρνητικές επιπτώσεις τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές ή τις αγορές φυσικού αερίου, η Επιτροπή μπορεί να εξαιρεί 
ορισμένα παράγωγα από την εφαρμογή του Μηχανισμού.

ΧΟΡΗΓΟΙ

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

ΈΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ & ΜΜΕ 
ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το μέτρο αφορά στους κλάδους αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας  καθώς επίσης και 
στους κλάδους πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές όρνιθες) και 
χοιροτροφίας. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους 
δικαιούχους, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία και του μεγεθυμένου κόστους παραγωγής στην κτηνοτροφία. 
Σε ποιους απευθύνεται Κτηνοτρόφοι των κλάδων αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας 
καθώς επίσης και οι κτηνοτρόφοι των κλάδων πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και 
κρεοπαραγωγές όρνιθες) και χοιροτροφίας
Περίοδος υποβολής από 19/12/2022 έως 29/12/2022
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο της παρούσας, υποβάλλουν 
προς την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου. Η εγγραφή στο εν λόγω 
σύστημα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ιστότοπο eae.opekepe.gov.gr.
Είδος ενίσχυσης Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής Όλη η Ελλάδα


