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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Πρώτο τεύχος δεκαπενθημέρου για το 2023  με το 
νεό τρόπο δομής.
Θυμίζουμε ότι: 
Το έντυπο θα συνεχίσει σε 15ημερη βάση με το εξής 
πλαίσιο:

εκδηλώσεις, συνεντεύξεις και επικαιρότητα.

εκδηλώσεις και πλούσια αρθρογραφία.
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.
Υπάρχει αφιέρωμα στα βραβεία FINANCE & 
ACCOUNTING. 
Υπάρχουν πάρα πολλά ενημερωτικά θέματα και τέλος 
υπάρχουν οι συνεντεύξεις στίς σελίδες.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που 
συμμετείχαν στο τεύχος μας. 

Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

Ξεκινάμε με την είδηση της αλλαγής στην διοίκηση της ΠΑΕΛΟ.
Συγκεκριμένα οι αλλαγές που έγιναν είναι: 
Στην θέση του Πρόεδρου διεδέχθηκε τον μέχρι τώρα Πρόεδρο Βασίλη Παναγιωτόπουλο ο Αντιπρόεδρος

Στην θέση του  διαδέχθηκε τον Λαμπρο Μπέλεση ο 
Την υπόλοιπη διοίηση παλαισιώνουν οι:
Βασίλης Παναγιωτόπουλος
Αννα Σπαθή
Γιωργος Φεσσάτος 

Το επόμενο θέμα μας είναι το Πρώτο Συνέδριο Λογιστών το οποίο θα συνδιοργανώνουμε με τον όμιλο Boussias  στις 
21/3/2023DIGITAL ACCOUNTING CONFERENCE

Η ΠΑΕΛΟ σε συνεργασία με τον όμιλο Boussias διοργανώνει την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 την συνεδριακή ημερίδα 
DIGITAL ACCOUNTING CONFERENCE.
Είναι η  πρώτη φορά που διοργανώνεται συνέδριο για τους λογιστές.  
Με αυτό τον τρόπο θα ενημερώσουμε και θα συζητήσουμε με τους αρμόδιους φορείς και υπουργούς και θα δημοσιοποιή-
σουμε τα προβλήματα μας, θα υποβάλουμε προτάσεις ενώ  παράλληλα θα γίνουν παρουσιάσεις και συζητήσεις  για το 
μέλλον του επαγγέλματος μας μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 
Άποψη μας είναι ότι όσοι περισσότεροι συμμετέχουμε τόσο περισσότερο θα δείξουμε την επιστημονική δυναμική του κλάδου 
μας.
 

Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 

σελ.2:    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΚΠΟΜΠΕΣ

 σελ.4 &  5:   ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΑ BOUSSIAS 14-2-2023

 σελ 6:   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΠΕΛΕΣΗ    

σελ 7: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΦΙΡΗ

σελ 8 & 9:    ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΘΕΟΚΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 

σελ 10: ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ I SPIRIT ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ VOUCHER

σελ 11, 12 & 13:   ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΠΑ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΜΕ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΜΜΕ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΙΧΜΗΣ_ΜΜΕ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

σελ 14, 15, 16 & 17 :   ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΙ 7 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ, 
ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 14.800 € 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 35 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «CHILD GUARANTEE – 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»                      

  ΆΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ & ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ -
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥ

                      



ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS

20.02.2023  #36 /.2

15 ΛΕΠΤΑ με την ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
08-02-2023

 Αυτή την φορά καλεσμένη του Τάσου Δουκέρη, στο δεκάλεπτο του 
λογιστή, η Ευα Λιλιοπουλου που μας μιλάει αναλυτικά για αγροτικά 
θέματα.
https://m.youtube.com/watch?v=uz5h9nZGpGc&feature=youtu.be&fb
clid=IwAR2Sn5bcVsekUIT9VGzbIQLSOumXV7tYzEM2viiSma2Pk75yXy
8doovJHdo

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>
45η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ 10 -02-2023

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ VOUCHER
Συντονιστής Λαμπρος Μπέλεσης ,μαζί του, Μαρία Σκοτάδη, Τάσος Δουκέρης.
Η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στα ψηφιακά εργαλεία και στο πώς 
μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε υπέρ μας.
Καλεσμένοι μας οι
·Θεοκλής Βασιλειάδης Πρόεδρος και ΔΣ της εταιρείας εξειδικευμένου 
λογισμικού Specisoft sa
· Νίκος Σπυρόπουλος CEO I-SPIRIT
·Γιώργος Μπαραδακης μέλος 
Η Συζήτηση περιστρέφεται γύρω απο το Πλαίσιο στήριξης ΕΛΛΑΔΑ 2000 και τα 
σύγχρονα εργαλεία διοίκησης 
Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας 
των επιχειρήσεων
Η αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας και συνεργασίας και η εισαγωγή νέων 
μορφών υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
Η ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με πελάτες και συνεργάτες, 
περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
Η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές
Ο Κος Βασιλειαδης εξηγεί όλα τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο 
Λογιστής ΣύΟ Κος Σπυροπουλος εξήγησε αναλυτικά την διαδικασία για να 
πάρει κανείς τα εργαλεία 
Έγιναν επίσης σημαντικές διευκρινιστικές ερωτήσεις !!
https://m.youtube.com/watch?v=WISPXEDHggU&fbclid=IwAR1EYaDJ3Y3bn
9G0fDLvzUpWHd5icJ0I8XCmEwlUQvdgsXYPwYC4gRH3kLs

Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

Εκδηλώσεις

Τηλεόραση action 24 

Στο Action 24 η Μαρία Σκοταδη ήταν φιλοξενούμενη του Νίκου 
Υποφαντη στην πρωινή Ενημερωση Action Τώρα. 
Συζήτησαν για τα νέα μέτρα στήριξης και τις αλλαγές στο εξωδικαστι-
κό. 
Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί τον Νίκο Υποφαντη για την φιλοξενία.

  

https://m.youtube.com/watch?v=aFCVtRpBb2Y&feature=share&fbc
lid=IwAR3WL2rmtNtKH27ykgpPRfeASPRftyc2aG-KTip9h9QV8ui9q
mbFx-3khek

Καλεσμένος στο κανάλι του Action 24 στην ενημερωτική εκπομπή του 
Νίκου Υποφαντη ο Βασίλης Παναγιώτοπουλος 

Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί θερμά για την πρόσκληση

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ...ΛΥΣΗ 06-02-2023
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. 
Στην σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να δείτε μεταξύ άλλων  
1) Φορολογικές δηλώσεις. Συμφέρει η κοινή ή η χωριστή δήλωση;
Παρουσιάζουμε και αναλύουμε το τι πρέπει να συμβουλεύουμε τους 
πελάτες μας για το αν πρέπει να υποβάλουν να κάνουν κοινή η 
χωριστή φορολογική δήλωση
2) Τι περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη στήριξη των 
αστέγων
Παρουσιάζουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει , ποιοι και πως εντάσσονται 
σε αυτό το πλάισιο που σαν στόχο έχει να βοηθήσει τους πολίτες
3) Υπουργείο Εργασίας: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ένα 
χρόνο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Τι ακριβώς προβλέπει η παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για ΄1 
χρόνο για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
4) Ημέρες Καριέρας ΔΥΠΑ: 105 επιχειρήσεις με περισσότερες από 
2.500 θέσεις εργασίας
Αναλύσαμε τις ημέρες καριέρας του ΔΥΠΑ και παρουσιάσαμε το πώς 
μπορεί να ενταχθεί σε αυτές μία επιχείρηση. Μια εξαιρετική δράση του 
ΔΥΠΑ με στόχο την βοήθεια και των επιχειρήσεων αλλά και των 
εργαζομένων. Συζητήσαμε και πως μπορούν ακόμη να βελτιωθούν  
5) ΣΕΒ: Άνοιξε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα IG@work
Συνδέει ανθρώπους υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης, με 
βιομηχανίες και επιχειρήσεις τεχνολογίας
Μια προσπάθεια του ΣΕΒ που μέσα από την πλατφόρμα του προσπαθεί 
να προσελκύσει τους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού ώστε να 
ενταχθούν η στην Ελληνική αγορά στελεχών επιχειρήσεων η να τους 
βοηθήσει να κάνουν την δική τους καινοτόμα επιχείρηση στην Ελλάδα
6)Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ποιοι και πώς θα γλιτώσουν την 
επιστροφή της ενίσχυσης

Αναφέραμε την παράταση της υποβολής των εγγράφων που χρειάζο-
νται για την επιστρεπτέα προκαταβολή και προσπαθήσαμε να λύσουμε 
τον γρίφο μερικών περιπτώσεων απόρριψης της εγκρισης
7) Φορο-έλεγχοι: Νέοι κανόνες στα τετ-α-τετ εφοριακών με ελεγχόμε-
νους φορολογούμενους ΚΑΙ  Ποιες υποθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο 
των 6 νέων Ελεγκτικών Κέντρων
Νέα λειτουργία των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ νέοι στόχοι και 
νέοι τρόπων ελέγχων μια αναλυτική παρουσίαση του θέματος
8) Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι αλλάζει από το 2023 – Πώς θα 
«χτίζεται» [παραδείγματα]
9) Κατασχέσεις επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών: η άμεση 
λύση!
10) Ακατάσχετος λογαριασμός, αλλαγές από το 2023 και ανάλυση του 
προβλήματος που δημιουργεί στις επιχειρήσεις η δέσμευση του 
τραπεζικού τους λογαριασμού που οδηγεί μοιραία στον ξαφνικός τους 
θάνατο αλλά και στην απώλεια των οφειλών από το δημόσιο.. 
Αναλύσαμε γιατί το συγκεκριμένο μνημονιακό  μέτρο πρέπει να 
καταργηθεί άμεσα ώστε να βοηθηθεί η αγορα  
11) Παράταση ολοκλήρωσης επενδύσεων για τη Δράση «Εργαλειοθή-
κη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

https://m.youtube.com/watch?v=9eKg9znDxZA&fbclid=IwAR0--OL
Covw-EZO4LxtzrcbthhvJBB9VaPeYZSMSKHQuQNayNVHTB9bBsxs
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Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Finance & Accounting Awards 2023 powered by Prosvasis, a SoftOne company
Με επιτυχία η μεγάλη γιορτή της λογιστικής και της οικονομικής διοίκησης

Με παρουσία περίπου 200 στελεχών από τον κλάδο της οικονομικής διοίκησης και της λογιστικής από όλη την Ελλάδα, 
πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 14 Φεβρουαρίου η τελετή απονομής των Finance & Accounting Awards 2023 powered by Prosvasis, στο 
Sofitel Athens Airport. Λογιστές, φοροτεχνικοί, οικονομικοί σύμβουλοι από λογιστικά γραφεία, λογιστήρια και οικονομικά τμήματα 
επιχειρήσεων συγκεντρώθηκαν με αφορμή την βράβευση, για να γιορτάσουν την ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών του κλάδου σε 
ένα ευχάριστο κλίμα.
Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, καθηγητής Γεώργιος Βενιέρης, αναφέρθηκε στα βραβεία ως «πανόραμα καλών πρακτικών και πηγή 
έμπνευσης για την καινοτομία και την πρόοδο στον κλάδο», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για εξωστρέφεια από την πλευρά των 
επιχειρήσεων. Εξήρε τον ρόλο της κριτικής επιτροπής, λέγοντας ότι «οι διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να πάρουν 
συμβουλές για το έργο τους από καταξιωμένα στελέχη και μέσω αυτής της διαδικασίας να βελτιώσουν σημαντικά τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες τους».
Από την πλευρά της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών Οικονομολόγων, ο πρόεδρος του φορέα, Λάμπρος Μπέλεσης, συνεχάρη τους 
διοργανωτές για την θεσμοθέτηση των βραβείων, καθώς είναι κοινός στόχος «η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος 
των λογιστών και των οικονομικών στελεχών».
Η Ιωάννα Κωτσόγιαννη, γενική διευθύντρια της Prosvasis, μέλος του ομίλου SoftOne και χορηγός τίτλου των βραβείων, χαιρέτισε την 
τελετή απονομής λέγοντας ότι «τα Finance & Accounting Awards αποτελούν έναν θεσμό αναγνώρισης των λογιστών και των στελεχών 
του κλάδου» και ότι «η Prosvasis στέκεται δίπλα σε ό,τι έχει σημασία για την ευημερία της χώρας». Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις 
στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, είπε ότι «αυτή είναι μια βραδιά αναστοχασμού για έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία».
Τιμητικό βραβείο για την πολυετή προσφορά του στο λογιστικό επάγγελμα, έλαβε από την κριτική επιτροπή ο Θεόδωρος Γ. Γρηγοράκος, 
επίτιμος Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ και Τεχνικός Σύμβουλος ΣΟΛ Α.Ε., ενώ διατέλεσε επί 20ετία Αντιπρόεδρος του 
Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής. Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και Νομικής, υπηρέτησε τον οικονομικό κλάδο ως Ορκωτός Λογιστής και είναι 
συγγραφέας δεκάδων συγγραμμάτων.

Βραβεία έλαβαν οι εταιρείες: Accountwave Consulting, A.C.I.S. CONSULTING SA, Aegean Consulting, AMPLUS AE, ARIVIA, AFS 
#mazimegalonoume, A.TL.AS Consulting, BRAIN ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΒΟΥΛΟΙ Μ. ΙΚΕ, Φοροεπίλυσις – 
Λογιστική Συμβουλευτική Α.Ε., HELLAS NETWORK Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, KRS Group, MPDO, ΟΤΕ και COSMOTE, TAX REVOLUTION 
E.E., Prosvasis, a SoftOne company, SoftOne Technologies, TAX ADVISORS VIP VELENTZA IKE, Westnet Distribution, ΑΛΦΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε., ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ε. ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ, Γευσήνους ΑΒΕΕ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Λογιστικό Γραφείο Μεσαλούρης, Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο  Κολυδάς Γεώργιος, ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ - MORE THAN 
TAX, MITSIONI TAX & ACCOUNTING COUNSALTING, Οντούλης Αριστείδης, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. Ο.Ε., Σ. Ι .ΡΟΥΣΣΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., STIRIXIS SA, ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Τα διακεκριμένα βραβεία κατανεμήθηκαν ως εξής:

Στα βραβεία Finance & Accounting Awards 2023 powered by Prosvasis, a SoftOne company, χορηγοί ήταν οι εταιρείες 
Euclid Consulting και CPA Certified Public Auditors, και υποστηρικτής το ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών. 
Αναλυτικό ρεπορτάζ με δηλώσεις των πρωταγωνιστών θα δημοσιευθεί στο τεύχος Μαρτίου του μηνιαίου περιοδικού Finance Pro.

Στο website των βραβείων www.theaccountingawards.gr θα δείτε τον πίνακα με τους νικητές καθώς και φωτογραφικό υλικό από 
την απονομή. 

Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

Εκδηλώσεις

    KRS Group 
    Westnet Distribution 
  &    

 
Prosvasis, a SoftOne 
company 

      .  
Platinum   1.  A.TL.AS Consulting 
Platinum   2.  &   KRS Group 
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Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την  Αιγίδα της ΠΑΕΛΟ 
Η 3η διοργάνωση των Finance & Accounting Αwards ολοκληρωθηκε την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου με την τελετή απονομής, 
στην οποία  βραβεύτηκαν  οι πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές, ενώ επίσης θα απονεμήθηκαν οι τίτλοι των 
κορυφαίων επιχειρήσεων για το 2023!
H ΠΑΕΛΟ όπως έχουμε τονίσει κατ επανάληψη έχει σαν στόχο την αναβάθμιση του κλάδου , την ευρύτερη ενημέρωση της 
κοινής γνώμης για τις αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στο επάγγελμα του οικονομολόγου-λογιστή-φοροτέχνης καθώς την 
πολύ μεγάλη σημασία που έχει πλέον για τις επιχειρήσεις η επιλογή καλού , ενημερωμένου αλλά και πιστοποιημένου από 
το ΟΕΕ λογιστή και τέλος την   υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα με απλό λιτό και κατανοητό και αθόρυβο 
τρόπο κυρίως γιατί μας ενδιαφέρει η ουσία και όχι οι εντυπώσεις
Οταν λοιπόν συζητήσαμε για τον  διαγωνισμό των βραβείων  ήταν κάτι που  ταίριαζε γάντι στην λογική μας μια και ό 
συναγωνισμός μεταξύ των άριστων προάγει το επάγγελμα  μας και επομένως το να γίνει με την αιγίδα έδεσε το παζλ

Ετσι λοιπόν συμμετείχαμε και προτρέψαμε και μέλη μας να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και μάλιστα δύο βραβεύθηκαν

·Η Κυρία Σπαθή Διευθύνουσα Συμβουλος της εταιρείας ACIS CONSULTING SA

·H Κυρία Όλγα Μητσιώνη εκπρόσωπος της  MITSIONI TAX & ACCOUNTING COUNSALTING

Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

Εκδηλώσεις
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ΣΥΝΤΕΝΤΕΥΞΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΠΕΛΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΑΣΟ ΔΟΥΚΕΡΗ & 
ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ

1)Πρόεδρε σου ευχόμαστε συγχαρητήρια για την εκλογή, καλή θητεία και επιτυχία στο έργο 
σου
Ευχαριστώ πολύ. Θυμίζω ότι η διοίκηση αυτής της περιόδου είναι για 5 χρόνια ξεκίνησε το 
2019 και θα ολοκληρώσει το έργο της πάνω σε συγκεκριμένα πλάνα που έχουν πενταετές 
πλαίσιο. Στην πρώτη 3ετία Πρόεδρος ήταν ο καλός φίλος και συνεργάτης Βασίλης 
Παναγιωτόπουλος τον οποίο τώρα διαδέχθηκα για τα επόμενα δύο χρόνια .
Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη για την πολύτιμη βοήθεια που έχει προσφέρει και να 
τονίσω σε όλους ότι θα συνεχίσει να προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια του στην ομάδα μας.
Επίσης θέλω να αναφερθώ και σε εσένα Τάσο, να σε συγχαρώ για το νέο πόστο που ανάλαβες 
πανάξια και πιστεύω να ολοκληρώσουμε παρέα το πλάνο της επόμενης διετίας.
2) Πρόεδρε αν θελήσουμε με δυο κουβέντες να αποτιμήσουμε την Πρόοδο της ΠΑΕΛΟ στην 
πρώτη τριετία τι θα μας πεις; 
Προχωρούμε σε ένα διαφορετικό δρόμο χαράζοντας μία  δική μας πορεία και συνεχίζουμε!!!
Προχωράμε μπροστά , προχωράμε δυνατά 
3) Θέλουμε ένα σύνθημα για το πως θα λειτουργήσει η ΠΑΕΛΟ τα επόμενα δύο χρόνια 
Όλοι μαζί μπορούμε!
4) Ποιες δράσεις θα συνεχίσουν , τι θα προστεθεί και τι πιθανόν να σταματήσει από τις 
δραστηριότητες της ΠΑΕΛΟ
Αρχικά θέλω να πω τα εξής :
Στα δύο χρόνια που πέρασαν η ΠΑΕΛΟ έκανε πράγματα που ούτε και εμείς που τα σχεδιάζαμε 
πιστεύαμε ότι θα είχαν τόσο επιτυχία και τόση αποδοχή όπως :

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η μεγάλη πρόκληση της συνδιοργάνωσες  του πρώτου 

Επίσης  οι  πολλές και διαρκείς παρεμβάσεις σε φορείς για θέματα που αφορούν τα μέλη μας 
τα οποία και εκπροσωπούμε. 
Ειμαστε μία ομάδα που με την δική της μικρή δύναμη, που συνεχώς μεγαλώνει, 
προσπαθούμε αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση του 
επαγγέλματος μας.  
Αυτά για τα μέχρι τώρα.
5)Ποιά είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση για την ΠΑΕΛΟ 
Μία δράση πρόκληση που έχουμε μπροστά μας όπως ανέφερα παραπάνω   είναι η 

που είναι ένας όμιλος απόλυτα εξειδικευμένος σε τέτοιες διοργανώσεις στις 21 Μαρτίου 2023. 
Το συνέδριο περιλαμβάνει ένα πληρέστατο πρόγραμμα που πραγματικά αξίζει να το δούν όλοι 
οι συνάδελφοι .Είναι κάτι που δουλεύουμε απο τον Νοέμβριο 

6) Πρόεδρε πείτε μου με απλό τρόπο τι είναι η ΠΑΕΛΟ και πως θα μπορούσε να μετεξελιχθεί 
τα επόμενα χρόνια;
Η Πανελλήνια Ένωση Λογιστών-Οικονομολόγων είναι μία ένωση φυσικών προσώπων από 
όλη την Ελλάδα που ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτέχνη ή του Οικονομολόγου ή 
του Συμβούλου Επιχειρήσεων και περιλαμβάνει όλους όσους έχουν σπουδάσει Οικονομικά 
σε όλες τις βαθμίδες ανεξάρτητα αν είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες η μισθωτοί των μελών του.
Η ΠΑ.Ε.Λ.Ο είναι η έκφραση της διαφορετικής άποψης με φρέσκιες ιδέες και πνοή και η 
φιλοσοφία της είναι τελείως διαφορετική απο τους άλλους συλλόγους. 
Έχουμε χαράξει 5-ετές πλάνο με συγκεκριμένες προγραμματισμένες δράσεις που δεν είναι 
συνηθισμένες έως τώρα!
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
Είναι μη κερδοσκοπικός κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ και συνίσταται κυρίως στα εξης 
ενώ λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη των μελών του  με σκοπό την 
ανάπτυξη και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών επί της εφαρμοσμένης λογιστικής 
επιστήμης, της ελεγκτικής, της φοροτεχνικής πρακτικής, των χρηματοοικονομικών εργαλείων 
και μεθόδων και όλων εν γένει των μέσων και αρχών της μικροοικονομικής επιστήμης για 
την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση των επιχειρήσεων, καθώς και την  
εκπροσώπηση των μελών του κλαδικά με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που 
δημιουργούνται απο την εξάσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τους:
Νομίζω ότι είμαι σαφής για το τι είναι Η ΠΑΕΛΟ
Θεωρώ λοιπόν ότι μετεξέλιξη θα γίνει τόσο όσο αν χρειασθεί , τονίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει 
τέτοιο πλάνο
Όμως αν το κρίνουν απαραίτητο τα καταστατικά μέλη μας μπορεί να εφαρμοσθεί η 
παράγραφος Θ του σκοπού του καταστατικού που λέει :

κλαδικών ενώσεων με σκοπό μέσω της εκλογής ομάδας μελών της ένωσης με σκοπό την 
καλύτερη προώθηση των προβλημάτων των  μελών της ώστε να επιτυγχάνεται η επίλυση 
τους 
7) Ποιος είναι ο προσωπικός σας στόχος ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΑΕΛΟ και πως διεκδικείται να 
θεσμοθετηθεί τα επόμενα χρόνια 
Η αναβάθμιση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτέχνης τα επόμενα χρόνια 
Όμως επειδή πολλοί θα πουν ότι λέω όμορφα λόγια θυμίζω τι σημαίνει η αναβάθμιση του 
αναφέρω
Περνώ σε ανώτερη θέση σαν κλάδος ανεβάζοντας το πνευματικό ,μορφωτικό και ηθικό 
επίπεδο μου  .
Επίσης σημαντικός στόχος μου είναι να δοθούν ευκαιρίες στα νέα παΐδια και φυσικά να γίνει 
πραγματικότητα το σύνθημα μας για την ενότητα του κλάδου 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
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ΣΥΝΤΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΦΙΡΗ ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟ ΜΠΕΛΕΣΗ

Κύριε Καφίρη σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή σας τοποθέτηση στα ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 
Πείτε μας λίγα λόγια για την φετινή διοργάνωση που ολοκληρώθηκε με την απονομή στίς 
14/2/2023 στο Ξενοδοχείο Sofitel
Καταρχάς, ως διοργανωτής των βραβείων και εκπροσωπώντας την BOUSSIAS, μπορώ να 
πω ότι είμαι ενθουσιασμένος από την ανταπόκριση του κλάδου. Η φετινή τρίτη διοργάνωση 
των Finance & Accounting Awards ολοκληρώθηκε με μια φανταστική τελετή απονομής, η 
οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
γιορτή στον κλάδο της λογιστικής και της οικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων. Πλέον, τα 
βραβεία αυτά αποτελούν θεσμό. Ένας θεσμός, ο οποίος έρχεται για να αναγνωρίσει το έργο 
που παράγουν οι επαγγελματίες του κλάδου, και που έχει ως σκοπό να συνδράμει στην 
αναβάθμιση του επαγγέλματος του λογιστή και του οικονομολόγου, μέσω του διαμοιρασμού 
καλών πρακτικών και την ανάδειξη των καλύτερων κάθε χρόνο. Χάρηκα που στο Sofitel 
βρεθήκαμε με παλιούς γνώριμους των βραβείων, αλλά και που συναντήσαμε νέα πρόσωπα. 
Ελπίζω του χρόνου να είμαστε διπλάσιοι!

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η
Επειδή μας έχει έρθει πολλές φορές το ερώτημα απο λογιστές θα μας πείτε ποιά είναι η 
φιλοσοφία των βραβείων 
Η φιλοσοφία των βραβείων που έχει θεσπίσει η BOUSSIAS με επιτυχία σε δεκάδες κλάδους 
είναι εξαιρετικά απλή. Αναδεικνύουμε τις καλές πρακτικές, επιβραβεύουμε εκείνες που 
διακρίνει η κριτική επιτροπή και δημιουργούμε ένα εργαλείο benchmarking για να 
βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν ακόμα πιο ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες. Η 
ποιότητα των μελών της κριτικής επιτροπής, η εμπειρία και το επαγγελματικό κριτήριο που 
διαθέτει κάθε ένα από τα περίπου τριάντα μέλη της, είναι η εγγύησή μας αφενός για την 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, αφετέρου για τις χρήσιμες συμβουλές βελτίωσης που 
μπορούν να παρέχουν στους διαγωνιζόμενους. Δυστυχώς, σε έναν διαγωνισμό δεν μπορούν 
να διακριθούν όλοι. Για τον λόγο αυτό, φροντίζουμε τουλάχιστον ώστε η κάθε επιχείρηση που 
θα διαγωνιστεί, να λάβει κάποιο χρήσιμο σχόλιο από την επιτροπή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η
Τα βραβεία φέτος διοργανώθηκαν για Τρίτη χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Το ερώτημα μας είναι  
με ποιό κριτήριο ο ΟΜΙΛΟΣ σας (γνωστός για την διοργάνωση βραβείων σε πολλούς τομείς) 
αποφάσισε την πρώτη φόρα την διοργάνωση βραβείων FINANCE & ACCOUNTING και το 
ρωτώ γιατί δυστυχώς μέχρι την πανδημία ο κλάδος θεωρείτο υποβαθμισμένος 
Εμείς δεν βλέπουμε έναν υποβαθμισμένο κλάδο. Αντίθετα, βλέπουμε έναν κλάδο του οποίου 
η προσφορά στην οικονομία και την ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών έχει παραγνωριστεί και 
δεν έχει αναδειχθεί όσο του αξίζει. Σε αυτόν τον κατεξοχήν εσωστρεφή και άκρως 
ανταγωνιστικό κλάδο, εμείς καταφέραμε με τα βραβεία να σπάσουμε στεγανά και 
αγκυλώσεις, και να πείσουμε για την αξία της εξωστρέφειας. Προσωπικά, θεωρώ κατάκτηση 
το γεγονός ότι δεκάδες λογιστικά γραφεία και συμβουλευτικές εταιρείες από όλη την Ελλάδα 
μπαίνουν στη διαδικασία να υποβάλουν υποψηφιότητες και εμπιστεύονται την εμπειρία, το 
κριτήριο και την αξιοπιστία των ανθρώπων που συνθέτουν την κριτική επιτροπή. Ορμώμενος 
από το τελευταίο, θα ήθελα να πω κάτι και να είμαι ξεκάθαρος: ο διαγωνισμός αυτός δεν 
απευθύνεται σε όλους. Ο διαγωνισμός απευθύνεται μόνο στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν 
την αξιολόγηση ως μια ευκαιρία για εξέλιξη, ως ένα εφαλτήριο για ανάπτυξη και βελτίωση

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ FINANCEPRO,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ BOUSSIAS ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 
CURATOR ΤΩΝ FINANCE & ACCOUNTINGS AWARDS, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΚΟΜΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ.

Απευθυνόμαστε στους επαγγελματίες που έχουν όραμα, που εργάζονται για ένα καλύτερο 
επαγγελματικό αύριο, που βλέπουν τον εαυτό τους όχι μόνο ως μονάδες, αλλά και ως ενεργά 
μέλη μιας επαγγελματικής κοινότητας που ακμάζει και εξελίσσεται. Για τον λόγο αυτό, όποιος 
συμμετέχει στον διαγωνισμό είναι νικητής, ακόμα κι αν δεν καταφέρει να κερδίσει κάποιο 
βραβείο. Είναι νικητής, διότι δέχεται να αξιολογηθεί το έργο του και να πάρει χρήσιμο 
feedback από την επιτροπή για να γίνει ακόμα καλύτερος. Μακάρι να μπορούσαμε να 
δώσουμε βραβείο σε όλους, γιατί όλοι οι διαγωνιζόμενοι το αξίζουν.

Ερώτηση 4η
Με ρωτούν πολλοί το εξής : Εχω μικρό γραφείο όμως είναι σωστά οργανωμένο και δομημένο 
. Μπορώ να διεκδικήσω βραβείο η λόγω του μεγέθους είμαι χαμένος απο την αρχή ??
Φυσικά και μπορεί να διεκδικήσει βραβείο. Και ακόμα περισσότερο, μπορεί να λάβει γνώση 
για το πως ανταγωνίζεται και πως βαθμολογείται σε σχέση με αντίστοιχου μεγέθους γραφεία 
από όλη την Ελλάδα. Να λάβει χρήσιμες συμβουλές από την κριτική επιτροπή. Να παραβρεθεί 
στην τελετή απονομής για να συζητήσει με ομότεχνούς του σε ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα. 
Να κάνει όλα αυτά δηλαδή, που στις δυτικές κοινωνίες είναι αυτονόητα για έναν 
επαγγελματία, στο πλαίσιο της κοινωνικής προόδου, της ευγενούς άμιλλας και του υγειούς 
ανταγωνισμού, κόντρα σε πρακτικές απομονωτισμού, ατομικισμού και αθέμιτου 
ανταγωνισμού. Μιλάμε για αξίες που γεννήθηκαν στον τόπο μας, και που δυστυχώς δεν 
προστατεύουμε όσο χρειάζεται. Υπό αυτή την έννοια, τα βραβεία έρχονται ως υπενθύμιση για 
το τι είδους επαγγελματίες πρέπει να είμαστε.

 Ερώτηση 5η
Πάλι ερώτηση που έρχεται απο τα μέλη μας :Εστω ότι κερδίζω το βραβείο , αυτό πως μπορώ 
να το προβάλω??Εδω θα προσθέσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι λογιστές δεν γνωρίζουν 
λόγω τής φύσεως της εργασίας τους να επικοινωνούν προς τα έξω την δουλειά τους 
Είναι εύκολο να προβάλλει μια εταιρεία το βραβείο της. Καταρχάς, μπορεί να το τοποθετήσει 
στο website, σε περίοπτη θέση, ώστε να ενημερώνεται ο επισκέπτης. Έπειτα, ειδικά για τα 
γραφεία της περιφέρειας, ένα δελτίο τύπου, μια δημοσίευση στον τοπικό τύπο μπορεί να 
προκαλέσει σημαντική εισροή πελατείας. Μπορούν ακόμα να ενημερώνουν τους πελάτες 
τους με απευθείας επικοινωνία. Επίσης, τα social media είναι ιδανικά για την άμεση και 
ευρεία διάδοση κάθε μηνύματος στην εποχή μας. Ένα έξυπνο, δημιουργικό ποστ μπορεί να 
φέρει νέους πελάτες και να βελτιώσει τη φήμη της επιχείρησης. Πιο προχωρημένοι, μπορούν 
να διοργανώσουν εκδήλωση με αφορμή το βραβείο, ένα cocktail party, μια εσπερίδα, ένα 
γεύμα εργασίας, για να έρθουν πιο κοντά με τους πελάτες τους και με το ευρύ κοινό. Φαντασία 
να υπάρχει! Όποιος χρειάζεται βοήθεια, θα χαρώ πολύ να με πάρει ένα τηλέφωνο για να 
μοιραστώ ιδέες.

Κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνέντευξη , να σας ευχαριστήσω για την 
συνεργασία και να σας τονίσω ότι η ΠΑΕΛΟ είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε δράση 
και ενέργεια αναβαθμίζει τον κλάδο και φυσικά αν το επιθυμείτε και εσείς και την επόμενη 
χρόνια θα είναι δίπλα σας σε όλη την διαδρομή των βραβείων 2024
Σας ευχαριστώ προσωπικά και εκ μέρους της BOUSSIAS, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικές 
τις συνέργειες με δραστήριους οργανισμούς όπως η ΠΑΕΛΟ.
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ΣΥΝΤΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΘΕΟΚΛΗ
ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟ ΜΠΕΛΕΣΗ

 

Αρχικά σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε να μας απαντήσετε στα ερωτήματα μας 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 
Θα μας πείτε λίγα λόγια για εσάς και την specisoft
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα 
που περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγορίθμους και πολύ μεγάλης κλίμακας 
επεξεργασία στοιχείων.  Το όραμά μας είναι η δημιουργία μιας εταιρείας της γνώσης μέσα 
στην αναδυόμενη παγκοσμίως οικονομία της γνώσης.
Τα προϊόντα της Specisoft αφορούν θέματα Business Planning, Budgeting – 
Προϋπολογισμών, Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμών από Ισοζύγιο, Οικονομικών 
Αναλύσεων Ισολογισμών, Δεικτών και Αξιολόγησης Επιχειρήσεων, Αποτίμησης της Αξίας των 
Επιχειρήσεων, καθώς και άλλα  επιχειρησιακά λογισμικά. 
Ειδικά για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν λογισμικά Επιχειρησιακών Παιγνίων για 
εκπαίδευση φοιτητών και στελεχών επιχειρήσεων μέσω της διοίκησης εικονικών 
επιχειρήσεων
Οι τεχνολογίες χρηματοοικονομικών αναλύσεων που χρησιμοποιεί η Specisoft εκτείνονται 
από τις συνήθεις καθοριστικές τεχνολογίες, έως τεχνολογίες RISK ανάλυσης κινδύνων, 
τεχνολογίες EXPERT με αυτόματη μηχανική αξιολόγηση και εξαγωγή συμπερασμάτων σε 
μορφή κειμένων, καθώς και τεχνολογίες Νευρωνικών δικτύων και τεχνητής νοημοσύνης 
γενικότερα 
Σχεδόν όλο το προσωπικό της Specisoft είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. 
Οι πελάτες της Specisoft  είναι Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, 
Λογιστικά γραφεία, Οργανισμοί κ.α. Ας ληφθεί υπ’ όψη ότι μεταξύ των 2000 και πλέον 
πελατών της Specisoft  είναι 85 εισηγμένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις, σχεδόν όλα τα Πανεπιστήμια 
της χώρας μας καθώς και σύμβουλοι διεθνούς εμβέλειας όπως, η Grant Thornton και άλλοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η
Πείτε μας  τι ακριβώς προσφέρει η εταιρείας μέσω της συνεργασίας της με το ΟΕΕ
Η Specisoft, προσφέρει, ειδικά για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Ο.Ε.Ε., λογισμικά της 
σε προνομιακές τιμές. 
Στο SITE του ΟΕΕ υπάρχει LINK με το SITE της Specisoft, και ειδικότερα με το e-shop. Πρώτα 
γίνεται έλεγχος για το καλώς έχειν των ταμειακών υποχρεώσεων του δεδομένου μέλους και 
εφ’ όσον είναι όλα εντάξει, το σύστημα επιτρέπει να δοθεί το σχετικό λογισμικό στην 
προνομιακή τιμή που έχουμε βάλει. 
Έτσι ωφελούνται τα μέλη του ΟΕΕ με τις ειδικές γι’ αυτούς τιμές

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η
Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στα λογιστήρια των βιοτεχνικών και 
βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι η κοστολόγηση των προϊόντων. Επίσης στην βαριά μας 
βιομηχανία που είναι ο Τουρισμός το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο Υπάρχουν ψηφιακά 
εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν ??
Ναι έχουμε. Έχουμε τα λογισμικά πρότυπης και απολογιστικής κοστολόγησης  βιομηχανικών 
προϊόντων, καθώς και πρότυπο και απολογιστικό κόστος ξενοδοχειακών υπηρεσιών. 
Πρόκειται για πολύ σημαντικά λογισμικά που με εύκολο τρόπο υπολογίζουν με ακρίβεια το 
κόστος των προϊόντων, την προέλευσή του κλπ καθώς και το νεκρό σημείο για κάθε προϊόν 
ξεχωριστά, δείκτες αξιολόγησης με δυνατότητα υποβοήθησης της διοίκησης για αποφάσεις, 
αναδεικνύοντας τον λογιστή σε ουσιαστικό σύμβουλο της διοίκησης των επιχειρήσεων.
Παρεπιπτόντως, θα ήθελα να σημειώσω, ότι βασικό εργαλείο για άσκηση διοίκησης είναι η 
γνώση του Κόστους. Οι βιομηχανικές και Βιοτεχνικές  Επιχειρήσεις και οι Ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, δρουν σήμερα μέσα σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε μία ενοποιημένη 
παγκόσμια αγορά. 
Δημιουργείται η ανάγκη προσδιορισμού του κόστους των πάσης φύσεως προϊόντων και 
υπηρεσιών, για δύο βασικούς λόγους: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
*Πτυχίο Μηχανολόγου / Ηλεκτρολόγου Αριστοτ. Πανεπιστ. Θεσ/νικης 1979
*Πτυχίο Οικονομολόγου Εθνικού. & Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών 1986
*Σεμινάρια σε θέματα προγραμματισμό έργων, Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κ.α. ειδικά θέματα (βλ. κεφ ΙV για τα κυριότερα εξ αυτών)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1987-Specisoft - Ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ Α.Ε. (Ιδρυτής και μέτοχος)
Επιστημονικός υπεύθυνος και κύριος Αναλυτής στα θέματα των λογισμικών που αναπτύσσει η εταιρεία Specisoft 
( www.specisoft.gr ). Τα λογισμικά αφορούν κυρίως θέματα οικονομικά, διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Το αναγκαίο 
επιστημονικό υπόβαθρο είναι θέματα αριστοποίησης διαδικασιών όπως αλγόριθμοι οικονομικών μαθηματικών, επιχειρησιακής 
ερευνας, αναλύσεων ρίσκου, νευρωνικοί αλγόριθμοι κ.α.
1986-Αγροτική Τεχνική Α.Ε.Εργασία στην Δ/ση μελετών (οικονομικές μελέτες, μελέτες επιχ. έρευνας)
1983-85-ΜΕΤΕΚ Α.Ε.
Μηχανικός στην Δ/ση έργων, τμήμα προγραμματισμού έργων
1981-83-Γραφείο μελετών Η/Μ έργων ως ελεύθερος επαγγελματίας 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
*PAPER: Η Επιρροή των μεθόδων ‘’Δημιουργικής Λογιστικής’’ στην Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων: Παρουσίαση στο 3ο  Συνέδριο 
FEBS, 17-18 ΔΕΚ 2012
*Συγγραφέας βιβλίων (Εκδόσεις Specisoft, μαζί με άλλους): 
1.Χρηματοοικονομική Διοίκηση
2.Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
3.Οικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρήσεων
4.Κοστολόγηση Βιομηχανικών Προιόντων
5.Κοστολόγηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
6.Επιχειρησιακό Παίγνιο Ανταγωνιστικότητας
7.Επιχειρησιακό Παίγνιο Στρατηγικής
*Εκπαιδευτικό Υλικό για Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και Αξιολόγηση Επιχειρήσεων για τα e-learning courses του Πανεπιστημίου 
Πειραιά
*Προσκεκλημμένος εισηγητής στο πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ & ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
*Λογισμικό BPLAN – Business Plan. Επιχειρησιακός επιχειρήσεων, OTA και Οργανισμών. Επιπλέον χρησιμοποιείται στην 
Εκπαίδευση ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ όπως και όλα τα λογισμικά της Specisoft διδάσκεται στα πλαίσια μαθημάτων management.
 *Λογισμικό  FINAN - Financial Analysis. Οικονομικές αναλύσεις εταιρειών, κλάδων, διεταιρικές συγκρίσεις, προβλέψεις
*Λογισμικό Cash Flow: Παρακολούθησης ρευστών διαθεσίμων και προβλέψεων μελλοντικών χρηματορροών 
 *Λογισμικό FORECAST: Προβλέψεων οικονομικών μεγεθών
*Λογισμικό FACE: Αξιολόγηση επιχειρήσεων με σκοπο την δανειοδότηση από τις Τράπεζες
 *Λογισμικό FUND – Επιλογής χαρτοφυλακίου Μετοχών 
*Λογισμικό BSC – Balance Scorecard
*Λογισμικά Βελτιστοποιήσεων, Μηχανικής μάθησης. Ενδεικτικά: Αλγόριθμοι Επιχειρησιακής Ερευνας, Clustering, Classification, 
Rule Induction, Νευρωνικών Δικτύων κ.α.
*Λογισμικό COST Κοστολόγησης: Ειδικά θέματα προτυποποίησης κόστους και εφαρμογές: Ενδεικτικό εκτελεσθέν έργο Κοστολόγηση 
Υπηρεσιών ΔΕΗ – ΚΔΕΠ
*Εφαρμογές Επιχειρηματικότητας για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά Λογισμικό Business Game 
*Τα λογισμικά EMS, FACE, FUND, BGAME είναι Εξαγώγιμα 
2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
 *Χρονικός προγραμματισμός έργου Αλουμίνας. Κατάρτιση - αναθεωρήσεις χρονοδιαγράμματος έργου Αλουμίνας (ΜΕΤΕΚ Α.Ε)
 *Χρονικός προγραμματισμός έργου σφαγείων. Κατάρτιση - αναθεωρήσεις έργου. (ΜΕΤΕΚ Α.Ε.)
 *Χρονικός προγραμματισμός έργου αποβλητων ΕΛΒΙΟΧΥΜ. Κατάρτιση - αναθεωρήσεις (ΜΕΤΕΚ Α.Ε.)
3.ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ
*Μελέτη οργάνωσης της ΒΕΚΟ Α.Ε. Μελέτη οργάνωσης παραγωγής εργοστασίου φρουτοχυμών καθώς και των οικονομικών 
υπηρεσιών. (ΑΓΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ) 
 *Μελέτη οργάνωσης - κοστολόγησης της βιομηχανίας ΑΣΤΥ. Ανάπτυξη ειδικού προγράμματος Η/Υ γιά κοστολογηση (ΑΓΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ)
 *Οικονομικές μελέτες από διάφορους φορείς (Νομαρχία Δωδεκανήσσου, Νοσοκομείο Λαμίας κ.α.) (ΑΓΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  (~ 60 Σεμινάρια). Ενδεικτικά: 
 *Μικρουπολογιστών
 *Τεκμηρίωσης - πληροφόρησης με Η/Υ
 *Αξιολόγησης βιομηχανικών επενδύσεων
 *Χρονικός προγραμματισμός έργων
 *Προσομοίωση συστημάτων
 *Ενεργειακά κτιρίων
 *Συγκολήσεων κατασκευών
 *Ψυχολογίας πωλήσεων
 *Marketing
 *Θεμελιώδους οικονομικής αναλύσεως
 *Τεχνικής ανάλυσης
 *Διεθνών αγορών κεφαλαίου και χρήματος
 *Δημοσίων Σχέσεων
 * Δυναμικής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Επιχειρήσεων
 * Απαιτήσεων ‘ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ’
 κ.α.

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ  ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ SPECISOFT 
AE ΚΑΙ A.I.SOFT IKE.  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΈΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ 7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ. 



20.02.2023  #36/.8

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS

www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η
Πολλές φορές μας κουράζουν οι μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων με η χωρίς ,σύνδεση με 
τον Αναπτυξιακό Νόμο όπως επίσης και η θετική αξιολόγηση από τις Τράπεζες .Υπάρχουν 
τέτοια ψηφιακά εργαλεία και αν ναι το voucher αρκεί για να τα αποκτήσουμε 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η
Ψηφιακός μετασχηματισμός και διοικητική λογιστική , ένα πολύ σημαντικό θέμα θα μας πείτε 
λίγα λόγια

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η 
Πως βλέπετε την εξέλιξη του λογιστικού επαγγέλματος 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η 
Ψηφιακά εργαλεία πείτε μας λίγα λόγια

Σας  ευχαριστούμε θερμα για τον χρόνο που διαθέσατε για να μας ενημερώσετε για όλα τα 
παραπάνω



Ο προμηθευτής που θα επιλέξετε μπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε το ποσό 
επιχορήγησης, παρέχοντας σας για παράδειγμα μία ενδεικτική προσφορά, πριν προχωρήσετε 
στην έκδοση των αντίστοιχων επιταγών.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι μπορείτε να εκδίδετε επιταγές καθόλη τη διάρκεια αγορών του 
Προγράμματος. Δεν είναι απαραίτητο η έκδοση να γίνει άμεσα. 

Παραγγελία προϊόντων – δέσμευση vouchers
Ο δικαιούχος συμφωνεί με τον Προμηθευτή για την ψηφιακή λύση που θα προμηθευτεί στο 
πλαίσιο του Προγράμματος και προχωρά στην αγορά του. Στο τελευταίο στάδιο 
(ολοκλήρωσης) της παραγγελίαςο δικαιούχος θα πρέπει να «παραδώσει» στον έμπορο 
*το voucher του Προγράμματος, προκειμένου να καλύψει μέρος του κόστους του 
προϊόντος/προϊόντων, 
*μαζί με κωδικό μίας χρήσης που εκδίδεται επί τόπου, αποστέλλεται στο κινητό και ισχύει 
μόνο για λίγα λεπτά, ο οποίος διασφαλίζει ότι η μεταβίβαση του voucher γίνεται με την πλήρη 
συναίνεση του δικαιούχου.

Για το σκοπό αυτό, προβαίνει στις ακόλουθες κινήσεις:
1. Έχει μαζί του/διαθέσιμο το κινητό τηλέφωνο (τη συσκευή που φέρει το δηλωθέντα αριθμό) 
που καταχώρησε και πιστοποίησε κατά τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης, 
γιατί θα το
χρειαστεί στη συνέχεια.
2. Αναφέρει στον πωλητή (ή καταγράφει σε πεδίο φόρμας του e-shop) τον Αριθμό 
Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ). Ο ΑΦΜ που θα δώσει στον πωλητή πρέπει να ταυτίζεται 
με τον ΑΦΜ του δικαιούχου
της Αίτησης Χρηματοδότησης.
3. Μετά τη δήλωση του ΑΦΜ, θα έρθει αυτόματα στο πιστοποιημένο κινητό (το κινητό που 
καταχωρήθηκε στην Αίτηση Χρηματοδότησης) προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω 
μηνύματος SMS με τον κωδικό
μίας χρήσης.
4. Στη συνέχεια, αναφέρει στον πωλητή (ή καταγράφει σε πεδίο/πεδία του e-shop) 

(i) Τα vouchers που θα χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη παραγγελία
(ii) Τον κωδικό μίας χρήσης που μόλις έλαβε. Ο κωδικός είναι τετραψήφιος αριθμός της 
μορφής ΥΥΥΥ.

Όλες οι επόμενες ενέργειες που αφορούν ελέγχους εγκυρότητας και ισχύος των vouchers, τη 
διαχείρισή τους και την μετέπειτα εξαργύρωσή τους, αφορούν τους προμηθευτές (παρόχους 
ψηφιακών λύσεων). Ο δικαιούχος
δε χρειάζεται να κάνει κάποια άλλη ενέργεια σε σχέση με τα vouchers.
Εφόσον η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, πραγματοποιείται «δέσμευση» των 
επιταγών προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα κρατήσει τα 
vouchers και θα τα εξαργυρώσει σε δεύτερο βήμα για να εξοφληθεί μερικώς το παραστατικό 
πώλησης, στο οποίο περιλαμβάνεται η επιδοτούμενη ψηφιακή λύση. Στην περίπτωση 
επιτυχούς «δέσμευσης» ο δικαιούχος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) 
στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

https://www.i-spirit.gr/blog/enimerosi-ton-dikaioyhon-epitagon-gia-tin-diadikasia-exargyrosis-toys-ston-psifiako

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»

ΕΝΗΜ
ΕΞΑΡΓ
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Σημαντική ενημέρωση δικαιούχων επιταγών:
Αγορά επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων
1. Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:
2. Λήψη επιταγής (voucher)
3. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
4. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
5. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers
6. Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της συναλλαγής από το δικαιούχο μετά την εξαργύρωση 
των vouchers.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων 
ψηφιακών λύσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 13 της Πρόσκλησης / 2η 
Τροποποίηση από εδώ
https://www.i-spirit.gr/sites/default/files/2i-tropopoiisi-programmatos-i-_-prosklisi-1.pdf

Από πότε μπορώ να αγοράσω προϊόντα/υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος; 
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, με 
την αίρεση κάλυψης των λοιπών προϋποθέσεων του Προγράμματος και κυρίως ότι θα 
εγκριθεί τόσο το ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία και ο προμηθευτής όσο και κουπόνι στον 
δυνητικό δικαιούχο.

Προσοχή !
Κατά το διάστημα 30 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου ενδέχεται να υπάρχει χρονική 
καθυστέρηση μεταξύ υποβολής αιτήματος και έκδοσης της επιταγής. Ευχαριστούμε για την 
κατανόηση.
Πριν την έκδοση της κάθε επιταγής ΠΑΡΑΚΑΛΩ επικοινωνήστε με τον Προμηθευτή σας και
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΔΩ

Η επιταγή που θα εκδώσετε θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει το ποσό της επιχορήγησης που 
αναλογεί σε κάποιο τιμολόγιο . Το υπόλοιπο ποσό του τιμολογίου θα εξοφληθεί από εσάς (είναι 
η ιδιωτική δαπάνη).

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης όμως εξαρτάται από ένα σύνολο κανόνων και περιορισμών 
που ελέγχονται τη στιγμή της εξαργύρωσης. Για παράδειγμα, εξαρτάται από την αξία του 
προϊόντος, τη μέγιστη αποδεκτή τιμή μονάδας, τον αριθμό των αδειών /προϊόντων που 
δικαιούστε κλπ. Κάθε υπέρβαση ή περιορισμός μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του τελικού 
ποσού επιχορήγησης.

Έτσι, κατά τη χρήση μίας επιταγής, είναι πιθανό να εξαργυρωθεί ποσό χαμηλότερο της 
ονομαστικής αξίας της επιταγής με την οποία αρχικά εκδόθηκε (από το ποσό δηλαδή που θα 
δηλώσετε σε αυτή τη φόρμα). Το υπόλοιπο ποσό (ονομαστική αξία μείον ποσό τελικής 
εξαργύρωσης) δεν επιστρέφεται - δεν μπορεί να αξιοποιηθεί κάπου αλλού.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μη μείνει σημαντικό ποσό της επιχορήγησης 
αναξιοποίητο, είναι σημαντικό να εκδίδετε επιταγές με τη σωστή αξία, αυτή δηλαδή που 
ταιριάζει στα δεδομένα μίας συγκεκριμένης τιμολόγησης.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

CEO & I-SPIRIT SOFTWARE COFOUNDER 

Πηγή www.i-spirit.gr
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
&

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ 7 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
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1ον. Χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε συνταξιούχους.
Λόγω της σημαντικής αύξησης του επιπέδου των τιμών, οι συνταξιούχοι που δεν έλαβαν αύξηση σύνταξης λόγω 
προσωπικής διαφοράς με βάση Νόμο του 2016 ή που η αύξηση της σύνταξής τους ήταν μικρότερη του 7%, θα 
λάβουν, μέχρι το τέλος Μαρτίου, έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.
Αυτή η ενίσχυση καλύπτει περισσότερους από 1 εκατ. συνταξιούχους και διαμορφώνεται από τα 200 έως τα 300 
ευρώ, ανάλογα με το ύψος των συντάξιμων αποδοχών και την τυχόν αύξηση που έλαβαν.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν 
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη 
κράτηση υπέρ του Δημοσίου.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 280 εκατ. ευρώ.
 
2ον. Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
Επεκτείνεται, για άλλους 6 μήνες, και έως το τέλος του έτους, η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, η οποία έχει 
νομοθετηθεί έως τον Ιούνιο του 2023, σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, όπως είναι οι μεταφορές 
επιβατών, ο καφές και τα μη αλκοολούχα ποτά, οι κινηματογράφοι, τα γυμναστήρια και οι σχολές χορού.
Αυτό το μέτρο έχει στόχο να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, καθώς οι εν λόγω κλάδοι, που επηρεάστηκαν 
ιδιαίτερα από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, συνεχίζουν να επηρεάζονται από τα αυξημένα κόστη 
λειτουργίας, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.
Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος, για το 2ο εξάμηνο του έτους, εκτιμάται στα 250 εκατ. ευρώ.
 
3ον. Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο.
Για τον περιορισμό του αυξημένου κόστους παραγωγής και τη στήριξη της γεωργικής παραγωγής, η επιστροφή του 
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο συνεχίζεται και για το 2023.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 76 εκατ. ευρώ.
 
4ον. Καταβολή εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων.
Επιδιώκουμε, με επισπεύδον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να επιταχύνουμε την καταβολή 
εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων, τόσο μέσω του ΕΛΓΑ και του μηχανισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, 
όσο και μέσω του Ουκρανικού πλαισίου στήριξης.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 120 εκατ. ευρώ.
 
5ον. Αύξηση και διεύρυνση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Όπως ανακοινώθηκε στια αρχές της εβδομάδας, αυξάνεται στα 200 ευρώ, από 150 ευρώ μέχρι πρότινος, το 
ανώτατο ύψος του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για απασχολούμενους στον τομέα της υγείας, 
καθώς επίσης για υπαλλήλους που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ παράλληλα 
διευρύνονται οι ειδικότητες εργαζομένων που μπορούν να λάβουν το συγκεκριμένο είδος επιδόματος.
Για τα υπόλοιπα Υπουργεία θα ακολουθήσουν αντίστοιχες Αποφάσεις για τις κατηγορίες δικαιούχων, το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα.
Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 80 εκατ. ευρώ, οπότε πλέον το συνολικό, μόνιμο ετήσιο 
δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ.
 
6ον. Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών.
Έχοντας πλήρη επίγνωση των νέων δυσκολιών που προκάλεσαν στους οφειλέτες, μετά την πανδημία, η 
ενεργειακή κρίση και η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, συνεκτιμώντας την ανάγκη διατήρησης της 
κουλτούρας πληρωμών, και με αίσθημα δικαίου απέναντι στους συνεπείς φορολογούμενους, προχωράμε σε ένα 
νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών.
Συγκεκριμένα:
*Για όσους έχουν απολέσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων ή αυτές κατέστησαν 
μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δίνεται η δυνατότητα να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας δύο 
μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023, την τρέχουσα και μία επιπλέον, που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις, με 
σειρά παλαιότητας.
   Ποσά που έχουν καταβληθεί ως υπερ-είσπραξη, αποσβένουν τις παλαιότερες δόσεις, με σειρά παλαιότητας.
Οι δόσεις που έχουν απολεσθεί, μεταφέρονται, έντοκα, στο τέλος της ρύθμισης.
Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση, 
π.χ. χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί 
των οφειλών που ρυθμίζονται κτλ.
  Για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή/και είχαν ρυθμισμένες φορολογικές και 
ασφαλιστικές οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2021, που συνέχισαν να τις εξυπηρετούν έως σήμερα, αλλά 
δημιούργησαν νέες οφειλές, δημιουργείται ένα νέο σχήμα.

Συγκεκριμένα, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τις 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 
2023, μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 12 
δόσεων, είτε σε 72 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
Σε περίπτωση ένταξης στην νέα ρύθμιση, ισχύουν τα ευεργετήματα της αναβίωσης των ρυθμίσεων.
Μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες – κατά την 1η 
Φεβρουαρίου 2023 – πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν, αποκλειστικά, νέες οφειλές 
που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2021.
 
7ον. Βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ρύθμισης συνολικών οφειλών λειτουργεί ικανοποιητικά τους τελευταίους μήνες.
Αποδεικνύεται το πιο επιτυχημένο εργαλείο των τελευταίων 12 ετών.
Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 3.631 οφειλέτες έχουν ρυθμίσει οφειλές προς το Δημόσιο και χρηματοδοτικούς 
φορείς, συνολικού ύψους αρχικών οφειλών 1,18 δισ. ευρώ.
Μάλιστα το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων έχει ανέλθει στο 70%, με αυξητική τάση.
Συγκριτικά, στον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μόλις 2.200 οφειλέτες 
ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών.
Όμως, παρά την σημαντική πρόοδο των τελευταίων μηνών, δεν είμαστε ακόμη εκεί που επιθυμούμε.
Κυρίως οι διαχειριστές δανείων, αλλά και οι τράπεζες, πρέπει να εργαστούν πιο σκληρά και αποτελεσματικά, να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και τις προτάσεις ρυθμίσεων προς τους πολίτες.
Εμείς, ως Κυβέρνηση, με ρυθμίσεις που καταθέτουμε στη Βουλή ως τροπολογία τις επόμενες ημέρες, επιδιώκουμε 
να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Συγκεκριμένα:
  *Υποχρεώνουμε την αιτιολόγηση μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης που παράγει ο αλγόριθμος, τόσο των 
χρηματοδοτικών φορέων όσο και του οφειλέτη.
Απαιτείται δημόσια ανάρτηση της αιτιολόγησης στην πλατφόρμα.
Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων, ενώ, η τυχόν άρνηση των χρηματοδοτικών 
φορέων σε πρόταση ρύθμισης θα τεκμηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες συνθήκες που αφορούν στον 
εκάστοτε οφειλέτη.
   *Διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου να εντάσσονται οφειλέτες και 
με μία και μοναδική οφειλή προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως είναι τα νοικοκυριά με ένα στεγαστικό 
δάνειο, το οποίο επιθυμούν να ρυθμίσουν, διασώζοντας την περιουσία τους.
    *Εντάσσουμε και νέες κατηγορίες οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν, όπως είναι οι οφειλές υπέρ τρίτων που 
εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.

Με τον τρόπο αυτό, ένας συμπατριώτης μας, που επιβαρύνεται – για παράδειγμα – με μια οφειλή προς την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει βεβαιωθεί στην φορολογική διοίκηση, θα μπορεί να την ρυθμίσει μέσω του 
εξωδικαστικού μηχανισμού.
     Καταργούμε την ποινή προεξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο, και μειώνουμε το επιτόκιο ρύθμισης 
αυτών.

Ειδικά, ως προς την κατάργηση της ποινής προεξόφλησης, θα αφαιρούνται, στο ακέραιο, οι τόκοι που αντιστοιχούν 
στις υπολειπόμενες δόσεις, ενώ παράλληλα θα επωφελείται ο πολίτης από όλα τα ευεργετήματα της ρύθμισης, 
όπως είναι η διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων, ή ακόμη και της βασικής οφειλής.
Επιπλέον, το επιτόκιο ρύθμισης διαμορφώνεται στο 3%, σταθερό, από Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες που είναι 
σήμερα.
Οι βελτιώσεις αυτές καταλαμβάνουν για το μέλλον και τις ήδη επιτευχθείσες ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού 
μηχανισμού.
 
Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα 
χορήγησης του Market Pass, δηλαδή της ενίσχυσης με ποσοστό 10% επί των αγορών νοικοκυριών σε 
σούπερ-μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων.
Ενίσχυση η οποία καλύπτει το 85% των νοικοκυριών.
Οι πρώτες καταβολές προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Μαρτίου.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 650 εκατ. ευρώ.
 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ
&

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος
επιχειρηματικότητας νέων, με επιχορήγηση 14.800 € 
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Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου στις 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης 
για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 
νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».
 Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.500 νέων 
ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η 
επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:
  1 η δόση 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  2 η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
  3 η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

 Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών, που 
υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr 
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό 
Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια βίου Μάθηση 2014 - 2020». Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www. dypa. gov. gr   

  Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα εργασίας 
Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων από τους επιδοτούμενους ανέργους για το 
«επίδομα εργασίας», τη νέα παροχή για τους επιδοτούμενους ανέργους που ξεκινούν να εργάζονται. 
Το νέο επίδομα εργασίας θεσμοθετήθηκε μέσω του νόμου «Δουλειές Ξανά» ως κίνητρο και 
επιβράβευση για τη γρήγορη επανένταξη στην αγορά εργασίας. 
Οι επιδοτούμενοι άνεργοι που προσλήφθηκαν από τις 29.12.2022 και μετά, κατά τη διάρκεια της 
επιδότησής τους θα εξακολουθούν να λαμβάνουν το 50% του επιδόματός τους για το διάστημα που 
απομένει μέχρι τη λήξη της περιόδου επιδότησής τους. Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν τακτική 
επιδότηση ανεργίας ή βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων και προσλαμβάνονται κατά τη 
διάρκεια της επιδότησής τους σε μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης, σε εργοδότη στον οποίο 
δεν είχαν απασχοληθεί τα δύο τελευταία έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους. 
Το επίδομα εργασίας δεν μπορεί να χορηγηθεί πάνω από μία φορά εντός της ίδιας τριετίας. Για την 
καταβολή της παροχής, οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς 
TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/aner-
gia/epidoma-ergasias-giaparatase-epidomatos-anergias και υποβάλλουν μια απλή δήλωση για 
την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Η καταβολή του επιδόματος ξεκινά μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο 
της ΔΥΠΑ για την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησής του. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://www.dypa.gov.gr  

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 35 αποφοίτων 
προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του 
«Child Guarantee – Εγγύηση για το παιδί»

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 35 αποφοίτων των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν 
από τη ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Child Guarantee – Εγγύηση για το παιδί». 
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00. Η ημερήσια καθαρή αποζημίωση 
των ωφελούμενων, οι οποίοι ασφαλίζονται και για ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ανέρχεται στο ποσό 
των 29 ευρώ. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι εξής πάροχοι και ωφελούμενοι: 
1. Διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εμπλέκονται στην παροχή 
υπηρεσιών σε άτομα με προσφυγικό – μεταναστευτικό υπόβαθρο και οι Δημόσιοι φορείς και 
οργανισμοί που αναπτύσσουν δράσεις για τις οποίες μπορεί να είναι απαραίτητη η διαπολιτισμική 
μεσολάβηση. Οι συγκεκριμένες θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αφορούν αποκλειστικά 
αποφοίτους του προγράμματος κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών. 
2. Φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Οι 
συγκεκριμένες θέσεις αφορούν αποκλειστικά αποφοίτους του προγράμματος κατάρτισης 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 
3. Παραρτήματα Ρομά που λειτουργούν στους Δήμους της χώρας, ενώσεις Ρομά και οργανισμοί της 
κοινωνίας των πολιτών που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών σε κοινότητες Ρομά ή 
αναπτύσσουν συναφείς δράσεις.
 Οι συγκεκριμένες θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αφορούν αποκλειστικά αποφοίτους του 
προγράμματος κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών Εκπαίδευσης Ρομά
. Η αίτηση υποβάλλεται στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το 
υποκατάστημα του παρόχου. Για να βρείτε το αρμόδιο ΚΠΑ2 επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://ww-
w.dypa.gov.gr/poy-aniko  
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 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020 
Μέτρο 5: «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά 
συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων». 
Υπομέτρο 5.1: «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, 
δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων». 
Δράση 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές».  
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Η Δράση 5.1.2 αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων με σκοπό την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα και συγκεκριμένα της Αφρικανικής Πανώλης του Χοίρου, για την ενίσχυση 
των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την εφαρμογή των οποίων αποτρέπεται η είσοδος του νοσήματος στις εγκαταστάσεις μέσω επαφής με αγριόχοιρους ή ανεπιτήρητους 
οικόσιτους χοίρους ή, ανθρώπινης δραστηριότητος ή υλικών, με σκοπό την προάσπιση της εγχώριας χοιροτροφίας από τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος στην χώρα που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες 
στην παραγωγή και εμπορία ζώντων ζώων, χοίρειου κρέατος και των προϊόντων του.
   Για τους δικαιούχους που ενισχύονται, το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών το οποίο υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους ποσών. Ο προϋπολογισμός 
της αιτούμενης στήριξης ξεκινά από το ποσό των 20.000 έως 60.000 για τις εκμεταλλεύσεις μέχρι 200 χοιρομητέρες και από 20.000 έως 100.000 για τις εκμεταλλεύσεις με ≥ 201 χοιρομητέρες. Ειδικότερα για τις 
εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου η αιτούμενη ενίσχυση ξεκινά από τις 
10.000 ευρώ.
  1. Δικαιούχοι του δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. α) Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη (χοιροτρόφου), με την 
προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους ως α) μη οικόσιτης και β) ενσταβλισμένης ή μικτής. Η 
ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη αποδεικνύεται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και ειδικότερα της χοιροτροφίας, με την προϋπόθεση ότι 
είναι εγγεγραμμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους ως α) μη οικόσιτης και β) ενσταβλισμένης ή μικτής. 2. Τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης. 3. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει υποβάλει απογραφή 
στο ΟΠΣΚ για το έτος 2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.   
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Επαναπατρισμός Ελλήνων &τα φορολογικά κίνητρα Αλλοδαπών Συνταξιούχων-Τι ισχύει-Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά
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ς

-Επιστροφή Ελλήνων: Τα φορολογικά κίνητρα
Στο πλαίσιο του επαναπατρισμού των Ελλήνων που λόγω κρίσης αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, αλλά συγχρόνως και 
προσέλκυσης ενεργού αλλοδαπού δυναμικού, το κράτος επιδιώκει την αναστροφή του λεγόμενου brain drain που συντελέστηκε στα 
χρόνια αυτά με συγκεκριμένες ενέργειες.
Το υποστηρικτικό πλαίσιο που θεσπίστηκε αφορά τα άρθρα 5Α, 5Β και 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με στόχευση την 
προσέλκυση από το εξωτερικού επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα και με τις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική 
δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή.
 Αναλυτικά τα οφέλη
> Το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) 
του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος.
> Η ανωτέρω ευνοϊκή φορολόγηση ισχύει για επτά (7) έτη.
> Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ, φυσικού προσώπου που έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία 
προκύπτει βάσει της κατοικίας και του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.
 Προϋποθέσεις (ισχύουν σωρευτικά)
> Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής 
κατοικίας του στην Ελλάδα
> Μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία 
διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα
> Κάνει έναρξη ατομικού επαγγέλματος ή να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της 
παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ 
> Δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία.
 Διαδικασία Υπαγωγής
Υποβάλλει αίτηση, στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής και 
ειδικότερα στο Τμήμα Γ1΄ Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής αυτής.
 Η αίτηση και τα δικαιολογητικά
Υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan), ηλεκτρονικά στην ανωτέρω ΔΟΥ ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη 
επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων και στο γραφείο πρωτοκόλλου της ως άνω 
υπηρεσίας.
Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, αφού παραλάβει την ως άνω 
αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, οφείλει να καταχωρήσει τα δεδομένα στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία 
και θα παρακολουθείται σε όλο το διάστημα, κατά το οποίο ο φορολογούμενος υπάγεται στο καθεστώς του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ.
 Δικαιολογητικά
Σε περίπτωση που από τα αρχεία της ΑΑΔΕ δεν προκύπτει η φορολογική κατοικία του φορολογουμένου στην αλλοδαπή, για τα πέντε 
(5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη πριν την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, τότε απαιτείται να 
προσκομίσει, για καθένα από τα έτη για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία:
> Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την 
οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος κράτους με το οποίο 
υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την 
προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα 
έντυπα), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή ή
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που 
υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α΄ ή β΄), επειδή αποδεδειγμένα η 
αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη 
αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.
> Για την απόδειξη της προϋπόθεσης εργασιακής σχέσης, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, απαιτείται η 
προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως ενδεικτικά κατά περίπτωση μπορεί να είναι: σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, 
σύμβαση με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα να 
ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών, το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης, δημοσίευση στο 
ΓΕΜΗ της πράξης με την οποία το πρόσωπο ορίζεται ως διευθυντής, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών έναντι πάγιας αντιμισθίας.
> Ειδικά για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, απαιτείται, πλέον των 
ως άνω δικαιολογητικών, να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) Στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) Βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο 
πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) Οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) Ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) Ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,
στ) Βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα 
οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του 
ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές 
οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική 
εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του.

-

--

- Αλλοδαποί συνταξιούχοι: Τα φορολογικά προνόμια στην Ελλάδα
Εφόσον γίνει δεκτή η υπαγωγή του φορολογουμένου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην 
αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο, με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός 
του που αποκτάται στην αλλοδαπή. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα 
αυτά, εκπίπτει από τον φόρο 7% με βάση τις κείμενες διατάξεις του ΚΦΕ (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό, 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ωστόσο, το φυσικό πρόσωπο δεν απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή 
δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.
Επίσης, το φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ για το φορολογητέο εισόδημά του που 
προκύπτει στην ημεδαπή.
Προκειμένου το φυσικό πρόσωπο να δικαιούται να φορολογηθεί ως άνω, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής 
κατοικίας του στην Ελλάδα.
β) Να μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της 
φορολογίας με την Ελλάδα.
Επίσης, προκειμένου το φυσικό πρόσωπο να μπορεί να αποδείξει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα σε περίπτωση 
αμφισβήτησης από το κράτος προέλευσης, θα πρέπει να προκύπτει ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα κέντρο των ζωτικών του 
συμφερόντων.
 Αίτηση υπαγωγής
Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης υποβάλλεται από το φυσικό 
πρόσωπο στη φορολογική διοίκηση μέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου φορολογικού έτους.
Η φορολογική διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εντός 60 ημερών από 
την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή του το φυσικό πρόσωπο δηλώνει το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία 
του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της 
φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. 
Η μέγιστη διάρκεια υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος αλλοδαπής ορίζεται σε δεκαπέντε φορολογικά έτη. Η 
μη καταβολή εξ ολοκλήρου του ποσού του φόρου 7% σε κάποιο φορολογικό έτος συνεπάγεται την υπαγωγή του φορολογουμένου στις 
γενικές διατάξεις του ΚΦΕ για τη φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματός του. Την ίδια συνέπεια έχει και η ρητή ανάκληση εκ 
μέρους του φυσικού προσώπου της υπαγωγής του στην εναλλακτική φορολόγηση.
Τονίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολογίας 
εισοδήματος και κεφαλαίου (ΣΑΔΦ). Οι ΣΑΔΦ, σύμφωνα και με την Πρότυπη Φορολογική Σύμβαση του ΟΟΣΑ, συνήθως 
επιφυλάσσουν δικαίωμα φορολόγησης των συντάξεων του δημοσίου τομέα στο κράτος πηγής. Επομένως, για τις συντάξεις που 
καταβάλλονται από αντισυμβαλλόμενο κράτος λόγω προηγούμενης υπηρεσίας στον δημόσιο τομέα, κατά κανόνα θα εξακολουθεί να 
παρακρατείται φόρος στο κράτος πηγής και μετά τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του φορολογουμένου. Αντιθέτως, οι 
λεγόμενες «ιδιωτικές» συντάξεις, εφόσον προβλέπεται στις ΣΑΔΦ αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης του κράτους κατοικίας, θα 
φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα με τον συντελεστή 7%.

- Οι αιτήσεις μέχρι σήμερα
Ξεπέρασαν τους 4.500 οι αλλοδαποί εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα μας στη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι οποίοι έχουν μεταφέρει ,τα δύο τελευταία χρόνια, τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
Την επιλογή της μετοίκησης στη χώρα μας έκαναν και 335, έως σήμερα, αλλοδαποί συνταξιούχοι από 21 χώρες, ενώ άλλοι 120 έχουν 
υποβάλλει αιτήσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία, επωφελούμενοι του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος που παρέχει νόμος του 
2020.
Σημείωση: Η Υπουργική Απόφαση είναι η Α.1217/2020: Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 
4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που 
προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
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Επανερχόμαστε, καθώς πλησιάζουμε προς την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων. Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στα τεκμήρια διαβίωσης και στους τρόπους αντιμετώπισής τους. Είναι ένα θέμα που 
"καίει" τους φορολογούμενους και μπορεί να τους οδηγήσει να υψηλή φορολογία.
Τεκμήριο διαβίωσης είναι το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται να έχετε για να μπορείτε να συντηρείτε τα περιουσιακά σας στοιχεία κινητά και ακίνητα (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κατοικίες - 
κύρια και δευτερεύουσες κ.λπ.) καθώς και του ελάχιστου κόστους ετήσιας διαβίωσής σας.
Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς υπάρχουν εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο τα οποία καλύπτουν τα τεκμήρια διαβίωσης και το «πόθεν έσχες» ενώ οι 
φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν ακόμη επτά ειδικές «καταστάσεις» για να αμφισβητήσουν τη χρέωσή τους με πρόσθετο τεκμαρτό φόρο.

Οι κινήσεις που επιτρέπουν στον φορολογούμενο να παρακάμψει τα τεκμήρια και να φορολογηθεί για το πραγματικό του εισόδημα είναι οι εξής:

 Πραγματικά εισοδήματα τα οποία απέκτησε το 2022 ο φορολογούμενος. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα επιδόματα ανεργίας, οι τόκοι από καταθέσεις 
στις τράπεζες κ.λπ.

 Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν εντός του 2022 από τον φορολογούμενο. Πρόκειται για το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως 
συνταξιούχος, η αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ.

 Εισοδήματα παρελθόντων οικονομικών ετών. Είναι η γνωστή μέθοδος της «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών» με την οποία ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει την όποια πρόσθετη διαφορά 
φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, επικαλούμενος εισοδήματα και έσοδα που είχαν δηλωθεί ακόμη και πριν από 10, 20 ή και περισσότερα χρόνια.

 Τα έσοδα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2022 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε 
ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας κ.λπ. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2022 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το 
τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

 Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2022, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται.
 Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2022 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει 

βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2022 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακού 
στοιχείου που πρόκειται να δικαιολογηθεί.

 Ποσά που εισέπραξε το 2022 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές.
Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2022 τέτοια ποσά, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του (ώστε εάν χρειαστεί να μπορεί να προσκομίσει στις φορολογικές αρχές) σχετικό 
πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ Τα ποσά των κερδών από τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον αφαιρεθεί η δαπάνη του 
φορολογουμένου για την αγορά του κουπονιού ή του δελτίου ή του λαχείου που κέρδισε. Για να αποδειχθεί η είσπραξη κέρδους από τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ ή λαχείο, θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει 
στη διάθεσή του τη σχετική βεβαίωση από τον OΠAΠ ή από την εταιρεία που διενεργεί τις κληρώσεις των Λαχείων.
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