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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Στο τεύχος Β Δεκαπενθημέρου Φεβρουαρίου 2023 
υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα.
Το τεύχος περιλαμβάνει 

πολλά ειδικά θέματα.

Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

Αντι για γκρίνια ας δουλέψουμε πάνω στην αυτοβελτίωση μας 
Γράφουν Λαμπρος Μπέλεσης και Τάσος Δουκέρης 

Ένα σημαντικό ερώτημα που  μας απασχολεί διαρκώς τον τελευταίο καιρό είναι το ποσό έχουμε αντιληφθεί ότι όλοι   εμείς οι άνθρωποι του κλάδου  έχουμε 
ένα σημαντικό το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί για τα καθημερινά προβλήματα που μας δημιουργούνται ; 
Ας δούμε όμως τι στιγμές βλέπουμε καθημερινά και εμείς αλλά δυστυχώς φαίνονται και στους επιχειρηματίες 

επιχειρήσεις είναι :< ότι κλαδικά δεν έχουμε κανόνες και ότι οι ίδιοι δεν σεβόμαστε ούτε τους συνάδελφους ούτε τους ίδιους μας τους εαυτούς και απορρέει 

ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ …..ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ 

ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ

μπορούμε να βρεθούμε στην θέση τους 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Πρέπει να   βρούμε την ταυτότητας μας, ας τηρήσουμε άτυπους κανόνες και ηθικό πλαίσιο εμείς πρώτα και μετά να  αποφασίσουμε   πως πρέπει να 
κινηθούμε…

τιμές…

Γιατί Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

επιχείρησής τους, δηλαδή του λογιστικού τους γραφείου.
Αν με βάση την τακτική του κάθε γραφείου και πάντα με την κατάλληλη αμοιβή, οι συνάδελφοι έχουν ενσωματώσει στο εύρος των υπηρεσιών τους και  

Δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να γίνεται κριτής για  το πως θα κινηθεί ο κάθε συνάδελφος.

Η ισχύς εν τη ενώσει…

Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 
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Εκδηλώσεις

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 
Νέα ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας και σημαντικά νέα μέτρα!
1. Πώς μπορεί ένας οφειλέτης να επανενταχθεί στις παλαιές ρυθμίσεις των 72 η 
120 δόσεων;
-Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να επανενταχθεί ένας οφειλέτης στις 72 
ή 120 δόσεις:
-Να καταβάλλει μέχρι τις 31 Ιουλίου δύο δόσεις αναβιώνοντας με αυτόν τον 
τρόπο τις ρυθμίσεις.
Αν όμως έχει αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές πέραν αυτών που ενέταξε στις 
δόσεις, π.χ. απλήρωτες οφειλές από φόρο εισοδήματος 2022 ή ΕΝΦΙΑ 2022 
υποχρεούται να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων μέσα σε 
προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της 
ρύθμισης των 120 δόσεων.
2. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις παλιές ρυθμίσεις;
Οσοι έχασαν τις ρυθμίσεις ή τις κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η 
Φεβρουαρίου 2023.
3. Mε ποιους όρους θα αναβιώσουν οι παλαιές ρυθμίσεις;
Η αναβίωση των παλιών ρυθμίσεων θα γίνει υπό τους όρους της αρχικής 
ρύθμισης για την υπολειπόμενη οφειλή.
Οι δόσεις που χάθηκαν θα «κολλήσουν» στο τέλος της ρύθμισης. Ετσι, εάν 
κάποιος οφειλέτης δεν έχει πληρώσει για 12 μήνες, η ρύθμιση των 120 δόσεων 
θα επεκταθεί για επιπλέον 12 μήνες.
4. Ποια είναι τα επιτόκια για την ρύθμιση των παλαιών ρυθμίσεων;
Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο ανέρχεται στο 3%, ενώ για τις δόσεις 
που αφορούν τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας για 
όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 36 δόσεις δεν υπάρχει τόκος, ενώ για 
περισσότερες δόσεις το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,5%.
5. Τι ισχύει για την πάγια ρύθμιση;
Το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 12 δόσεις 
και σε 5,87% για 24 δόσεις. 
Σημειώνεται ότι για μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις ο τόκος υπολογίζεται με βάση το 
τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ, που δημοσιεύ-
εται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% και προσαυξάνεται αναλόγως 
του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης.
Για περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιπλέον είναι 1,5%.
6. Ποια είναι τα ευεργετήματα που απολαμβάνει κανείς από την υπαγωγή στις 
ρυθμίσεις;
Ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, ενώ αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα, οι κατασχέσεις 
περιουσιακών στοιχείων και οι ποινικές διώξεις και θα αποδεσμεύεται ο 
τραπεζικός του λογαριασμός.
7. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων;
Ολοι όσοι την 1η Νοεμβρίου του 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες 
οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 ή 
72 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις.
8. Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση;
Υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 
2021.
9. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της δόσης και είναι άτοκη ή έντοκη;
Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. Οι δόσεις είναι 
έντοκες. Για όσους επιλέξουν 32 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37%, ενώ για 
όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 72 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,87%.

 

10. Εάν ο οφειλέτης έχει ήδη εντάξει τις οφειλές του στην πάγια ρύθμιση, μπορεί 
να τις εντάξει στη νέα ρύθμιση;
Οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από 
την 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023 και τις έχουν 
ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να τις 
υπαγάγουν και αυτές στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.
11. Εάν ο οφειλέτης είχε οφειλές ρυθμισμένες με την πάγια ρύθμιση των 24 
δόσεων, αλλά απώλεσε τη ρύθμιση, ποιες δυνατότητες έχει;
Αν την 1η Νοεμβρίου του 2021 είχε ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση 
των 24 ή 48 δόσεων η οποία μεταγενέστερα χάθηκε και ταυτόχρονα βεβαιώθη-
καν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές 
μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 - 72 δόσεων. Ταυτόχρονα, όμως, 
εντός του μήνα από την υπαγωγή των νέων οφειλών στην ρύθμιση των 36 - 72 
δόσεων, τις οφειλές της απολεσθείσας πάγιας να ενταχθούν σε νέα πάγια 
ρύθμιση των 24 δόσεων.
12. Πότε θα χάνονται οι ρυθμίσεις;
Με την μη καταβολή δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή με την καθυστέρηση 
της καταβολής των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 2 μηνών, η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική 
άμεση καταβολή του υπόλοιπου των οφειλών (ισχύει και για τη ρύθμιση των 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών).
Εξωδικαστικός μηχανισμός : τι αλλάζει
Ας δούμε όμως τι περιμένουμε άμεσα
· Θα μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές σε ένα μόνο φορέα
· Θα Διατηρούνται οι  ρυθμισμένες οφειλές
· Θα πρέπει Υποχρεωτικά να αιτιολογούνται οι λόγοι απόρριψης και επομένως οι 
πιστωτές και οι οφειλέτες υποχρεούνται να παραθέτουν τους λόγους της 
απόρριψης της πρότασης που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος της πλατφόρμας. 
Οι λόγοι μη συναίνεσης θα αναρτώνται στην πλατφόρμα.
· Θα μπορει να γίνεται  προεξόφληση 
· Θα εντάσσονται και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί: 
· Θα Εντάσσονται οι οφειλές υπέρ τρίτων: Αφορά στις οφειλές  όπως πχ  οι 
οφειλές προς τους Δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ.
·  Θα μπορεί να εκδοθεί βεβαίωσης οφειλών την οποία οι οφειλέτες θα μπορούν 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να εκδίδουν βεβαίωση οφειλών προς τους 
χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο.
· Η διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς θα ξεκινά μετά 
τη διαδικασία του εξωδικαστικού και αφού έχουν ρυθμιστεί διμερώς οι οφειλές 
προς το Δημόσιο.
· Θα δοθεί η Δυνατότητα ένταξης σε υφιστάμενους οφειλέτες αφού Θα δοθεί η 
δυνατότητα, με μεταβατική διάταξη, υποβολής νέας αίτησης στον εξωδικαστικό 
για όσους δεν είχαν παραιτηθεί έγκαιρα από τον προηγούμενο (ν. 4469/2017) και 
για όσους έχουν οφειλές υπέρ τρίτων, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος.
· Θα υπάρξει Προστασία από τους πλειστηριασμούς αφού η  περιουσία του 
οφειλέτη προστατεύεται από τη στιγμή της οριστικής υποβολής της αίτησης . 
· Θα γίνει τροποποίηση επιτοκίου στις προτάσεις του Δημοσίου και ΦΚΑ από 
Euribor + 5% που είναι σήμερα σε 3% σταθερό.
· Θα υπάρχει διαγραφή αιτήσεων που δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν 
εκκρεμεί αίτημα διόρθωσης εντός 90 ημερών.
Και ένα τελευταίο που δεν έχει ακόμη διευκρινίσει και θα πρέπει να ισχύσει
Είναι ότι χρίζει  άμεσης αλλαγής είναι η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών 
μέχρι να εξοφληθεί το 75% της οφειλής ανεξάρτητα από το ένα έχει γίνει ρύθμιση 
κάτι που καθιστά την ρύθμιση κάτι ανεφάρμοστο, και να μπορεί να ξεμπλοκαρι-
στεί ο λογαριασμός μετά την πληρωμή δύο δόσεων  
2) Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο την αντιμετώπιση της 
απίστευτης γραφειοκρατίας!
3) Σε πλήρη λειτουργία η νέα πλατφόρμα KYC της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας για τα μικροδάνεια των αγροτών και μεταποιητικών επιχειρήσεων
ΘΕΜΑ 4Ο  ΔΡΑΣΕΙΣ 1+2+3
4) Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»( ΕΣΠΑ) Δράση 2 
«Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»(ΕΣΠΑ) Δράση 1 «Βασικός 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»( ΕΣΠΑ)
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UHIUM83rnOg&fbclid=Iw
AR2ayRMJhHJkJMXAuokRDknBOBB4V4mMainJg4OKuuJADfJgNgRNkra-2Gg

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ...ΛΥΣΗ  20 -02- 2023

15 ΛΕΠΤΑ με τον ΧΡΗΣΤΟ ΧΑΡΒΑΤΗ
22-02-2023 

Η συνέντευξη της εβδομάδας με τον έγκριτο συνάδελφο, φίλο και μέλος της 
ΠΑΕΛΟ, Χρήστο Χαρβάτη! Μας ανέλυσε με απλό, λιτό και κατανοητό τρόπο, τα 
βήματα για την προετοιμασία κλεισίματος της χρήσης στα διπλογραφικά βιβλία, 
παρουσιάζοντας χρήσιμες συμβουλές και κατευθύνσεις.. Αξίζει να την 
παρακολουθήσετε!
https://www.youtube.com/watch?v=VaDAcIkxFRc

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>

46η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ 24 -02-2023

Καλεσμένος μας αυτή την εβδομάδα ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ κ.Όμηρος 
Τσάπαλος  σε μια απολαυστική κουβέντα με πολλές ειδήσεις και παρεμβάσεις 
της ΠΑΕΛΟ . 
Συντονιστής ο πρόεδρος της ΠΑΕΛΟ Λάμπρος Μπέλεσης. Μαζί του ο Τάσος 
Δουκέρης και η Μαρία Σκοτάδη.Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή του 
τον κ.καθηγητή Αντώνη Ζαϊρη! Ενδεικτικά τέθηκαν θέματα ουσίας, όπως : 
Η δυνατότητα γρήγορης πρόσληψης, χωρίς γραφειοκρατία , η απλοποίηση των 
υποβολών στο ΕΡΓΑΝΗ, αλλά και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών του 
ΕΦΚΑ , ΚΕΑΟ και όλων των εφαρμογών του Υπουργείου Εργασίας ! Η ΠΑΕΛΟ , 
όπως πάντα πρωτοπόρος στην ενημέρωση και στις δυναμικές παρεμβάσεις 
....με τεκμηριωμένες προτάσεις!
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vZ5BO--kE6Q&fbclid=Iw
AR0gmpPg89R-cS201VBuKj3AbcmF3yKyqEFtfTMsp-Aub5spRiXrfWGqvMQ

O Τάσος Δουκέρης 
στην εκπομπή "Εντός Λεκανοπεδίου"

24-02-2023
Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό κ.Τσαπάκη για τη φιλοξενία του στην εκπομπή 
"Εντός Λεκανοπεδίου", στο planet webradio... Ανέπτυξα απλά και κατανοητά 
χρήσιμα tips για τους φορολογούμενους για τις φορολογικές δηλώσεις που 
έρχονται!
https://m.soundcloud.com/tlwxzlmm2h08/o-24022024?si=9c5e054334434eb4a
3fee6b7f72196db&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign
=social_sharing&fbclid=IwAR33raiyeDoTrIYiYGDK3MGvNRaHmBchP0Bte5XUy
OKr4tRzp4uHr4eJOl0
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1.Αννα πες  μας λίγα λόγια για την ACIS SA
Η ACIS CONSULTING SA δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών 
πάνω από 20 χρόνια. Με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό που επιμορφώνεται διαρκώς δημιουργεί 
τώρα ένα νέο συμβουλευτικό μοντέλο έτσι όπως επιτάσσει η ψηφιακή εξέλιξη και νέα δομή στην Ελλάδα 
και έτσι όπως επιβάλλουν οι ταχύτατες αλλαγές στο επιχειρηματικό πεδίο συνδυαστικά με τις νέες 
απαιτήσεις του λογιστικού επαγγέλματος
2.Πως μάθατε για  τα βραβεία : Ηταν η πρώτη φορά που συμμετείχε η επιχείρηση:
Την πληροφορία μας την έφερε ο Προεδρος της Εταιρείας η ιδέα ήταν δική μου και ήταν η πρώτη φορά 
που συμμετείχε η acis sa στα βραβεία 
3 .Για ποιον λόγο συμμετείχε η επιχείρηση στο διαγωνισμό
Η Πρόταση μας καινοτομίας για την επόμενη δεκαετία ήταν πολύ καλά και ηταν ένα project που 
δουλεύτηκε πολύ αρά γιατί να μην βραβευθεί ??  
4 Πως πιστεύεις ότι μπορεί να αξιοποιηθεί  το βραβείο 
Το βραβείο θα λειτουργήσει συμπληρωτικά στο marketing plan της εταιρείας προσθέτοντας image μία 
και είναι μια ιδιαίτερη βράβευση σε μία καινοτόμα λειτουργία
5 .Ποιοι είναι οι στόχοι της ACIS SA  για την επόμενη πενταετία 
Πλέον ο ψηφιακός μετασχηματισμός διαφοροποιεί πλήρως την εργασία του λογιστή και του 
οικονομολόγου και την μετατρέπει από διεκπεραιωτική σε συμβουλευτική, ενώ παράλληλα ανάλογα το 
γεωγραφικό πλαίσιο, το γνωστικό πεδίο και τα κριτήρια διαχωρισμού εργασιών του κάθε λογιστή, την 
διαχωρίζει σε λιανική, χονδρική και σε υπηρεσίες supervising για λογιστές.
Βάσει των ανωτέρω, η δομή των λογιστικών γραφείων του μέλλοντος σύμφωνα με την φιλοσοφία της 
ACIS Consulting SA θα είναι :

διεκπεραιώσεις σε πλατφόρμες και τις φορολογικές δηλώσεις πελατών φυσικών προσώπων και 
επαγγελματιών με απλογραφικά βιβλία.

συμβουλευτική στους πελάτες τους σε όλα τα φοροτεχνικά θέματα αλλά παράλληλα θα πρέπει να μπορούν 

και αναπτυξιακών νόμων (με ξεχωριστά τμήματα γραμματείας , λογιστηρίου, φοροτεχνικού πλαισίου, 

συμβουλευτικό άλλα και εκπαιδευτικό επίπεδο.
Σε όλο λοιπόν αυτό το πλαίσιο βασίστηκε η νέα δομή της ACIS Consulting SA με στόχο την αναβάθμιση 
των γενικότερων υπηρεσιών του κλάδου και τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες 
μας. Η συμβουλευτική μας προσεγγίζει σφαιρικά την επιχείρηση ή το λογιστικό γραφείο, εντοπίζει τα 
επιμέρους προβλήματα και τα επιλύει σε συνάρτηση με το όλον της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό 
δημιουργήθηκε ένα δίκτυο το οποίο θα μπορεί να προσφέρει τις ανάλογες υπηρεσίες σε διάφορες πόλεις 

από επιλογή και αξιολόγηση από την ομάδα μας και ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές θα 
μπορούν να ενταχθούν κάτω από το πλαίσιο του δικτύου μας.

στο Μαρούσι, Κηφισίας 32.και στόχος της πενταετίας είναι η πλήρης ανάπτυξη αυτού του μοντέλου
Αννα σε ευχαριστώ πολύ εύχομαι και του χρόνου το ένα βραβείο αν γίνει 4
Και εγώ Τάσο μου σε ευχαριστώ πολύ 

ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.
ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ

FINANCE ACCOUNTING AWARDS 23
μας απαντούν στις ερωτήσεις μας 

Η ΑΝΝΑ ΣΠΑΘΗ ΣΤΟΝ ΤΑΣΟ ΔΟΥΚΕΡΗ &
 Η ΟΛΓΑ ΜΗΤΣΙΟΝΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ

1. Όλγα πες μας λίγα λόγια για το γραφείο σου
Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2017 με έδρα το Πύργο Ηλείας και το 2020 ανοίξαμε υποκατάστημα στην 

Το γραφείο μας παρέχει εξαιρετικού επιπέδου λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες με γνώμονα την 
άριστη γνώση του αντικειμένου, την υπευθυνότητα και την εντιμότητα.
Δουλέψαμε σκληρά με  επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης, και κατορθώσαμε στα σταθούμε με 
αξιοπρέπεια απέναντι στους πελάτες μας.

μοναδικό: να παρέχουμε σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες του καθενός ξεχωριστά, με στόχο να είμαστε ο σύμβουλος που θα δίνει λύσεις στο πρόβλημά 
των πελατών μας.
Η καλή φήμη του γραφείου έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της πόλης μας καθώς ένα μέρος των πελατών 
και των συνεργατών του προέρχεται από όλη την Ελλάδα αλλά και του εξωτερικού αφού Έλληνες από 

της επιτυχίας και ο πολυτιμότερος παράγοντας ανάπτυξης της εταιρίας μας είναι τόσο το ανθρώπινο 

 Το είδα σαν crash test, και όχι ως διαγωνισμό. Το Βραβείο ήρθε σαν  ένα έπαθλο που αναγνώρισε και 
αντάμειψε την σκληρή δουλειά μας.
2.Πως πιστεύεις ότι μπορείς να αξιοποιήσεις το βραβείο σου.
Δεν πιστεύω ότι μπορεί να το αξιοποιήσω κάπως μόνο η φήμη που έρχεται μαζί με το βραβείο είναι μια 
καλή διαφήμιση για το γραφείο μας αυτό και μόνο.
3.Ποιοι είναι οι στόχοι σου 

Κάθε εταιρεία έχει μια αγορά να κερδίσει, ένα προϊόν να διαφημίσει και ένα όνομα να αναδείξει. Σε 
κάθε περίπτωση, ο πρωταρχικός στόχος μας είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της 
αναγνωσιμότητας μας στο ευρύ κοινό.

κάθε ιδέα σε υλοποιήσιμη επιχειρηματική ευκαιρία..  
Τέλος, ίσως το πιο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε τις ίδιες αξίες που μας οδήγησαν στην επιτυχία όλα 
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Θα έχετε ασφαλώς διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα να γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την τεχνητή 
νοημοσύνη. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη εμφάνιση της εφαρμογής Chat GPT, η οποία διαθέτει 
πρωτόγνωρες δυνατότητες στο να δημιουργεί άψογο κείμενο κατά παραγγελία, σε κάθε ύφος και μορφή 
γραφής, από… σύντομο ανέκδοτο μέχρι ακαδημαϊκή διατριβή. Μάλιστα, όσο αφορά τη λογιστική, 
υπάρχουν εκτενείς αναφορές ότι το Chat GPT μπορεί να αυτοματοποιήσει και να απλοποιήσει 
επαναλαμβανόμενες εργασίες, καθώς και να βελτιώσει την ακρίβεια οικονομικών αναφορών, χάρη στην 
ικανότητά του διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες οικονομικών δεδομένων σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα. Μάλιστα, κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να αναρωτιέστε αν το κείμενο που διαβάζετε αυτή τη 
στιγμή είναι ανθρώπινη δημιουργία ή παράγωγο μιας AI. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή.
Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που θα συμβεί στο μέλλον, κάπου αλλού 
και σε κάποιους άλλους. 
Είναι ήδη εδώ και επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η σχέση της ψηφιακής 
τεχνολογίας με το λογιστικό επάγγελμα είναι μόνιμη και ουσιαστική. 
Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος ψηφιοποιείται, η εργασία ψηφιοποιείται (τηλεεργασία), το λογιστήριο 
ψηφιοποιείται και επιπλέον, με την τεχνητή νοημοσύνη και το λεγόμενο machine learning, γίνεται 
εξυπνότερο και αποδοτικότερο. Κατά συνέπεια, τα πάντα στο λογιστικό επάγγελμα αλλάζουν ραγδαία. 
Αλλάζουν οι δεξιότητες που απαιτούνται από τους λογιστές, καθώς η τεχνολογική κατάρτιση είναι άκρως 
απαραίτητη. 
Αλλάζει ο ρόλος του λογιστή και οι υπηρεσίες  που παρέχονται από το σύγχρονο λογιστήριο και το 
λογιστικό γραφείο, έχοντας πλέον έναν χαρακτήρα πιο στρατηγικό-συμβουλευτικό-επιχειρηματικό, 
έναντι του προηγούμενου διαχειριστικού. 
Στο 1ο συνέδριο “Digital Accounting Conference”, το οποίο διεξάγεται ψηφιακά την Τρίτη 21 Μαρτίου (9
πμ-5μμ) από το περιοδικό FinancePro, την Boussias και την ΠΑΕΛΟ, ξεκινάμε τη συζήτηση στη χώρα μας 
για όσα επηρεάζουν και διαμορφώνουν το λογιστικό επάγγελμα σήμερα. 
Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ενημερώσει τους επαγγελματίες του κλάδου, λογιστές, 
φοροτέχνες, οικονομικούς συμβούλους, για τις προκλήσεις που φέρνει στο επάγγελμά τους η ψηφιακή 
τεχνολογία, για τον ρόλο τους που εξελίσσεται ποιοτικά και για τις δεξιότητες με τις οποίες χρειάζεται να 
εφοδιαστούν για να μπορούν να αξιοποιήσουν τα νέα εφόδια της τεχνητής νοημοσύνης.
Στο συνέδριο συμμετέχουν τρεις υπουργοί και δεκάδες καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη του κλάδου, και 
στις 21 Μαρτίου θα συζητήσουν διαδικτυακά πάνω στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου:
1η Ενότητα | Ο ρόλος του Λογιστή στην ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας
2η Ενότητα | Οι επίκαιρες προκλήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό του λογιστηρίου και του λογιστικού 
γραφείου
3η Ενότητα | Οι σύγχρονες υπηρεσίες του εκσυγχρονισμένου λογιστικού γραφείου και του λογιστηρίου της 
επιχείρησης
4η Ενότητα | Ο Λογιστής ως επιχειρηματικός σύμβουλος
5η Ενότητα | Upskilling, reskilling και cross-skilling: οι απαραίτητες δεξιότητες για τον Λογιστή του 
μέλλοντος

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου στο www.digitalaccountingconference.gr
Είναι ένα συνέδριο που κανένας λογιστής, φοροτέχνης και οικονομικός σύμβουλος δεν πρέπει να χάσει, 
αν θέλει να παραμείνει συναφής με τη ραγδαία πρόοδο που βιώνουμε τον 21ο αιώνα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΦΙΡΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
FINANCEPRO,
CURATOR ΤΩΝ FINANCE & 
ACCOUNTINGS AWARDS,

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ;

Όταν η ΠΑΕΛΟ ξεκίνησε την δυναμική της δράση πριν 3 χρόνια όλοι μας ρώταγαν 

Μάταια τονίζαμε ότι εμείς είμαστε μία Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων που δημιουργήθηκε από την 
ανάγκη την δική μας αλλά  και αρκετών συναδέλφων με ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ να δημιουργηθεί μία Ένωση 
Λογιστών Οικονομολογων για τους συναδέλφους ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που να μπορεί μέσα από την 
επιστημονική πορεία να προβάλει θέσεις και προτάσεις σε αρμόδιους φορείς με τρόπο ΑΠΛΟ-ΛΙΤΟ και 
ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ 
Ξεκινήσαμε αναθέτοντας σε  μία ομάδα ιδρυτικών μελών  να ενημερώνει μέσα από την τηλεόραση και το 
ραδιόφωνο ,συναδέλφους επιχειρήσεις και αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα της καθημερινότητας 
του επαγγέλματος και παράλληλα ναι καταφέρει να αναδείξει την αξία μας σαν επαγγελματίες στην κοινή 
γνώμη ώστε  να πετύχουμε να φθάσουμε στο ύψος που αρμόζει στο στερέωμα των επαγγελμάτων 
Αυτό το ύψος για εμάς είναι  κατά την άποψη μας  ακριβώς μετά από τα επαγγέλματα υγείας .
Στην συνέχεια έγιναν πάρα πολλές διαδικτυακές εκδηλώσεις που κράτησαν ενήμερη την κοινότητα των 
λογιστών στην διάρκεια της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Παράλληλα εκείνη την περίοδο η ΠΑΕΛΟ έκανε συνεχή ενημέρωση μέσω του Οικονομικού site 
TAXVOICE.GR
Στην συνέχεια ήρθαν ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ , ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ και φυσικά το ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ YOUTUBE 
ΠΑΕΛΟ ,ΤΟ PODCAST , ενώ το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ FINANCE PRO μας έδωσε βήμα για τοποθετήσεις 
σε πολλά θέματα.
Μια Ιστορική για εμάς διαδικτυακή εκδήλωση ήταν η εκδήλωση για τα mydata που φιλοξενήσαμε τον 
Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο του ΟΕΕ και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ.  

αναβάθμιση του κλάδου μας
Όταν λοιπόν ο κύριος Καφίρης από τον ΟΜΙΛΟ BUSSIAS ΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΈΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ μας πρότεινε 
να συνεργασθούμε στην οργάνωση αυτού του συνεδρίου ,όπως είναι προφανές ότι δεχθήκαμε 
Πιστεύουμε ότι αυτή  η συνέργια είναι ότι καλύτερο για να γίνει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο συνέδριο 
που να δείξει σε όλο τον κόσμο . ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ-ΦΟΡΕΙΣ-ΠΟΛΙΤΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  ότι οι 
ταπεινοί λογιστές  κάνουν ένα ακόμη βήμα αναβάθμισης 
Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το συνέδριο πρέπει να στηριχθεί από τους συναδέλφους σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ 
,γιατί ένα επιτυχημένο συνέδριο δείχνει ότι αλλάζει και στη πράξη η δυναμική του κλάδου 

Στο 1ο συνέδριο “Digital Accounting Conference”, το οποίο διεξάγεται ψηφιακά την Τρίτη 21 Μαρτίου (9
πμ-5μμ) από το περιοδικό FinancePro, την Boussias και την ΠΑΕΛΟ, ξεκινάμε τη συζήτηση στη χώρα μας 
για όσα επηρεάζουν και διαμορφώνουν το λογιστικό επάγγελμα σήμερα. 

συμμετέχουν  και δεκάδες καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη του κλάδου, που θα συζητήσουν 
διαδικτυακά πάνω στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου:
1η Ενότητα | Ο ρόλος του Λογιστή στην ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας
2η Ενότητα | Οι επίκαιρες προκλήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό του λογιστηρίου και του λογιστικού 
γραφείου
3η Ενότητα | Οι σύγχρονες υπηρεσίες του εκσυγχρονισμένου λογιστικού γραφείου και του λογιστηρίου της 
επιχείρησης
4η Ενότητα | Ο Λογιστής ως επιχειρηματικός σύμβουλος
5η Ενότητα |:Η δια βίου εκπαίδευση  και  οι απαραίτητες δεξιότητες για τον Λογιστή του μέλλοντος
Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου στο www.digitalaccountingconference.gr
Σας προσκαλούμε όλους σε αυτή την διοργάνωση που θα συζητήσουμε το μέλλον του επαγγέλματος τις 
αλλαγές που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τις προτάσεις και τις λύσεις που διαφαίνονται στο 
μέλλον 

τηλέφωνο 2106617777 (εσωτερικό 162)

ΠΑ.Ε.Λ.Ο. & ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

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

ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ  ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές  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
Δυστυχώς τα αποτέλεσμα δεν ήταν τα αναμενόμενα κυρίως για τον εξής λόγο

ρυθμίσουν 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  ενώ παράλληλα η κατάσχεση εις χείρας τρίτων στους πελάτες 
τους καταστρέφει την πελατειακή σχέση και δυστυχώς επιταχύνει αντίθετα αποτελέσματα από 
αυτά που επιδιώκει  

δημιουργήσει  οι Τράπεζες και 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 σαφέστατα 
δημιουργεί πρόβλημα στην εθνική οικονομία 
Αν εξετάσουμε τα στατιστικά στοιχεία θα διαπιστώσουμε ότι  οι χρηματοδοτικοί φορείς είναι 
απρόθυμοι  να εγκρίνουν ρυθμίσεις, ενώ το Δημόσιο που εγκρίνει σε ποσοστό 90% τις  
αιτήσεις. Συγκεκριμένα σε αιτήματα ρύθμισης  για οφειλές 1,1 δισ. ευρώ  έχουν  εγκριθεί το 
91% (€1,0 δισ).Αντίθετα  από τα 1,4 δισ. ευρώ αιτήματα ρύθμισης χρεών προς τους  
χρηματοδοτικούς φορείς έχει εγκριθεί μόνο το 63% (853εκ. ευρώ). 

Σύμφωνα με την τελευταία σχετική έκθεση προόδου (Δεκέμβριος 2022), η Γραμματεία θέτει 
δύο σενάρια για τους επόμενους πέντε μήνες:

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένονται ρυθμίσεις χρεών ύψους 2 δισ. ευρώ, οι οποίες 
θα προέρχονται από τις εξής πηγές:

το Δημόσιο 1,1δις ευρώ

Με βάση δε το δεδομένο ότι αναμένονται να εφαρμοσθούν σύντομα οι παρακάτω σημαντικές 
αλλαγές πιστεύουμε ότι  θα ξεμπλοκάρουν τον εξωδικαστικό και οι ρυθμίσεις των χρεών θα 
πολλαπλασιασθούν:
Μπορούν να ενταθούν  οι οφειλές σε ένα μόνο φορέα: Καταργείται ο περιορισμός του 

ποσοστού 90% ανά πιστωτή

*  Διατηρούνται οι  ρυθμισμένες οφειλές: Ο οφειλέτης μπορεί να  διατήρηση την ρυθμισμένη 
και ενήμερη οφειλή στην πρόταση ρύθμισης. Προϋπόθεση είναι οι δόσεις του συνόλου των 
ενήμερων ή ρυθμισμένων και ενήμερων οφειλών του να μην αποκλίνουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 15% από τη δόση που προκύπτει για αυτές από τον αλγόριθμο του 
εξωδικαστικού. 

* Υποχρεωτική αιτιολόγηση απόρριψης: Οι πιστωτές και οι οφειλέτες υποχρεούνται να 
παραθέτουν τους λόγους της απόρριψης της πρότασης που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος 
της πλατφόρμας. Οι λόγοι μη συναίνεσης θα αναρτώνται στην πλατφόρμα.

* Θα μπορει να γίνεται  προεξόφληση 

* Εντάσσονται και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

* Εντάσσονται οι οφειλές υπέρ τρίτων: Αφορά στις οφειλές  όπως πχ  οι οφειλές προς τους 
Δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ.

* Έκδοση βεβαίωσης οφειλών: Οι οφειλέτες θα μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
να εκδίδουν βεβαίωση οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο.

* Διαμεσολάβηση: Η διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς θα ξεκινά 
μετά τη διαδικασία του εξωδικαστικού και αφού έχουν ρυθμιστεί διμερώς οι οφειλές προς το 
Δημόσιο.

* Δυνατότητα ένταξης σε υφιστάμενους οφειλέτες: Θα δοθεί η δυνατότητα, με μεταβατική 
διάταξη, υποβολής νέας αίτησης στον εξωδικαστικό για όσους δεν είχαν παραιτηθεί έγκαιρα 
από τον προηγούμενο (ν. 4469/2017) και για όσους έχουν οφειλές υπέρ τρίτων, εντός δύο 
μηνών από την έναρξη ισχύος.

* Προστασία από τους πλειστηριασμούς: Η περιουσία του οφειλέτη προστατεύεται από τη 
στιγμή της οριστικής υποβολής της αίτησης και πώς ορίζεται αυτή. 

 * Τροποποίηση επιτοκίου στις προτάσεις του Δημοσίου και ΦΚΑ από Euribor + 5% που είναι 
σήμερα σε 3% σταθερό.

 * Διαγραφή αιτήσεων που δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν εκκρεμεί αίτημα διόρθωσης 
εντός 90 ημερών.
Τέλος 

Και κάτι τελευταίο για το οποίο έχουμε αναφερθεί αναλυτικά σε άλλα άρθρα το οποίο  χρίζει  
άμεσης αλλαγής είναι η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών μέχρι να εξοφληθεί το 75% 
της οφειλής ανεξάρτητα από το ένα έχει γίνει ρύθμιση κάτι που καθιστά την ρύθμιση κάτι 
ανεφάρμοστο, ενώ παράλληλα αποτελεί τον ΞΑΦΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 



ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 – 2027
«Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
1η Ημέρα υποβολής Πέμπτη 23-02-2023

ΠΡΟΓΡ
«Βασικ
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Για το πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 θα αναλύσουμε στις παρακάτω γραμμές 
τα βασικά στοιχεία του βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού  γιατί  πιστεύουμε ότι το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά πληθώρα επιχειρήσεων 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

υποβολή της πρότασης  απασχολούσαν τουλάχιστον τρία (3) ΕΜΕ
ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 
1 Δαπάνες Εξοπλισμού Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου ως πάγια στοιχεία

επιχείρησης 
ΠΡΟΣΟΧΗ μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού 
προϋπολογισμού
2 Δαπάνες Εξοπλισμού Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο

ΠΡΟΣΟΧΗ μπορουν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 20% του συνολικού 
προϋπολογισμού
3)Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια 
στοιχεία

ΠΡΟΣΟΧΗ μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού 
προϋπολογισμού
4) Δαπάνες Λογισμικού Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της 
παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης

ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 15% του συνολικού 
προϋπολογισμού
5) Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

περιεχομένου)

ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού 
προϋπολογισμού
6)Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου

ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 10% του συνολικού 
προϋπολογισμού
7) Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση 
ή/και παραμετροποίηση λογισμικού/ εφαρμογών – που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
χρηματοδότησης

εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων
ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 20% του συνολικού 
προϋπολογισμού
8.Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς  «ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, 
“CaaS”) για την λειτουργία  του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της 
παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών  των

ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορούν αθροιστικά να  κυμαίνονται από 0% ως 15% του συνολικού 
προϋπολογισμού
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9.Υποστηρικτικών διαδικασιών των διαδικασιών της επιχείρησης

10. Έμμεσες δαπάνες Έμμεσες δαπάνες 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου
6.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1. Δαπάνες Εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ .

2. Δαπάνες Λογισμικού

3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
3.1 Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που 
παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.
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4. Έμμεσες Δαπάνες
Κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες έμμεσες 
δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού 
σχεδίου και υπολογίζονται με βάση σταθερό συντελεστή 7% των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών της πράξης, σύμφωνα με το Άρθρο 54 του Καν. 1060/2021 και με την χρήση κοινής 
στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021).
Η εν λόγω κατηγορία δαπάνης δεν απαιτεί την προσκόμιση παραστατικών, καταβάλλεται 
αναλογικά με κάθε πληρωμή και το αναλογούν ύψος αυτής οριστικοποιείται κατά το στάδιο 
της τελικής πιστοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Επισημαίνεται ότι για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών ισχύουν τα εξής:

δεν έχε τιμολογηθεί η σύμβαση) δεν είναι επιλέξιμες.

προσφορά για κάθε δαπάνη άνω των 20.000€, ειδάλλως η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται.

γλώσσα, και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα.

οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής 
αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή.

τον προμηθευτή ή τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για 
εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών αυτών.

τις αρμόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία.

και την αίτηση χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν 
κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης, 
γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.

αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης, ιδιοπαραγωγή κ.α.).

άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την 
άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα (μικτή δραστηριότητα), 

επιχορηγούμενο Π/Υ και σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.

οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν γίνονται αποδεκτές.

συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά 
χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμα.
6.3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης 
χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.
Αιτήσεις χρηματοδότησης με Π/Υ μικρότερο των €18.000 κρίνονται μη επιλέξιμες και δεν 
δύνανται να υποβληθούν.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει 
το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή 
λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που 
προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό
 Βασικές προϋποθέσεις:

άρθρου 20 του ν. 4557/20189), πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

πλήρη διαχειριστική χρήση
Επιχορήγηση:

 Διάρκεια Έργων

υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης
Ημερομηνία εκλεξιμότητας δαπανών

προγράμματος(16-02-2023)
 Όριο Προϋπολογισμού Έργων :
Η προκήρυξη θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
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ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ
Α’ ΤΑΞΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ MARKET PASS

 Την Τρίτη που μας πέρασε, άνοιξαν οι αιτήσεις για το Market Pass αρχικά για τα ΑΦΜ που 
λήγουν 1,2,3,4 και έπειτα για όλους. Μάλιστα, χιλιάδες αιτήσεις δέχεται το gov.gr καθημερινά 
από την πρώτη μέρα και όλα έχουν κυλίσει ομαλά και χωρίς προβλήματα προς το παρόν. 
Εύκολη η διαδικασία, εξάλλου έχουμε είδη εκπαιδευτεί στον τρόπο μιας και όλα είναι όμοια 
με τα fuel pass που έχουν δοθεί αρκετές φορές έως σήμερα.
Και ας έρθουμε στο ζεστό τμήμα του θέματος, που είναι πότε θα δούμε τα χρήματα στην κάρτα 
μας την άυλη ή στον τραπεζικό μας λογαριασμό ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε.
Λοιπόν, στις αρχές Μαρτίου για το Market pass αναμένεται να γίνει διπλή πληρωμή στους 
δικαιούχους. Συγκεκριμένα, για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, δεδομένου ότι το 
πρόγραμμα θα τρέξει για έξι μήνες, οι φορολογούμενοι θα λάβουν μαζεμένα χρήματα.
Επίσης, να μιλήσουμε για την κάθε περίπτωση χωριστά ώστε να μην γίνει κάποιο σφάλμα ή 
κάποια παρερμηνεία.
Δηλαδή να αναλύσουμε αρχικά τι περιμένουν όσοι δικαιούχοι επιλέξουν την έκδοση άυλης 
ψηφιακής κάρτας, και να ξέρουν ότι θα λάβουν την ενίσχυση ως εξής:
_Στις 3 ή 20 Μαρτίου, ανάλογα αν υποβάλουν την αίτηση πριν ή μετά την 28η Φεβρουαρίου, 
για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.
_Στις 3 Απριλίου για τον μήνα Απρίλιο.
_Στις 3 Μαΐου για τον μήνα Μάιο.
_Στις 3 Ιουνίου για τον μήνα Ιούνιο και στις 3 Ιουλίου για τον μήνα Ιούλιο..
Όσοι δικαιούχοι επιλέξουν την κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν την 
ενίσχυση ως εξής:
Στις 3 ή 20 Μαρτίου, ανάλογα αν υποβάλουν την αίτηση πριν ή μετά την 28η Φεβρουαρίου, για 
τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο και στις 3 Μαΐου για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και 
Ιούλιο.
Το ποσό που θα δοθεί ως οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται ως το 10% από το μηνιαίο ύψος 
αγορών, το οποίο ορίζεται στα 220 ευρώ για ένα μονομελές νοικοκυριό και προσαυξάνεται 
κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Συνεπώς ένα μονομελές 
νοικοκυριό θα ενισχύεται το επόμενο εξάμηνο με 22 ευρώ ανά μήνα, ενώ για κάθε επιπλέον 
μέλος του νοικοκυριού θα χορηγούνται επιπλέον 10 ευρώ μηνιαίως.
Ας δούμε κάποια παραδείγματα προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η όλη διαδικασία:

-Έγγαμο ζευγάρι χωρίς τέκνα δικαιούται το 10% από τα 220 + 100 ευρώ, δηλαδή 32 ευρώ ανά 
μήνα και συνολικά 192 ευρώ (€32 x 6 μήνες)
-Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα τέκνο δικαιούται το 10% από τα 220 + 100 ευρώ, δηλαδή 32 
ευρώ ανά μήνα και συνολικά 192 ευρώ (€32 x 6 μήνες)
-Διαζευγμένος γονέας με δύο τέκνα δικαιούται το 10% από τα 220 + (2 x 100) ευρώ, δηλαδή 
42 ευρώ ανά μήνα και συνολικά 252 ευρώ (€42 x 6 μήνες)
-Έγγαμο ζευγάρι με δύο τέκνα και ένα φιλοξενούμενο μέλος δικαιούται το 10% από τα 220 + 
(4 x 100) ευρώ, δηλαδή 62 ευρώ ανά μήνα και συνολικά 372 ευρώ (€62 x 6 μήνες).

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν συμβεί κάποιο λάθος θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι 
υπάρχει δυνατότητα αλλαγής. Να διευκρινίσουμε όμως ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του 
τρόπου καταβολής της ενίσχυσης, παρά μόνο η διόρθωση των στοιχείων όπως είναι για 
παράδειγμα η καταχώριση λάθους IBAN για να μας κατατεθούν τα χρήματα.

Τσεκάρετε το ΙΒΑΝ πριν την καταχώρηση αν είναι ενεργό και αν είστε δικαιούχος του 
λογαριασμού κύριος ή συνδικαιούχος .
Επίσης να γνωρίζεται ότι η ενίσχυση καταβάλλεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη και το ύψος 
προηγούμενων δαπανών.

Tο αδιάθετο ποσό κάθε μήνα παραμένει μέσα στην κάρτα μέχρι το τέλος του προγράμματος, 
δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου.
Μη ξεχνάμε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν ως εξής:
α) αν είστε άγαμοι το ετήσιο εισόδημα σας πρέπει να είναι έως 16.000 ευρώ.
β) αν είστε έγγαμοι το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα πρέπει να είναι έως 24.000 ευρώ 
προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί
γ) αν ανήκετε στις μονογονεϊκές οικογένειες το εισόδημά σας πρέπει να είναι έως 24.000 
ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
δ) Και επίσης πρέπει ταυτόχρονα να έχετε εκπληρωμένο και το κριτήριο της ακίνητης 
περιουσίας το οποίο έχει ως εξής :
για τους άγαμους έως 250.000 ευρώ
για τους έγγαμους έως 400.000 ευρώ
Και φυσικά μην κάνετε τον κόπο να υποβάλλεται αίτηση εάν ανήκετε στις παρακάτω 
κατηγορίες που εξαιρούνται:
1) Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν στη φορολογική ως εξαρτώμενα .
2) Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν σε κάποιου την φορολογική δήλωση ότι ότι 
φιλοξενούνται.
3) Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης
4) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής. Όσοι έχουν μεταφερθεί στην εφορία κατοίκων 
εξωτερικού.
5) Όσα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση έως 31/12/2022.
Η αίτηση γίνεται στο παρακάτω link:https://vouchers.gov.gr/marketpass
Kαλώς ήλθατε στην πλατφόρμα του Market Pass
Το Market Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους 
του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του 
δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 
2023.
Από την Τρίτη, 21-ΦΕΒ-2023, η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις πολιτών που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 
1-2-3-4.
Από την Τετάρτη, 22-ΦΕΒ-2023, η πλατφόρμα είναι ανοικτή για όλους τους ΑΦΜ.
Σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να ξέρεις τις απαντήσεις.
Ποιοι δικαιούνται το Market Pass;
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου 
συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας.
Ποιο μέλος του νοικοκυριού μπορεί να αιτηθεί για το Market Pass;
α. Για έγγαμους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αρμόδιος να αιτηθεί 
είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
β. Σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων / μερών συμφώνου συμβίωσης, ο 
ένας εκ των δύο, οπότε αποκλείεται αυτοδικαίως ο άλλος.
γ. Δεν δικαιούνται να αιτηθούν:
γ1. φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως εξαρτώμενα μέλη στη Δήλωση Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 από άλλο πρόσωπο,
γ2. φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως φιλοξενούμενα στη Δήλωση Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 από άλλο πρόσωπο,
γ3. φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης για το 
φορολογικό έτος 2021,
γ4. φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και
γ5. φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων φορολογικού έτους 2021 έως και 31/12/2022.

ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ MARKET PASS

Tο αδιάθετο ποσό κάθε μήνα παραμένει μέσα στην κάρτα μέχρι το τέλος του προγράμματος, 
δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου.
Μ ξ ά ό δ ά ή έ ξή
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Ποια πρόσωπα συνυπολογίζονται στην οικονομική ενίσχυση ενός νοικοκυριού από το Market 
Pass;
Για τον σκοπό του Market Pass, ως μέλη του νοικοκυριού λογίζονται οι σύζυγοι / τα μέρη 
συμφώνου συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα τους, τα λοιπά εξαρτώμενα από αυτούς μέλη και 
οι φιλοξενούμενοί τους σύμφωνα με την τελευταία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021, όπως αυτή υποβλήθηκε έως και 31/12/2022.

Ποια εισοδηματικά και άλλα οικονομικά κριτήρια πρέπει να πληροί ο δικαιούχος του Market 
Pass;
α. Κριτήρια εισοδήματος
Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται την ενίσχυση, εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό 
εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2021, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, 
πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται σε έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο 
υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή ευρισκόμενο εν διαστάσει και είκοσι τέσσερις 
χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου 
συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που 
υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 
και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα. Το εισόδημα αυτό 
προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο 
εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού. Στην περίπτωση μονογονεϊκής 
οικογένειας το εισόδημα αυτό καθορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ και 
προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο 
εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό 
οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από 
τον φόρο εισοδήματος. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των 
εξαρτώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμενων μελών και φιλοξενούμενων μελών, καθώς και 
των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021, όπως έχει διαμορφωθεί 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

β. Κριτήρια ακίνητης περιουσίας
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού 
Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου 
συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τέκνων, που 
αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού 
έτους 2021, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) 
ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 
τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και 
τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Σε ποιο ύψος ανέρχεται η οικονομική ενίσχυση μέσω Market Pass;
Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του 
μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές 
νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του 
νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα χίλια (1.000) ευρώ αγορών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος 
επιλέξει την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό ενίσχυσης που καταβάλλεται 
ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ανωτέρω ύψους.
Κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος ή φιλοξενούμενος προσθέτει στο εκτιμώμενο ύψος αγορών 
του νοικοκυριού 100,00€, ενισχύοντας έτσι τη μηνιαία επιδότηση κατά 10,00€, εάν επιλεγεί η 
έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ή κατά 8,00€, εάν επιλεγεί η τραπεζική κατάθεση. Σε 
κάθε περίπτωση το μέγιστο εκτιμώμενο ύψος αγορών ορίζεται στα 1.000,00€, οπότε και η 
μέγιστη μηνιαία επιδότηση καθορίζεται στα 100,00€, εάν επιλεγεί η έκδοση ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας, ή στα 80,00€, εάν επιλεγεί η τραπεζική κατάθεση.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για το Market Pass;
Από την Τρίτη, 21-ΦΕΒ-2023, η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις πολιτών που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 
1-2-3-4.
Από την Τετάρτη, 22-ΦΕΒ-2023, η πλατφόρμα είναι ανοικτή για όλους τους ΑΦΜ.
Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 15/3/2023.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για το Market Pass;
Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να 
υποβάλει μέχρι τις 15/3/2023 αίτηση στην εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών 
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(taxisnet).
Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο αιτούμενος συμπληρώνει και επιβεβαιώνει τα στοιχεία 
επικοινωνίας του, όπως τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, επιλέγει τον τρόπο πίστωσης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) και το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο επιθυμεί 
να συνεργαστεί. Στην περίπτωση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, ο αιτούμενος 
υποβάλλει υπό μορφή IBAN ενεργό λογαριασμό Τραπέζης, στον οποίο θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον συνδικαιούχος και επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο λογαριασμός.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατόπιν της επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινωνίας, για να υποβληθεί 
οριστικά η αίτηση, απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας 
της αίτησης.
Σημειώνεται ότι η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά 
καταστήματα με συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (μέσω 
πρωτοκόλλου NFC), όσο και σε e-shop για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Φυσικά, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως για το Market Pass μέσω ΚΕΠ.

Έχω τη δυνατότητα να ακυρώσω/μεταβάλω την αίτησή μου;
Δίνεται η δυνατότητα για τη μεταβολή στοιχείων της αίτησης ή την ακύρωσή της: για όσους 
υποβάλουν αίτηση εντός Φεβρουαρίου 2023, έως το πέρας της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και 
για όσους υποβάλουν αίτηση εντός Μαρτίου, έως το πέρας της 15ης Μαρτίου 2023.

Δεν μπορώ να συνδεθώ στην εφαρμογή - με εμποδίζει το πρόγραμμα antivirus
Κάποια προγράμματα antivirus εμποδίζουν την είσοδο στην εφαρμογή λόγω εσφαλμένων 
αξιολογήσεων (false positives) για την εν λόγω εφαρμογή, αλλά και για άλλα URLs (ακόμη 
και τραπεζών, στο παρελθόν).
Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να προσθέσετε μία εξαίρεση (exception) για το api.vouch-
ers.gov.gr μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος antivirus σας.
Παραθέτουμε εδώ τη διαδικασία προσθήκης exceptions για το Avast Antivirus στην αγγλική 
και ελληνική γλώσσα, προκειμένου να βοηθήσουμε τους χρήστες που αντιμετωπίζουν αυτό το 
πρόβλημα.
Βήματα στην αγγλική γλώσσα:
1. Open Avast Antivirus and go to Menu on the top right of the window
2. Click Settings
3. Go to General > Exceptions
4. Click Add Exception
5. On the next screen enter the URL.api.vouchers.gov.gr.and click Add Exception
Βήματα στην ελληνική γλώσσα:
1. Ανοίγουμε το Avast Antivirus και επισκεπτόμαστε το Μενού πάνω δεξιά στο παράθυρο του 
Avast
2. Πατάμε στις ρυθμίσεις
3. Επιλέγουμε τις γενικές ρυθμίσεις από τη στήλη αριστερά
4. Στις Εξαιρέσεις πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης
5. Στην επόμενη οθόνη γράφουμε το URL.api.vouchers.gov.gr.και πατάμε Προσθήκη 
Εξαίρεσης
Με τα βήματα αυτά η σελίδα πλέον δεν θα μπλοκάρεται από το Avast.
Τα παραπάνω βήματα περιλαμβάνονται και στη σελίδα του Avast με εικόνες για κάθε βήμα: 
https://support.avast.com/en-us/article/Antivirus-scan-exclusions#pc

Ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις της αίτησής μου και τι σημαίνουν;
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά, καθώς ο αιτούμενος 
δεν έχει πιέσει το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.
ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: Η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο επαλήθευσης των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν.
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ): Η αίτηση είναι έγκυρη και αναμένεται η 
αποστολή της στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επέλεξε ο δικαιούχος. Περισσότερες 
πληροφορίες κατά το στάδιο αυτό παρέχονται στον Πίνακα Πληρωμών.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ: Η αίτηση έχει εγκριθεί και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες 
πληρωμές.
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ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: Η αίτηση έχει απορριφθεί μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους και 
μέχρι τις 15/3/2023 είναι δυνατόν να τροποποιηθεί και να υποβληθεί εκ νέου. Για την 
απόρριψη ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση μέσω e-mail.
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗ: Η αίτηση είναι έγκυρη και απεστάλη προς πληρωμή, αλλά δεν 
κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της πίστωσης από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 
επέλεξε ο δικαιούχος. Για την απόρριψη ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση μέσω e-mail. 
Μετά τις 15/3/2023 μέχρι τις 2/5/2023 ο δικαιούχος μπορεί να τροποποιήσει στοιχεία που 
σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε (ΙΒΑΝ ή/και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα), δεν 
μπορεί όμως να αναιρέσει την αρχική του επιλογή μεταξύ ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και 
τραπεζικής κατάθεσης.
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης 
Κοινού 2102156327 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή αποστολή e-mail στο market-
pass@ktpae.gr.

Τι σημαίνουν τα μηνύματα κατάστασης του Πίνακα Πληρωμών;
ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή θα αποσταλεί στο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς πραγματοποίηση κατά την εκτιμώμενη ημερομηνία 
εκτέλεσης.
ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ - ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει 
αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και η επεξεργασία της μπορεί να διαρκέσει έως 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πληρωμής. Για 
την απόρριψη ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση μέσω e-mail. Μετά τις 15/3/2023 και μέχρι 
τις 2/5/2023 ο δικαιούχος μπορεί να τροποποιήσει στοιχεία που σχετίζονται με τον τρόπο 
πληρωμής που επέλεξε (ΙΒΑΝ ή/και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα), δεν μπορεί όμως να 
αναιρέσει την αρχική του επιλογή μεταξύ ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και τραπεζικής 
κατάθεσης.

Ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατίθενται για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας;
VIVA WALLET, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK.
Για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δεν προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης 
των ως άνω ιδρυμάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Έργου Market Pass λήγουν αυτομάτως στις 
31/8/2023 και δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές μετά την 
ημερομηνία αυτή.

Ποιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων λογαριασμοί είναι δυνατόν να δηλωθούν για την 
κατάθεση της επιδότησης Market Pass;
Των:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.
VIVA WALLET
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
OPTIMA BANK
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK
Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Προκειμένου να δηλώσει ο δικαιούχος έναν λογαριασμό Τραπέζης, θα πρέπει να είναι 
δικαιούχος ή συνδικαιούχος σε αυτόν (όχι απαραίτητα πρώτος δικαιούχος), να γνωρίζει τη 
μορφή IBAN του συγκεκριμένου λογαριασμού και, κυρίως, να είναι βέβαιος ότι ο 
λογαριασμός αυτός είναι ενεργός και θα παραμείνει ενεργός καθ΄ όλη τη διάρκεια του Market 
Pass.

Τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση απόρριψης των διαδικασιών πίστωσης των λογαριασμών;
Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική 
κάρτα ή στον τραπεζικό του λογαριασμό, ο αιτών θα ενημερώνεται με e-mail και η αίτηση του 
θα ενεργοποιείται μετά το πέρας της 15ης Μαρτίου, ώστε να μπορεί να προβεί στις απαραίτητες 
διορθώσεις και να επαναυποβάλει την αίτηση μέχρι την 2α Μαΐου 2023. Μετά την 
επανυποβολή ξαναγίνεται η διαδικασία πίστωσης στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό 
λογαριασμό, στον επόμενο μήνα όπου πιστώνονται και τα ποσά των προηγούμενων μηνών 
που απορρίφθηκαν.
Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του αρχικώς επιλεχθέντος τρόπου καταβολής της ενίσχυσης.

Σε ποιες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του 
Market Pass;
Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Market Pass δύναται να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τονδικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών 
κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο 
τροφίμων
Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ηλεκτρονικές συναλλαγές σε 
e-shop συναφών επιχειρήσεων.

Ποιο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ακολουθηθεί για την έκδοση ψηφιακών χρεωστικών 
καρτών και την πίστωση της ενίσχυσης Market Pass σε αυτές;
Για όσους δικαιούχους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης Market Pass με έκδοση ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας έως την 28η Φεβρουαρίου2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου και 
Μαρτίου 2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή 
χρεωστική κάρτα έως την 3η Μαρτίου 2023, οπότε και αρχίζει η διαδικασία έκδοσης καρτών 
και αποστολής οδηγιών στους δικαιούχους.
Για όσους δικαιούχους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης Market Pass με έκδοση ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας από την 1η Μαρτίου έως και την 15η Μαρτίου 2023, η ενίσχυση των 
μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για 
πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 20ή Μαρτίου 2023, οπότε και αρχίζει η 
διαδικασία έκδοσης καρτών και αποστολής οδηγιών στους δικαιούχους.
Για όλους τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης Market Pass με έκδοση 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας η ενίσχυση των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 
2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική 
κάρτα εντός των πρώτων τριών εργάσιμων ημερών κάθε μηνός, οπότε και αρχίζει η 
διαδικασία πίστωσης συμπληρωματικών ποσών στις ήδη εκδοθείσες κάρτες.
Υπενθυμίζεται ότι οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Έργου Market Pass λήγουν αυτομάτως 
στις 31/8/2023 και δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές μετά την 
ημερομηνία αυτή.

Ποιο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ακολουθηθεί για τις καταθέσεις της ενίσχυσης Market 
Pass σε τραπεζικούς λογαριασμούς;
Για όσους δικαιούχους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης Market Pass με πίστωση σε τραπεζικό 
λογαριασμό έως την 28η Φεβρουαρίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου 
και Απριλίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 3η Μαρτίου 
2023.
Για όσους δικαιούχους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης Market Pass με πίστωση σε τραπεζικό 
λογαριασμό από την 1η Μαρτίου έως την 15η Μαρτίου 2023, η ενίσχυση των μηνών 
Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή 
έως την 20ή Μαρτίου 2023.
Για όλους τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης Market Pass με πίστωση 
σε τραπεζικό λογαριασμό, η ενίσχυση των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2023 
αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 3η Μαΐου 2023.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα ή διευκρινίσεις;
Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να καλέσετε στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 
210-2156327, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00 ή να υποβάλετε το ερώτημά σας 
μέσω email στο marketpass@ktpae.gr.
Συγκεκριμένα για τις ημέρες Τρίτη 21-02-2023, Τετάρτη 22-02-2023 και Πέμπτη 23-02-2023 
μπορείτε να καλέσετε στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού από τις 09:00 έως τις 19:00.

Καλή επιτυχία στις υποβολές! 



ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ!

Κάθε πρόβλημα έχει και τη λύση του, μαθαίναμε από μικρά παιδιά και τότε δεν το 
καταλαβαίναμε όπως τώρα που ενηλικιωθήκαμε..

Στα Μαθηματικά, υπάρχουν λύσεις και πολύ σύνθετες, αλλά υπάρχουν και λύσεις φαινομενικά 
πολύ απλές, που δυσκολεύουν όμως πολύ περισσότερο αυτούς που ασχολούνται με το 
πρόβλημα..

Μια αντίστοιχη εικόνα, παρατηρούμε, στο ίδιο έργο θεατές, εδώ και χρόνια και στο ελληνικό 
Δημόσιο..

Σύνθετα δεδομένα παντού, διαδικασίες αχαρτογράφητες, εμπόδια για τους πολίτες, 
ψηφιοποιημένη πλέον ηλεκτρονική γραφειοκρατία και όλα αυτά με μια και μοναδική 
συνισταμένη που τα προκαλεί, που δεν είναι άλλη από την έλλειψη απλότητας και κοινής 
λογικής.

Προεκτείνοντας την απλή, αυτή σκέψη μου στο πολύπαθο πεδίο της Οικονομίας, κάθε νοήμων 
πολίτης , δε θα μπορούσε να μην αναρωτηθεί, για ποιο λόγο έχουμε μείνει τόσο πίσω, σε 
σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες.

Μήπως η απάντηση, είναι και προφανής και απλή και δεν χρειάζεται κάποιος να είναι 
διακεκριμένος οικονομολόγος, για να την σκεφτεί;

« Μα, γιατί στην Ελλάδα, σκεφτόμαστε σύνθετα και για αυτό το σύστημα μας, από το 
φορολογικό, το ασφαλιστικό, μέχρι και το κοινωνικό, είναι πολυδαίδαλο και πολλές φορές και 
ακατανόητο, ειδικά δε, για τους ξένους πολίτες και παράγοντες.

Ένας φορολογικός νόμος, αν δεν συνοδεύεται από χιλιάδες εγκυκλίους και διοικητικές λύσεις, 
δε θα ήταν σίγουρα νόμος της πατρίδας μας, αλλά μιας άλλης πιο «απλής» σε φιλοσοφία 
χώρας..

Ένα ασφαλιστικό σύστημα, αν δεν είχε εκατοντάδες παραμέτρους και «παραθυράκια», αλλά 
ένα σαφές και ξεκάθαρο σκεπτικό, σίγουρα θα στοιχηματίζαμε ότι αποκλείεται να εφαρμοστεί 
στην Ελλάδα!

Μια φαινομενικά απλή διαδικασία, όπως ενδεικτικά, για παράδειγμα η ακινησία ενός Ι.Χ, 
κάποιους μήνες μέσα στο έτος, θα λέγαμε πως είναι «παιχνιδάκι»..πριν διαπιστώσουμε πως 
ακόμα και σήμερα που ψηφιοποιούνται σταδιακά τα πάντα, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες 
και προθεσμίες, που μπορούν να οδηγήσουν σε λάθη, που φυσικά κοστίζουν ακριβά.

Κάποιες εκατοντάδες πλατφόρμες που μπαίνουν σε λειτουργία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
δεν μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ τους και να αντλήσει η μια από την άλλη δεδομένα που 
υπάρχουν, ενώ τα χρονοδιαγράμματα που έχουν οι πολίτες για να τις συμπληρώσουν, είναι 
τόσο ασφυκτικά, που αρκετοί από αυτούς, δεν προλαβαίνουν και χάνουν τα όποια 
ευεργετήματα..

Κάθε υπηρεσία, έχει τη δική της φιλοσοφία, τους δικούς της ρυθμούς, τους δικούς της κανόνες 
και εννοείται απαιτεί από τον πολίτη και ξεχωριστούς κωδικούς, ώστε να εισέλθει στον 
διαδικτυακό της τόπο..
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Στην εποχή της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο φορολογούμενος, 
συνήθως μέσω του λογιστή του, υποβάλλει στην ΑΑΔΕ, ένα αίτημα του, όπως για παράδειγμα, 
μια έναρξη εργασιών και είναι υποχρεωμένος σε κάποιες περιπτώσεις να περιμένει, ακόμα 
και μήνες, για μια επείγουσα εργασία, χωρίς κανένας από τους κρατικούς λειτουργούς, να 
αναλαμβάνει την ευθύνη και βέβαια χωρίς να υπάρχει μια σαφής διαδικασία με 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών.

Θα μπορούσα να αναφέρω εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα, που καταδεικνύουν με 
κατηγορηματικό τρόπο, πως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, ώστε το Ελληνικό 
Δημόσιο, να λειτουργήσει κατά τα πρότυπα, άλλων δυτικών κοινωνιών και να έχει ως 
γνώμονα την άρτια εξυπηρέτηση του πολίτη και όχι την επιβάρυνση του, με άσκοπες 
διαδικασίες και χρονοβόρα και γραφειοκρατικά εμπόδια..

Οφείλω να τονίσω πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, με 
πρωταγωνιστή τον κ. Πιερρακάκη και το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
αναφέροντας ενδεικτικά το gov.gr και το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ».

Επειδή η κοινωνία και η οικονομία εξελίσσονται συνεχώς και η παγκοσμιοποίηση είναι 
συνεχώς δίπλα μας, δεν μπορούμε να σπαταλάμε άλλο πολύτιμο χρόνο, μένοντας σε εμμονές 
του παρελθόντος..

Το ελληνικό Δημόσιο οφείλει να εκσυγχρονιστεί και να υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών με 
απλότητα, σαφήνεια και με οδηγό την απλή λογική, που εδώ και δεκαετίες, έχει αμελήσει..

 



ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ. 
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Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να παρέχει 
συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.
1)Δικαιούχοι
Το Ταμείο αφορά ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό 
και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων.
Αποκλείονται, όσοι εμπίπτουν (εκτός των άλλων) και σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις : 

κοινωνικής ασφάλισης.

τελών.

χρηματοδότησης προς τον ΕΧΟ ( Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τα οποία θα
λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ))

καταστεί εμφανές από ποιόν ΚΑΔ αντλεί η επιχείρηση τα περισσότερα έσοδα, η επιλεξιμότητα 
του αποδέκτη θα κριθεί βάσει των οικονομικών στοιχείων όπως έχουν προκύψει μέχρι τη 
στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης στον ΕΧΟ (ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., 
τιμολόγια/παραγγελίες, καταστάσεις εσόδων-εξόδων κ.α.).
Δικαιούχοι: Πρωτογενής Παραγωγή

επιλέξει από τους διαθέσιμους ΚΑΔ αυτόν που περιγράφει την κύρια δραστηριότητα της 
επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να είναι
γεωργική δραστηριότητα.

ΚΑΔ που περιγράφει γεωργική δραστηριότητα.

δραστηριότητα.

παραγωγών, ενώσεις) Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει έναν ΚΑΔ που περιγράφει γεωργική 
δραστηριότητα.
Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων
με βάση το κρέας, μονάδες αλλαντικών, μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

2)Επιλέξιμες Δαπάνες
Για τα δάνεια, ως επιλέξιμες θεωρούνται οι επενδυτικές δαπάνες των οποίων η αναγκαιότητα 
τεκμηριώνεται από το υποβαλλόμενο, με την αίτηση δανειοδότησης, επιχειρηματικό σχέδιο. 
Οι επενδυτικές δαπάνες δεν πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονομικό και φυσικό 
τους αντικείμενο κατά την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στη τράπεζα. 
Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες είναι:

συμβούλου.

προϋποθέσεις).

Η υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών θα γίνεται με την προσκόμιση και την 
χρηματοδότηση των σχετικών παραστατικών στο συνεργαζόμενο Πιστωτικό ίδρυμα.
Περιλαμβάνονται δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου, βάσει του 
υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) στο πλαίσιο της χρηματοδότησης.
Επισημαίνεται, στο πλαίσιο του Ταμείου, δεν επιτρέπονται:

γραμμών

3)Τεκμηρίωση Δαπανών
Έναντι παραστατικών, για δαπάνες σύμφωνες με το κατατεθειμένο επιχειρηματικό σχέδιο 
(business plan) της επιχείρησης.
4)Ύψος  του δανείου
Το ανώτατο ποσό δανείου είναι οι 25.000 € και το ελάχιστο τις 3.000 €.
Μία επιχείρηση δύναται να λάβει περισσότερα του ενός δάνεια από διαφορετικούς ΕΧΟ, αρκεί 
το άθροισμά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 25.000.
5)Διάρκεια του δανείου

Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε 
ποινή ή άλλη επιβάρυνση.
6)Επιτόκιο, σχήμα συγχρηματοδότησης και Έξοδα φακέλου 

πόρων.

Ειδικότερα : 

αυτό θα επιδοτείται. 
Ο ΕΧΟ για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης τόκων, μπορεί ελεύθερα 
και χωρίς όρους να καθορίζει το επιτόκιο της συμμετοχής του σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του. 

Προϋπόθεση λήψης της επιδότησης επιτοκίου είναι ο τελικός αποδέκτης να μην εμφανίζει κατά το χρόνο 

ληξιπροθεσμίας από κάθε αιτία από το παρόν δάνειο.
Έξοδα φακέλου : 
Το ποσό των παγίων εξόδων φακέλου επιβαρύνει τον Τελικό Αποδέκτη και εξαρτάται από την τιμολογιακή 
πολιτική του κάθε ΕΧΟ, ωστόσο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα Ευρώ 250 για κάθε 
Σύμβαση.
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7)Εγγυήσεις 
Για τη λήψη του δανείου δεν λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις από την επιχείρηση, 
αλλά μόνο προσωπικές εγγυήσεις (σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων 
ΕΧΟ)
8)Προθεσμίες
Η χορήγηση δανείων θα πραγματοποιείται έως την ανάλωση των πόρων του Ταμείου και έως 
την καταληκτική ημερομηνία του ΠΑΑ 2014 - 2020, σήμερα η 31-12-2025
9)Συνεργαζόμενες Τράπεζες (ΕΧΟ)
Οι ΕΧΟ, ήτοι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες, είναι :
1. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
2. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6. EUROBANK
7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
10) Επιχορήγηση για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης
Ο τελικός αποδέκτης προκειμένου να καθοδηγηθεί μέσω εστιασμένων προγραμμάτων 
δύναται να επιχορηγηθεί για συμβουλευτικές συνεδρίες (mentoring) μέσω του 
Προγράμματος έως του ποσού των € 300 ανά Α.Φ.Μ. Τελικού Αποδέκτη (επί της καθαρής 
αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών) και θα αποδεικνύεται από τα ανάλογα 
παραστατικά, προκειμένου να επιχορηγηθεί. 
Τα προαναφερόμενα προγράμματα θα διεξάγονται μέσω συμβουλευτικών εταιρειών με τις 
οποίες συνεργάζονται οι ΕΧΟ. 
Η εν λόγω παροχή (Mentoring) θα είναι προαιρετική για τον τελικό αποδέκτη.
Η αίτηση επιχορήγησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια (12) μηνών από 
την Α εκταμίευση του δανείου.
11)Διαδικασία λήψης του Δανείου
Για την ένταξη στο Ταμείο η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση:
Α. Αίτηση στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer)
Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου hdb.gr. Για 
κάθε ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός. 

Αναλυτικές Οδηγίες : 

https://hdb.gr/wp-content/uploads/2023/02/agro_egxeiridio_ipovolis_aitisis_v1_4_14022023.pdf
Η πλατφόρμα είναι ανοικτή για αιτήσεις  καθημερινές από τις 10:00 έως τις 15:00.
Σημειώνεται ότι γίνεται αυτόματη άντληση δεδομένων από συνεργαζόμενους φορείς (ΑΑΔΕ, 
ΕΦΚΑ, Τειρεσίας).
Β. Απάντηση αποδοχής από την Τράπεζα 
Μετά την υποβολή της αίτησής σας, τα στοιχεία σας προωθούνται αυτόματα στις τράπεζες που 
επιλέξατε. Τα τραπεζικά ιδρύματα θα εξετάσουν την αίτησή σας και θα ενημερωθείτε για τις 
απαντήσεις εκ νέου μέσω του λογαριασμού σας στη πλατφόρμα KYC. Με την λήψη όλων των 
απαντήσεων από τις τράπεζες θα σταλεί αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στο email του 
εκπροσώπου που δηλώθηκε στα στοιχεία επικοινωνίας. 
Για να δείτε τις απαντήσεις, συνδεθείτε στην πλατφόρμα KYC και επιλέξτε "Απαντήσεις 
Τραπεζών" , εντοπίστε την αίτησή σας και πατήστε "Προβολή Απάντησης".
Γ. Υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
Εφόσον λάβετε θετική (μη δεσμευτική) ανταπόκριση από τις τράπεζες, θα πρέπει στη συνέχεια 
να καταχωρήσετε το αίτημά σας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 
Στο ΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/ στην οποία αναγράφεται 
και ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ.
Αναλυτικές Οδηγίες : 

https://hdb.gr/wp-content/uploads/202B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_v0.1.pdf
12)Αναλυτικές Οδηγίες Αρχεία Προγράμματος
https://hdb.gr/tameio-mikron-daneion-agrotikis-epicheirimatikotitas/
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ΣΤΕΡΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ BSC, UOA
MSC ACCOUNTING & AUDITING, AUEB

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Οι αποκτήσεις αγαθών από το εξωτερικό της χώρας κατηγοριοποιούνται σε 2 επίπεδα εξαιτίας 
της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  εισαγωγή, δηλαδή απόκτηση αγαθών από χώρες 
εκτός Ε.Ε. και ενδοκοινοτική απόκτηση, δηλαδή απόκτηση  αγαθών από χώρες εντός Ε.Ε.

 Η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αν κάτι θεωρηθεί ως ενδοκοινοτική ταυτόχρονα 
δημιουργείται ζήτημα ΦΠΑ, ενώ αν θεωρηθεί εισαγωγή τα αγαθά θα πρέπει να 
εκτελωνιστούν και να καταβληθούν πιθανοί δασμοί.  
Εδώ, χρήσιμο είναι να σημειωθούν τα ακόλουθα:   Η Ε.Ε. αποτελείται πλέον από 27 κράτη 
μέλη (αποχώρηση Αγγλίας), συνεπώς  η απόκτηση αγαθών από οποιοδήποτε από αυτά τα κ-μ 
θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση.
 Παρόλα αυτά έχουμε ορισμένες εξαιρέσεις :  Υπάρχουν περιοχές που ανήκουν στα κ-μ και 
εξαιρούνται για σκοπούς ΦΠΑ (π.χ. Άγιο Όρος, Κανάρια νησιά), καθώς και περιοχές που δεν 
ανήκουν απόλυτα στα κ-μ να εντάσσονται στο ενιαίο καθεστώς ΦΠΑ (π.χ. Μονακό, Αζόρες, 
Μαδέρα).
Αντίστοιχα, όσον αφορά τις εισαγωγές η Ε.Ε.  έχει θεσπίσει το ενιαίο τελωνειακό έδαφος, στο 
οποίο συμμετέχουν όλα τα κ-μ αν και κάποιες ειδικές περιοχές των κ-μ εξαιρούνται (π.χ. 
Ελιγολάνδη Γερμανίας).  Επιπλέον, έχει συνάψει συμφωνίες με άλλες χώρες όπως η Ανδόρρα, 
ο Άγιος Μαρίνος και η Τουρκία) οι οποίες συμμετέχουν στο κοινό τελωνειακό έδαφος (με 
εξαιρέσεις). 
 Σημειώνεται ότι αρκετές «ειδικές περιοχές» της ΕΕ (π.χ. Άγιο Όρος) ενώ δεν ανήκουν στο 
κοινό καθεστώς ΦΠΑ, αποτελούν τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενώ 
η απόκτηση αγαθών τα οποία προέρχονται από αυτές τις περιοχές θεωρείται ως εισαγωγή, 
δεν επιβαρύνονται με δασμούς, τηρείται όμως η τελωνειακή διαδικασία.  Για σκοπούς ΦΠΑ, οι 
εισαγωγές αγαθών επιβαρύνονται με ΦΠΑ εκτός και αν υπαχθούν σε ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς ή σε κοινοτική διαμετακόμιση.
Σε πολλές περιπτώσεις ένα αγαθό το οποίο εισέρχεται στο κοινοτικό έδαφος από Τρίτη Χώρα 
δεν τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία αλλά τίθεται σε ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς.  Το 
παραπάνω σημαίνει πρακτικά ότι η καταβολή του ΦΠΑ αναστέλλεται μέχρι το αγαθό αυτό να 
εξέλθει από το ειδικό αυτό τελωνειακό καθεστώς.  
Μερικές περιπτώσεις ειδικών τελωνειακών καθεστώτων είναι: η τελωνειακή αποταμίευση 
κατά την οποία τα αγαθά παραμένουν σε αποθήκες για απεριόριστο χρονικό διάστημα, 
υπάρχει αναστολή  δασμο-φορολογικών επιβαρύνσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
από οντότητες που ασκούν  επαγγελματική δραστηριότητα. 
Μια δεύτερη περίπτωση είναι η τελωνειακή αποθήκευση (ή εναποθήκευση), όπου 
αναστέλλεται η είσπραξη του ΦΠΑ (όχι όμως και των δασμών). Η υπαγωγή είναι λιγότερο 
απαιτητική σε σχέση με την τελωνειακή αποταμίευση.
 Τρίτον, η φορολογική αποθήκη είναι το αντίστοιχο της τελωνειακής αποθήκευσης για 
προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης.
 Ένα επιπλέον ειδικό τελωνειακό καθεστώς είναι αυτό της ελεύθερης ζώνης όπου υπάρχει 
αναστολή δασμο-φορολογικών επιβαρύνσεων και επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων 
εμπορικής και βιομηχανικής φύσης. Σήμερα, στην Ελλάδα έχουμε 3 ΕΖ (Λιμένας Πειραιά, 
Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης).  

  
Πέμπτο ειδικό τελωνειακό καθεστώς αποτελεί η ενεργητική τελειοποίηση με στόχο την 
επανεξαγωγή όπου υπάρχει αναστολή δασμο-φορολογικών επιβαρύνσεων με στόχο την 
κατεργασία των αγαθών και στη συνέχεια την επανεξαγωγή τους σε τρίτες χώρες.  Έκτο, το 
καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, εξωτερικής ή εσωτερικής διαμετακόμισης όπου τα 
αγαθά απλά διέρχονται από τη χώρα με αναστολή δασμο-φορολογικών επιβαρύνσεων. 
Εξωτερική διαμετακόμιση (External Union Transit), που αφορά αγαθά προερχόμενα από Τρίτη 
Χώρα τα οποία διέρχονται από κ-μ και η εσωτερική διαμετακόμιση (Internal Union Transit), η 
οποία αποτελεί επέκταση της κοινοτικής διαμετακόμισης (Union Transit).και αφορά αγαθά 
που προέρχονται ή προορίζονται από/για χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμφωνίες 
common transit (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σκόπια, Ελβετία, Τουρκία, Σερβία). 
Μερικά ακόμα ειδικά καθεστώτα αφορούν την παραλαβή αγαθών σε χωρικά θαλάσσια ύδατα 
για να ενσωματωθούν σε εξέδρες γεωτρήσεων, τις αποθήκες ανεφοδιασμού για κοινοτικά 
προϊόντα αγροτικής πολιτικής με σκοπό τον ανεφοδιασμό πλοίων , αεροσκαφών ή εξεδρών 
γεώτρησης  και τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών για ταξιδιώτες τρίτων χωρών.
Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές απαλλάσσονται από δασμούς όσο και από ΦΠΑ. Τέλος, τονίζεται 
ότι ενώ οι παραπάνω πράξεις είναι απαλλασσόμενες για σκοπούς ΦΠΑ παρέχεται δικαίωμα 
έκπτωσης για τυχόν ΦΠΑ εισροών που έχει καταβληθεί, για παράδειγμα εταιρεία εισάγει 
αγαθά από Τρίτη Χώρα και τα θέτει σε τελωνειακή αποταμίευση, για τη μεταφορά των αγαθών 
από τον Πειραιά ως την αποθήκη χρησιμοποίησε μεταφορική και επιβαρύνθηκε με ΦΠΑ 
εισροών €1.000.
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ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Ν.Ο.Π.Ε).
ΥΠΕΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝ-TAXIS

ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ 20 ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

  
Διαθέσιμες τελωνειακές διαδικασίες σε  ψηφιακή υποβολή του αιτήματος καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά αλλά και ενημέρωση στο κινητό του συναλλασόμενου θα δέχονται τα πρώτα 20 Τελωνεία 
της Ελλάδος που εντάσσονται στις ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Το Τελωνείου του Αεροδρομίου και το Τελωνείο Αθηνών, τα Τελωνεία εισαγωγών – Πειραιά αλλά και οι 
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ενεργοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές εξυπηρέτησης του πολίτη.
Μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου», οι συναλλασσόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους, αφού 
ταυτοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά τα αιτήματά τους 
προς την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, με δομημένο τρόπο.
Με δελτίο τύπου η ΑΑΔΕ ενημέρωση για την έναρξη ψηφιακών λειτουργειών και χρήση  στον ακόλουθο 
ιστότοπο  myaade.gov.gr

Ακολουθείστε τις ενημερώσεις που σας ενδιαφέρουν
 στον ιστότοπο του Λογιστικού γραφείου Ev-Taxis
 Χρυσούλη Άννα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής στρατολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καλούνται τα 
αγόρια που έχουν γεννηθεί το 2005 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, σε κατάθεση Δελτίου Απογραφής από την 02 Ιανουαρίου 2023 και έως τέλος Μαρτίου.
Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
α. Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση 
κωδικών taxisnet, 
https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/apographe/katathese-deltiou-apographes-strateusimon
Σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες
 https://www.stratologia.gr/sites/default/files/manualApografis.pdf
β. Προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), 
για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο 
εξωτερικό.
Σημαντικό Tip :
Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 2, πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα 
απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή 
τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές μελλοντικές γι 
αυτούς συνέπειες (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές 
κλπ).

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΙΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ 2005

  
  
Διαθέσιμες τελωνειακές διαδικασίες σε  ψηφιακή υποβολή του αιτήματος καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά αλλά και ενημέρωση στο κινητό του συναλλασόμενου θα δέχονται τα πρώτα 20 Τελωνεία 
της Ελλάδος που εντάσσονται στις ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Το Τελωνείου του Αεροδρομίου και το Τελωνείο Αθηνών, τα Τελωνεία εισαγωγών – Πειραιά αλλά και οι 
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ενεργοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές εξυπηρέτησης του πολίτη.
Μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου», οι συναλλασσόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους, αφού 
ταυτοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά τα αιτήματά τους 
προς την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, με δομημένο τρόπο.
Με δελτίο τύπου η ΑΑΔΕ ενημέρωση για την έναρξη ψηφιακών λειτουργειών και χρήση  στον ακόλουθο 
ιστότοπο  myaade.gov.gr

Προτείνουμε η εξόφληση να γίνει με ηλεκτρονική πληρωμή στο σύστημα των τραπεζών (e-banking), που 
υποστηρίζεται από όλες τις τράπεζες ή με πληρωμή κάρτας (χρεωστικής ή πιστωτικής).Και οι δύο τρόποι 
έχουν άμεσα διαθέσιμο το παράβολο χωρίς να καθυστερεί καθόλου η εξαργύρωσή του.
Με πληρωμή στα ΕΛΤΑ είναι διαθέσιμη η εξαργύρωση σε 1 έως 2 ημέρες.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης γίνεται από την αστυνομία με την επιβεβαίωση των εξοφλημένων 
παραβόλων και σφραγίζεται το μπλοκάκι της άδειας κυκλοφορίας του ενδιαφερόμενου, αφού 
προσκομιστούν τα προαναφερθέντα έγγραφα.
Προτρέπουμε για τον έγκαιρο προγραμματισμού ραντεβού προς αποφυγή συγχρωτισμού στο τέλος του 1
ου τριμήνου 2023.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Η διαδικασία βήμα βήμα:
Για να μεταφορθείτε στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ
πατήστε στο link: ΑΑΔΕ (aade.gr)

Έκδοση του παραβόλου με κωδικό 1789

Χωριστή έκδοση παραβόλου με κωδικό  6193
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Ήμουν με έναν φορολογικό κάτοικο εξωτερικού, που ήρθε στην Ελλάδα έχοντας αναλάβει 
κάποια έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. 
Συζητώντας, μου λέει «εδώ στην Ελλάδα δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στην διαδικασία». 
«Σωστά το καταλάβατε», του απαντώ, «τις αντιμετωπίζουμε με θρησκευτική ευλάβεια». 
«Ακριβώς!» απαντά ενθουσιασμένος που τον κατάλαβα «οι διαδικασίες υπάρχουν για να μας 
εξυπηρετούν, όχι για να τις υπηρετούμε».

Έχουμε όμως εθιστεί τόσο πολύ σε αυτήν την μεταφυσική αντίληψη νομοθέτησης των 
διαδικασιών, που δεν μας κάνει πια εντύπωση. 
Π.χ. ο αντικαπνιστικός νόμος. Σκοπός του νόμου είναι να μην επιβαρύνει πολίτες με παθητικό 
κάπνισμα. Ορίστηκαν οι ελεγκτές. Ορίστηκε και η διαδικασία. Θα πρέπει κάθε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχει ένα βιβλίο «καπνιστών» ούτως ώστε όταν έρχεται ο 
έλεγχος, να σημειώνει τυχόν ευρήματα. Η μη ύπαρξη αυτού του βιβλίου, επισύρει 1.000 ευρώ 
πρόστιμο για την επιχείρηση. 
Προσοχή: όχι αν καπνίζουν οι πελάτες. Αν η επιχείρηση δεν έχει το βιβλίο. Πρόσφατα 
επιβλήθηκε το πρόστιμο αυτό σε ένα κατάστημα που πουλούσε ντόνατς. Το κατάστημα αυτό 
όχι μόνο δεν είχε χώρο για καθήμενους, οι πελάτες δεν έμπαιναν καν στο κατάστημα, 
στέκονταν στο πεζοδρόμιο. «Δεν ξέρω τι λέτε» ισχυρίστηκε ο ελεγκτής, «είστε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος».

ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 
ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Όλη αυτή η θρησκευτική προσήλωση στις διαδικασίες, χωρίς την παραμικρή κριτική σκέψη 
στο κατά πόσο εξυπηρετούν το ζητούμενο, μας έχει εκπαιδεύσει να φοβόμαστε την νομιμότητα 
και να θεωρούμε την επιβολή της τιμωρία.
Ακόμα και διαδικασίες που έχουν φτιαχτεί με σκοπό να μας διευκολύνουν, τις 
αντιμετωπίζουμε με φόβο. 

Π.χ. η προσυμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ με τα δεδομένα από τα My Data. 
Είναι μια δυνατότητα που μας δίνει το σύστημα, για να μας διευκολύνει στην περίπτωση που 
πράγματι συμφωνεί. Και όμως, από πολλούς συναδέλφους αντιμετωπίζεται με φόβο, ότι η μη 
συμφωνία της προσυμπληρωμένης δήλωσης με τα βιβλία, είναι κάτι κακό.
Δεν αδικώ όμως τους συναδέλφους. 
Τα ίδια τα My Data αντί να προβληθούν ως προς τις δυνατότητες που έχουν στην ανταλλαγή των 
παραστατικών μεταξύ των συναλλασσόμενων, εξακολουθούν να προβάλλονται ως επιπλέον 
υποχρέωση των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα όλοι να φοβούνται, όχι αν έχουν εκδώσει 
σωστά το παραστατικό και αν έχουν αποδώσει σωστά τον φόρο, αλλά αν το σύστημά τους έχει 
κάνει σωστή διαβίβαση. 
Είναι θέμα νοοτροπίας. Και είναι σοβαρό. 
Γιατί η νομοθεσία και οι διαδικασίες, απευθύνονται σε ανθρώπους. Όχι σε ρομπότ. 
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ΈΦΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 ΓΥΝΑΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Πόσα όνειρα έκανα όταν τελείωσα το σχολείο και ήρθα αμέσως για δουλειά στο γραφείο που 
είχα περάσει σχεδόν όλη την εφηβεία μου!
 Στα 18 λοιπόν και αφού με τόση χαρά πέρασα στις πανελλήνιες εξετάσεις ξεκίνησα να κάνω 
αυτό που αγαπούσα και να το σπουδάζω κιόλας..
Τότε  ήταν η εποχή του καρμπόν και  της καρφίτσας ,η εποχή που μάζευες  τόνους δηλώσεων,  
τους άφηνες στην εφορία μαζί με λίγο κουβεντούλα και υπομονή και έπαιρνες έτοιμες και 
διορθωμένες τις δηλώσεις σου πίσω .
Η εποχή της εκκαθαριστικής που είχε προθεσμία, αλλά και πάλι δεν σε άγχωνε, δεν είχες τόσα 
πολλά στο μυαλό σου και διαφορετικά πράγματα να χειριστείς .Περνώντας τα χρόνια ήρθε η 
στιγμή που ήμουν έτοιμη να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια και τότε ξεκίνησε το μαρτύριο για 
εμένα ,τότε κατάλαβα ότι το επάγγελμα που τόσο αγάπησα με άδειασε ,δεν με σεβάστηκε και 
το κυριότερο μου άνοιγε την πόρτα να φύγω… 
Με πολλές δυσκολίες ,άγχη ,είχε ήδη αρχίζει να αλλάζει  και η ποιότητα στον τρόπο εργασίας 
μας η δουλειά  γινόταν  πιο απαιτητική..
Το 2009 τον Ιανουάριο γέννησα το πρώτο μου παιδάκι, ενώ σε όλη  την διάρκεια της 
εγκυμοσύνης η δουλειά ακατάπαυστη ,πρωί απόγευμα ,μεσημέρι ακόμη και βράδια.. 
Τα προβλήματα υγείας πολλά ,ενέσεις ινσουλίνης ,ενέσεις ηπαρίνης  άγχος αν θα προλάβω την 
δουλειά  και φόβος αν θα πάνε όλα καλά με την γέννα..
Από το γραφείο στο μαιευτήριο και από μαιευτήριο στο γραφείο έτσι ήταν η ζωή μου για 2 
χρόνια.. 
 Τώρα ξεκινούν τα καλυτέρα γιατί γρηγορά γέννησα και το δεύτερο παιδάκι μου με τα ίδια 
θέματα υγείας χωρίς καμία άδεια, χωρίς να κάτσω ούτε μια μέρα , άλλωστε υπάρχει ασθένεια 
λογιστή;
Όλα αυτά τα χρόνια τα παιδιά μεγάλωσαν στο γραφείο έπαιζαν, κοιμόντουσαν, έτρωγαν, 
σήκωναν τηλέφωνα  για να με βοηθήσουν.  
Μετέπειτα ήρθαν και πιο δύσκολες εποχές , να λήγουν οι δηλώσεις τέλος Αυγούστου  (γιατί ως 
γνωστόν ποιος λογιστής θέλει να κάνει διακοπές τον Αύγουστο ;)και κανείς να μην σέβεται το 
παιδί μου, την οικογένεια μου, το παιδί του κάθε λογιστή που περιμένει να τον δει 10 μέρες  να 
κάνουν 10 μπάνια..

Εποχές covid που δουλεύαμε  με 4 παιδιά στο γραφείο ,ένα σωρό πράγματα και βάρη στην 
πλάτη μας με ακατάπαυστα τηλέφωνα, νέα μέτρα,  κάθε μια ώρα νέοι εγκύκλιοι και να που 
άκουσα κάπου να στηρίξουμε την οικονομία οι λογιστές ,πόσο άδικο, ποτέ  κάνεις από όλους 
αυτούς δεν στήριξε εμένα όταν είχα ανάγκη, ούτε την μαργαρίτα..
 Την Όλγα ,  την Ελίνα και πόσες άλλες γυναίκες που σχεδόν γέννησαν μέσα στο γραφείο τους..  
Ξέρω πολλούς συναδέλφους με προβλήματα υγείας που  είναι κάθε μέρα στα γραφεία τους, 
δεν μπορούν να λείψουν γιατί κάθε μέρα κάτι λήγει από  υποχρεώσεις ,γιατί δεν έχει θεσπιστεί 
η «ασθένεια λογιστή», δεν υπάρχει πρόνοια από το κράτος , είναι το μόνο επάγγελμα διεθνώς 
που αν αρρωστήσεις θα πληρώσεις και πρόστιμο ή κάποιος από τους πελάτες -συνεργάτες σου 
θα σε αδειάσει γιατί δεν του έφτιαξες κάποιο επίδομα..  
Πάντα είχα την απορία γιατί ο εκάστοτε υπουργός ,ή το οικονομικό επιμελητήριο δεν στηρίζει  
το αυτονόητο.. 
Την ασθένεια λογιστή…
Γιατί πρέπει να πεθάνουμε πάνω στα γραφεία μας μη χάσουμε κάποια ημερομηνία ή κάποιο 
επίδομα,  γιατί να μην μπορώ να χαρώ την εγκυμοσύνη μου, το μεγαλείο της γέννας των 
παιδιών μου ?
Παρόλα αυτά  αρνούμαι να μισήσω αυτή την δουλειά ,συνεχίζω να την αγαπάω ίσως  όχι όπως 
τότε το  μακρινό 1997,  την αγαπάω   με έναν άλλο τρόπο  πιο ώριμο πλέον ,μπορεί και να 
τρέφω ελπίδες ότι κάτι θα αλλάξει στο κλάδο μας, από την άλλη ίσως είναι η ανάγκη μου να 
βοηθήσω και ας ξέρω ότι  κανείς δεν θα βοηθήσει εμένα και  όλους τους συνάδελφους μου 
από τους άμεσα εμπλεκομένους 
Έμπρακτα δείχνουμε αλληλεγγύη ο ένας στον άλλο σε μια δύσκολη στιγμή ,  και κάπως έτσι 
νοιώθουμε μια μικρή ασφάλεια, για να συνεχίσουμε την μάχη  σε έναν αγώνα που μας ρίξανε 
χωρίς όπλα !
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ΟΛΓΑ ΜΗΤΣΙΩΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ

Αρχές Μάρτιου 2023 υπολογίζετε να ανοίξει η εφαρμογή ώστε  γίνουν οι αιτήσεις για το 
επίδομα τεκνού Α21 σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΑ.
Το επίδομα παιδιού χορηγείται, κατόπιν αίτησης, στις κατηγορίες προσώπων εφόσον 
διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια και τα εξαρτώμενα τέκνα τους 
βρίσκονται στην Ελλάδα.
Οι Έλληνες πολίτες, οι Ομογενείς αλλοδαποί, οι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, οι πολίτες 
χωρών που ανήκουν στον Ε.Ο.Χ, οι πολίτες τρίτων χωρών ή πολίτες που τους έχει χορηγηθεί 
το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας ή παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 
απαιτείται να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία 5 έτη πριν 
την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος. Oι πολίτες άλλων κρατών , πλην 
των παραπάνω περιπτώσεων απαιτείται να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική 
Επικράτεια τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης Α21.
Μια οικογένεια που αποκτά τέκνο εντός του τρέχοντος έτους δικαιούται επίδομα παιδιού από 
τον επόμενο μήνα της γέννησης του και μπορεί να υποβάλει αίτηση. Τέκνο γεννημένο τον 
Δεκέμβριο, δεν δικαιούται επίδομα για το τρέχον έτος, ακόμα και εάν η αίτηση υποβληθεί το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου έτους.

Πώς υπολογίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού
Για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετράται το συνολικό, 
πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ 
φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των 
επιδομάτων που δεν προσμετρούνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της 
οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση Α21 και διαθέτουν ΑΦΜ με υποχρέωση υποβολής 
φορολογικής δήλωσης (άρθρο 214 του ν.4512/2018). Ο υπολογισμός γίνεται κάθε φορά από 
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τα στοιχεία αντλούνται από την 
ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Παιδιού (Α21), αυτόματα. Το ποσό που ανακτάται 
μέσω της διαλειτουργικότητας των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων (της ΑΑΔΕ και του Α21), 
είναι συνολικό και προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους εισοδημάτων όλων των ΑΦΜ 
που συμμετέχουν στην αίτηση, χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή προέλευσης των 
εισοδημάτων αυτών ή το μέλος της οικογένειας στο οποίο αντιστοιχούν.

Ο ΟΠΕΚΑ, έχοντας δεχτεί πολλά ερωτήματα ως προς ορισμένες παραμέτρους του Επιδόματος 
Παιδιού και θέλοντας να διευκολύνει τους πολίτες στη διαδικασία συμπλήρωσης σωστά της 
αίτησή τους, θεώρησε χρήσιμο να συγκεντρώσει και να αναδείξει βασικές ερωταπαντήσεις.

Το παιδί μου τέλειωσε το Λύκειο πέρυσι και το τρέχον έτος είναι φοιτητής ή σπουδαστής, το παιδί 
αυτό θεωρείται εξαρτώμενο τέκνο το τρέχον έτος για να λάβω επίδομα;
Το παιδί αυτό θεωρείται εξαρτώμενο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους 
έναρξης των σπουδών.
Παιδί που πήρε μεταγραφή εντός του τρέχοντος έτους θεωρείτε εξαρτώμενο τέκνο;
Τα παιδιά από μετεγγραφή θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 
καταχωρηθεί ο αριθμός της προηγούμενης ακαδημαϊκής ταυτότητας καθώς και της νέας στα 
σχετικά πεδία της πλατφόρμας.
Θεωρείται εξαρτώμενο παιδί άνω των 19 ετών το οποίο είναι μαθητής σε ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ;
Όχι δεν θεωρείται εξαρτώμενο τέκνο για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού.
Η σύνταξη αναπηρίας που λαμβάνω προσμετρείται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα;
Η σύνταξη αναπηρίας προσμετρείται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ενώ τα προνοιακά 
επιδόματα αναπηρίας δεν προσμετρούνται.

ΟΠΕΚΑ - 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Α21

Η άδεια παραμονής μου έληξε εντός του έτους και το επίδομα παιδιού διακόπηκε. Τι πρέπει να 
κάνω;
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η νέα άδεια διαμονής έχετε τη δυνατότητα να επισυνάψετε την 
ισχύουσα άδεια διαμονής και το επίδομα παιδιού θα σας χορηγηθεί μόνο όταν ελεγχθεί, από 
εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΠΕΚΑ. (Προσοχή: από την επισυναπτόμενη άδεια πρέπει να 
προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και η διάρκεια της άδειας, κατά τρόπο 
ευανάγνωστο.
Υπέβαλα την αίτηση Α21 και μου βγάζει επισήμανση ότι δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί το 
συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Τι σημαίνει αυτό;
Ελέγξετε αν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1 από τα μέλη της 
οικογένειας που αναφέρονται στο Α21 και υποχρεούνται στην υποβολή της ή εφόσον έχουν 
υποβληθεί, ελέγξετε αν έχουν εκκαθαριστεί από την ΑΑΔΕ.
Πήρα τις πρώτες διμηνιαίες δόσεις του 2022 και μετά την υποβολή του φετινού Ε1 δεν 
δικαιούμαι επίδομα παιδιού. Πώς μπορώ να επιστρέψω το ποσό που εισέπραξα;
Η/οι χορηγηθείσα/ες δόση/εις θεωρείται/ούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και θα 
πρέπει να επιστραφεί/ουν στον ΟΠΕΚΑ (Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού GR 78 0171 0170 
0060 1703 0022 477), με πλήρη αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του ΑΦΜ σας και του νομού 
κατοικίας σας. Αντίγραφο του παραστατικού – καταθετηρίου, πρέπει να σταλεί στον ΟΠΕΚΑ. 
Στοιχεία επικοινωνίας ανά Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ θα βρείτε στην σελίδα της 
Επικοινωνίας της εφαρμογής.
Τι μπορώ να κάνω για να μου καταβληθεί το επίδομα παιδιού για τα προηγούμενα χρόνια;
Υπεύθυνη δήλωση στον οπεκα που να αναφέρει ότι
Λόγω άγνοιας δεν είχα υποβάλει σχετική αίτηση Α21. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης Α21 
για προηγούμενα χρόνια έχει λήξει και δεν μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση.
Πού κάνετε αίτηση για το επίδομα παιδιού
Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 στον εξής 
σύνδεσμο: https://www.idika.gr/epidomapaidiou.
Βήμα-βήμα η αίτηση
Μπορείτε να ενημερωθείτε αν είστε δικαιούχοι για το επίδομα παιδιού, ακολουθώντας τα 
παρακάτω επτά βήματα:
Βήμα 1 – Υποβολή Ε1 και αίτησης Α21: Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων 
τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 του έτους 2022 και σύμφωνα με την τελευταία 
εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Προκειμένου όμως οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το 
σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2022 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνιστάται η υποβολή δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2021). Η πληρωμή της δόσης του επιδόματος 
παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, 
θα περιλάβει μόνο όσους αιτούντες έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος 
έτους.
 Βήμα 2 – Είσοδος Μπαίνετε στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TaxisNet πατώντας το link 
που ακολουθεί μετά τις οδηγίες. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να 
επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που 
απαιτούνται, δηλαδή τα δικά σας, του/της συζύγου ή του αντισυμβαλόμενου στο σύμφωνο 
συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων σας.
Βήμα 3 – Συναίνεση Μετά την είσοδο, θα εμφανισθεί φόρμα όπου θα πρέπει να επιλέξετε την 
τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση. Οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγουν 
τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου. Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο που αφορά τη 
Συναίνεση για το Επίδομα Παιδιού και πατήστε [Συναίνεση] (για την έναρξη συμπλήρωσης και 
υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης επιδόματος παιδιού Α21).
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Βήμα 4 – Συμπλήρωση Αίτησης Η αίτηση επιδόματος παιδιού θα περιέχει 
προ-συμπληρωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας σας. Κάποια 
από τα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς, όπως στοιχεία ταυτότητας, 
στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίο είστε δικαιούχος ή 
συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος.
Βήμα 5 – Σύνθεση Οικογένειας Η αίτηση επιδόματος παιδιού περιλαμβάνει πίνακα με τη 
σύνθεση της οικογένειας σας. Για κάποια μέλη μπορεί να απαιτηθεί η συμπλήρωση 
πρόσθετων στοιχείων, όπως πχ. στοιχεία φοιτητή. Πατώντας [Αλλαγή Στοιχείων] θα 
κατευθυνθείτε στη φόρμα στοιχείων του μέλους για το οποίο θα εισάγετε και θα 
καταχωρήσετε συμπληρωματικά στοιχεία. Αν κάποιο από τα τέκνα δεν πρέπει να συμμετέχει 
στην αίτηση, θα πρέπει να κάνετε διαγραφή τέκνου. Επιπροσθέτως, αν κάποιο μέλος δεν 
περιλαμβάνεται στην προ-συμπληρωμένη σύνθεση της οικογένειας σας, θα πρέπει να 
πραγματοποιήσετε προσθήκη τέκνου. Στην ίδια λίστα υπάρχει σχετική ενημέρωση δίπλα στο 
όνομα του ατόμου που τυχόν χρειάζεται να συναινέσει για το επίδομα. Για την συναίνεση του 
απαιτείται η σύνδεση στην εφαρμογή με τα δικά του στοιχεία TaxisNet.
Βήμα 6 – Επισημάνσεις & Δικαιολογητικά Κατά την αποθήκευση ή την υποβολή της αίτησης, 
η εφαρμογή ενδέχεται να εμφανίσει στο κάτω μέρος της φόρμας επισημάνσεις με σημαντικές 
πληροφορίες που αφορούν την αίτηση. Μπορεί να σας ζητηθεί να επισυνάψετε 
δικαιολογητικά που αφορούν εσάς ή κάποιο προστατευόμενο μέλος. Κάποια από τα 
δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της αίτησης επιδόματος παιδιού.
Βήμα 7 – Καταχώρηση και Υποβολή Στο κάτω μέρος της αίτησης μπορείτε να πατήσετε 
[Αποθήκευση] ή [Υποβολή]. Με την αποθήκευση, η αίτηση καταχωρείται προσωρινά στο 
σύστημα και μπορείτε να επανέλθετε αργότερα μία ή περισσότερες φορές για να 
συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία των μελών ή και να επισυνάψετε δικαιολογητικά που 
μπορεί να απαιτηθούν. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατή η 
τροποποίηση της. Ο έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ 
μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι η μη οριστικοποιημένη αίτηση 
δεν θεωρείται υποβληθείσα.
Τα χρήματα που λαμβανουν οι δικαιούχοι:
Οικογένειες με δύο γονείς
Παραδείγματα:

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ: Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 28.000 ευρώ / 2= 
14.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56 ευρώ επίδομα το 
μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας 
είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 26.000 ευρώ / 1,75= 14.857 ευρώ. Άρα 
η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28 ευρώ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας 
είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 18.800€ / 2= 9.400 ευρώ . Άρα η 
οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84 ευρώ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας 
είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 13.000 ευρώ / 2,25 = 
5.777€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280 ευρώ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ: Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000 ευρώ / 2= 
6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140 ευρώ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 14.500 ευρώ: Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 14.500 
ευρώ 2,5 = 5.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 420 ευρώ το 
μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας 
είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 24.500 ευρώ / 2,5 = 
9.800 ευρώ. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 252 ευρώ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ: Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 = 2,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 
27.000€ / 2,75 = 9.818€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 336 ευρώ το 
μήνα.

Μονογονεϊκές οικογένειες
Παραδείγματα

Μονογονεικές οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ : Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000 ευρώ / 2= 6.000 
ευρώ . Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280 ευρώ το μήνα.

Μονογονεικές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ : Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 9.000 ευρώ / 1,5= 6.000 ευρώ. 
Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 70 ευρώ το μήνα.

Μονογονεικές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ : Η κλίμακα ισοδυναμίας της 
οικογένειας είναι : 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 10.500 ευρώ / 1,75= 6.000 
ευρώ . Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140 ευρώ το μήνα.
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Ρύθμιση Οφειλών: Είναι η δικαιοπραξία που καταρτίζεται μεταξύ του Οφειλέτη και του 
Δανειστή που έχει ως αντικείμενο την ρύθμιση των Ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οφειλέτη 
με σκοπό την οριστική αποπληρωμή τους.

>Τι έχει συμβεί όλα αυτά το χρόνια – Ιστορική Αναδρομή
Θα δώσουμε μία μικρή εικόνα για το τι έχει συμβεί όλα αυτά το χρόνια στην χώρα μας. Ας 
τα πάρουμε με την σειρά.
Ξεκινάμε με τις περαιώσεις χρήσεων που εφαρμόστηκαν πριν από 20 χρόνια. Η πρώτη 
καταγεγραμμένη περαίωση πραγματοποιήθηκε το 1978 από τον τότε Υπουργό 
Οικονομικών Αθανάσιο Κανελλόπουλο και διήρκεσε μέχρι την 31η Απριλίου 1981 ύστερα 
από συνεχείς παρατάσεις. Το 1988 με την εγκύκλιο ΠΟΛ 670 δόθηκε η δυνατότητα στους 
επιτηδευματίες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους από τον Υπουργό Οικονομικών Δημήτρη 
Τσοβόλα. Τον Μάρτιο του 1991 με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη 
Παλαιοκρασσά (Ν.2008/11-2-1992) δόθηκε η δυνατότητα περαίωσης σε όλες τις εταιρείες, 
ανεξαρτήτως τζίρου, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών, μέχρι την 31η Μαΐου 1991. 
Η επόμενη περαίωση έγινε το 1994 με όριο τα 3 δις δραχμές με τον Ν.2198/1994 από τον 
Υπουργό Οικονομικών Αλέκο Παπαδόπουλο και με διευκρινιστικές ΠΟΛ 1099 και 
1157/1994. Μάλιστα, το 2005 η συγκεκριμένη κρίθηκε αντισυνταγματική από την Ολομέλεια 
του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού καθόριζε τις φορολογικές υποχρεώσεις ορισμένων 
πολιτών με ειδικό τρόπο. Παρά την ακύρωση της απόφασης, όλες οι υποθέσεις 
θεωρήθηκαν περαιωμένες. 
Στη συνέχεια για ένα μεγάλο διάστημα οι επιχειρήσεις λειτούργησαν χωρίς ευνοϊκές 
διατάξεις. Έτσι φτάνουμε στο 2002 όπου δόθηκε η δυνατότητα για περαίωση με την ΠΟΛ 
1155 από τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Φωτιάδη. Αυτή η περαίωση 
αφορούμε μόνο επαγγελματίες με βιβλία ‘Α ή ΄Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Το όριο υπαγωγής 
ήταν 75 εκατομμύρια δραχμές. Η συγκεκριμένη περαίωση έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 
2002. Δεν συμπεριελάμβανε τις λοιπές φορολογίες, άρα οι επιτηδευματίες θα έπρεπε να 
διατηρούν τα βιβλία τους σε περίπτωση προσωρινού ελέγχου. Η επόμενη μαζική περαίωση 
έγινε με τον Ν.3259/2004 από τον Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Αλογοσκούφη. Στη 
ρύθμιση αυτή τέθηκε το όριο των 8,804,000 ευρώ (3 δις δραχμές) για την υπαγωγή στην 
περαίωση. Σε αυτή την περαίωση συμπεριελήφθησαν και οι λοιπές φορολογίες. 
Διευκρινιστικές οδηγίες δόθηκαν με τις ΠΟΛ.1027, 1105, 1082/2005 και με ημερομηνία 
λήξης τον Σεπτέμβριο του 2005,
Η τελευταία περαίωση πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα με τον 
Ν.3679/2008 πάλι με Υπουργό Οικονομικών τον Γεώργιο Αλογοσκούφη. Η διαδικασία 
ακολούθησε τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1130 η οποία εξαιρούσε τις επιχειρήσεις 
με τζίρο άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της περαίωσης 
έπρεπε να εκδοθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα. Το 2008 ήταν η πρώτη χρονιά έκδοσης των 
Σημειωμάτων από την ΓΓΠΣ.
Η περαίωση θεωρήθηκε πανάκεια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις εταιρείες, αλλά 
πολλές φορές το αποτέλεσμα της περαίωσης δεν ήταν προς όφελός τους. Μια τέτοια 
περίπτωση ήταν όταν η εταιρεία παρουσίαζε πραγματικές ζημιές στις χρήσεις αυτές, τις 
οποίες δεν μπορούσε να μεταφέρει στις επόμενες χρήσεις. Επίσης, ήταν άδικο για τους 
συνεπείς φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που «έκοβαν» αυτά που έπρεπε, όμως από 
τον φόβο του ελέγχου αναγκάζονταν να «περαιώσουν».
Από την μόδα των περαιώσεων των ανέλεγκτων χρήσεων, οι Κυβερνήσεις πέρασαν στις 
ρυθμίσεις οφειλών. Την περίοδο των «μνημονίων» οι θεσμοί δήλωναν αντίθετοι σε τέτοιου 
τύπου πρακτικές.
 Ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια η φοροδιαφυγή γιγαντώθηκε, με αποτέλεσμα τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη προς το Δημόσιο από τα 34 δις ευρώ το 2010 να φτάσουν σήμερα στα 113 δις ευρώ.

ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ά ΤΑΞΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ: ΜΙΑ ΠΙΚΡΗ ΚΑΙ ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ 

Για την ιστορία οι πρώτες ρυθμίσεις οφειλών έγιναν το 2013 με Υπουργό Οικονομικών των 
Γιώργο Στουρνάρα. Ήταν μια ρύθμιση σε συνεργασία με τους θεσμούς με κριτήρια. 
Συνεχίστηκαν το 2015 με την τότε Υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη που θέσπισε 
ρύθμιση 100 δόσεων. Λίγα χρόνια αργότερα ρύθμιση 120 δόσεων θέσπισε η τότε 
Υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.
Τον Σεπτέμβριο του 2021 δόθηκε η δυνατότητα να επανενταχτούν στις ρυθμίσεις 100 ή 120 
δόσεων, φορολογούμενοι που επλήγησαν από την πανδημία. Το 2022 θεσπίστηκε νέα 
ρύθμιση 36 έως 72 δόσεων. 

>Τι αναμένεται ως προς το θέμα των ρυθμίσεων – Οι τελευταίες αλλαγές
Ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους που τους πνίγουν τα χρέη προς την 
εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και απειλούνται με κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών και 
άλλων εισοδημάτων αλλά και πλειστηριασμούς ακινήτων αποτελεί το νέο πλέγμα 
ρυθμίσεων που ενεργοποιεί η κυβέρνηση.
Νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν  μία νέα  ευκαιρία να κλείσουν τους ανοιχτούς 
λογαριασμούς τακτοποιώντας παλαιές και νέες οφειλές σε πολλές μηνιαίες δόσεις οι οποίες 
υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσουν τις 72 ή και τις 120. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να 
ξεκινήσουν τον Απρίλιο 2023. Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι έχουν τις εξής επιλογές:

1.Εξωδικαστικός μηχανισμός
Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς 
εφορίες, Ταμεία, επιχειρήσεις, τράπεζες κ.τ.λ. με βασική προϋπόθεση το ελάχιστο ποσό 
χρεών να είναι 10.000 ευρώ σε έως 420 δόσεις.
Μέσω των αιτήσεων στην πλατφόρμα και με ηλεκτρονική διαδικασία χωρίς προσφυγή στα 
δικαστήρια φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές προς τράπεζες, 
διαχειριστές δανείων και το Δημόσιο.
> Από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, 
για την πρόταση της ρύθμισης που μπορεί να διαρκέσει έως τρεις μήνες, παρέχεται στον 
οφειλέτη πλήρη προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, ακόμα και αν τελικά δεν 
υπάρξει συμφωνία.
> Αν οφειλέτης χρωστά σε πολλαπλούς πιστωτές και το 90% του συνολικού χρέους του 
ανήκει μόνο σε έναν ιδιώτη θεσμικό πιστωτή ή τα συνολικά του χρέη προς όλους τους 
θεσμικούς πιστωτές είναι μικρότερα από 10.000 ευρώ, τότε θα πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη 
του απευθείας με τους πιστωτές του, μέσω άλλων εργαλείων όπως:
>Για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο
Με αξιοποίηση των παγίων/εκτάκτων ρυθμίσεων της ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ αντίστοιχα.
>Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων
Με αξιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας
> Η παρούσα νομοθετική ρύθμιση που προωθείται από την κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα 
να ενταχθούν και άλλες οφειλές, όπως αυτές που αφορούν τους Δήμους. Ακόμη, ο 
οφειλέτης μπορεί να κάνει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό για μειωμένη οφειλή π.χ. 
για ένα στεγαστικό προς μία τράπεζα, κάτι το οποίο δεν επιτρεπόταν μέχρι τώρα.
> Το όριο της οφειλής προς  ρύθμιση για ένταξη στον εξωδικαστικό, είτε για έναν πιστωτή 
είτε για πολλούς, παραμένει άνω των 10.000 ευρώ.
> Καταργείται η ποινή προεξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο και μειώνεται το 
επιτόκιο ρύθμισης στο 3%, ενώ θα αφαιρούνται οι τόκοι που αντιστοιχούν σε υπολειπόμενες 
δόσεις. Προβλέπεται επίσης διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων ή ακόμα και της βασικής 
οφειλής.
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> Με τη χρήση του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης, μπορεί πλέον και ενήμερος 
δανειολήπτης να ενημερωθεί για τον βαθμό επικινδυνότητας να καταστεί ληξιπρόθεσμος, 
ούτως ώστε να συζητήσει άμεσα με την τράπεζα τροποποίηση των δόσεων. Εάν αυτό δεν 
καταστεί δυνατό ή το δάνειο έχει γίνει ήδη κόκκινο, τότε μπορεί να υποβάλει αίτηση στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό και να ζητήσει ρύθμιση.
> Η ρύθμιση δύναται να προβλέπει μερική διαγραφή οφειλών. Οι προϋποθέσεις είναι να 
αποδειχθεί η αδυναμία και η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη και των  
συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής. Προς τις 
τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων η διαγραφή μπορεί να φτάσει έως 80% επί της 
βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων. Τα ποσοστά προς το Δημόσιο είναι 
έως 75% επί της βασικής οφειλής.
> Με τη μερική διαγραφή το υπόλοιπο χρέος δύναται να ρυθμιστεί σε ένα μακροχρόνιο 
πλάνο αποπληρωμής:

δύναται να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις. 

ρυθμιστούν σε έως 420 δόσεις για οφειλές φυσικών προσώπων και σε 180 δόσεις για 
οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από 
ειδικά προνόμια.

2.Πάγια ρύθμιση 24 έως 48 δόσεων
Αφορά παλαιές και τρέχουσες οφειλές χωρίς να τίθενται εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια. Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν  ακόμα και πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες, 
Τακτικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος,ΕΝΦΙΑ) ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις. Προσοχή 
όμως, γιατί όσο αυξάνονται οι δόσεις τόσο αυξάνεται και το επιτόκιο. Αυτό σημαίνει ότι αν 
κάποιος ρυθμίσει την οφειλή τους σε έως 12 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται σε 4,37% 
, ενώ για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο ανεβαίνει 
στο 5,87% . Επίσης σε 25 έως 48 δόσεις με επιτόκιο 5,87% ετησίως μπορούν να ενταχτούν 
εκτάκτως οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων όπως π.χ.  φόροι κληρονομιάς, πρόστιμα, 
τόκοι, προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν ύστερα από ελέγχους.

>Αναβίωση 120 δόσεων
Όσοι έχασαν την παλιά ρύθμιση έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να επανενταχθούν 
με την υποβολή αίτησης μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις. Οι 
δόσεις που χάθηκαν θα "κολλήσουν" στο τέλος της ρύθμισης. Αν ο οφειλέτης έχει και άλλες 
αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές π.χ. απλήρωτες οφειλές από φόρο εισοδήματος 2022 ή 
ΕΝΦΙΑ 2022, υποχρεούται να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση 24 δόσεων ή  48 δόσεων (για 
έκτακτες οφειλές) μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία επικύρωσης της 
αναβίωσης της ρύθμιση των 120 δόσεων.  Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται σε 3%.

 

 

 3. Αναβίωση 36 ή 72 δόσεων
Για να "ανοίξει" ξανά η ρύθμιση των χρεών της πανδημίας σε όσους την έχασαν έως την 1η 
Φεβρουαρίου 2023 θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 
καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις. Αν υπάρχουν και άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, υποχρεωτικά εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων μέσα σε έναν 
μήνα από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθμισης. Οι 36 δόσεις είναι 
άτοκες και οι 37 έως 72 δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 2,5%.

4.Νέα έκτακτη ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων
Αφορά όσους την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ 
ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον είχαν 
τέτοιες ρυθμίσεις. Υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η 
Νοεμβρίου 2021. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. Οι δόσεις 
είναι έντοκες. Για όσους επιλέξουν 3 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% ενώ για όσους 
εξοφλήσουν την οφειλή σε 72 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,87%. Με την ένταξη στη 
ρύθμιση ισχύουν τα ευεργετήματα που είχε και η ρύθμιση των 120 δόσεων (αποδέσμευση 
τραπεζικών λογαριασμών).

5. Από την πάγια ρύθμιση στις 36 έως 72 δόσεις
Συνεπείς φορολογούμενοι που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από την 1η 
Νοεμβρίου 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια 
ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων έχουν τη δυνατότητα να υπαγάγουν και αυτές στη νέα ρύθμιση 
των 36 ή 72 δόσεων. Επίσης, αν από την 1η Νοεμβρίου 2021 υφίστανται ρυθμισμένες 
οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων η οποία μεταγενέστερα χάθηκε και 
βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές δύναται 
να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και ταυτόχρονα, εντός μηνός από την 
υπαγωγή των νέων οφειλών στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, οι οφειλές της πάγιας 
που χάθηκαν υποχρεωτικά εντάσσονται εκ νέου στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Σχόλιο
Γενικά οι ρυθμίσεις και οι κάθε είδους περαιώσεις ανέλεγκτων χρήσεων περνάνε ένα 
λανθασμένο μήνυμα στην κοινωνία. Το μήνυμα είναι ότι και να μην πληρώσεις τις οφειλές 
σου, κάτι θα κάνει το κράτος για εσένα και θα βρεθεί λύση. Το μήνυμα αυτό όμως είναι άδικο 
για τους συνεπείς φορολογούμενους που προσπαθούν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. 
Όμως σε αυτή την συγκυρία δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Μετά τα φρικτά χρόνια των 
μνημονίων, ήρθε η πανδημία και τώρα με την ενεργειακή κρίση τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα 
οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν «στριμωχτεί» πραγματικά. Έχουν «στεγνώσει» 
και πλέον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Τα χρέη διογκώνονται 
συνεχώς. Επομένως, δεν υπάρχει άλλη επιλογή για το κράτος. Πρέπει να μαζέψει χρήματα. Θα 
πρέπει όμως κάποια στιγμή να δικαιωθεί και ο συνεπής φορολογούμενος που πάντα 
πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Πρέπει να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη με την μετατόπιση 
των φορολογικών βαρών εκεί που πρέπει. Όσο ζούμε ελπίζουμε……
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ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

CONSULTANT HR 
ACHIEVE PERFORMANCE CONSULTING GROUP 

ProfileXT

Η επιλογή των λάθος ανθρώπων, κοστίζει. Έχει αρνητική επίδραση στο ηθικό των 
εργαζομένων, στην παραγωγικότητα και ακολούθως στα τελικά επιχειρηματικά 
αποτελέσματα. Το διαγνωστικό εργαλείο ProfileXT®, είναι το πιο κατάλληλο εργαλείο job-fit 
που σας βοηθά να επιλέξετε τους πιο ταιριαστούς υποψήφιους βάσει χαρακτηριστικών και 
αναγκών της επιχείρησής σας.
Είτε διεξάγετε την διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από απόσταση είτε δια ζώσης, το 
ProfileXT® δίνει στην επιχείρησή σας αντικειμενικά, αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα για να 
μπορέσετε να διακρίνετε και να επιλέξετε τελικά τους παραγωγικότερους και 
καταλληλότερους ανθρώπους για την θέση εργασίας που αναζητάτε. Με τους κατάλληλους 
ανθρώπους να έχουν αναπτύξει τη μέγιστη δυναμική τους στον ρόλο που κλήθηκαν να 
υπηρετήσουν, η επιχείρησή σας μπορεί πλέον να χτίσει και να διατηρήσει ένα υψηλής 
αποδοτικότητας ανθρώπινο δυναμικό που θα θριαμβεύσει σε αποτελέσματα.
Τι είναι όμως το εργαλείο PXT;
Σε μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός ατόμου, το PXT μετρά πόσο καλά ένας υποψήφιος 
ταιριάζει σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας σε έναν οργανισμό αξιολογώντας τρεις βασικούς 
τομείς που βοηθούν στην πρόβλεψη της μελλοντικής επαγγελματικής του επιτυχίας:
-Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς
-Ενδιαφέροντα
-Γνωστικές ικανότητες

Το εργαλείο PXT μπορεί να σας βοηθήσει να:
_Aποφύγετε επιπλέον κόστη απο λανθασμένες επιλογές υποψηφίων
_Μειώσετε το ποσοστό αποχωρήσεων εργαζομένων
_Aξιολογήσετε με συνέπεια τους υποψηφίους ελαττώνοντας την πιθανότητα μεροληψίας
_Βελτιώσετε την ικανοποίηση των εργαζομενων την αποδοτικότητά τους και την παραμονή 
τους (όταν χρησιμοποιείται π.χ. ως εργαλείο σε Succession Planning)
_Aνιχνεύσετε τυχόν κενά στα ταλέντα σας
_Εστιάσετε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζομένων σας

ΧΟΡΗΓΟΙ

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

*Πριν μπείτε στη διαδικασία να αξιολογήσετε έναν υποψήφιο για μια θέση εργασίας η ομάδα 
της Achieve Performance σας βοηθά να αναπτύξετε κάποια μοντέλα αποδοτικότητας σαν 
πρότυπα των θέσεων που θέλετε να καλύψετε. 
Ένα μοντέλο αποδοτικότητας είναι ένα σημείο αναφοράς που θα έχετε ώστε να συγκρίνετε 
κάθε φορά τα αποτελέσματα και το ποσοστό ανταπόκρισης από τον κάθε 
υποψήφιο/συμμετέχοντα στην αξιολόγηση.
Επιπλέον, το Profile XT σας υπογραμμίζει τις δυνάμεις του υποψηφίου καθώς και τις περιοχές 
που χρίζουν βελτίωσης. Σας παρέχει προτεινόμενες ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις που θα 
ακολουθήσουν  για να σας βοηθήσει να δώσετε βαρύτητα σε κάποια σημεία που χρειάζονται 
προσοχή στον κάθε υποψήφιο. Σας δίνει πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη από 100+ 
πρότυπα/μοντέλων αποδοτικότητας διάφορων ρόλων/θέσεων εργασίας.
Σας προσφέρει την μεθοδολογία και την βοήθεια (μέσω την στρατηγικών συνεργατών π.χ. 
(Achieve Performance) για την δημιουργία δικών σας προτύπων/μοντέλων αποδοτικότητας 
για τον ρόλο/θέση εργασίας που θέλετε να αποτυπώσετε εσείς. Σας δίνει την δυνατότητα για 
εξαγωγή πολλαπλών Reports χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Έχετε πρόσβαση σε Coaching 
Reports, Team Reports, Individual Reports, Selection Reports κ.α.

Είστε σίγουροι λοιπόν ότι επιλέγετε τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις 
εργασίας στην επιχείρησή σας σήμερα με τον σωστό τρόπο;
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