
 

Τεφχοσ 14ο, Ζτοσ 1ο 

 

Μινυμα προζδρου 
Αγαπθτζσ, αγαπθτοί, 

Τα μζτρα που ανακοίνωςε ο πρωκυπουργόσ ςτθ Θεςςαλονίκθ, αναμζνεται να 
δϊςουν ανάςα ςτθν αγορά. Θετικι ιταν και θ δζςμευςθ του πρωκυπουργοφ ότι θ 
κατάςταςθ κα επανεξετάηεται διαρκϊσ και ότι κα υπάρξει ενίςχυςθ ι διεφρυνςθ 
των μζτρων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. Ρζρα, όμωσ, από τισ ζκτακτεσ 
παρεμβάςεισ για τθ διαχείριςθ τθσ τρζχουςασ ςυγκυρίασ, ο επιχειρθματικόσ κόςμοσ 
περίμενε να ακοφςει ςτθ Θεςςαλονίκθ τθν εξαγγελία κάποιων, τουλάχιςτον, από τισ 
μακρόπνοεσ, μόνιμου χαρακτιρα μεταρρυκμίςεισ που ζχει ανάγκθ θ ελλθνικι 
οικονομία. Ρροφανϊσ, ςε μια περίοδο κρίςθσ, όπωσ αυτι που διανφουμε, οι 
προτεραιότθτεσ μεταβάλλονται. Ωςτόςο, θ επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ και ο 
αναπροςανατολιςμόσ του παραγωγικοφ τθσ μοντζλου, αποτελοφν εξίςου ςθμαντικά 
ηθτοφμενα, για τα οποία κα πρζπει να ανοίξει ζνασ γφροσ ςυηθτιςεων για τθν 
επόμενθ θμζρα.  

Στθν επόμενθ θμζρα και ςτθν ανάγκθ ενίςχυςθσ των διαφλων επικοινωνίασ και 
ενθμζρωςθσ των ςυναδζλφων αποςκοπεί θ νζα, ςφγχρονθ ιςτοςελίδα που 
απζκτθςε θ ΡΟΒΑΚΩ. Θα ικελα να επιςθμάνω τθν εργϊδθ προςπάκεια που 
κατζβαλε για τθ δθμιουργία του νζου διαδικτυακοφ τόπου τθσ Ομοςπονδίασ, το 
μζλοσ του ΔΣ τθσ ΡΟΒΑΚΩ, Νίκοσ Τςαουςίδθσ.Εφχομαι θ νζα ιςτοςελίδα, που 
απαντά ςτισ ανάγκεσ τθσ εποχισ, να ςυμβάλει ςτθν ενθμζρωςθ όλων μασ και να 
αποτελζςει ζνα ακόμθ όπλο ςτθ φαρζτρα τθσ Ομοςπονδίασπροςκαλϊντασ όλα τα 
ςτελζχθ τθσ ελλθνικισ χρυςοχοΐασ και ωρολογίου να ςυμβάλλουν ς' αυτιν τθν 
προςπάκεια μασ. 

Ρζτροσ Καλπακίδθσ  

Ρρόεδροσ ΡΟΒΑΚΩ 
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Στον αζρα θ ιςτοςελίδα τθσ ΠΟΒΑΚΩ 
 

 
 
Μια νζα ςφγχρονθ ιςτοςελίδα απζκτθςε θ ΡΟΒΑΚΩ, από τισ 4 Σεπτεμβρίου, που 
απευκφνεται όχι μόνο ςτα μζλθ τθσ και ςε όςουσ αςχολοφνται με τον κλάδο, αλλά 
και ςε όςουσ ςερφάρουν και κζλουν να ενθμερωκοφν για τθν αργυροχρυςοχοΐα.  
 
Η ιςτοςελίδα, www.povako.gr, ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ 
απαιτιςεισ και ςτοχεφει να αποτελζςει ςθμαντικό εργαλείο για τθν Ομοςπονδία και 
τον κλάδο τθσ αργυροχρυςοχοΐασ - ωρολογίου. 
 
Για τθ νζα ιςτοςελίδα θ διοίκθςθ τθσ ΡΟΒΑΚΩ ενθμζρωςε με επιςτολι τθσ τουσ 
Συλλόγουσ τθσ προκειμζνου με τθ ςειρά τουσ να το επικοινωνιςουν ςτα μζλθ τουσ.  
 
Για τθ νζα ιςτοςελίδα το μζλοσ του ΔΣ, Νίκοσ Τςαουςίδθσ διλωςε ςτθ Χρυςιδρεία: 

 «Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
Ζχουμε δθμιουργιςει μια μοντζρνα και ςφγχρονθ ιςτοςελίδα, θ οποία δεν 

ζχει να ηθλζψει ςε τίποτα από άλλεσ αντίςτοιχεσ ιςτοςελίδεσ του εξωτερικοφ. 
Στόχοσ μασ είναι θ ιςτοςελίδα όχι μόνο να απευκφνεται ςε ζνα περιοριςμζνο κοινό - 
ςωματεία-μζλθ μασ και ςυναδζλφουσ - αλλά να απευκφνεται και ςτο ευρφτερο 
κοινό τθσ Ελλάδασ, αργότερα και του εξωτερικοφ, ζτςι ϊςτε να είναι θ πφλθ που κα 
το φζρει ςε επαφι με τουσ ςυναδζλφουσ μασ, όχι μόνο για τισ αγοραςτικζσ του 
ανάγκεσ, αλλά και για να μπορεί να εμπλουτίςει τθ γνϊςθ του γφρω από τα κζματα 
τθσ αργυροχρυςοχοΐασ και των ωρολογίων.  

 

mailto:info@povako.gr
http://www.povako.gr/
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Η ιςτοςελίδα παρζχει τθ δυνατότθτα να προβλθκοφν όλα τα κζματα που 
αφοροφν τθν  ΡΟΒΑΚΩ και ταυτόχρονα μποροφν επίςθσ να προβάλουν όλα τα 
κζματα και τισ απόψεισ τουσ, όλοι οι Σφλλογοι - μζλθ τθσ Ομοςπονδίασ. Επίςθσ 
δίνεται θ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ, μζλθ των Σωματείων, τα οποία 
ανικουν ςτθν ΡΟΒΑΚΩ, να προβάλουν τισ επιχειριςεισ τουσ, μζςα από τθν 
ιςτοςελίδα τθσ. Ραράλλθλα ζχουν δθμιουργθκεί οι υποδομζσ ϊςτε θ Ομοςπονδία 
να ζχει κάποια ζςοδα από τθν ιςτοςελίδα με τα οποία κα μπορεί αυτι να 
ςυντθρθκεί και να ςυνεχίςει να αναπτφςςεται, κακϊσ επίςθσ να χρθματοδοτθκοφν 
και οι ανάγκεσ Σωματείων- μελϊν τθσ ΡΟΒΑΚΩ για τθ δθμιουργία δικϊν τουσ 
ιςτοςελίδων. Η ιςτοςελίδα καλφπτει τωρινζσ, αλλά και μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ 
Ομοςπονδίασ, κακϊσ θ ςφγχρονθ δομι τθσ εξαςφαλίηει κάτι τζτοιο.  

 
Εδϊ κα ικελα να ευχαριςτιςω πρϊτα από όλα τθν ομάδα που βοικθςε και 

κα ςυνεχίςει να βοθκάει, ϊςτε να ςτθκεί αλλά και να εμπλουτιςτεί με περιεχόμενο 
θ ιςτοςελίδα, μια δουλειά που ζγινε με πολλζσ τθλεδιαςκζψεισ προγραμματιςμζνεσ 
και με χρονικοφσ ςτόχουσ που επιτευχκικαν, μια δουλειά πιςτζψτε με επίμονθ και 
κουραςτικι.  Ζτςι λοιπόν ευχαριςτϊ τισ κυρίεσ Ελευκερία Ρατεράκθ, Νατάςα Λάκκα 
και Λίνα Τςιρζκα. Τον μθχανογράφο μασ κ. Ραναγιϊτθ Σαγρι, αλλά και τθν εταιρία 
i-Services του κ. Χριςτου Καψάλθ, θ οποία όχι μόνο δθμιοφργθςε μία ςφγχρονθ και 
λειτουργικι ιςτοςελίδα αλλά βοθκοφςε άμεςα και κάκε φορά που χρειαηόταν 
κακοδιγθςθ κάποιοσ από τθν ομάδα». 
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Παράταςθ κθτείασ των διοικθτικών οργάνων των 
Πρωτοβάκμιων Συνδικαλιςτικών Οργανώςεων 

 

 
 
Ραρατείνεται, εκ νζου, μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου του τρζχοντοσ ζτουσ θ κθτεία των 
διοικθτικϊν οργάνων των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων. Αυτό γνωςτοποιεί με 
επιςτολι τθσ θ διοίκθςθ τθσ ΡΟΒΑΚΩ ςτουσ Συλλόγουσ, που βρίςκονται ςτουσ 
κόλπουσ τθσ και ςτα μζλθ τουσ. Υπενκυμίηεται πωσ θ κθτεία των εν λόγω οργάνων 
ζλθγε ςτισ 30 Σεπτεμβρίου, ωςτόςο εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ δόκθκε παράταςθ τριϊν 
μθνϊν.  
 
Ριο ςυγκεκριμζνα ςτθν επιςτολι που απεςτάλθ ςτουσ προζδρουσ των Συλλόγων 
αναφζρεται πωσ ςφμφωνα με νζα ενθμζρωςθ από τθ ΓΣΕΒΕΕ ιςχφουν τα παρακάτω: 
α. Με τον ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α' 177/15-09-2020) και ςυγκεκριμζνα με το άρκρο 25 
(ΜΕΟΣ Bϋ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ), με τίτλο «Ραράταςθ τθσ κθτείασ των διοικθτικϊν οργάνων των 
ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων εργαηομζνων και εργοδοτϊν», θ κθτεία των 
διοικθτικϊν οργάνων των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων τθσ παρ.1 του άρκρου 9 
του ν. 1264/1982 (’Α79) , κακϊσ και των εργοδοτικϊν οργανϊςεων, θ οποία ζχει 
παρατακεί με το άρκρο 28 του ν. 4690/2020 (Αϋ104) ζωσ τισ 30.09.2020, 
παρατείνεται εκ νζου ζωσ τισ 31.12.2020. 
  
β. Σφμφωνα με το άρκρο 70 ( ΜΕΟΣ ΘϋΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) « Χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθ ςυνεδρίαςθ των Διοικθτικϊν 
Συμβουλίων των ςωματείων και άλλων νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου», 
κάκε ςωματείο ι άλλο νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με πρόςκλθςθ προσ τα 
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μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δφναται να προβλζπει ότι θ ςυνεδρίαςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου κα διεξαχκεί με τθλεδιάςκεψθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 
πρόςκλθςθ προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ 
πλθροφορίεσ και τεχνικζσ οδθγίεσ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυνεδρίαςθ. Η 
παροφςα ιςχφει ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2020. 
  
γ. Η ςφγκλθςθ και θ λειτουργία των Γενικϊν Συνελεφςεων των ςωματείων μασ 
ρυκμίηονται από το άρκρο 5 του ν. 1712/87, όπωσ ιςχφει. 
Σφμφωνα με οδθγία τθσ ΓΣΕΒΕΕ δεν μποροφν να διεξαχκοφν αρχαιρεςίεσ με τθν 
χριςθ ςφγχρονων ψθφιακϊν μζςων απομακρυςμζνθσ ςυμμετοχισ των μελϊν. 
  
Η ΡΟΒΑΚΩ εκτιμά πωσ οι αρχαιρεςίεσ των ςυλλόγων των οποίων οι κθτείεσ των 
διοικιςεων τουσ λιγει από τϊρα ζωσ τθ λιξθ του νζου χρονικοφ περικωρίου τθσ 
31/12/2020, πρζπει να διεξαχκοφν εντόσ των προβλεπόμενων καταςτατικϊν τουσ 
περικωρίων, μθ εξαντλϊντασ τθν χρονικι παράταςθ, προσ αποφυγι πικανϊν 
διοικθτικϊν επιπλοκϊν, ςε ςχζςθ με τισ υπερκείμενεσ οργανϊςεισ. 
Επιπρόςκετα θ Ομοςπονδία ςυνιςτά, ενδεχόμενεσ αρχαιρεςίεσ διεξαχκοφν εντόσ 
του πλαιςίου που κακορίηεται από το υγειονομικό πρωτόκολλο για τθν πρόλθψθ 
και αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ ,όπωσ εφαρμόηεται ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα 
τθσ χϊρασ, που δραςτθριοποιείται κάκε ςφλλογοσ μζλοσ μασ. 
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ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά 55,9% του τηίρου για τισ επιχειριςεισ ςε 
αναςτολι λειτουργίασ 

 
 

 
 
Τισ ςυντριπτικζσ επιπτϊςεισ του "κλειδϊματοσ" τθσ οικονομίασ το β' τρίμθνο λόγω 
τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ φζρνουν ςτο προςκινιο τα ςτοιχεία που ανακοίνωςε 
ςιμερα θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι για τθν πορεία του τηίρου των επιχειριςεων. 
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, για το ςφνολο των επιχειριςεων και των 
δραςτθριοτιτων τθσ οικονομίασ, ο κφκλοσ εργαςιϊν το δεφτερο τρίμθνο 2020 
ανιλκε ςε 58.987.931 χιλ. ευρϊ ςθμειϊνοντασ μείωςθ 25,1% ςε ςχζςθ με το 
δεφτερο τρίμθνο 2019, που είχε ανζλκει ςε 78.800.256 χιλ. ευρϊ. 
 
Ριο αναλυτικά, οι επιχειριςεισ του τομζα Δραςτθριότθτεσ Υπθρεςιϊν Ραροχισ 
Καταλφματοσ και Υπθρεςιϊν Εςτίαςθσ και του Τομζα Τζχνεσ, Διαςκζδαςθ και 
Ψυχαγωγία παρουςίαςαν τθ μεγαλφτερθ μείωςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν κατά 78,8% 
και 53,2% αντίςτοιχα, μεταξφ του δεφτερου τριμινου 2020 και του δεφτερου 
τριμινου 2019. 
Τθ μικρότερθ μείωςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν, μεταξφ του δεφτερου τριμινου 2020 
και του δεφτερου τριμινου 2019, παρουςίαςαν οι επιχειριςεισ του τομζα Δθμόςια 
Διοίκθςθ και Άμυνα, Υποχρεωτικι Κοινωνικι Αςφάλιςθ (0,5%) και του τομζα 
Γεωργία, Δαςοκομία και Αλιεία (3,4%). 
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Πτώςθ 17,5% τον Ιοφλιο 
 
Ραράλλθλα, για το ςφνολο των επιχειριςεων τθσ οικονομίασ με υποχρζωςθ 
τιρθςθσ διπλογραφικϊν βιβλίων, για τισ οποίεσ υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ςε 
μθνιαία βάςθ, ο κφκλοσ εργαςιϊν τον Ιοφλιο 2020 ανιλκε ςε 19.832.471 χιλ. ευρϊ, 
ςθμειϊνοντασ μείωςθ 17,5% ςε ςχζςθ με τον Ιοφλιο 2019, που είχε ανζλκει ςε 
24.026.048 χιλ. ευρϊ. 
Οι επιχειριςεισ του τομζα Ορυχεία και Λατομεία παρουςίαςαν τθ μεγαλφτερθ 
αφξθςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν κατά 11,4% τον Ιοφλιο 2020 ςε ςφγκριςθ με τον Ιοφλιο 
2019. Τθ μεγαλφτερθ μείωςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν κατά 71,4% τον Ιοφλιο 2020 ςε 
ςφγκριςθ με τον Ιοφλιο 2019 παρουςίαςαν οι επιχειριςεισ του τομζα 
Δραςτθριότθτεσ Υπθρεςιϊν Ραροχισ Καταλφματοσ και Υπθρεςιϊν Εςτίαςθσ ενϊ τθ 
μικρότερθ μείωςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν παρουςίαςαν οι επιχειριςεισ του τομζα 
Τζχνεσ, Διαςκζδαςθ και Ψυχαγωγία κατά 1,7%. 
 
 

 
 

Βουτιά 55,9% για τισ επιχειριςεισ ςε αναςτολι λειτουργίασ 
 
Για τισ 205.984 επιχειριςεισ που τζκθκαν ςε αναςτολι λειτουργίασ, ο κφκλοσ 
εργαςιϊν το δεφτερο τρίμθνο 2020 ανιλκε ςε 3.232.618 χιλ. ευρϊ, ςθμειϊνοντασ 
μείωςθ 55,9% ςε ςχζςθ με το δεφτερο τρίμθνο 2019, που είχε ανζλκει ςε 7.329.184 
χιλ. ευρϊ. 
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Οι επιχειριςεισ του κλάδου των Καταλυμάτων και τθσ Ραραγωγισ 
κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων, θχογραφιςεων 
και μουςικϊν εκδόςεων παρουςίαςαν τθ μεγαλφτερθ μείωςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν 
κατά 94,7% και 88,4% αντίςτοιχα, μεταξφ του δεφτερου τριμινου 2020 και του 
δεφτερου τριμινου 2019. 
 
Τθ μικρότερθ μείωςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν μεταξφ του δεφτερου τριμινου 2020 και 
του δεφτερου τριμινου 2019, κατζγραψαν οι επιχειριςεισ του κλάδου 
Δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ (4,8%) και του 
κλάδου Αρχιτεκτονικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ μθχανικϊν· τεχνικζσ 
δοκιμζσ και αναλφςεισ (13,8%). 
 

Πτώςθ  41,1% τον Ιοφλιο 
 
Για τισ επιχειριςεισ που τζκθκαν ςε αναςτολι λειτουργίασ με υποχρζωςθ τιρθςθσ 
διπλογραφικϊν βιβλίων, για τισ οποίεσ υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ςε μθνιαία 
βάςθ, ο κφκλοσ εργαςιϊν τον Ιοφλιο 2020 ανιλκε ςε 1.388.183 χιλ. ευρϊ, 
ςθμειϊνοντασ μείωςθ 41,1% ςε ςχζςθ με τον Ιοφλιο 2019, που είχε ανζλκει ςε 
2.358.600 χιλ. ευρϊ. 
 
Οι επιχειριςεισ του κλάδου Τυχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα παρουςίαςαν αφξθςθ 
ςτον κφκλο εργαςιϊν τον Ιοφλιο 2020 ςε ςφγκριςθ με τον Ιοφλιο 2019, κατά 6,5%. 
Τθ μεγαλφτερθ μείωςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν κατά 76,8% τον Ιοφλιο 2020 ςε 
ςφγκριςθ με τον Ιοφλιο 2019 κατζγραψαν οι επιχειριςεισ του κλάδου των 
Καταλυμάτων, ενϊ τθ μικρότερθ μείωςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν παρουςίαςαν οι 
επιχειριςεισ του κλάδου Αρχιτεκτονικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ 
μθχανικϊν· τεχνικζσ δοκιμζσ και αναλφςεισ κατά 3,5%.  
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ΤτΕ: Αυξικθκε το ζλλειμμα του προχπολογιςμοφ ςε ταμειακι 
βάςθ ςτο οκτάμθνο του 2020 

 

 
 
 
Στα 11,19 δις. ευρϊ ανιλκε το ζλλειμμα του προχπολογιςμοφ ςε ταμειακι βάςθ 
ςτο οκτάμθνο Ιανουαρίου - Αυγοφςτου 2020, ζναντι ελλείμματοσ 2,362 δις. ευρϊ 
τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2019 ςφμφωνα με τθν ΤτΕ. 
 
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ, τα ζςοδα του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ διαμορφϊκθκαν ςε 26,530 δις. ευρϊ, από 30,096 δις. ευρϊ 
πζρυςι. Πςον αφορά τισ δαπάνεσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ, αυτζσ 
διαμορφϊκθκαν ςε 37.045 δις. ευρϊ, από 33,946 δις. ευρϊ τθν περίοδο 
Ιανουαρίου - Αυγοφςτου 2019. 
 
Τζλοσ, ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ ςτο οκτάμθνο φζτοσ εμφάνιςε πρωτογενζσ 
ζλλειμμα ςε επίπεδο Κεντρικισ Διοίκθςθσ 6,8 δις. ευρϊ ζναντι πρωτογενοφσ 
πλεονάςματοσ 2,45 δις. ευρϊ πζρυςι. 
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ΑΑΔΕ-Διαςταυρώςεισ: Ζκρυβαν ειςοδιματα χιλιάδων ευρώ 

 

Χιλιάδεσ περιπτϊςεισ απόκρυψθσ ειςοδθμάτων από το εξωτερικό, μθ υποβολισ ι 
ανακριβοφσ υποβολισ διλωςθσ ειςοδιματοσ, αλλά και μθ υποβολισ 
τροποποιθτικϊν δθλϊςεων για αναδρομικά του 2014, εντόπιςε θ ΑΑΔΕ, μζςω 
εκτεταμζνων διαςταυρϊςεων που πραγματοποίθςε το προθγοφμενο χρονικό 
διάςτθμα. 

Μετά από ελζγχουσ που διενεργικθκαν ςτο πλαίςιο αυτόματθσ ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με αμοιβζσ από μιςκοφσ, ςυντάξεισ και διοικθτικζσ αμοιβζσ 
φορολογικϊν κατοίκων Ελλάδασ από χϊρεσ τθσ Ε.Ε. βρζκθκαν:   

 10.000 περιπτϊςεισ που τα ποςά δεν είχαν δθλωκεί ςτθ φορολογικι 
διλωςθ, με τον εκτιμϊμενο φόρο να ανζρχεται ςε 6,5 εκατ. ευρϊ 

 Εντοπίςτθκαν μθ δθλωκείςεσ ι ανακριβϊσ δθλωκείςεσ ςυντάξεισ, φψουσ 
ζωσ και 58.000 ευρϊ. 

Πςον αφορά τισ βεβαιϊςεισ αποδοχϊν που απζςτειλαν ςτθν ΑΑΔΕ εργοδότεσ και 
αςφαλιςτικοί φορείσ, μετά από διαςταυρϊςεισ με τισ φορολογικζσ δθλϊςεισ που 
υποβλικθκαν, εντοπίςτθκαν: 

 40.000 περιπτϊςεισ μθ υποβολισ ι ανακριβοφσ διλωςθσ ειςοδιματοσ, που 
υπερβαίνουν το αφορολόγθτο όριο. Μάλιςτα, ςε 65 περιπτϊςεισ 
φορολογοφμενοι δεν διλωςαν αποδοχζσ μεγαλφτερεσ των 100.000 ευρϊ. 
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Στθν περίπτωςθ των αδιλωτων αναδρομικϊν που ειςζπραξαν μιςκωτοί και 
ςυνταξιοφχοι το 2014 και υπερβαίνουν το αφορολόγθτο όριο, εντοπίςτθκαν 
περίπου 42.000 φορολογοφμενοι οι οποίοι δεν υπζβαλαν αντίςτοιχθ τροποποιθτικι 
Διλωςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, ωσ όφειλαν. 

Από το ςφνολο των περιπτϊςεων, εντοπίςτθκαν πζντε φορολογοφμενοι που 
απζκρυψαν αναδρομικζσ απολαβζσ τθσ τάξθσ των 600.000 ευρϊ ςυνολικά.  

Ζωσ τζλοσ Οκτωβρίου οι δφο πρώτεσ δόςεισ του ΕΝΦΙΑ –Τθν 
Παραςκευι τα εκκακαριςτικά 

 

Το υπουργείο Οικονομικϊν με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των φορολογουμζνων, 
προχωρά ςε νομοκετικι ρφκμιςθ, με τθν οποία δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ 
είτε να καταβάλουν τθν πρϊτθ από τισ ζξι μθνιαίεσ δόςεισ του ΕΝΦΙΑ ζωσ τισ 30 
Σεπτεμβρίου, είτε να καταβάλουν τισ πρϊτεσ δφο δόςεισ του ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμβρίου 
και Οκτωβρίου) μζχρι τισ 30 Οκτωβρίου, χωρίσ καμία επιπλζον προςαφξθςθ. 

Ππωσ ανακοίνωςε το υπουργείο Οικονομικϊν τθν Ραραςκευι αναμζνεται να 
ξεκινιςει θ ανάρτθςθ των νζων εκκακαριςτικϊν του ΕΝΦΙΑ ςτουσ λογαριαςμοφσ 
7,3 εκατομμυρίων ιδιοκτθτϊν ακινιτων ςτο Taxisnet. Θα ακολουκιςουν οι 
αναγκαίεσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα εκκακάριςθσ του φόρου που οφείλονται ςτθν 
πρόςφατθ ρφκμιςθ, με τθν οποία απαλλάςςονται από τον ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι των 
μικρϊν ακριτικϊν νθςιϊν. 
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Επιμζλεια κειμζνων–ρεπορτάη: Λίνα Τςιρζκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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