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                                                                                         Τεύχος 3/2021 (έτος 2ο )  
                                                                          

Μήνυμα προέδρου 
 
Αγαπητές – αγαπητοί,  
 
Είναι γεγονός ότι, παρά το κλίμα αισιοδοξίας που δημιουργήθηκε μετά τις εγκρίσεις 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 και την επακόλουθη έναρξη των εμβολιασμών, ο 
βαθμός αβεβαιότητας σχετικά με το χρόνο εξόδου από την υγειονομική κρίση παραμένει 
υψηλός.  
 
Η εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του ιού και νέων κυμάτων της πανδημίας σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργεί ανησυχία για τις προοπτικές ανάκαμψης. Κι αυτή η 
ανησυχία αφορά ιδιαίτερα τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, όπως η Ελλάδα, που 
βασίζουν την οικονομία τους στον τουρισμό και σε κλάδους υπηρεσιών. Μεταξύ των 
κλάδων που έχουμε άμεση σχέση με τον τουρισμό είναι και ο δικός μας, ιδιαίτερα 
μάλιστα στα νησιά και σε περιοχές, που υπό κανονικές συνθήκες,  οι τουρίστες 
αποτελούν κινητήρια δύναμη.  
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια χρονική περίοδο όπου θα έπρεπε να πραγματοποιείται 
μεγάλο ποσοστό των κρατήσεων για την τουριστική περίοδο, σε σημαντικές αγορές 
όπως η Γερμανία, διατηρούνται ή ενισχύονται τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση 
της πανδημίας, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για σκέψεις για τις θερινές διακοπές.  
 
Οι χαμηλοί, μέχρι τώρα, ρυθμοί που ακολουθούν τα προγράμματα εμβολιασμού 
προκαλούν αμφιβολίες για το αν η Ευρώπη θα προλάβει να έχει χτίσει ως το καλοκαίρι 
ένα επίπεδο ανοσίας του πληθυσμού, ικανό για να καταστεί δυνατή η επιστροφή στην 
κανονικότητα. 
 
Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής στήριξη της οικονομίας και του 
επιχειρείν, μέχρι να επιτευχθεί η αναστροφή της πανδημίας και να παγιωθεί η ανάκαμψη. 
Είναι ανάγκη, στο πλαίσιο αυτό, να διατηρηθεί η χαλάρωση των δημοσιονομικών 
κανόνων στην Ευρωζώνη και να ληφθούν γενναίες πολιτικές αποφάσεις.  
Στην Ελλάδα επιβάλλεται η συνέχιση των μέτρων προστασίας των επιχειρήσεων και των 
θέσεων εργασίας στους πληττόμενους κλάδους, καθώς και των παρεμβάσεων για τη 
στήριξη και την ενδυνάμωση όσων έχουν βρεθεί εκτός εργασίας. Εξίσου απαραίτητη 
είναι η διαμόρφωση συγκροτημένων σχεδίων ανάκαμψης, τόσο συνολικά για την εθνική 
οικονομία όσο και για συγκεκριμένους κλάδους με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ.  



                        ΛΕΚΚΑ 20 - 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 0030/210-3229 047, EMAIL: info@povako.gr, www.povako.gr 
 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται, προφανώς, και η αποτελεσματική, στοχευμένη αξιοποίηση 
των πόρων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και 
μιας σειράς άλλων χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών εργαλείων. 
 
 
Πέτρος Καλπακίδης  
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Τι αλλάζει στη μετακίνηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των  εργαζομένων 
- Οι νέες βεβαιώσεις 

 
Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, και με περίοδο χάριτος δύο ημερών, μέχρι το πρωί 
της Τετάρτης 17 του μήνα, μισθωτοί κι αυταπασχολούμενοι θα πρέπει να έχουν στα 
χέρια τους διαφορετικά έντυπα, ενώ κι όσοι απασχολούνται με εργόσημο π.χ. οικιακοί 
βοηθοί, οφείλουν και αυτοί να κυκλοφορούν με ειδικό έντυπο, προκειμένου να μην 
βρεθούν αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 300 ευρώ.  
Στόχος είναι να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις- όσοι βρίσκονται σε αναστολή ή 
τηλεργασία δεν δικαιούνται να έχουν έντυπα μετακίνησης από τους εργοδότες τους- 
αλλά και να «φρενάρει» η «μαύρη» εργασία, που φαίνεται ότι κάνει θραύση εν μέσω 
πανδημίας. 
 
Οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 
επιτηδευματίες μπορούν να μετακινούνται με νέο έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή από 
τον ιστότοπο https://forma.gov.gr. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το 
έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική ταυτότητα τους, η οποία παρέχεται μέσω του 
TAXISNET (στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας). 
 
Για τους μισθωτούς, οι βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός ηλεκτρονικά από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
https://eservices.yeka.gr/ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
αφετέρου από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης 
του εργοδότη, η οποία χορηγείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους εργαζόμενους που παρέχουν 
με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση/εργοδότη. 
 
Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν 
τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ΜΟΝΟ σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε 
επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους. Για το διάστημα από 15/2/2021 και ώρα 06.00΄ έως 
και 17/2/2021 και ώρα 05:59΄, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς 
την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα φόρμες – άδειες κυκλοφορίας εργαζομένου. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία η εξ’ αποστάσεως εργασία παρέχεται εκ περιτροπής, ο 
εργοδότης μπορεί να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του ειδικού σκοπού 
εντύπου Ε4.1. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασία παρέχεται με κυλιόμενο ωράριο, ο εργοδότης 
μπορεί να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του καταχωρημένου στο Π.Σ. 
«ΕΡΓΑΝΗ» προγράμματος εργασίας. 
 
Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο, τίθεται σε 
εφαρμογή νέο έντυπο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ». Το 
έντυπο αυτό εκδίδεται μέσω του ιστότοπου forma.gov.gr/. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται 
από τον εργοδότη στον εργαζόμενο για την μετάβαση από και προς την εργασία για τις 
εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας του. 
 

Παγώνουν τα χρέη της καραντίνας έως τέλος του 2021 

 
Στον «πάγο» έως το τέλος του έτους θα παραμείνουν τα φορολογικά χρέη της 
καραντίνας, (που ανέρχονται συνολικά σε €1 δισ.) των οποίων η πληρωμή είχε 
ανασταλεί έως τις 30 Απριλίου, ενώ διπλασιάζονται οι δόσεις σταδιακής εξόφλησής τους 
από τον Ιανουάριο του 2022, φτάνοντας ακόμα και τις 48.  
Με το «πάγωμα» για άλλους 8 μήνες των οφειλών που γεννήθηκαν από τον Μάρτιο του 
2020 με το ξέσπασμα της πανδημίας και με τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση επαγγελματίες, 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πλήττονται από την υγειονομική κρίση παίρνουν βαθιά 
ανάσα ρευστότητας. Θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους είτε σε 24 
άτοκες δόσεις είτε σε 48 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. 
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Την επέκταση της αναστολής πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων καθώς και των 
δόσεων ρυθμισμένων οφειλών που λήγουν στα τέλη Φεβρουαρίου ανακοίνωσε ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. 
 
Ειδικότερα: 
Για οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα Ελεγκτικά 
Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν χορηγηθεί 
αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής έως τις 30 Απριλίου 2021, η περίοδος 
αναστολής είσπραξης παρατείνεται περαιτέρω μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι 
συγκεκριμένες οφειλές μετά τη λήξη της παράτασης (31/12/2021) θα μπορούν να 
ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, το οποίο θα προβλέπει 
επιλογή μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48 δόσεων με επιτόκιο ύψους 2,5%. Η πρώτη δόση 
της ρύθμισης αυτής θα καταβληθεί έως την 31η Ιανουαρίου του 2022 και οι υπόλοιπες 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. 
 
Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται η καταβολή και αναστέλλεται η 
είσπραξη της δόσης του μηνός Φεβρουαρίου ρυθμισμένων στη φορολογική διοίκηση 
οφειλών για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, καθώς 
και για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 
τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή της δόσης αυτής θα προστεθεί στο τέλος της αρχικής 
ρύθμισης. Η λίστα των άμεσα πληττόμενων ΚΑΔ είναι η ίδια που ίσχυσε για αναστολή 
ρυθμισμένων οφειλών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021. Για τις δόσεις των ρυθμισμένων 
οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση 
καταβολής και αναστολή είσπραξης κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και 
Νοέμβριο 2020 έως Ιανουάριο 2021, έχει προβλεφθεί ότι θα καταβληθούν στο τέλος των 
τρεχουσών ρυθμίσεων. 
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Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6:  
Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση 

Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήσεις για την ένταξη τους στον έκτο κύκλο της επιστρεπτέας 
προκαταβολής μέσω της οποίας θα διατεθούν ενισχύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ. 
 
Αυτό προβλέπει η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης που 
ανοίγει τον δρόμο για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ μέσω 
της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις. Το ποσό της ενίσχυσης θα κυμαίνεται απο 500 
ευρώ έως και 50.000 ευρώ ανά περίπτωση. 
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής Νο6 
που μπορούν να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) είναι οι εξής επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19: 
 
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί 
Λιμένων. 
 
β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των 
ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες 
έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, 
ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που 
απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, όσες είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 
2019 και μετά, και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, 
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διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές 
κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων 
διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, 
κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα. 
 
Μη επιλέξιμες είναι και επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση 
λογιστικών αρχείων, αλλά και επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 
1η Ιανουαρίου 2021.  
 
Κριτήριο είναι επίσης οι επιχειρήσεις της προηγούμενης να μην ήταν προβληματικές να 
μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. 
 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» 
τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και τον 
Ιανουάριο 2021: 
 
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ 
διακριτά για κάθε μήνα. 
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων 
ΦΠΑ, συμπληρώνουν: τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, το σύνολο των 
ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και το σύνολο των εξόδων του 
φορολογικού έτους 2019. 
 

e-Λιανικό: Από τις 22 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για δημιουργία e-shop 

Ξεκινά στις 22 Φεβρουαρίου 2021 η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ 
«e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση 
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). 
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Αυτό προβλέπεται στην απόφαση για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη νέα 
δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό», που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης. 
 
Στόχος της νέας δράσης είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής 
τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός 
στους χώρους τους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητάς 
τους. 
 
Με τη νέα δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. ευρώ, επιδοτούνται 
δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού 
καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν 
περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου. 
 
Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για 
τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. 
 
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30 
Σεπτεμβρίου 2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή. 
 
Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 31 ημέρες, ήτοι από 22 Φεβρουαρίου 
2021 μέχρι και 24 Μαρτίου 2021. 
 
Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στις 11 
Ιανουαρίου 2021 σε προ-δημοσίευση της δράσης «e-λιανικό» με στόχο αφενός να 
ενημερωθούν εγκαίρως και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους οι δυνητικά επιλέξιμες 
επιχειρήσεις και αφετέρου να διατυπωθούν/υποβληθούν προτάσεις και απόψεις από 
αυτές, πάνω στα διάφορα θέματα της πρόσκλησης. 
 
Συνεπώς, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την διαβούλευση που προηγήθηκε στην δράση: 
 
• Εφαρμόζεται πλέον συγκριτική αξιολόγηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν 
προβλήματα/λάθη στην υποβολή των αιτήσεων για χάρη της γρήγορης υποβολής. 
• Εξειδικεύεται η στόχευση της πρόσκλησης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
κυρίως στο λιανικό εμπόριο διαφόρων ειδών (ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα) 
• Δίνεται βαρύτητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, έτσι ώστε 
επιχειρήσεις με μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους να προηγούνται στην σχετική 
λίστα κατάταξης 
• Δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα καθώς 
αυτές επηρεάζονται πιο πολύ από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των 
πολιτών/καταναλωτών 
• Επιτρέπεται η υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος υπό μορφή «φιλοξενίας» σε 
μεγάλους και ασφαλείς δικτυακούς τόπους 
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• Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, 
καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι μηνών αφού ενταχθούν, για να 
υλοποιήσουν το έργο τους. 
 
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 
 
Για τη χρηματοδότηση από τη δράση, απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στην οποία θα 
επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 
 
• Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και εκτύπωση Προσωποποιημένης 
Πληροφόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr. 
• Υπεύθυνες Δηλώσεις περί πλήρωσης της ιδιότητας ΜμΕ και περί πλήρωσης των 
απαιτήσεων σώρευσης. 
• Φορολογικά στοιχεία και έντυπα με εμφανείς τις ενδείξεις ηλεκτρονικής/έντυπής 
υποβολής τους. 
 
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 
 

Αναστολή πληρωμής επιταγών με αναδρομική ισχύ από 2 Ιανουαρίου 

Παγώνει» για 75 ημέρες η πληρωμή επιταγών που λήγουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 
2021 - Καθορίζονται οι ΚΑΔ που εντάσσονται στη ρύθμιση. 
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Με την Υπουργική Απόφαση Α.1022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 516/Β/9-2-2021, οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν τα ακαθάριστα έσοδα τους για τους μήνες 
Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 
myBusinessSupport» από τις 12 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2021. 
 
Όπως ορίζεται στην απόφαση το μέτρο της αναστολής πληρωμής επιταγών κατά 75 
ημέρες αφορά: 
-Επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή. 
-Έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού και εμφανίζουν μειωμένο 
κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019. 
-Ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στις λίστες των ΚΑΔ. 
Σύμφωνα με την απόφαση, από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, αναστέλλονται 
οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά 75 ημέρες από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από πληττόμενες 
επιχειρήσεις, οι οποίες την 5.11.2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από 
τους αναφερόμενους -κατά περίπτωση- στους συνημμένους πίνακες των 
Παραρτημάτων 1 και 2, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή 
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 
δραστηριότητας (όπως αυτή αναγράφεται στα Παραρτήματα 1 και 2), της αρχικής 
δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 5.11.2020. 
 
Η προϋπόθεση του μειωμένου κύκλου εργασιών το 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 
40% σε σχέση με το 2019, για τις πληγείσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ως ακολούθως: 
Α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, είτε αυτές τηρούν απλογραφικά 
βιβλία είτε τηρούν διπλογραφικά, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών 
μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο του 2020, 
εάν παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40%. 
Β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 
απαλλασσόμενες, λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών 
Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτά έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα 
δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Για τη 
σύγκριση με το έτος 2019, λαμβάνεται υπόψη το 25% των ακαθαρίστων εσόδων της 
δήλωσης ΦΕ φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΕ λόγω 
μη παρέλευσης της υποχρέωσης, η πληροφορία των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται 
από το 25% του δηλούμενου ποσού εσόδων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» 
για το 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης Φ.Ε., αν και έχει παρέλθει η 
ημερομηνία της σχετικής υποχρέωσης, η επιχείρηση δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής 
της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021. Η δήλωση των ακαθαρίστων 
εσόδων στην πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί από τις 12 Φεβρουαρίου 2021 
μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2021. 
Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών της 
ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της περίπτωσης (α) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 ( ’Α17). 
  
Διασταύρωση στοιχείων 
 
Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των 
προϋποθέσεων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο από την ΑΑΔΕ. Ακολούθως, 
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διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που 
λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με τα στοιχεία και πληροφορίες των 
δικαιούχων. Η διαβίβαση των στοιχείων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου γίνεται 
απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για 
πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της ΔΙΑΣ. 
  
Αναδρομική ισχύς 
 
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 28 του Ν.4772/2021, "2. Κατά παρέκκλιση του 
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 
149), αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρ. 1, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής 
από την πληρώτρια τράπεζα από την 2η.1.2021 έως τη δημοσίευση της απόφασης της 
περ. Α΄ της παρ. 1 με την οποία προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων 
οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. 
Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν 
εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 
διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, 
εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση 
ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η 
έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια 
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες 
από τη σφράγιση ή τη λήξη τους."  
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Ελληνικός Χρυσός: Αυξημένες επενδύσεις $1,9 δισ. και 3.000 θέσεις εργασίας 
στην Χαλκιδική 

 
 
Η Ελληνικός Χρυσός (100% θυγατρική της Eldorado Gold) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση 
της νέας επενδυτικής συμφωνίας με την ελληνική κυβέρνηση, με την οποία 
δρομολογείται η πλήρης ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας.  
 
Η νέα επενδυτική συμφωνία τροποποιεί την από 17ετίας σύμβαση με το Ελληνικό 
Δημόσιο βελτιώνοντάς την μέσα από ένα σύγχρονο νομικό και επενδυτικό πλαίσιο 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, το οποίο προβλέπει αυξημένες επενδύσεις κεφαλαίων 
ύψους $1,9 δισ. για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων σε Σκουριές, Ολυμπιάδα και Μαύρες Πέτρες-Στρατώνι, στη ΒΑ 
Χαλκιδική. 
 
Πρόκειται για μια πολλαπλώς επωφελή συμφωνία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: για το 
Ελληνικό Δημόσιο, συνεπάγεται σημαντικά αυξημένα έσοδα από φόρους και 
μεταλλευτικά τέλη, σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών με συνακόλουθη εισροή 
συναλλάγματος και ενδυνάμωση του εγχώριου μεταλλευτικού κλάδου· για τις τοπικές 
κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, θα δημιουργήσει σημαντικά περισσότερες θέσεις 
εργασίας, προωθώντας παράλληλα εμβληματικές επενδύσεις και κοινωνική στήριξη· για 
το περιβάλλον, διασφαλίζει μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω της εφαρμογής 
των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT) που εφαρμόζονται από τον μεταλλευτικό 
κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, η Συμφωνία διασφαλίζει πλέον την 
απαραίτητη νομική και οικονομική σταθερότητα που προϋποθέτει μια επένδυση αυτού 
του βεληνεκούς, με τη θέσπιση ενός σταθερού και διαφανούς πλαισίου για την πορεία 
της αδειοδότησης των έργων, όμοιο με αυτό που ισχύει σε αντίστοιχες συμφωνίες 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI) στην Ελλάδα. 
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Η νέα Επενδυτική Συμφωνία συνοδεύεται από ένα αναβαθμισμένο, σύγχρονο 
επενδυτικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει: 
 

•  Ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου των Σκουριών και μετάβασή 
του σε φάση παραγωγής. 

•  Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του μεταλλείου της 
Ολυμπιάδας στους 650.000 τόνους ετησίως, από 400.000 τόνους σήμερα. 

•  Αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του 
Στρατωνίου, που θα επιτρέψει τις εξαγωγές των παραγομένων προϊόντων σε 
χύδην μορφή. 

•  Περαιτέρω επενδύσεις στην γεωλογική έρευνα στην περιοχή του 
μεταλλείου Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου. 

•  Δέσμευση για διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων μεταλλουργικής 
κατεργασίας του συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας, που θα εξασφαλίζουν 
περιβαλλοντική, λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα. 

 
Τα κύρια οφέλη της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας 
 
Τα οφέλη που προκύπτουν από το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας κατά τη διάρκεια ζωής τους, είναι τα εξής: 
 

•  $1,9 δισ. επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας. 

•  1.400 νέες θέσεις εργασίας και επιπλέον 900 κατά τη διάρκεια των 
κατασκευαστικών εργασιών – Συνολικά 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας·5.000 
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα στο εργατικό δυναμικό του 
Δήμου Αριστοτέλη. 

•  €2 δισ. έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο (φόρος εισοδήματος και 
κοινωνικές εισφορές, μεταλλευτικά δικαιώματα). 

•  191+ εκ. έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη για το κράτος και την τοπική 
κοινωνία - 10% αύξηση των τελών από τα ισχύοντα στον μεταλλευτικό κλάδο και 
υπολογισμός των στην συνολική ποσότητα των περιεχομένων μετάλλων. 

•  €3,5 δισ. Εκτιμώμενη αξία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών από 
Έλληνες προμηθευτές. 

•  €70 εκ. για έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε 
συνεργασία με την τοπική κοινωνία. 

•  Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου 
στις Σκουριές με τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική (BAT) της Ξηρής Απόθεσης 
μεταλλευτικών καταλοίπων και άλλων βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 

•  Επέκταση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων σε 25+ έτη από 18. 
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Ανάπτυξη 3,5% το 2021 και 5% το 2022 για την Ελλάδα εκτιμά η Κομισιόν 

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 3,5% φέτος και 5% το 2022 προβλέπει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της με τις χειμερινές προβλέψεις. Η ανάκαμψη θα 
συνεχίσει να στηρίζεται κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση, λόγω του σταδιακού εκ 
νέου ανοίγματος του λιανικού εμπορίου, της βελτίωσης της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης και της υποστηρικτικής για την οικονομία δημοσιονομικής πολιτικής. Οι 
καθαρές εξαγωγές αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη το 2021 και το 
2022, με την πορεία των εμβολιαστικών προγραμμάτων να αναμένεται να στηρίξει μία 
σταδιακή επάνοδο των τουριστών στην Ελλάδα. 
 
Όπως σημειώνει η έκθεση, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε 2,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2020 
μετά την επανεκκίνηση της οικονομίας και την προσωρινή χαλάρωση των περιοριστικών 
μέτρων. Μετά την εφαρμογή νέων περιοριστικών μέτρων στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, 
το ΑΕΠ εκτιμάται ότι μειώθηκε σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο. Συνολικά, το ΑΕΠ 
αναμένεται να έχει μειωθεί 10% το 2020. 
 
Η ανεργία ανήλθε στο 16,7% τον Οκτώβριο του 2020, παρόμοια με ένα χρόνο πριν, που 
δείχνει ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην εργασία παραμένει σχετικά 
περιορισμένος. Οι προβλέψεις δεν περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στην 
εγχώρια ζήτηση μόλις εφαρμοστεί. 
Οι χειμερινές οικονομικές προβλέψεις του 2021 καταγράφουν ότι η οικονομία της 
ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 3,8% το 2021 και 2022, ενώ η οικονομία της ΕΕ θα 
αναπτυχθεί κατά 3,7% το 2021 και 3,9% το 2022. 
 
Η οικονομία της ευρωζώνης και της ΕΕ αναμένεται να φτάσουν τα επίπεδα παραγωγής 
πριν από την κρίση νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν στις φθινοπωρινές οικονομικές 
προβλέψεις του 2020. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη 
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αναμένεται να αυξηθεί από 0,3% το 2020 σε 1,4% το 2021, πριν μετριαστεί ελαφρώς 
στο 1,3% το 2022. 
 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, η αναζωπύρωση του αριθμού των 
κρουσμάτων, σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων, πιο μεταδοτικών στελεχών του 
κορονοϊού, έχουν αναγκάσει πολλά κράτη μέλη να επανεισαγάγουν ή να ενισχύσουν τα 
μέτρα περιορισμού. Ταυτόχρονα, η αρχή των προγραμμάτων εμβολιασμού σε ολόκληρη 
την ΕΕ αποτελεί λόγο για συγκρατημένη αισιοδοξία, ενώ η οικονομική ανάπτυξη είναι 
έτοιμη να ανακάμψει καθώς μετριάζονται τα μέτρα περιορισμού. 
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