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                                          Τεύχος 14 (έτος 2ο) 
  

                                                    
Μήνυμα προέδρου 

 
Αγαπητές - αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Μια από τις ειδήσεις της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου, που ξεχώρισε, ήταν η 
ανακοίνωση από την κυβέρνηση της αύξησης του κατώτατου μισθού, κατά 2%, από την 1η 
Ιανουαρίου του 2022. 
 
Αναμφίβολα είναι μια συμβολική απόφαση αλλά και συνετή εξέλιξη καταδεικνύοντας τις 
προθέσεις της κυβέρνησης για αξιοπρεπείς μισθούς. Ωστόσο για να υπάρξει απόλυτη 
ισορροπία, η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να συνοδευτεί από 
μειώσεις των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων και μειώσεις των εργοδοτικών 
ασφαλιστικών εισφορών. 
  
Οι εν λόγω μειώσεις αποτελούν αίτημα τόσο της ΕΣΕΕ, όσο και της ΚΕΕΕ αλλά και ευρύτερα 
του επιχειρηματικού κόσμου που τόσο έχει πληγεί από τη δεκαετή κρίση, αλλά και από τον 
κορωνοϊό που συνεχίζει να απειλεί την οικονομία και πρωτίστως την υγεία.  
 
Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να κρατηθούν στη ζωή και να είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω τόσο από τους πόρους του Ταμείου 
Ανάκαμψης, όσο και γενικότερα από άλλα κοινοτικά κονδύλια. 
 
Πέτρος Καλπακίδης   
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ  
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Υπουργείο Εργασίας: Πώς θα ρυθμιστούν τα ασφαλιστικά χρέη  

της πανδημίας 

Μέτρα για την ελάφρυνση των πληγέντων της πανδημίας, με στόχο να διευκολυνθούν για να 
αντιμετωπίσουν τις οφειλές τους προς τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται –μεταξύ άλλων- σε 
τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στο 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το νέο Κτηματολόγιο. 
 
Προβλέπεται συγκεκριμένα η ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις των οφειλών από ασφαλιστικές 
εισφορές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δημιουργήθηκαν την περίοδο 
Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο 
καθεστώς ρύθμισης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με ασφαλιστικά χρέη που είχαν υπαχθεί 
σε ρύθμιση, αλλά την έχασαν κατά το ίδιο διάστημα. 
 
Πιο αναλυτικά: 
Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών 
Με το άρθρο 1  της τροπολογίας ρυθμίζονται τα χρέη από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές 
που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας, δηλαδή από τον Μάρτιο του 
2020 έως και τον Ιούλιο του 2021. Στο νέο καθεστώς ρυθμίσεων μπορούν να ενταχθούν τόσο 
οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν 
ήδη λάβει παράταση καταβολής έως 31 Δεκεμβρίου 2021, όσο και οφειλές οι οποίες 
κατέστησαν απαιτητές από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021 και αφορούν σε 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες με ΚΑΔ που θα οριστούν σε σχετική απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές σε έως 72 
μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ. Προγράμματα ρυθμίσεων έως 36 
μηνιαίες δόσεις θα είναι άτοκα. Οι ρυθμίσεις από 37-72 δόσεις θα επιβαρύνονται με ετήσιο 
επιτόκιο 2,5%. 
Ο οφειλέτης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου 
των ρυθμισμένων οφειλών, άτοκα. Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με την καταβολή της 
πρώτης δόσης έως 31 Ιανουαρίου 2022, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου (μέσα στην ίδια 
προθεσμία) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΚΕΑΟ) ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, μέσω του e-ΕΦΚΑ. Αρμόδια όργανα για 
την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση –με την οποία καθορίζονται το ποσό κάθε 
δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια- είναι οι προϊστάμενοι 
των περιφερειακών υπηρεσιών των ΚΕΑΟ.                                                                   2/7 
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Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης, ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας δίμηνης ισχύος, ενώ αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και οι 
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής και ακίνητης περιουσίας. Επίσης 
αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και η εκτέλεση των σχετικών ποινών. 
Η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που δεν καταβληθούν δυο δόσεις, γεγονός που θα έχει ως 
συνέπεια την απώλεια και όλων των ευεργετημάτων, ενώ το σύνολο του υπολοίπου της 
οφειλής θα καθίσταται άμεσα απαιτητό. 
 

«Δεύτερη ευκαιρία» για ρύθμιση στους πληγέντες από την πανδημία 
Με το άρθρο 2 γίνεται δυνατή η επανένταξη σε καθεστώς ρυθμίσεων για όσους επλήγησαν 
από την πανδημία και απώλεσαν τη ρύθμισή τους από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο 
του 2021. Οι ωφελούμενοι από την εν λόγω ρύθμιση, είναι όσοι εργοδότες και ελεύθεροι 
επαγγελματίες βρισκόταν ήδη σε καθεστώς παράτασης καταβολής δόσεων για ρυθμίσεις, 
αλλά και όσοι έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που θα περιλαμβάνεται σε σχετική απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών. Επιπλέον και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις με τους εν λόγω 
ΚΑΔ, που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου 2021 και 31 Ιουλίου 2021  θα μπορούν να επανενταχθούν σε 
τυχόν ρυθμίσεις των ασφαλιστικών τους εισφορών. 
Προϋπόθεση για την επανένταξη σε ρύθμιση, είναι η καταβολή δυο δόσεων (Αυγούστου και 
Σεπτεμβρίου) μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Η επανένταξη γίνεται με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις της ρύθμισης που χάθηκε αρχικά. 
 

Κομισιόν: Έγκριση ελληνικού προγράμματος 130 εκ. ευρώ  
για τη στήριξη πληττόμενων ΜμΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 130 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το ξέσπασμα του κορωνοϊού και 
τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν. 
 
Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς (εκτός 
από τους τομείς της οικονομικής και της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής), οι οποίες 
παρουσίασαν επιχειρηματική διακοπή τον Απρίλιο του 2021 λόγω της εκδήλωσης κορωνοϊού.  
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Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα 
αποτελείται από ένα σταθερό ποσό τουλάχιστον 500 ευρώ και μέγιστο 4.000 ευρώ, ανάλογα 
με τον αριθμό των υπαλλήλων και την περιοχή. 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τους όρους που καθορίζονται στο 
προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ ανά εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 1,8 εκατ. ευρώ 
ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς, ενώ θα χορηγηθεί το 
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
 

Μέχρι τις 4 Αυγούστου οι αιτήσεις για την επιδότηση των παγίων  δαπανών 

Μέχρι τις 4 Αυγούστου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για 
την ενίσχυση τους, με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
"myBusinessSupport" (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Αυτό προκύπτει από την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και αφορά τη διαδικασία και 
τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την 
περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. 
Όπως προβλέπει η απόφαση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα 
"myBusinessSupport" τα εξής στοιχεία: 
α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από 
τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 
μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021, 
β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 
31η Δεκεμβρίου 2021. 
Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές οφειλές, 
εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 2021, που καθίσταται 
πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 έως την 31 Δεκεμβρίου 2021, με την ακόλουθη σειρά: 
α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών 
προσώπων/νομικών οντοτήτων, 
β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α., 
γ) από Φ.Π.Α., 
δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση απο τις φορολογικές αρχές 
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Το ύψος της ενίσχυσης μέσω των παγίων δαπανών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 70% 
της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων του 90% της ζημίας προ φόρων, με την εξαίρεση των εταιρειών ΚΤΕΛ ΑΕ και 
ΚΤΕΛ, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το όριο αυτό. 
 
Ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των παρακάτω εξόδων που έχουν αποτυπώνονται 
στη φορολογική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2020: 
α) Παροχές σε εργαζόμενους 
β) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων 
γ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής 
δ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής 
ε) Ενέργεια 
στ) Ύδρευση 
ζ) Τηλεπικοινωνίες 
η) Ενοίκια 
θ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
ι) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. 
 

ΕΣΕΕ: Η αύξηση στον κατώτατο μισθό να αντισταθμιστεί  
από αντίστοιχες παροχές προς τις επιχειρήσεις 

«Η κυβέρνηση, με την απόφαση της για τον κατώτατο μισθό, έδειξε ότι λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη τα εύλογα επιχειρήματα των εργοδοτικών και επιστημονικών φορέων, «παγώνοντας» 
καταρχήν οποιαδήποτε μεταβολή για το τρέχον έτος. Για να μην υπάρξουν ωστόσο επιπτώσεις 
στην λειτουργία της επιχειρηματικότητας αμέσως μετά την πανδημία, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι και η προβλεπόμενη από 1-1-2022 αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό, θα 
αντισταθμιστεί από αντίστοιχες παροχές προς τις επιχειρήσεις, όπως είναι οι μειώσεις των 
φορολογικών συντελεστών ή/και το ύψος των εργοδοτικών εισφορών.». Αυτό επισημαίνει ο 
πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας, σε δηλώσεις του για τις κυβερνητικές αποφάσεις 
σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1-1-2022 και προσθέτει: 
«Μην ξεχνάμε ότι μετράμε ακόμα τον χρόνο «ανάρρωσης» της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας από τις έως τώρα σφοδρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης,  
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η εξέλιξη της οποίας ακόμα δεν μπορεί να προβλεφθεί, όπως επανειλημμένα έχει αποδειχθεί 
από τον Μάρτιο του 2020. 
Με την ελπίδα λοιπόν, στις 31 Δεκεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να καλύψουν 
την αύξηση 2% στις ελάχιστες αποδοχές, η ΕΣΕΕ επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι ο 
προσδιορισμός του κατώτατου μισθού πρέπει να αποτελεί αποφασιστική αρμοδιότητα των 
κοινωνικών εταίρων.  
Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση, εφόσον το 2022 είναι πράγματι έτος ανάκαμψης για την 
ελληνική οικονομία, να δρομολογήσει την ίδια χρονιά την επαναφορά του δικαιώματος αυτού 
εντός του πλαισίου διαβούλευσης για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας». 
 

Παράταση έως 27 Αυγούστου της έκπτωσης 3% σε περίπτωση εφάπαξ  
καταβολής του φόρου 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατείνεται μέχρι 27.8.2021 η δυνατότητα 
έκπτωσης 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και των 
λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών (σ.σ. από 28.7.2021 που ίσχυε).  
Αιτιολογική άρθρου 8 
Αποτελεί πρόβλημα καθώς δεν υφίσταται στις πάγιες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος (ν. 4172/2013) τέτοια διάταξη. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν 
από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και έχουν ως 
αποτέλεσμα την εν γένει καθυστέρηση στην υποβολή και εκκαθάριση των δηλώσεων, 
καθίσταται δυσχερής η τήρηση των ισχυουσών προθεσμιών με κίνδυνο να καταστεί 
ανεφάρμοστη η σχετική ρύθμιση. 
Η σχετική διάταξη: 
Άρθρο 8 
Έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και λοιπών 
συμβεβαιούμενων οφειλών μέχρι την 27η Αυγούστου 2021 για τις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 - Τροποποίηση του άρθρου 72 του 
Κ.Φ.Ε. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΑΊ67, Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήματος) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία της εφάπαξ καταβολής του 
φόρου και η παρ. 65 διαμορφώνεται ως εξής: 
«65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, 
υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.  
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Η καταβολή του φόρου για τις  
δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
μηνός Αυγούστου 2021 και η κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις 
φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες,  
που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες 
η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και 
η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων 
μηνών. Εφόσον ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την 27η Αύγουστου 2021, παρέχεται στο 
συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία 
τοις εκατό (3%)». 
 
ΕΣΠΑ 2021-2027: Ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό ΕΣΠΑ 21 δισ. ευρώ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρώτο ανάμεσα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. 
 
Η συμφωνία εταιρικής σχέσης καθορίζει τις στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες που 
θα καλυφθούν μέσω των ταμείων της πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ). Η συμφωνία θα υποστηρίξει βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, και θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη ενός νέου ανταγωνιστικού και καινοτόμου μοντέλου ανάπτυξης, 
προσανατολισμένου στις εξαγωγές, για τη χώρα. 
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