
 

Σεφχοσ 15ο, Ζτοσ 2ο 
 

Μινυμα προζδρου 
 

  
 Αγαπθτζσ, αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
  
Οδεφουμε προσ το τζλοσ του καλοκαιριοφ, που ςθμαδεφτθκε από τθν μανία των 
δεκάδων πυρκαγιϊν που ζκαψαν ςφμφωνα με τθν δορυφορικι υπθρεςία 
Copernicus/Emergency Management Service - Mapping τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
μόνο ςτθ Βόρεια Εφβοια 507.950 ςτρζμματα.  Πρόκειται για τθ μεγαλφτερθ 
καταςτροφι όλων των εποχϊν ςτθν Ελλάδα από μία και μόνο πυρκαγιά. 
 
Είναι κατανοθτό ςε όλουσ πωσ πζρα από τα τεράςτια προβλιματα που 
δθμιοφργθςαν ςτθν κακθμερινότθτα των κατοίκων των περιοχϊν που επλιγθςαν, 
οι πυρκαγιζσ προκάλεςαν"εγκαφματα"ςτθν οικονομία και ζβαλαν φωτιά ςτον 
"προχπολογιςμό", το προςχζδιο, του οποίου κα πρζπει να οριςτικοποιθκεί από το 
οικονομικό επιτελείο  αρχζσ επτεμβρίου. 
 
Σο δθμοςιονομικό κόςτοσ από τισ καταςτροφζσ είναι βαρφ και αναμζνεται να 
ξεπεράςει κατά πολφ τα επιπλζον 500 εκατ. ευρϊ. Η ανακατανομι πόρων 1,8 δις. 
ευρϊ του πυλϊνα 1.4 του προγράμματοσ Ελλάδα 2.0 και θ αλλαγι προτεραιότθτασ 
από τθν προκαταβολι των 4 δις. ευρϊ του Σαμείου Ανάκαμψθσ μποροφν να 
βοθκιςουν και κα πρζπει να εγκρικοφν από τθν ΕΕ. 
 
Δυςτυχϊσ, οι πλθγζσ που άνοιξαν ςε οικονομικό επίπεδο ιρκαν ςε μια κρίςιμθ για 
τθν πορεία τθσ οικονομίασ, τουριςτικι περίοδο, τθν ϊρα που αρχίηουν ςταδιακά, να 
εξαςκενοφν οι επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ ςτθν αγορά, χωρίσ όμωσ αυτό να ςθμαίνει 
πωσ θ μετάλλαξθ Δζλτα δεν εξακολουκεί να αποτελεί τθ μεγαλφτερθ απειλι. 
 
Σο ηθτοφμενο είναι, μετά τισ "πρϊτεσ βοικειεσ", να υπάρχει ςυνζχεια 
αποκατάςταςθσ και διάρκεια πρόλθψθσ και προςταςίασ του ιδιωτικοφ και του 
εκνικοφ μασ πλοφτου.  
 
Σϊρα, όλοι περιμζνουμε περιςςότερα και γρθγορότερα. 
  
Πζτροσ Καλπακίδθσ  
Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ  
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Ανοίγουν ξανά οι εμπορικζσ εκκζςεισ - Οι υγειονομικοί κανόνεσ 
 
       

 
  
Σθν επανζναρξθ λειτουργίασ των εμπορικϊν εκκζςεων από τθν Σετάρτθ, 1θ 
επτεμβρίου 2021, γνωςτοποίθςε θ γενικι γραμματεία Εμπορίου και Προςταςίασ 
Καταναλωτι. 
φμφωνα με τθν ανακοίνωςθ, τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίασ των 
εμπορικϊν εκκζςεων και το ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίασ τθσ 85θσ 
ΔΕΘ κακορίηονται ωσ εξισ: 
Εμπορικζσ εκκζςεισ 
Κανόνεσ ειςόδου ςτο Εκκεςιακό Κζντρο (χϊρο τθσ ζκκεςθσ) 
* Η είςοδοσ επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνο με τθν επίδειξθ του GreenPass 

(εμβολιαςμζνοι ι νοςιςαντεσ). Οι μθ εμβολιαςμζνοι εργαηόμενοι υπόκεινται ςτο 
κακεςτϊσ testing που ιςχφει για τισ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ και τισ υπθρεςίεσ 
εςτίαςθσ.  

* Οι επιςκζπτεσ προςζρχονται μόνον κατόπιν θλεκτρονικισ προεγγραφισ. 
* Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ κακ' όλθ τθ διάρκεια παραμονισ ςτουσ ςτεγαςμζνουσ 

χϊρουσ του         εκκεςιακοφ κζντρου για όλουσ ανεξαιρζτωσ. 
 
 

 



 

3 

                            Λζκκα 20 - 105 62 Ακινα, Σθλ. 0030/210-3229 047, E-Mail: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

 

 
 

Κανόνεσ Λειτουργίασ Ζκκεςθσ 
*   Σιρθςθ απόςταςθσ ενάμιςι (1,5) μζτρου. 
* Εντόσ των εκκετθρίων ιςχφουν οι κανόνεσ τιρθςθσ των αποςτάςεων. Για τα 

τραπζηια ςυςκζψεων ιςχφουν οι κανόνεσ για τθν απόςταςθ μεταξφ 
τραπεηοκακιςμάτων ςτθν εςτίαςθ. 

 
Πρόςκετα Μζτρα Προςταςίασ 
 * Ο κλιματιςμόσ λειτουργεί με ειςροι νωποφ αζρα κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ζκκεςθσ. 
 * Μονοδρόμθςθ κατεφκυνςθσ του ρεφματοσ των επιςκεπτϊν. 
 * θμεία αντιςθψίασ και απολφμανςθσ. 
 * φςτθμα καταμζτρθςθσ ατόμων. 
 * Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, και 

των εξοπλιςμϊν. 
 * Ενθμερωτικζσ αφίςεσ, banners, roll-ups και οκόνεσ προβολισ οπτικοακουςτικϊν 

μθνυμάτων με παρουςίαςθ των μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ. 
 * Σακτικζσ δίγλωςςεσ θχθτικζσ ανακοινϊςεισ μθνυμάτων 
 
 Διεκνισ Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ (ΔΕΘ) 
 Λειτουργία τθσ ΔΕΘ 11-19/09/2021 με τουσ ακόλουκουσ κανόνεσ: 
 Κανόνεσ Ειςόδου ςτον χϊρο τθσ ΔΕΘ 
 * Η είςοδοσ επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνο με τθν επίδειξθ του GreenPass 

(εμβολιαςμζνοι ι νοςιςαντεσ). Οι μθ εμβολιαςμζνοι εργαηόμενοι υπόκεινται 
ςτο κακεςτϊσ testing που ιςχφει για τισ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ και τισ υπθρεςίεσ 
εςτίαςθσ.  

 * Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ κακ' όλθ τθ διάρκεια παραμονισ ςτουσ 
ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ του εκκεςιακοφ κζντρου για όλουσ ανεξαιρζτωσ. 

 
 Κανόνεσ Λειτουργίασ Ζκκεςθσ 
 * Σιρθςθ απόςταςθσ ενάμιςι (1,5) μζτρου. 
 * Εντόσ των εκκετθρίων ιςχφουν οι κανόνεσ τιρθςθσ των αποςτάςεων. Για τα 
τραπζηια ςυςκζψεων ιςχφουν οι κανόνεσ για τθν απόςταςθ μεταξφ 
τραπεηοκακιςμάτων ςτθν εςτίαςθ. 
 
 Πρόςκετα Μζτρα Προςταςίασ 
 * Εξαςφάλιςθ επαρκοφσ φυςικοφ αεριςμοφ. 
 * θμεία αντιςθψίασ και απολφμανςθσ. 
 * Σακτικζσ δίγλωςςεσ θχθτικζσ ανακοινϊςεισ μθνυμάτων. 
 * φςτθμα καταμζτρθςθσ ατόμων. 
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Κορωνοχρζθ: Εκδόκθκε θ απόφαςθ για τισ 72 δόςεισ 

Δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ θ απόφαςθ για τθ ρφκμιςθ των χρεϊν τθσ πανδθμίασ ςε ζωσ 
72 δόςεισ. ε αυτι ορίηεται ότι θ υπαγωγι του οφειλζτθ ςτθ ρφκμιςθ ςυντελείται 
με τθν καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ μζχρι και τθν 31θ/1/2022. Η καταβολι τθσ 
πρϊτθσ δόςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τρεισ εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ.  
 
Άρκρο 1 
Προκεςμία υποβολισ αίτθςθσ, καταβολι πρϊτθσ δόςθσ και υπαγωγι 
Η αίτθςθ για υπαγωγι ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ των διατάξεων του άρκρου 75 του 
ν. 4821/2021 (Α' 134) υποβάλλεται θλεκτρονικά μζχρι και τθν 31/12/2021, μζςω 
διαδικτυακισ εφαρμογισ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αυτό υποςτθρίηεται τεχνικά. 
 
Εξαιρετικά και ςε περίπτωςθ που υφίςταται αδυναμία διαδικτυακισ υποςτιριξθσ, θ 
αίτθςθ υποβάλλεται ςτθν Τπθρεςία τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), ο Προϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ 
είςπραξθσ τθσ οφειλισ. Η αίτθςθ για ρφκμιςθ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986. Όταν θ αίτθςθ δεν υποβάλλεται από τον 
πρωτοφειλζτθ, θ υποβολι τθσ διενεργείται μόνο ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ 
είςπραξθσ των οφειλϊν Τπθρεςία. 
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Η υπαγωγι του οφειλζτθ ςτθ ρφκμιςθ ςυντελείται με τθν καταβολι τθσ πρϊτθσ 
δόςθσ μζχρι και τθν 31θ/1/2022. Η καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τισ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ 
ςτθ ρφκμιςθ. Οι επόμενεσ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ καταβάλλονται ζωσ τθν τελευταία 
εργάςιμθ θμζρα των επομζνων μθνϊν. 
 
Με τθν υποβολι από τον οφειλζτθ, αιτιματοσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, τα 
αποδιδόμενα ποςά από ςυμψθφιςμοφσ του άρκρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από 
παρακρατιςεισ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ και βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12 
του Κ.Φ.Δ. και από μζτρα αναγκαςτικισ είςπραξθσ μποροφν να καλφπτουν τθν 
πρϊτθ δόςθ, εφόςον ειςπράττονται εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 
Άρκρο 2 
Αρμόδιο όργανο 
Ωσ αρμόδιοσ για τθ χοριγθςθ τθσ ρφκμιςθσ, τθν παρακολοφκθςθ, τθν τιρθςθ των 
όρων τθσ, τθν απϊλεια αυτισ και κάκε άλλθ αναγκαία διαδικαςία ορίηεται ο 
Προϊςτάμενοσ τθσ Τπθρεςίασ τθσ Α.Α.Δ.Ε., ο οποίοσ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ 
τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. Η απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ δφναται να διενεργείται και 
κεντρικά. 
 
ε περίπτωςθ παράλλθλθσ αρμοδιότθτασ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικοφ 
Κζντρου και του Προϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ για τθν 
επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ, αρμόδιοσ κατά τα αναφερόμενα ςτο 
προθγοφμενο εδάφιο ορίηεται ο Προϊςτάμενοσ τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ 
Είςπραξθσ. 
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Άρκρο 3 
Οφειλζσ που υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ 
Οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.) και τα 
Ελεγκτικά Κζντρα που, κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ, δεν τελοφν ςε 
κακεςτϊσ άλλθσ ρφκμιςθσ και ζχουν βεβαιωκεί κατά το διάςτθμα από 1.3.2020 ζωσ 
31.7.2021, μποροφν, κατόπιν αίτθςθσ του οφειλζτθ, να υπαχκοφν ςε ρφκμιςθ 
τμθματικισ καταβολισ ςε ζωσ και εβδομιντα δφο (72) μθνιαίεσ δόςεισ, με τθν 
επιφφλαξθ του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ, κατά περίπτωςθ, του άρκρου 6 
τθσ παροφςασ, εφόςον πλθροφται ζνα από τα ακόλουκα κριτιρια: 
α) εφόςον πρόκειται για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα επιτθδευματίεσ, νομικά 

πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ, που επλιγθςαν λόγω των μζτρων για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19, ζχουν κφριο ΚΑΔ δραςτθριότθτασ που 
ορίηεται ςε απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομικϊν που ζχει εκδοκεί κατ' 
εξουςιοδότθςθ τθσ από 11.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 55), θ 
οποία κυρϊκθκε με τον ν. 4682/2020 (Α' 76), τθσ από 30.3.2020 Πράξθσ 
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 75), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 
4684/2020 (Α' 86), τθσ από 1.5.2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 90), 
θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104) ι του ν. 4690/2020, 

β) εφόςον πρόκειται για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα μθ επιτθδευματίεσ: 
βα) είτε θ ςφμβαςθ εργαςίασ τουσ ανεςτάλθ για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα 

από 1.3.2020 ζωσ 31.7.2021, λόγω των μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
πανδθμίασ COVID-19, ςφμφωνα με το άρκρο δζκατο τρίτο τθσ από 14.3.2020 
Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 64), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 3 
του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρκρο ενδζκατο τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ 
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 68), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 
4683/2020 (Α' 83), και το άρκρο 68 του ν. 4756/2020 (Α' 235), 

ββ) είτε ζλαβαν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ με μονομερι διλωςθ, για 
οποιαδιποτε χρονικό διάςτθμα από 1.3.2020 ζωσ 31.7.2021, ςφμφωνα με το 
άρκρο 68 του ν. 4756/2020 και το άρκρο δζκατο τρίτο τθσ από 14.3.2020 
Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 3 του ν. 
4682/2020, 

βγ) είτε εντάχκθκαν ςτο μθχανιςμό ενίςχυςθσ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ», για οποιαδιποτε 
χρονικό διάςτθμα από 1.3.2020 ζωσ 31.07.2021, ςφμφωνα με το άρκρο 31 
του ν. 4690/2020 (Α' 104), το άρκρο 123 του ν. 4714/2020 (Α' 148) και το 
άρκρο 40 του ν. 4778/2021 (Α' 26), 

βδ) είτε ζλαβαν μειωμζνο μίςκωμα, για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα από 
1.3.2020 ζωσ 31.7.2021 και ζχουν αποηθμιωκεί κατόπιν ελζγχου των 
δθλϊςεων «COVID-19», ςφμφωνα με το άρκρο δεφτερο τθσ από 20.3.2020 
Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 
4683/2020, τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4690/2020 και του 
άρκρου 27 του ν. 4772/2021 (Α' 17), 
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βε) είτε ιταν εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο ανζργων του ΟΑΕΔ, οποιοδιποτε 
διάςτθμα από 1.3.2020 ζωσ 31.7.2021. 

 
τθν παροφςα ρφκμιςθ υπάγεται υποχρεωτικά το ςφνολο των βεβαιωμζνων και 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςτισ Δ.Ο.Τ. και τα Ελεγκτικά Κζντρα που, κατά τον χρόνο 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ, δεν τελοφν ςε κακεςτϊσ άλλθσ ρφκμιςθσ και ζχουν 
βεβαιωκεί κατά το διάςτθμα από 1.3.2020 ζωσ 31.7.2021. 
 
Επιπλζον, εντάςςονται ςτθ ρφκμιςθ, ανεξαρτιτωσ των ανωτζρων κριτθρίων και τθσ 
θμερομθνίασ βεβαίωςισ τουσ, οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχει χορθγθκεί αναςτολι 
είςπραξθσ και παράταςθ καταβολισ, ςφμφωνα με τθν από 11.3.2020 Πράξθ 
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου ( ’Α 55), θ οποία κυρϊκθκε με τον ν. 4682/2020 ( ’Α 76), 
τθν από 30.3.2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου ( ’Α 75), θ οποία κυρϊκθκε με 
το άρκρο 1 του ν. 4684/2020 ( ’Α 86), τθν από 1.5.2020 Πράξθ Νομοκετικοφ 
Περιεχομζνου ( ’Α 90), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν. 4690/2020 ( ’Α 104) 
και τον ν. 4690/2020. 
 
Άρκρο 4 
Οφειλζσ που εξαιροφνται από τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ 
Εξαιροφνται από τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ: 
α) Ο φόροσ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2020, 
β) οφειλζσ οι οποίεσ δεν δφνανται να ρυκμίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 22 του ν. 4002/2011 ( ’Α 180) και αφοροφν ςε ανάκτθςθ 
κρατικϊν ενιςχφςεων που χορθγικθκαν με τθ ςφςταςθ ειδικϊν αφορολόγθτων 
αποκεματικϊν ι ςφμφωνα με άλλεσ διατάξεισ και 

γ) δόςεισ ρυκμίςεων τμθματικισ καταβολισ, βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ ι 
προςωρινισ διαταγισ ι κατ’ εφαρμογι του ν. 4469/2017 ( ’Α 62). 

 
Άρκρο 5 
Απϊλεια ρφκμιςθσ 
Η ρφκμιςθ απόλλυται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του 
υπολοίπου των οφειλϊν ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ βεβαίωςθσ, εάν ο οφειλζτθσ: 
α) δεν καταβάλλει δφο (2) ςυνεχόμενεσ μθνιαίεσ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ ι 
β) κακυςτεριςει τθν καταβολι των δφο (2) τελευταίων δόςεων τθσ ρφκμιςθσ για 

χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των δφο (2) μθνϊν. 
 

Άρκρο 6 
Ελάχιςτο ποςό δόςθσ - Τόκοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ - Κακυςτζρθςθ 
καταβολισ δόςθσ 
Σο ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ ρφκμιςθσ δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από 
τριάντα (30) ευρϊ για ρυκμίςεισ οφειλϊν ςυνολικοφ φψουσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων τόκων και προςαυξιςεων, ζωσ χίλια (1.000) ευρϊ και δεν 
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μπορεί να είναι κατϊτερο από πενιντα (50) ευρϊ για ρυκμίςεισ οφειλϊν ςυνολικοφ 
φψουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τόκων και προςαυξιςεων, άνω των χιλίων (1.000) 
ευρϊ. 
Βαςικζσ οφειλζσ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, από τθν θμερομθνία υπαγωγισ τουσ 
ςτθ ρφκμιςθ, αντί των τόκων και προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, 
ςφμφωνα με το ν.δ. 356/1974 ( ’Α 90), (Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 
[Κ.Ε.Δ.Ε.]) και τον ν. 4174/2013 ( ’Α 170), (Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ 
[Κ.Φ.Δ.]), επιβαρφνονται με τόκο δυόμιςθ εκατοςτιαίων μονάδων (2,5%) ετθςίωσ 
υπολογιςμζνο. 
Κατ’ εξαίρεςθ, βαςικζσ οφειλζσ που υπάγονται ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ ζωσ και 
τριάντα ζξι (36) μθνιαίων δόςεων δεν επιβαρφνονται με τόκο. 
Με τθν υπαγωγι ςτο πρόγραμμα ρφκμιςθσ και με τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ 
αυτοφ, δεν υπολογίηονται τα πρόςτιμα των άρκρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 57 του Κ.Φ.Δ. 
Για τισ οφειλζσ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, θ κακυςτζρθςθ καταβολισ δόςθσ 
ςυνεπάγεται τθν επιβάρυνςθ αυτισ με μθνιαία προςαφξθςθ που ανζρχεται ςε 
ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%). 
 
Άρκρο 7 
Ευεργετιματα 
Η υπαγωγι και ςυμμόρφωςθ ςτθ ρφκμιςθ παρζχει ςτον οφειλζτθ και τα ακόλουκα 
ευεργετιματα: 
α) χορθγείται ςε αυτόν αποδεικτικό ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 12 του Κ.Φ.Δ., 
β) αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε κατά το άρκρο 25 του ν. 

1882/1990 ι, εφόςον άρχιςε, θ εκτζλεςι τθσ διακόπτεται. Κατά το χρονικό 
διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ρφκμιςθσ αναςτζλλεται θ παραγραφι του ποινικοφ 
αδικιματοσ κατά παρζκκλιςθ των χρονικϊν περιοριςμϊν του άρκρου 113 του 
Ποινικοφ Κϊδικα. 

γ) Αναςτζλλεται θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κινθτϊν ι 
ακινιτων με τθν προχπόκεςθ ότι θ εκτζλεςθ αφορά μόνο οφειλζσ που 
ρυκμίηονται με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του ν. 4821/2021. Η αναςτολι αυτι 
δεν ιςχφει για καταςχζςεισ που ζχουν επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων ι ζχουν 
εκδοκεί οι ςχετικζσ παραγγελίεσ, πριν από τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, τα 
αποδιδόμενα όμωσ ποςά από αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ 
ι δόςεων τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον ειςπράττονται κατά τθ διάρκεια αυτισ και δεν 
πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Αν ο οφειλζτθσ απολζςει 
τθ ρφκμιςθ, τα μζτρα που ζχουν αναςταλεί ςυνεχίηονται. 
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Άρκρο 8 
Δικαιϊματα του Δθμοςίου 
Σο Δθμόςιο και μετά τθν υπαγωγι και ςυμμόρφωςθ του οφειλζτθ ςτθ ρφκμιςθ 
διατθρεί το δικαίωμα: 
α) να επιβάλλει καταςχζςεισ και να εγγράφει υποκικεσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία 

του οφειλζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνυπόχρεων προςϊπων ι των 
εγγυθτϊν, εφόςον θ οφειλι δεν είναι διαςφαλιςμζνθ, 

β) να μθν χορθγεί ςτον οφειλζτθ αποδεικτικό ενθμερότθτασ για μεταβίβαςθ 
ακινιτου ι ςφςταςθ εμπραγμάτου δικαιϊματοσ επ’ αυτοφ, ακόμθ και αν 
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ χοριγθςισ του, εφόςον θ οφειλι δεν είναι 
διαςφαλιςμζνθ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 του Κ.Φ.Δ., 

γ) να προβαίνει ςε ςυμψθφιςμό των χρθματικϊν απαιτιςεων του οφειλζτθ κατά 
του Δθμοςίου και μζχρι του φψουσ των οφειλϊν του, κατά το άρκρο 83 του 
Κ.Ε.Δ.Ε. 

 
Σα ποςά που ειςπράττονται κατά τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ από τθν παρακράτθςθ 
απαίτθςθσ του οφειλζτθ λόγω τθσ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ και 
βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12 του Κ.Φ.Δ. ι κατόπιν ςυμψθφιςμοφ του άρκρου 
83 του Κ.Ε.Δ.Ε. ι μετά από αναγκαςτικά μζτρα, καλφπτουν δόςθ ι δόςεισ τθσ 
χορθγθκείςασ ρφκμιςθσ, εφόςον δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 
 
Άρκρο 9 
Παραγραφι οφειλϊν 
Η παραγραφι των οφειλϊν, για τισ οποίεσ υποβάλλεται αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ 
ρφκμιςθ, αναςτζλλεται κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ρφκμιςθσ και δεν 
ςυμπλθρϊνεται πριν παρζλκει ζνα (1) ζτοσ από τθ λιξθ αυτισ. 
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 Όλα τα μζτρα για τουσ πυρόπλθκτουσ – Πότε και πωσ κα 
καταβλθκοφν οι αποηθμιϊςεισ 
       

 
  
ε άμεςθ παροχι ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ και ςτθν αποηθμίωςθ των οικοςκευϊν για 
τουσ πλθγζντεσ από τισ πυρκαγιζσ προχωρά θ πολιτεία, όπωσ ανακοίνωςε ο 
υπουργόσ Οικονομικϊν Χριςτοσ ταϊκοφρασ, εξειδικεφοντασ τα μζτρα που 
αποφαςίςτθκαν ςτο υπουργικό ςυμβοφλιο. το πλαίςιο αυτό κα κατατεκεί 
ςυμπλθρωματικόσ προχπολογιςμόσ 500 εκατ. ευρϊ και ζωσ ότου ολοκλθρωκοφν οι 
ζλεγχοι για τθ ςτεγαςτικι ςυνδρομι (80% δωρεάν κρατικι αρωγι και 20% δάνειο 
με εγγφθςθ του Δθμοςίου), παρζχεται άμεςα θ πρϊτθ αρωγι.  
  
Αναλυτικά τα μζτρα ςτιριξθσ από το υπουργείο Οικονομικϊν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minfin.gr/web/guest/-/metra-anakouphises-kai-sterixes-ton-plegenton-apo-tis-pyrkagies
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Ζρχονται ραβαςάκια για… ξεχαςμζνα ειςοδιματα από τθν Εφορία 
  
            

 
  
Ραβαςάκια με ζξτρα φόρο ςε χιλιάδεσ φορολογοφμενουσ που δεν διλωςαν 
ειςοδιματα από το 2015 και μετά ετοιμάηει θ ΑΑΔΕ μετά τθν απόφαςθ του διοικθτι 
τθσ Γ. Πιτςιλι για τθν ζκδοςθ πράξεων εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου 
ειςοδιματοσ. 
 
φμφωνα με το προγραμματιςμό, ζωσ το τζλοσ το ζτουσ κα ταχυδρομθκοφν 15.000 
ςθμειϊματα με επιπλζον φόρο για το ειςόδθμα που προκφπτει με βάςθ τα ςτοιχεία 
και τισ πλθροφορίεσ που ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ θ φορολογικι αρχι. 
Μάλιςτα ανάλογα με τθν περίπτωςθ θ «λυπθτερι» κα προβλζπει πζραν του φόρου 
ειςοδιματοσ, τθν καταβολι ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ, τζλουσ επιτθδεφματοσ και 
φόρου πολυτελοφσ διαβίωςθσ. 
 
το εκκακαριςτικό που κα λάβουν οι φορολογοφμενοι κα αναφζρεται ότι θ 
Φορολογικι Διοίκθςθ προζβθ ςτον εκτιμϊμενο προςδιοριςμό φόρου λόγω μθ 
υποβολισ διλωςθσ, ενϊ κα αναγράφονται τα ςτοιχεία που ζλαβε υπόψθ για τον 
κατ' εκτίμθςθ προςδιοριςμό τθσ φορολογικισ του υποχρζωςθσ. 
 
Ο φορολογοφμενοσ κα λαμβάνει ςτθν προςωπικι κυρίδα του ςτο taxisnet 
ειδοποίθςθ με διαδρομι (link) που τον οδθγεί ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του 
δικτυακοφ τόπου τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπου ζχει τθ δυνατότθτα να δει και να εκτυπϊςει τθν 
εκδοκείςα πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου, ενϊ κα λαμβάνει και θλεκτρονικι 
ειδοποίθςθ ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
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Μετά τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ του φόρου, ο 
φορολογοφμενοσ ζχει τθ δυνατότθτα να υποβάλει διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ με 
τα ςυνοδευτικά ζγγραφα ςε ψθφιακι απεικόνιςθ (scan) μζςω μθνφματοσ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτον προϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. ι (με φυςικό 
φάκελο) ταχυδρομικά είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ. 
Είναι επίςθσ δυνατι θ χειρόγραφθ υποβολι τθσ διλωςθσ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 
Ημερομθνία υποβολισ κεωρείται θ θμερομθνία που προκφπτει από τθ ςφραγίδα 
του Σαχυδρομείου ι τθσ υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ ι θ θμερομθνία αποςτολισ του 
μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Σο αποδεικτικό του ταχυδρομείου ι τθσ 
υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ ι το αυτοματοποιθμζνο μινυμα, που αποςτζλλεται ωσ 
απάντθςθ ςτο θλεκτρονικό μινυμα του φορολογουμζνου, αποτελεί γιϋ αυτόν 
αποδεικτικό υποβολισ τθσ διλωςθσ και επζχει κζςθ απόδειξθσ παραλαβισ εκ 
μζρουσ του αποδζκτθ. 
Ο φορολογοφμενοσ υποχρεοφται ςε καταβολι του οφειλόμενου με βάςθ τθν πράξθ 
εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου εντόσ 30 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πράξθσ αυτισ εκτόσ αν υποβάλει διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ ενϊ ζχει τθ 
δυνατότθτα άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ εντόσ προκεςμίασ 30 θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςι τθσ πράξθσ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ του φόρου 
 
Τι προβλζπει θ απόφαςθ του διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ  
 
- Για τα φορολογικά ζτθ 2015 και επόμενα ςτισ περιπτϊςεισ που φορολογοφμενοι, 

φυςικά πρόςωπα, παρά τθν υποχρζωςι τουσ να υποβάλουν διλωςθ φόρου 
ειςοδιματοσ δεν τθν υπζβαλαν, εκδίδεται πράξθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ 
φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων με τθν προχπόκεςθ ότι από τα ςτοιχεία 
που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ Φορολογικι Διοίκθςθ προκφπτει φορολογθτζα φλθ για 
τον κατ’ εκτίμθςθ προςδιοριςμό τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ και ποςό φόρου 
προσ βεβαίωςθ για τον φορολογοφμενο που υπερβαίνει το ποςό των 30 ευρϊ. 
Με τθν ίδια πράξθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ υπολογίηεται θ ειδικι ειςφορά 
αλλθλεγγφθσ, το τζλοσ επιτθδεφματοσ και ο φόροσ πολυτελοφσ διαβίωςθσ ςτα 
φυςικά πρόςωπα, κατά περίπτωςθ. 
 
ε περίπτωςθ εγγάμων ι μερϊν ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ δφναται να εκδίδεται 
πράξθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου και για τουσ δφο ςυηφγουσ/μζρθ 
ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται θ ζγγαμθ ςχζςθ ι το 
φμφωνο υμβίωςθσ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πράξθσ εκτιμϊμενου 
προςδιοριςμοφ του φόρου. 
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- Η πράξθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου εκδίδεται για ειςόδθμα που 

προκφπτει με βάςθ τα ςτοιχεία που λαμβάνονται από: 
 
α) τα θλεκτρονικά αρχεία βεβαιϊςεων αποδοχϊν ι ςυντάξεων, αμοιβϊν από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ειςοδθμάτων από μερίςματα, τόκουσ, 
δικαιϊματα για τα φορολογικά ζτθ 2015 και επόμενα, 

 
β) διακζςιμα ςτοιχεία που αφοροφν λοιπά ειςοδιματα και αντικειμενικζσ δαπάνεσ 

διαβίωςθσ ι απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα οποία αποςτζλλονται 
ετθςίωσ ι περιλαμβάνονται ςτθν τελευταία προ του ζτουσ για το οποίο εκδίδεται 
πράξθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου, υποβλθκείςα διλωςθ φόρου 
ειςοδιματοσ και ςτθν περιουςιακι κατάςταςθ του εκάςτοτε ζτουσ, όπωσ αυτι 
προκφπτει από το Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Περιουςιολογίου τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. ι 

 
γ) θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων, που είναι διακζςιμθ ςτθν Α.Α.Δ.Ε. και δφνανται 

να αφοροφν τθν άςκθςθ επαγγελματικισ ι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, 
κακϊσ επίςθσ και από ςτοιχεία που λιφκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν για τθν εφαρμογι τθσ διεκνοφσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ ςτο πεδίο 
τθσ άμεςθσ φορολογίασ ι 

 
δ) εν γζνει κάκε διακζςιμθ πλθροφορία από τρίτουσ που λαμβάνει θ Φορολογικι 

Διοίκθςθ, θ οποία εξυπθρετεί τθν ανάγκθ διαςταφρωςθσ των δθλοφμενων 
ειςοδθμάτων, των παρακρατοφμενων φόρων ι των δαπανϊν. 
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     - τθν εκδοκείςα πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου αναφζρεται ότι θ Φορολογικι 
Διοίκθςθ προζβθ ςτον εκτιμϊμενο προςδιοριςμό φόρου λόγω μθ υποβολισ 
διλωςθσ του φορολογοφμενου μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πράξθσ 
εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ του φόρου. Επίςθσ, αναγράφονται τα ςτοιχεία 
εκείνα που ζλαβε υπόψθ τθσ μζχρι τθν ωσ άνω θμερομθνία για τον κατ’ 
εκτίμθςθ προςδιοριςμό τθσ φορολογικισ του υποχρζωςθσ. Σα ςτοιχεία αυτά 
δφνανται να αναφζρονται και ςε ξεχωριςτό φφλλο, το οποίο αποτελεί 
αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ πράξθσ του εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου. 

 
     - Επί του ποςοφ του φόρου που προςδιορίηεται με τθν πράξθ εκτιμϊμενου 

προςδιοριςμοφ του φόρου δεν υπολογίηονται πρόςτιμα του ΚΦΔ, υπολογίηεται 
όμωσ ο τόκοσ του άρκρου 53 του ΚΦΔ. Ωσ αφετθρία υπολογιςμοφ του τόκου 
λαμβάνεται θ λιξθ τθσ προκεςμίασ κατά τθν οποία κα ζπρεπε να είχε αρχικά 
καταβλθκεί, βάςει του νόμου, ο φόροσ που προκφπτει από τθν πράξθ 
εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ. 

 
     - Η πράξθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου κοινοποιείται. Ο φορολογοφμενοσ 

λαμβάνει ςτθν προςωπικι κυρίδα του ςτο taxisnet ειδοποίθςθ με διαδρομι 
(link) που τον οδθγεί ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του δικτυακοφ τόπου τθσ Α.Α.Δ.Ε., 
όπου ζχει τθ δυνατότθτα να δει και να εκτυπϊςει τθν εκδοκείςα πράξθ 
προςδιοριςμοφ φόρου. Επιπρόςκετα αποςτζλλεται θλεκτρονικι ειδοποίθςθ 
ςτθ δθλωκείςα από τον φορολογοφμενο διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου. 

 
    - Η πράξθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου εκδίδεται και κοινοποιείται από 

τθν Φορολογικι Διοίκθςθ εντόσ των προκεςμιϊν. Ο φορολογοφμενοσ 
υποχρεοφται ςε καταβολι του οφειλόμενου με βάςθ τθν πράξθ εκτιμϊμενου 
προςδιοριςμοφ φόρου εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πράξθσ αυτισ, εκτόσ αν υποβάλει διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, οπότε και 
εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ. 

 
   - Μετά τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ του φόρου, ο 

φορολογοφμενοσ δφναται να υποβάλει ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. για το οικείο 
φορολογικό ζτοσ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, ςυνυποβάλλοντασ τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά, εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 18 και 36 του ΚΦΔ. Ειδικότερα, θ διλωςθ του 
φορολογοφμενου, που υποβάλλεται φςτερα από τθν ζκδοςθ πράξθσ 
εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου, με τα ςυνοδευτικά ζγγραφα αυτισ 
υποβάλλεται με ψθφιακι απεικόνιςθ (scan) μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςτον Προϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. ι (με φυςικό φάκελο) 
ταχυδρομικά, είτε, με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ. 
Είναι, επίςθσ, δυνατι θ κατάκεςι τθσ και ςτο γραφείο πρωτοκόλλου τθσ Δ.Ο.Τ. 
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Ημερομθνία υποβολισ τθσ διλωςθσ κεωρείται θ θμερομθνία που προκφπτει 
από τθ ςφραγίδα του Σαχυδρομείου ι τθσ υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ ι θ 
θμερομθνία αποςτολισ του μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κατά 
περίπτωςθ. 

 
Σο αποδεικτικό του ταχυδρομείου ι τθσ υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ ι το 
αυτοματοποιθμζνο μινυμα, που αποςτζλλεται ωσ απάντθςθ ςτο θλεκτρονικό 
μινυμα του φορολογουμζνου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολισ τθσ 
διλωςθσ και επζχει κζςθ απόδειξθσ παραλαβισ εκ μζρουσ του αποδζκτθ. ε 
περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ επιλζγει τθν αποςτολι αίτθςθσ με ψθφιακι 
απεικόνιςθ (scan) μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, μπορεί να 
ανατρζξει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε. (http://www.aade.gr/), ςτθν οποία 
δθμοςιοποιείται ο κατάλογοσ των διευκφνςεων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου των 
αρμοδίων υπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε. για τθν αποςτολι μθνυμάτων 
(https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia). 
ε περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ υποβάλει διλωςθ, θ πράξθ εκτιμϊμενου 
προςδιοριςμοφ φόρου παφει να ιςχφει αυτοδικαίωσ, εκδίδεται άμεςα πράξθ 
διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου με βάςθ τθν υποβλθκείςα διλωςθ και τα 
ςχετικά δικαιολογθτικά, και βεβαιϊνονται οι προςδιοριηόμενεσ με αυτι οφειλζσ. 
τθν περίπτωςθ που με βάςθ τθ διλωςθ και τα δικαιολογθτικά προκφψει μικρότερο 
ποςό οφειλισ, το επιπλζον βεβαιωκζν ποςό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλζον 
καταβλθκζν ποςό επιςτρζφεται κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 42 
του ΚΦΔ.  
 
Επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ΚΦΔ περί 
εκπρόκεςμθσ υποβολισ διλωςθσ. Για τον υπολογιςμό των τόκων του άρκρου 53 
του ΚΦΔ δεν υπολογίηεται το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν υποβολι 
τθσ διλωςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου. 
- ε περίπτωςθ πρόδθλθσ ζλλειψθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ, αρικμθτικοφ ι   

υπολογιςτικοφ λάκουσ, θ πράξθ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ φόρου δφναται να 
ακυρωκεί ι να τροποποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 63Β του ΚΦΔ. 

- Κατά τθσ πράξθσ εκτιμϊμενου προςδιοριςμοφ του φόρου ο φορολογοφμενοσ ζχει 
τθ δυνατότθτα άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 ΚΦΔ. 

    
 
 
 
 
 
 

http://www.aade.gr/%20/t%20_blank
https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia%20/t%20_blank
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Θετικό το ιςοηφγιο προςλιψεων-αποχωριςεων τον Ιοφλιο 
 
      

 
 
Θετικό διατθρικθκε και τον Ιοφλιο του 2021 το ιςοηφγιο ροϊν μιςκωτισ 
απαςχόλθςθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ 
«ΕΡΓΑΝΗ». 
 
υγκεκριμζνα, κατά τον περαςμζνο μινα οι αναγγελίεσ πρόςλθψθσ ανιλκαν ςε 
288.893, ενϊ οι αποχωριςεισ ςε 264.498 (109.631 οικειοκελείσ αποχωριςεισ και 
154.867 καταγγελίεσ ςυμβάςεων αορίςτου χρόνου ι λιξεισ ςυμβάςεων οριςμζνου 
χρόνου). υνεπϊσ το ιςοηφγιο του Ιουνίου ιταν κετικό κατά 24.395 κζςεισ εργαςίασ. 
το επτάμθνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 οι αναγγελίεσ προςλιψεων ανιλκαν ςτισ 
1.282.489 και οι αποχωριςεισ ζφταςαν τισ 1.007.484 (479.065 οικειοκελείσ 
αποχωριςεισ και 528.419 καταγγελίεσ ςυμβάςεων αορίςτου χρόνου ι λιξεισ 
ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου). Ζτςι, το ιςοηφγιο των ροϊν μιςκωτισ απαςχόλθςθσ 
του πρϊτου επταμινου του ζτουσ 2021 είναι κετικό κατά 275.005 κζςεισ εργαςίασ. 
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ΥΠΟΙΚ: Μείωςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων του Δθμοςίου προσ τον 
ιδιωτικό τομζα τον Ιοφνιο 

 
                                  

 
 
το ποςό των 1,798 δις. ευρϊ μειϊκθκαν οι λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ προσ τον ιδιωτικό τομζα τον Ιοφνιο ζναντι 1,805 δις. ευρϊ τον 
προθγοφμενο μινα Μάιο, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία που δόκθκαν ςτθ 
δθμοςιότθτα από το υπουργείο Οικονομικϊν. 
 
Σον Ιοφνιο, ςφμφωνα με τα ίδια ςτοιχεία, οι εκκρεμείσ επιςτροφζσ φόρων 
μειϊκθκαν ςτα 497 εκατ. ευρϊ ζναντι 586 εκατ. ευρϊ τον Μάιο. 
Όπωσ διευκρινίηει το υπουργείο Οικονομικϊν από το ποςό των 497 εκατ. ευρϊ, τα 
312 εκατ. ευρϊ είναι εκκρεμείσ Επιςτροφζσ Φόρων άνω των 90 θμερϊν που δεν 
μποροφν να αποπλθρωκοφν λόγω εξωγενϊν παραγόντων (μθ ανταπόκριςθ 
δικαιοφχου ι μθ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν). 
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FT: Η Ελλάδα νικιτρια ςτθν ανάκαμψθ του τουριςμοφ ςτθν Ευρϊπθ 
 

 
  
Η Ελλάδα αναδεικνφεται νικιτρια ςτον αγϊνα για τθν ανάκαμψθ του τουριςμοφ 
ςτθν Ευρϊπθ, παρά τισ πυρκαγιζσ των προθγοφμενων θμερϊν, ςθμειϊνουν ςε 
δθμοςίευμα τουσ οι "Financial Times", με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ εξειδικευμζνθσ 
εταιρείασ OAG. 
 
Παρά το γεγονόσ ότι οι κζςεισ ςτισ πτιςεισ που ζχουν προγραμματιςτεί τον 
Αφγουςτο ςτθν Ευρϊπθ είναι μειωμζνεσ κατά 31% ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μινα 
του 2019 - δθλαδι ο αρικμόσ των επιβατϊν παραμζνει ςαφϊσ κάτω από τα προ 
πανδθμίασ επίπεδα - ςτα δρομολόγια προσ τθν Ελλάδα θ αυγουςτιάτικθ κίνθςθ ζχει 
ξεπεράςει τα προ Covid δεδομζνα, οφςα αυξθμζνθ κατά 2%. 
 
τον αντίποδα, οι αντίςτοιχεσ κζςεισ για πτιςεισ προσ τθν Ιςπανία, ζναν από τουσ 
ςθμαντικότερουσ άλλουσ μεςογειακοφσ προοριςμοφσ, είναι μειωμζνεσ κατά 25%. 
"Σα ςτακερά μθνφματα από τθν Ελλάδα, ότι είναι ανοιχτι ςτον τουριςμό, φαίνεται 
ότι αποφζρουν καρποφσ", αναφζρουν χαρακτθριςτικά οι FT. 
 
Κφριοι παράγοντεσ για τθν ανάκαμψθ των τουριςτικϊν ροϊν προσ τθν Ελλάδα, είναι 
το μεγάλο ενδιαφζρον από τθ Γερμανία, τθ Γαλλία και τθν Ελβετία. φμφωνα με τα 
ςτοιχεία τθσ OAG θ προγραμματιςμζνθ χωρθτικότθτα των πτιςεων από αυτζσ τισ 
τρεισ αγορζσ είναι αυξθμζνθ κατά 25, 31 και 26% αντίςτοιχα  ςε ςφγκριςθ με τον 
Αφγουςτο του 2019, παρά το παρά το γεγονόσ ότι το 2019 ιταν χρονιά-ρεκόρ όςον 
αφορά τισ αφίξεισ ςτθ χϊρα μασ. 
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Επιμζλεια κειμζνων, ρεπορτάη: Λίνα Σςιρζκα tsirekalina@yahoo.com 
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