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        Τεύχος 19/2021 (έτος 2ο )  
 

 
 

Ραντεβού στο Σαλόνι της «KOSMIMA» στη ΔΕΘ  
έδωσε ο κλάδος του κοσμήματος 

 Ο λαμπερός κόσμος της «KOSMIMA» ένωσε και πάλι, μετά από την απουσία μιας χρονιάς 
λόγω του κορωνοϊού, τις δυνάμεις του και φιλοξενήθηκε στο περίπτερο 6 του Διεθνούς 
Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, φέρνοντας κοντά τους σημαντικότερους εκπροσώπους 
του κλάδου. Το Σαλόνι της «KOSMIMA» τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
φιλοξένησε από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου εργαστήρια, εισαγωγείς κοσμημάτων, 
πολύτιμων/ημιπολύτιμων λίθων, καθώς και εταιρείες με είδη συσκευασίας - διακόσμησης. 
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Ο Πρόεδρος της ΔΕΘ HELEXPO κ. Αναστάσιος Τζήκας, επεσήμανε την σπουδαιότητα 
επανεκκίνησης, της κλαδικής έκθεσης KOSMIMA, έστω και αν αυτή πραγματοποιήθηκε σε 
περιορισμένη έκταση. 
 
Ο Προέδρος του Συλλόγου Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης κ. Πέτρος 
Καλπακίδης, επεσήμανε με τη σειρά του,  την άριστη, επί σειρά ετών συνεργασία  του 
κλάδου με την ΔΕΘ HELEXPO και τις επιτυχημένες διοργανώσεις, με την προσδοκία ότι η 
συνεργασία αυτή, θα συνεχιστεί και στις μελλοντικές εκθέσεις του κλάδου μας. 
 
 

 
 
 
Στο πλαίσιο της «KOSMIMA» πραγματοποιήθηκε ο 32ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός 
Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, ο οποίος πλέον αποτελεί θεσμό και  τον διοργανώνει η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών, 
Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo.  
 
Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «1821: Σύγχρονη Ματιά 200 Χρόνια Μετά». Μέσα  από αυτό 
αναδείχθηκαν επετειακά κοσμήματα με έμπνευση από την καθημερινότητα, τους αγώνες και 
τα σύμβολα της εποχής, σε σύγχρονες όμως μορφές. 
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Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, έχουν ως εξής : 
Αποτελέσματα Κωδικός 

Έργου 
Τίτλος Έργου Ονοματεπώνυμο 

Διαγωνιζομένου 
Σχολή 

Κατηγορία Α / Σπουδαστές / 6 συμμετοχές με 13 έργα 
Α' Βραβείο 

 
 1001 «Ναυμαχίες» 

Βραχιόλι  
Χαρίκλεια Κοζατσάνη  Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου 
Νέας Σμύρνης 

Β’ Βραβείο 1050 «Τριγωνική Σημαία» 
βραχιόλι 

Παρασκευή Κριτικού Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου 
Νέας Σμύρνης 

     
Α' Τιμητική 
Διάκριση 

 

1031 «Χορός Ζαλόγγου» 
Βραχιόλι 

Ευγενία Πορφυρού Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου 
Νέας Σμύρνης 

Β΄ Τιμητική 
Διάκριση 

 

1022 «Συνύπραξη» 
Σκουλαρίκια 

Παρθενόπη 
Σπυρίδου 

Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου 
Νέας Σμύρνης 

Γ' Τιμητική 
Διάκριση 

 

1010 «Χορός Ζαλόγγου» 
Περιδέραιο 

Παρασκευή 
Παπαπέτρου 

Ι.Ι.Ε.Κ. MOKUME 

Κατηγορία Β / 4 συμμετοχές με 4 έργα  
Τιμητική Διάκριση 

 
8000 «Ο Μέγας Αγώνας» 

Σκουλαρίκια 
Λεμονιά Αμοιρίδου  

 
Να σημειωθεί ότι το Σαλόνι «KOSMIMA», απευθυνόταν μόνο σε επαγγελματίες. 

 
   Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της ΠΟΒΑΚΩ 

Πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική τακτική γενική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες της 
ΠΟΒΑΚΩ. Την ερχόμενη Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί η συγκρότηση του διοικητικού 
συμβουλίου.  
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Διαδικτυακή συζήτηση - εργαστήριο Μονογραφίες Ειδικοτήτων 

 
Στη διαδικτυακή συζήτηση – εργαστήριο μονογραφίες ειδικοτήτων που διοργάνωσε το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “ APPRENTICESHIP INTER-WORK, 
BRINGING TOGETHER VET INSTITUTIONS AND ENTERPRISES THROUGH A 
NETWORK OF CARRER HUBS” Leader του οποίου είναι ο ΟΑΕΔ, συμμετείχε η πρόεδρος 
της ΣΧΑΘ Ελένη Τεζαψίδου. 
 
 
Στη συζήτηση που συντονιστής ήταν ο Βασίλης Σιωμάδης, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρουσιάστηκε « Ο ρόλος του ΟΑΕΔ στην 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ AppInterN » από την Αθανασία Θεοδωρίδου, αν. Προϊσταμένη Γεν. Διεύθυνσης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΑΕΔ. 
 
Έγινε μια σύντομη περιγραφή του AppInterN on-line portal από τον Νικόλαο Πουλάκο, 
Προϊστάμενο Τμήματος Διεύθυνσης Προγραμμάτων και Μέσων Διδασκαλίας ΟΑΕΔ . Η 
Κοραλία Μπρανιώτη Επιστημονικό Στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έκανε συνοπτική 
παρουσίαση των Μονογραφιών και ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με εκπροσώπους 
κλαδικών ομοσπονδιών, πρωτοβάθμιων σωματείων της Θεσσαλονίκης και της Βέροιας  
 
αλλά και του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης  Αναστάσιου 
Καπνοπώλη.  
Στην πρώτη φάση του portal που επιθυμεί να ενώσει την τεχνική εκπαίδευσης με τις 
επιχειρήσεις, έχουν συμπεριληφθεί 10 επαγγέλματα: τεχνικός κομμωτικής τέχνης, τεχνικός 
εφαρμογής πληροφορικής πολυμέσα, τεχνίτης μαγειρικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών 
εργασιών, τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών, βοηθός γενικής βρεφονηπιοκομίας, 
εγκαταστάτης ψυκτικών και κλιματιστικών έργων, τεχνικός θερμικών και  υδραυλικών 
εγκαταστάσεων τεχνικός μηχανοτρονικής, υπάλληλος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.    
Έντονη έμφαση δόθηκε στην έλλειψη σωστά καταρτισμένων τεχνικών σε κλάδους όπως η 
αργυροχρυσοχοΐα, οι αλουμινοκατασκευές, οι υδραυλικοί , οι μηχανικοί αυτοκινήτων κ.ά. 
Αναφέρθηκαν οι ανάγκες αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ αλλά και 
η σωστή επιλογή και ανανέωση των εκπαιδευτών  με έμφαση σε νέες δεξιότητες. 
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Η κα. Τεζαψίδου ανέφερε την ανάγκη άμεσης ένταξης της ειδικότητας της 
αργυροχρυσοχοΐας στην πλατφόρμα, την ανάγκη σωστού επαγγελματικού 
προσανατολισμού για να διασωθεί η τέχνη του κοσμήματος και την πρόθεση για 
οποιουδήποτε είδους συνεργασία όπου απαιτηθεί από τον ΟΑΕΔ αλλά και  στην επιτακτική 
ανάγκη διατήρησης της ειδικότητας στις ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.  
 

ΒΕΘ προς Σταϊκούρα: Στηρίξτε τις ΜμΕ πριν βάλουν λουκέτο –  
Εκδόθηκαν 5.323 διαταγές πληρωμής στο εννεάμηνο 

Υπερτριπλάσιες διαταγές πληρωμής για επιχειρήσεις, καταδεικνύοντας τη δυσχερή 
οικονομική θέση στην οποία βρίσκονται, εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης 
μέχρι το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους έναντι του 2019. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν 5.323 
διαταγές πληρωμής έναντι 1.630 στο σύνολο του 2019. Την ίδια ώρα κατά το εννεάμηνο του 
2021 πραγματοποιήθηκαν 378 πλειστηριασμοί και κατασχέσεις, 134 πτωχεύσεις και 1.491 
προσημειώσεις. Τα εν λόγω στοιχεία επικαλείται ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης σε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών 
Χρήστο Σταϊκούρα, με την οποία ζητά τη στήριξη, με νέα μέτρα, των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυριών, που εξακολουθούν να βιώνουν, έντονους, τους 
κλυδωνισμούς, που προκάλεσε ο κορωνοϊός.  
 
«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από την εποχή των μνημονίων και μετέπειτα της 
υγειονομικής κρίσης της covid-19, έχουν συσσωρεύσει υποχρεώσεις και προβλήματα που 
είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν. Η νέα επιδείνωση του παγκόσμιου οικονομικού κλίματος 
με τις πρωτόγνωρες ανατιμήσεις στην ενέργεια (κυρίως φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα) 
πυροδοτούν νέο κύκλο ανατιμήσεων πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, αύξηση 
του πληθωρισμού και γενικότερα επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας κυρίως των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, που η ανάπτυξη δειλά-δειλά είχε κάνει 
την εμφάνιση της, κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις μας να βρεθούν εκ νέου στο ναδίρ» αναφέρει 
ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραμμίζοντας πως «εκείνο που δεν αμφισβητείται και αποτελεί 
τεράστιο πρόβλημα για τις ΜμΕ είναι η δυσκολία πρόσβασης τους στον τραπεζικό δανεισμό. 
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Το 85% των επιχειρήσεων, για γνωστούς σε όλους μας λόγους, δεν έχει καμία πρόσβαση 
στις τράπεζες με ότι αυτό σημαίνει για τις εν λόγω επιχειρήσεις».  
 
«Έχοντας αυτά τα δεδομένα, θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουν το οριστικό 
κλείσιμο οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις είναι να στηριχτούν από την κυβέρνηση με 
γενναία μέτρα. Τα προβλήματα τους δεν λύνονται με αναβολές των υποχρεώσεών τους που 
συσσωρεύονται παρά μόνο με απαλλαγές. Αίτημα του επιμελητηριακού κόσμου, αλλά και 
ευρωπαϊκών χωρών, είναι η διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους. Η διαχείριση του 
ιδιωτικού χρέους της οικονομίας εκτιμούμε ότι αποτελεί εξίσου μεγάλο πρόβλημα με τη 
διαχείριση του δημόσιου χρέους. Αν δεν διαγραφεί ένα ποσοστό του ιδιωτικού χρέους που 
προέκυψε στα χρόνια της πανδημίας αλλά και πριν από την πανδημία, στα χρόνια των 
μνημονίων, τότε κινδυνεύουν να χαθούν υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις εξαιτίας μιας κρίσης 
που δεν μπορούσε να προβλεφθεί από κανένα. Μέτρα όπως η αναστολή του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στην αύξηση των τιμών της ενέργειας για το διάστημα της κρίσης, η μείωση 
του ΦΠΑ από το 13% στο 6% για το ίδιο διάστημα, ώστε να μην αυξηθούν οι τιμές των 
βασικών ειδών πρώτης ανάγκης που είναι απαραίτητα για τα νοικοκυριά καθώς και η 
προστασία των επιχειρήσεων πρέπει να αποτελέσουν το μπούσουλα της κυβέρνησης για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης» καταλήγει η επιστολή.  
 
Σημειώνεται πως το ΒΕΘ επισυνάπτει στην επιστολή του πίνακα των πτωχεύσεων, 
διαταγών πληρωμής, προσημειώσεων και πλειστηριασμών και κατασχέσεων, ανά έτος, από 
το 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, που καταδεικνύουν το πρόβλημα ειδικότερα για την 
περιοχή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ                                         Έτος 2019 2020 2021  
ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ                                                   300    334   134  
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                                 1630   1504   5323  
ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ                                          1718 1610    1491 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ           626   549      378 
 

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 2,7%  
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 
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Μείωση κατά 3,3 δισ. ευρώ ή 2,7% (από 121,8 δισ. ευρώ σε 118,5 δισ. ευρώ) σημείωσε 
πέρυσι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
που εξυπηρετούν νοικοκυριά. 
Παράλληλα, λόγω της πανδημίας και του lockdown, μειώθηκε κατά 11,1 δισ. ευρώ ή 8,8% 
η τελική καταναλωτική δαπάνη (από 126,6 δισ. ευρώ σε 115,5 δισ. ευρώ). Στον αντίποδα, 
πέρασε σε θετικό έδαφος που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο 
διαθέσιμο εισόδημα ήταν 2,6% έναντι -3,8% το 2019. 
Σύμφωνα επίσης με τους ετήσιους μη- χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών 
τομέων που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ: 
Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και 
ήταν 19,3% το 2020 σε σύγκριση με 18,5% το 2019. 
Το 2020 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 12,6 
δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,2 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2019.  
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 52,9 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών σε 65,5 δισ. ευρώ. 
Η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 9,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την 
αλλοδαπή, ενώ το 2019 η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 2 δισ. ευρώ. 
 

ΙΟΒΕ -ελληνική οικονομία: Πρόβλεψη για ανάπτυξη 4% το 2022 

 
Ανάπτυξη για το 2022 με ρυθμό στην περιοχή του 4% προβλέπει το βασικό σενάριο του 
ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του για την οικονομία. 
Ταυτόχρονα η εκτίμηση για το ποσοστό της ανεργίας το 2022 -στο βασικό σενάριο- 
αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 14,3%. Υπενθυμίζεται ότι, την 1η Οκτωβρίου 
το υπουργείο Οικονομικών είχε αναθεωρήσει την πρόβλεψή του για ανάκαμψη της τάξης 
του 6,1%, από το 5,9% που ήταν πριν. 
 
Υπό το βασικό σενάριο μακροοικονομικών εξελίξεων για το 2022 η ισχυρότερη ζήτηση και 
η ηπιότερη επίδραση του ενεργειακού κόστους σε σχέση με φέτος, θα οδηγήσουν σε αύξηση 
τιμών 0,3% έως 0,5%. Εάν όμως κλιμακωθεί εκ νέου ισχυρά η πανδημία, θα μετριάσει την 
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καταναλωτική διάθεση, ενώ η επίδραση των ενεργειακών αγαθών μάλλον θα μεταστραφεί 
σε ήπια αρνητική. Ακολούθως, θα σημειωθεί αντιπληθωρισμός, κατά 0,3% έως 0,5%. 
 
Όπως ανέφερε επίσης, κατά την παρουσίαση της έκθεσης, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, 
καθηγητής Νίκος Βέττας, η πανδημία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Οι ανθρώπινες απώλειες 
καθημερινά είναι υπερβολικά υψηλές για να αγνοηθούν και νέες εξάρσεις του προβλήματος 
δεν μπορούν να αποκλειστούν. 
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το τρέχον έτος είναι ισχυρή με μεγέθυνση του 
πραγματικού ΑΕΠ που μπορεί να αναμένεται στην περιοχή 8-8,5%, και σε συνέχεια 
συρρίκνωσής του κατά 9% το προηγούμενο έτος. Τόσο η φετινή ανάκαμψη όσο και η 
περυσινή ύφεση είναι από τις ισχυρότερες στην Ευρωζώνη, είπε ο κ.Βέττας. 
Όπως επισήμανε ο καθηγητής, οι πολιτικές στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ήταν 
κεντρικός παράγοντας για την άμβλυνση της ύφεσης πέρυσι και ενίσχυσαν την ανάκαμψη 
φέτος. Θα πρέπει όμως, αναγκαστικά, να αντιστραφούν προς μηδενικό έλλειμμα φέτος και 
με λελογισμένα πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 1% στη συνέχεια. 
 
Η δημοσιονομική εξισορρόπηση είναι σύμφυτη με τη συστηματική ανάπτυξη για την 
ελληνική οικονομία και πρέπει να επιτευχθεί με κατάλληλο μείγμα πολιτικών εσόδων και 
δαπανών, πρωτίστως για το συμφέρον της χώρας και δευτερευόντως λόγω των 
ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων που τελικά θα διαμορφωθούν, προσέθεσε. 
 
Η αντιστροφή του αντιπληθωρισμού προς συστηματικά επίπεδα πληθωρισμού στην 
Ευρώπη το επόμενο διάστημα δεν θα αποτελεί έκπληξη και όσο αυτά παραμένουν χαμηλά, 
μπορεί να είναι ευνοϊκή συνθήκη για την ευκολότερη διαχείριση συσσωρευμένων δημόσιων 
και ιδιωτικών χρεών. Συνολικά, κεντρικό σημείο προσοχής δεν μπορεί να είναι άλλο από την 
πορεία των δίδυμων ελλειμμάτων. 
 
Το δημοσιονομικό και το εμπορικό έλλειμμα, εξέφρασαν τη βαθιά δεκαετή κρίση και 
διορθώθηκαν μέσα από μια επώδυνη οικονομική, πολιτική, και κοινωνική διαδικασία, με 
μείωση εισοδημάτων και ευημερίας. Η διόρθωση τους το συντομότερο, αυτή τη φορά σε ένα 
πλαίσιο ανάπτυξης και όχι ύφεσης, είναι αναγκαία, εκτίμησε επίσης. 
 
Όπως είπε -μεταξύ άλλων- ο κ. Βέττας, παρουσιάζοντας ενδεχόμενους κινδύνους για την 
πορεία της οικονομίας, αισιοδοξία για την οικονομία πρέπει να υπάρχει, αλλά ευθέως 
ανάλογη με τη διάθεση και τη δυνατότητα υποστήριξης δομικών αλλαγών. 
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Εφορία: Από την 1η Νοεμβρίου MyData υποχρεωτικά για όλους 

 
Ξεκινά υποχρεωτικά η έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων μέσω της πλατφόρμας MyData στα 
ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ από την 1η Νοεμβρίου. Τα ηλεκτρονικά βιβλία μπαίνουν 
στη ζωή των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών αν και για φέτος δεν 
επιβάλλονται πρόστιμα από την εφορία για όσους δεν κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών 
βιβλίων. Τα χάρτινα βιβλία εσόδων-εξόδων θα αποτελούν πια παρελθόν.  
 
Παράλληλα από την 1η Νοεμβρίου θα πρέπει όλες οι ταμειακές μηχανές να έχουν 
διασυνδεθεί με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ και οι φορολογικές αρχές θα έχουν 
πλήρη εικόνα για τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν 
περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων και φοροκλοπής (μη απόδοση φόρου εισοδήματος, 
ΦΠΑ και άλλα). 
 
Η ΑΑΔΕ έχει ήδη στείλει επιστολή στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις για τις 
προθεσμίες εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής τιμολογίων 
διευκρινίζοντας παράλληλα ότι μέσα από το timologio (timologio.aade.gov.gr), μπορούν να 
εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά τους. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους θα πρέπει 
μέσω παρόχου να διαβιβάζουν τα παραστατικά στην ΑΑΔΕ. 
  
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 
- Τα δεδομένα, που αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 έως και την ημερομηνία υποχρεωτικής ένταξης στην πλατφόρμα MyDATA 
διαβιβάζονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως και την 31 Μαρτίου 2022. 
- Για το έτος 2021 δεν προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση μη 
διαβίβασης των σχετικών στοιχείων. Μέχρι το τέλος του έτους το υπουργείο Οικονομικών 
αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή νομοθετική διάταξη που θα ορίζει τα πρόστιμα που θα 
επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης του νόμου. 
- Για τη διαβίβαση των παραστατικών μπορεί να γίνει δωρεάν χρήση ειδικής φόρμας 
καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων, που είναι προσβάσιμη μέσω του 
διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., για τους υπόχρεους που (διαζευκτικά): α) τα ετήσια 
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ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν το ύψος των 50.000 ευρώ ή β) εκδίδουν έως και 
πενήντα τιμολόγια πώλησης ετησίως. 
- Όσοι έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδά άνω των 50.000 ευρώ και εκδίδουν άνω των 50 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ετησίως οφείλουν να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα 
εκδιδόμενα παραστατικά μέσω των ειδικών εφαρμογών που διατίθενται στο εμπόριο ή 
χρησιμοποιούν τα λογιστικά γραφεία. 
- Μέσω της εφαρμογής "timologio” οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν 
να  φτιάξουν το προφίλ τους. 
- Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το "timologio", η εφαρμογή αποστέλλει 
ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη κάθε συναλλαγής στο myDATA. 

 
Επιστρεπτέα προκαταβολή: Τι θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις 

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ενημερωθούν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες που έχουν λάβει Επιστρεπτέες Προκαταβολές για τα ποσά που οφείλουν και 
πρέπει να επιστρέψουν στο Δημόσιο. 
 
Οι επιχειρήσεις αναμένεται να μάθουν την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου το ακριβές 
ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που πρέπει να επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο. 
Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν μπορούν να ξεκινήσουν να πληρώσουν είτε εφάπαξ, είτε σε 
δόσεις από τα τέλη Οκτωβρίου το ποσό που τους αναλογεί. 
 
Τις επόμενες μέρες θα εκδοθούν και οι τελευταίες υπουργικές αποφάσεις που θα 
ενσωματώνουν τις πρόσφατες αλλαγές στα ποσοστά της επιστρεπτέας προκαταβολής και 
αμέσως μετά η ΑΑΔΕ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση θα «περάσει» τα ποσά που 
χρωστούν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. 
 
Το θέμα αφορά σε περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίοι θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ – aade.gr με τους 
κωδικούς του TAXIS. 
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Εκεί, θα αναζητήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές, όπου θα αναγράφεται και το σύνολο που 
έχουν λάβει, αλλά και το ποσό που θα πρέπει να επιστρέψουν. 
Το ποσό που θα επιστραφεί και από τους 7 κύκλους των κρατικών δανείων υπολογίζεται σε 
περίπου 4 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχει περίπτωση η έκπτωση να φθάσει και το 78,75% του 
δανείου που έλαβαν υπό προϋποθέσεις. 
α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν 
θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019: 
– το 25% εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω 
του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. 
– το 33,3% εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 
30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. 
– Το 50% για τις λοιπές επιχειρήσεις 
β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή 
είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 επιστρέφεται: 
– το 25% εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (εφόσον 
είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες 
προ φόρων. 
– το 33,3% για τις λοιπές επιχειρήσεις.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια κειμένων/ρεπορτάζ: Λίνα Τσιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 


