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On line 

 

Πληροφορίες 
για 

προγράµµατα 
 
Απευθυνθείτε 
στην αναπτυξιακή 
εταιρία του ΕΕΘ 
«Ο Σύµβουλος 
του 
Επαγγελµατία» 
 
Για πληροφορίες 
σχετικά µε τα 
προγράµµατα 
ενίσχυσης 
επιχειρήσεων: 
 
-Νέων 
επιχειρήσεων  
-Επιδότηση 
εισφορών 
-ΟΑΕ∆ 
  
Καλέστε δωρεάν 
στο: 
800 11 15 15 15 

                        

                      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: 

                       Πενταετής  

                       περίοδος 

                       χάριτος  

                       στους νέους  

                       ελεύθερους  

                       επαγγελµατίες  

 
Πενταετής περίοδος χάριτος για τους 
νέους επιστήµονες και τους νέους 

ελεύθερους επαγγελµατίες 
περιλαµβάνεται στις βελτιωτικές 

παρεµβάσεις που προτίθεται να κάνει 
η κυβέρνηση για τους νέους 

επιστήµονες τις οποίες παρουσίασε ο 
πρωθυπουργός στη συνάντηση µε 
τους προέδρους των Επιστηµονικών 
Φορέων, παρουσία του υπουργού 
Εργασίας, Γιώργου Κατρούγκαλου.  

 



 
 

 

Βελτιώσεις προωθούνται και για τους ανέργους, τους 
εργαζόµενους µε µπλοκάκι, αλλά και µεταβατικές διατάξεις 
για την προστασία των πιο αδύναµων (µε εισόδηµα από 
12.000 ευρώ και πάνω). 
Στόχος είναι η κατάθεση του νοµοσχεδίου το συντοµότερο 
δυνατό, αφού από αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η 
αξιολόγηση και κατ' επέκταση η συζήτηση για το χρέος 
είπε ο Γ.Κατρούγκαλος, προσθέτοντας ότι έχουν σταλεί 
πλήρως ποσοτικοποιηµένες οι προτάσεις στους θεσµούς 
που πιθανότατα θα έρθουν στην Αθήνα την Τετάρτη το 
βράδυ. 
Ξεκαθαρίζοντας για άλλη µια φορά ότι ουδείς διανοείται 
στην κυβέρνηση να κάνει πίσω από την κόκκινη γραµµή 
που έχει χαράξει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, µίλησε για 
δύσκολη διαπραγµάτευση δηλώνοντας ωστόσο 
αισιόδοξος για την πορεία της. 
Πάντως οι επιστηµονικοί φορείς ξεκαθαρίζουν ότι θα 
συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στο 
Ασφαλιστικό αν και δηλώνουν ανοιχτοί στο διάλογο. Οι 
µηχανικοί συνεχίζουν την απεργία αποχή έως τις 29 
Ιανουαρίου, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απαιτεί την 
απόσυρση του νοµοσχεδίου-έκτρωµα και διάλογο από 
µηδενική βάση, θέση που έθεσαν και στον υπουργό 
Εργασίας. Γ.Κατρούγκαλο. 
 
 
…………….. 
 
 
Η Agrotica των ρεκόρ από 
την Πέµπτη στη Θεσσαλονίκη 
   
 
Ρεκόρ εκθετών και ξένων συµµετοχών καταγράφεται στην 
26η ∆ιεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων, 
Εξοπλισµού & Εφοδίων, “AGROTICA”, η οποία ξεκινά την 
ερχόµενη Πέµπτη στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 



 
 

 

Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου. 
Συνολικά οι εκθέτες προσεγγίζουν τους 1.500 και σε καµία 
άλλη AGROTICA δεν έχει επιτευχθεί ανάλογη 
προσέλευση εκθετών, ενώ το 2014 η αντίστοιχη έκθεση 
είχε 1.349 εκθέτες. 
Φέτος ακόµη καταγράφεται αξιοσηµείωτη διεύρυνση των 
ξένων συµµετοχών (882 φέτος, έναντι 817 πριν δύο 
χρόνια), ενώ η έκθεση έχει προσελκύσει εµπορικούς 
επισκέπτες από 30 και πλέον χώρες. 
Επιπλέον, ο εθνικός εκθεσιακός φορέας προσκάλεσε και 
φιλοξενεί εµπορικούς επισκέπτες (hosted buyers) από την 
Κύπρο, Ιράκ, Λίβανο, Κουρδιστάν, Ρωσία, Βουλγαρία, 
Ρουµανία, Αλβανία, Ουκρανία, Τουρκία, Αίγυπτο και 
Σερβία. 
 
 
…………….. 
 
 
Να µη δοθούν τα δάνεια   
πρώτης κατοικίας σε funds 
 
 
Να µην απελευθερωθεί η µεταβίβαση των «κόκκινων» 
δανείων µε υποθήκη ή προσηµείωση της υποθήκης της 
κύριας κατοικίας σε funds επιµένει η κυβέρνηση στις 
διαπραγµατεύσεις που έχουν ξεκινήσει µε τους δανειστές. 
Η κυβέρνηση έχει πετύχει µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 
2016 να εξαιρούνται από τις αγοραπωλησίες και τις 
αναθέσεις διαχείρισης οι εξής κατηγορίες «κόκκινων» 
δανείων: 

• Οι µη εξυπηρετούµενες καταναλωτικές δανειακές 
συµβάσεις και πιστώσεις 

• Οι δανειακές συµβάσεις µε υποθήκη ή προσηµείωση 
υποθήκης πρώτης κατοικίας 



 
 

 

• Τα δάνεια και οι πιστώσεις προς µικρές επιχειρήσεις 
(µε αριθµό εργαζοµένων έως 50 άτοµα και κύκλο 
εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ) 

• Τα δάνεια προς µεσαίες εταιρείες (µε 
απασχολούµενους που δεν ξεπερνούν τα 250 άτοµα και 
κύκλο εργασιών χαµηλότερο από 50 εκατ. ευρώ) 

• Τα δάνεια µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου 
Ωστόσο, στον νόµο που ψηφίστηκε οριζόταν πως στο 
µεταξύ η κυβέρνηση θα καθόριζε µε νόµο το εφαρµοστικό 
πλαίσιο µεταβίβασης των προαναφερόµενων πέντε 
κατηγοριών. 
Όπως αναφέρουν στην Ηµερησία ανώτατα κυβερνητικά 
στελέχη, οι διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στις δύο πλευρές 
εστιάζονται στο χρονοδιάγραµµα της απελευθέρωσης 
µεταβίβασης των «κόκκινων» δανείων, στις κατηγορίες 
αλλά και µε ποιους κανόνες θα επιτρέπεται η πώληση. 
Οι ίδιοι αξιωµατούχοι της κυβέρνησης σηµειώνουν ότι οι 
προσπάθειες της ελληνικής πλευράς επικεντρώνονται στο 
να µην επιτρέπεται για τουλάχιστον τρία χρόνια η ανάθεση 
διαχείρισης και η µεταβίβαση των µη εξυπηρετούµενων 
δανειακών συµβάσεων µε υποθήκη ή προσηµείωση 
υποθήκης της κύριας κατοικίας. 
 
 
………. 
 
 
 
 
Αντισυνταγµατική η άµεση καταβολή φόρου 
κληρονοµιάς σε υπό απαλλοτρίωση ακίνητα 
 
 
Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας έκρινε 
αντισυνταγµατικές τις διατάξεις του Ν. 3842/10 που 
επέβαλαν την άµεση καταβολή φόρου κληρονοµιάς, σε 
υπό απαλλοτρίωση ακίνητα µολονότι αυτά παραµένουν 



 
 

 

επί χρόνια δεσµευµένα, χωρίς να µπορεί να αξιοποιηθούν. 
Ειδικότερα, ο Ν. 3842/2010 άλλαξε το νοµοθετικό πλαίσιο 
που ισχύει από το 1923 και επέβαλε την άµεση καταβολή 
φόρου κληρονοµιάς στα ακίνητα που βρίσκονται σε 
καθεστώς απαλλοτρίωσης. 
Το νοµοθετικό πλαίσιο για το επίµαχο ζήτηµα που ίσχυε 
πριν το 2010 (Ν. 3842/2010) προέβλεπε ότι τα ακίνητα 
που κληρονοµούνται και έχουν κηρυχθεί ως αναγκαστικά 
απαλλοτριωθέντα, φορολογούνται το χρόνο καταβολής 
της αποζηµίωσης ή κατά το χρόνο άρσης της 
απαλλοτρίωσής τους. 
Στην συνέχεια ο Ν. 3842/2010 προέβλεψε ότι µέσα σε ένα 
έτος από την ψήφιση του νόµου (δηλαδή µέσα στο 2011) 
όσοι κληρονόµησαν απαλλοτριωµένες εκτάσεις πρέπει να 
υποβάλλουν αναδροµικά δηλώσεις φόρου κληρονοµιάς 
και να πληρώσουν φόρο κληρονοµιάς. 
Η Ολοµέλεια έκρινε ότι η επίµαχη ρύθµιση του νόµου 
3842/2010 είναι αντίθετη στα άρθρα 4 και 17 του 
Συντάγµατος. 
Η υπόθεση απασχόλησε την Ολοµέλεια του ΣτΕ µετά από 
παραπεµπτική απόφαση του Β' Τµήµατος του ίδιου 
δικαστηρίου, που έχει ταχθεί υπέρ της 
αντισυνταγµατικότητας της επίµαχης διάταξης του Ν. 
3842/2010. 
Τέλος, η Ολοµέλεια ακύρωσε την πράξη προσδιορισµού 
φόρου κληρονοµιάς του προϊσταµένου της ∆ΟΥ 
Πρέβεζας, που υποχρέωνε κληρονόµο δύο 
ρυµοτοµούµενων και απαλλοτριούµενων ακινήτων στην 
άµεση καταβολή φόρου κληρονοµιάς -από το 1998- ύψους 
163.162 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 93.818 ευρώ. 
 
 
………………… 
 
 
Πάνω από 18 δισ. ευρώ οι  
καθαρές εξαγωγές το 2015  



 
 

 

 
 
Περισσότερα από 18 δισ. ευρώ θα είναι η αξία των 
ελληνικών εξαγωγών στη διάρκεια του 2015, χωρίς να 
συνυπολογιστούν τα πετρελαιοειδή. Και τούτο παρά το 
γεγονός ότι η περυσινή χρονιά ήταν από τις δυσκολότερες 
των τελευταίων δεκαετιών. 
Το αποτέλεσµα θα ήταν ακόµη πιο εντυπωσιακό αφού 
σύµφωνα µε µελέτη του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών 
και Μελετών του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων 
(ΠΣΕ) τα capital controls στοίχισαν αύξηση ύψους 1,68 
δισ. ευρώ από τη συνολική εξαγωγική επίδοση της 
ελληνικής οικονοµίας. 
 
 
……………. 
 
 
Αναβάθµιση της ελληνικής  
οικονοµίας από τον S & P   
 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's αναβάθµισε 
σήµερα, Παρασκευή, την πιστοληπτική ικανότητα της 
Ελλάδας στο Β- από CCC+, θέτοντας σταθερό outlook.  
Ο οίκος θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της απέναντι στους όρους του τρίτου 
προγράµµατος, υπογραµµίζοντας ότι παρά τα πολλαπλά 
σοκ η ελληνική οικονοµία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από 
ό,τι ανέµενε. 
«Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, παρά τις διαφορές µεταξύ της 
κυβέρνησης και των πιστωτών της, αναµένουµε ότι η 
Ελλάδα θα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του 
προγράµµατος οικονοµικής υποστήριξης ύψους 86 
δισεκατοµµυρίων ευρώ, ανοίγοντας τον δρόµο στις 
συζητήσεις για την επίσηµη ελάφρυνση του χρέους» 
αναφέρει ο S&P στη συνοδευτική έκθεσή του. 



 
 

 

Ο οίκος θεωρεί επίσης ότι η προοπτική της ελληνικής 
οικονοµίας είναι σταθερή. 
Επίσης, προβλέπει ισχυρότερη ανάκαµψη της ελληνικής 
οικονοµίας το 2017 µετά τη σταθεροποίησή της φέτος. «Η 
πρόγνωσή µας για την ελληνική οικονοµία είναι για ένα 
ακόµη έτος ουσιαστικά µηδενικής ανάπτυξης, που θα 
ακολουθηθεί από µία πιο ισχυρή ανάκαµψη», αναφέρει ο 
οίκος στην ανακοίνωσή του, σηµειώνοντας ότι η οικονοµία 
απέδειξε ότι ήταν πιο ανθεκτική από ότι αναµενόταν, 
όπως µεταδίδει το πρακτορείο MarketWatch. 
 
 
……………………. 
 
 
Σε διαβούλευση ο νόµος για 
την εγγύηση των καταθέσεων   
 
 
Σε δηµόσια διαβούλευση θέτει έως την 1η Φεβρουαρίου το 
υπουργείο Οικονοµικών το σχέδιο νόµου «Ταµείο 
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ενσωµάτωση 
οδηγίας 2014/49/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» που µεταξύ 
άλλων αφορά την προστασία καταθέσεων σε περίπτωση 
που κάποια τράπεζα αντιµετωπίσει σοβαρό πρόβληµα και 
προχωρήσει σε εκκαθάριση. 
Όπως αναφέρει το υπουργείο το νοµοσχέδιο «στοχεύει 
πρωταρχικώς στην καλλιέργεια εµπιστοσύνης των 
καταθετών σχετικά µε την ασφάλεια των καταθέσεών τους 
στα πιστωτικά ιδρύµατα. Συνεισφέρει έτσι σηµαντικά στη 
διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και 
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα µετάδοσης του κινδύνου 
µαζικών αναλήψεων από τα πιστωτικά ιδρύµατα». 
Το νοµοσχέδιο εισάγει νέες ρυθµίσεις ως προς το 
επίπεδο, τους όρους και τις προϋποθέσεις κάλυψης των 
καταθέσεων (100.000 ευρώ), ενώ µειώνει στις 7 ηµέρες 
την προθεσµία καταβολής της αποζηµίωσης. Επίσης 



 
 

 

διευκρινίζει ποιες καταθέσεις εξαιρούνται της προστασίας, 
αλλά και σε ποιες περιπτώσεις το όριο προστασίας 
αυξάνεται έως και τις 300.000 ευρώ. 
Ειδικότερα, «το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των 
καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυµα που 
καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ορίζεται σε εκατό χιλιάδες 
(100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των 
καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα, 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των καταθέσεων, το νόµισµα 
και τον τόπο κατάθεσης εντός της ΕΕ».  
Η αποζηµίωση θα δίνεται από το Ταµείο Εγγύησης 
Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) εντός επτά ηµερών 
από την εκκαθάριση της τράπεζας. 
 
Πότε το όριο ανεβαίνει στις 300.000 ευρώ 
 
Όπως ορίζεται «κατ’ εξαίρεση προστατεύονται µε 
πρόσθετο όριο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ 
καταθέσεις στις οποίες πιστώνονται ποσά εντός µηνός 
από την ηµεροµηνία που έλαβε χώρα η αντίστοιχη 
δραστηριότητα και που προέρχονται αποδεδειγµένα από 
µία η περισσότερες από τις κατωτέρω δραστηριότητες και 
για χρόνο µέχρι έξι (6) µηνών από την ηµέρα πίστωσης 
κάθε σχετικού ποσού: 
α) από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή 
οικοπέδου, για το τίµηµα ή την αποζηµίωση που 
καταβάλλεται στον πωλητή που δεν ασχολείται κατ’ 
επάγγελµα µε αγοραπωλησίες ακινήτων, ή ιδιοκτήτη, 
β) από καταβολή οφειλής µεταξύ συζύγων, εφόσον το 
σχετικό ποσό έχει επιδικασθεί µε δικαστική απόφαση, 
γ) από καταβολή εφάπαξ ή και περιοδικών παροχών λόγω 
συνταξιοδότησης, 
δ) από καταβολή αποζηµίωσης λόγω λύσης υπαλληλικής 
ή εργασιακής σχέσεως απασχόλησης, 
ε) από καταβολή αποζηµίωσης στους προσωρινά 
κρατηθέντες, κρατηθέντες ή καταδικασθέντες, οι οποίοι εν 
συνεχεία αθωώθηκαν σύµφωνα µε την διάταξη 533 του 



 
 

 

Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, 
στ) από καταβολή αποζηµίωσης λόγω αναπηρίας ή λόγω 
σωµατικής βλάβης που προκλήθηκε από αδικοπραξία, 
ζ) από καταβολή ασφαλιστικών παροχών είτε από 
κοινωνική είτε από ιδιωτική ασφάλιση, 
η) από καταβολή αποζηµίωσης σε κληρονόµους λόγω 
θανάτου του κληρονοµουµένου ή από καταβολή ποσών 
που προκύπτουν λόγω κληρονοµικής διαδοχής. 
Ποσά που πιστώνονται µετά την παρέλευση ενός µηνός 
από την αντίστοιχη δραστηριότητα θα λαµβάνονται υπόψη 
εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως ότι προέρχονται από τη 
δραστηριότητα αυτή. 
 
Ποιες καταθέσεις εξαιρούνται 
 
Αντίθετα, της προστασίας εξαιρούνται: 
- Οι καταθέσεις που τηρούνται από άλλα πιστωτικά 
ιδρύµατα στο όνοµά τους και για ίδιο λογαριασµό 
- τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύµατος 
- οι καταθέσεις που απορρέουν από συναλλαγές σε σχέση 
µε τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική 
απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες 
- οι καταθέσεις χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων 
- οι καταθέσεις των ΕΠΕΥ στο όνοµά τους και για ίδιο 
λογαριασµό 
- οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή 
δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί 
- οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων 
- οι καταθέσεις των οργανισµών συλλογικών επενδύσεων 
- οι καταθέσεις των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης και 
ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης 
- οι καταθέσεις δηµόσιων αρχών 
- οι πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από πιστωτικό ίδρυµα και 
υποχρεώσεις που προέκυψαν από αποδοχές ιδίων 



 
 

 

συναλλαγµατικών και γραµµατίων 
- οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ.    
 
 
……………….. 
 

 

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης πληροφορεί τα 

µέλη του 

ότι από την 1η Σεπτεµβρίου,  
 

κάθε Τρίτη και Πέµπτη*,  
 

από τις 7µµ έως  τις 8.30 µµ 
 

θα βρίσκονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρίας 
 

«Ο Σύµβουλος του Επαγγελµατία» 
 

Αριστοτέλους  27 – ισόγειο τηλ. 2310.227390 
 

οι κύριοι Ιωάννης  Σωπασής Οικονοµολόγος, 
 

π. ∆/ντής του ΙΚΑ, Σύµβουλος Εργασίας και 
 

Ιωάννης ∆όβελος Οικονοµολόγος-Φοροτεχνικός Α. Τάξης,  
 

Πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Θεσσαλονίκης, 
 

για να παρέχουν δωρεάν συµβουλές σε ασφαλιστικά  
 
και  

 
φορολογικά  θέµατα που απασχολούν τους Επαγγελµατίες –  

 
µέλη του. 

 


