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Εντός 48 ωρών η διευθέτηση των επιδοτήσεων μισθολογικού κόστους 

προς τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜΘ) αποτελεί περιοχή εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας που 
έχει πληγεί από τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών (οικονομική, υγειονομική, μεταναστευτική, και 
ενεργειακή), ενώ διάφορες ρυθμιστικές δυστοκίες εντείνουν τις δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις της περιοχής. Μια τέτοια περίπτωση είναι η απόδοση από το κράτος προς τις τοπικές επιχειρήσεις 
της επιδότησης του 12% του μισθολογικού κόστους. Για πολλά έτη η τακτοποίηση των νομοθετημένων 
αξιώσεων των επιχειρήσεων μέσα από το συμψηφισμό φορολογικών ή ασφαλιστικών οφειλών τους, 
παρουσίαζε υπέρμετρες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια που αποστερούσαν σημαντικούς πόρους 
από το επιχειρηματικό οικοσύστημα και επιβάρυναν σημαντικά την παραγωγική δυναμική της περιοχής.  

Οι δυστοκίες αυτές αίρονται με το Ν.4916/22. Το άρθρο 79 προβλέπει ότι οι ανεξόφλητες απαιτήσεις των 
επιχειρήσεων, αποσβένονται με τη χορήγηση ισόποσης έκπτωσης στις οφειλές τους στη φορολογική διοίκηση 
και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, η ΚΥΑ υπ.αριθ.οικ. 51245/06.06.2022 (Β’2795) θεραπεύει 
τις διοικητικές ασάφειες εισάγοντας ισχυρή ψηφιακή διαλειτουργικότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και 
των επιχειρήσεων.  

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 51245/06.06.2022 (Β’ 2795) είναι προϊόν στενής συνεργασίας της δημόσιας 
διοίκησης με το ΣΕΒ και τα μέλη του στην ΑΜΘ. Η διαβούλευση της ΚΥΑ αποτελεί υπόδειγμα ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας και συνεχούς αλληλοϋποστήριξης, για την ανάπτυξη μιας περιφέρειας με ιδιαίτερη εθνική 
σημασία. Ρυθμίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία χορήγησης 
δικαιώματος έκπτωσης, τη διαχείριση των αποφάσεων αναγνώρισης των απαιτήσεων που έχουν ήδη εκδοθεί, 
καθώς και άλλα ειδικότερα ζητήματα. Ειδικότερα: 

• Εκπτώσεις σε οφειλές των επιχειρήσεων ακόμα και πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Οι 
εκπτώσεις που δικαιούνται οι επιχειρήσεις συμψηφίζονται πλέον με τις βεβαιωμένες φορολογικές 
οφειλές ή τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές ή τις τρέχουσες/απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές. 
Προκειμένου να επωφεληθούν των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της Α.Α.Δ.Ε., στην οποία να προσδιορίζεται α) το μέρος 
της ανεξόφλητης απαίτησης που επιθυμούν να αποσβεστεί με τη χορήγηση ισόποσης έκπτωσης επί 
των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, β) το μέρος της ανεξόφλητης απαίτησης που επιθυμούν να 
αποσβεστεί με τη χορήγηση ισόποσης έκπτωσης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών ρυθμισμένων 
ή τρεχουσών / απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών. 

• Απόσβεση (συμψηφισμός) οφειλών εντός 48 ωρών. Η απόσβεση της οφειλής της επιχείρησης στη 
φορολογική διοίκηση διενεργείται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την υποβολή της αίτησης στην 
πλατφόρμα “myBusinessSupport”. Αντίστοιχα, η χορήγηση έκπτωσης σε οφειλές προς τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης γίνεται επίσης εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διαβίβαση του αιτήματος 
από την Α.Α.Δ.Ε. στο ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ επεξεργάζεται τα υποβληθέντα στοιχεία και τα στοιχεία που 
τηρούνται στο πληροφοριακό του σύστημα και αποσβένει (απομειώνει) τις οφειλές. Η απομείωση της 
οφειλής της επιχείρησης με την ανωτέρω διαδικασία ενεργοποιεί τη διευθέτηση τυχόν (αναίτιων) 
ποινών που επιβάλλονταν με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.  

• Ταχύτερη χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η υποβολή αίτησης στην 
πλατφόρμα “myBusinessSupport” σε συνδυασμό με την πρόβλεψη απόσβεσης (συμψηφισμού) των 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Τεύχος 34 | 07 Ιουνίου 2022 

Η ΚΥΑ 51245/06.06.2022 (Β’ 2795) επιτρέπει την αξιοποίηση της πλατφόρμας myBusinessSupport της 

Α.Α.Δ.Ε., επιτυγχάνοντας απόσβεση των οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση ή τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, με χορήγηση ισόποσης έκπτωσης. Η ψηφιακή συνεργασία 

Α.Α.Δ.Ε., Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Εργασίας και Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) διασφαλίζει την 

ταχεία συγκέντρωση όλων των πληροφοριών και αίρει προηγούμενες ρυθμιστικές δυστοκίες που 

στερούσαν ταμειακή ρευστότητα στις επιχειρήσεις αλλά και δεν επέτρεπαν την έκδοση φορολογικής / 

ασφαλιστικής ενημερότητας.  

https://www.aade.gr/mybusinesssupport
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οφειλών εντός 48 ωρών, διασφαλίζει την ταχεία έκδοση ενημερότητας. Σε περίπτωση υπολοίπου, η 
επιχείρηση έχει στη διάθεσή της όλες τις προβλέψεις τακτοποίησης της υπολειπόμενης οφειλής.  

• Παραμένουν σε ισχύ οι εγκριτικές αποφάσεις αναγνώρισης των ανεξόφλητων απαιτήσεων που 
έχουν εκδοθεί από τη Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ), για τις οποίες υφίσταται ανεξόφλητο υπόλοιπο μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της νέας ΚΥΑ. Όμως, ανακαλούνται οι αποφάσεις εκκαθάρισης βάσει του 
προηγούμενου θεσμικού πλαισίου, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συμψηφισμού ή 
παρακράτησης.  

Το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα το άρθρο 87 του Ν.4706/20 είχε σημαντικές ασάφειες και 
δημιουργούσε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στη διευθέτηση των συμψηφισμών, ακόμα και για τις 
επιχειρήσεις που ήταν τυπικές στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο. Συχνά δε, προκαλούσε απώλεια 
ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας, κάτι που περιόριζε την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε 
χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, επέβαλε ποινές για καθυστερήσεις πληρωμής υποχρεώσεων προς το δημόσιο, 
ακόμα και στις περιπτώσεις που το δημόσιο είχε μεγαλύτερες οφειλές προς τις επιχειρήσεις.   

 

Ο ΣΕΒ υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της ΑΜΘ 

Ο ΣΕΒ συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες σε πολλά ακόμα πεδία για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής 
πορείας της ΑΜΘ. Οι προτάσεις ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που διαμορφώθηκαν από 
τον ΣΕΒ και τον ΣΕΒΕ, και η ενσωμάτωση σημαντικού μέρους αυτών στο πόρισμα της Διακομματικής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση πολλών 
αστοχιών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην απελευθέρωση της παραγωγικής δυναμικής της περιοχής.  

 

Ενδεικτικές πρωτοβουλίες του ΣΕΒ την περίοδο 2019-2022 για την ΑΜΘ 

• Συνεργασία με τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για τη σύνδεση των βιομηχανιών 
της περιοχής στο δίκτυο φυσικού αερίου. 

• Προσαρμογές στην Αναπτυξιακό Νόμο για την επιπλέον ενίσχυση τοπικών επενδύσεων. 

• Παρεμβάσεις μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας του ΣΕΒ στις Βρυξέλλες για τα Διευρωπαϊκά Μεταφορικά 
Δίκτυα και τη Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. 

• Συνεργασία με αρμόδιες αρχές για αποτελεσματικότερους ελέγχους κατά του λαθρεμπορίου και 
παραεμπορίου. 

• Ενημερωτικές δράσεις σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. 

• Συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής 
κοινότητας. 

• Συμμετοχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Σύνδεσης Παραγωγής και Αγοράς Εργασίας του Υπουργείου 
Παιδείας. 

• Προώθηση εμβληματικών έργων υποδομών σε Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και ΕΣΠΑ 2021-2027. 

 
 

Το παρόν συντάχθηκε από τον Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής του ΣΕΒ 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης 

Senior Advisor: Δρ Μαρία Μποζούδη 

Associate Advisor: Ελευθερία Ρώμα 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ε: industrial@sev.org.gr | T: 211 5006120  

https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2021/06/AMATH_2020_v2.pdf
https://epitropithrakis.gov.gr/to-porisma/
https://epitropithrakis.gov.gr/to-porisma/
mailto:industrial@sev.org.gr
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Τα ποσοστά αναφέρονται στο σύνολο: α) 33 χιλ. οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (ενεργητικό, ίδια κεφάλαια, πωλήσεις και κέρδη), β) των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα 
(εργαζόμενοι), γ) των τακτικών αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον ΕΦKA (μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές) και δ) των εσόδων από φόρο 
εισοδήματος νομικών προσώπων (φόροι). 
Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΕΒ με βάση στοιχεία 2019 από ICAP, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ.

 
Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Αποστολή  
Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  
Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  
Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  
Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/

