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Καλή Xρονιά ⚫Happy New Year ⚫ Bonne Année ⚫ Buon Anno Nuovo ⚫ Frohes Neues Jahr 
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 Φορολογικά νέα  
 

 Κλίμακα Φορολογίας: Τι θα ισχύσει για φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα 

 Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος: Τι θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2022 

 Τι θα ισχύσει για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 

 Κλείσιμο φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια: Τι ισχύει. 

 

H κλίμακα φορολογίας για φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

 
Κλιμάκιο 

εισοδήματος 
Φορολογικός 
Συντελεστής 

Φόρος 
κλιμακίου 

Σύνολο 

Εισοδήματος Φόρου 

€ 10.000 9% € 900 € 10.000 € 900 

€ 10.000 22% € 2.200 € 20.000 € 3.100 

€ 10.000 28% € 2.800 € 30.000 € 5.900 

€ 10.000 36% € 3.600 € 40.000 € 9.500 

Υπερβάλλον 44%    

 

 

Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες 
 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. , Ε.Ε.) 

με τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος 

22% 

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. , Ε.Ε.) 

με τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 

22% 

 

 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος: Τι θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2022 

 
 Φορολογικό έτος 2022 
 Συντελεστής 

Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα 55% 

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 80% 
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Με τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4799/2021 τροποποιήθηκαν τα ποσοστά της 

προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων/νομικών 

οντοτήτων. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 119 τροποποιήθηκε το 

πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του Κ.Φ.Ε. και ειδικότερα, μειώνεται από εκατό τοις 

εκατό (100%) σε ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) η προκαταβολή του φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα και 

βεβαιώνεται με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους 

βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

 

Εισφορά Αλληλεγγύης 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα: 

Εισόδημα (ευρώ)                                                             Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης 

0,00 - 12.000,00 0% 

12.000,01 -   20.000,00 2,2% 

20.000,01 -   30.000,00 5,0% 

30.000,01 -   40.000,00 6,5% 

40.000,01 -   65.000,00 7,5% 

65.000,01 - 220.000,00 9,0% 

220.000,01 -  10,0% 

 

Η εισφορά αλληλεγγύης καταργείται για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 

και εφεξής, σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν. 4972/2022. 

Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται*:  

→ Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ιδιωτικού τομέα (αμοιβές ΔΣ, εισόδημα από μπλοκάκι, 

λοιπές αμοιβές άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.) 

→ Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ελ.επαγγελματίες, αγρότες, κλπ) 

→ Εισόδημα από κεφάλαιο [μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία 

(ενοίκια, κ.λπ.)] 

→ Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 

 

* Η παρ. 74 του άρθρου 72 του . 4172/2013 (ΚΦΕ) όπως προστέθηκε με το άρθρο 121 του ν. 

4799/2021 (Ε.2125/2021) και όπως ισχύσει με το άρθρο 179 του ν. 4972/2022. 
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Κλείσιμο φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια: Τι ισχύει. 

 
Τη δυνατότητα να κλείσουν φορολογικές υποθέσεις 

που εκκρεμούν στα δικαστήρια θα έχουν οι 

φορολογούμενοι έως την 28η Φεβρουαρίου 2023. Η 

ρύθμιση αφορά φορολογούμενους των οποίων οι 

φορολογικές υποθέσεις δεν συζητήθηκαν ενώπιον 

του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών 

διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουλίου 2022. 

Με την υποβολή της αίτησης για την εξώδικη 

επίλυση διαφορών, οι φορολογούμενοι εντάσσονται 

στην ειδικού τύπου περαίωση και κερδίζουν μείωση στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα έως και 

75% εφόσον εντός δεκαημέρου από τον συμβιβασμό καταβάλλουν το 30% του κύριου φόρου 

που οφείλεται ή το 25% αν πρόκειται για αυτοτελή πρόστιμα. 

(Μείωση) κούρεμα 75% αν η πληρωμή γίνει σε μία δόση 
65% αν γίνει σε δύο έως τέσσερις δόσεις 
55% αν οι δόσεις είναι 5 έως 8 
50% αν οι δόσεις είναι 9 έως 12 
45% αν οι δόσεις είναι 13 έως 16 
40% αν οι δόσεις είναι 17 έως 20 και 
35% αν οι δόσεις είναι 21 έως 24 
 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.eefdd.gr και λαμβάνει ηλεκτρονικά 

αριθμό φακέλου. Στην αίτηση γίνεται αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση του αιτούντος, 

θεμελιώνουν το αίτημα. Ο αιτών δύναται να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, εντός 5 

εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της. 

Πηγή: Τα ΝΕΑ, Ημερησία  

1α/ΓΠ.οικ.75297/30.12.2022 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και 

ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 

Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών 

σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 κοινή υπουργική απόφαση.  

Η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων 

γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων 

ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, είναι 

προαιρετική για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα (μαθητές/μαθήτριες, καταρτιζόμενους, 

εκπαιδευόμενους, μαθητευόμενους, σπουδαστές, υποψηφίους, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, 

επιτηρητές, λοιπό προσωπικό). 

http://narep/narepository/Image/202301/www.eefdd.gr
https://www.taxheaven.gr/circulars/40585/d1a-g-p-oik-50908-7-9-2022
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 Επιμόρφωση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

Εγκύκλιος 612/2023  

Εφαρμογή για το έτος 2023 της υπουργικής 

απόφασης 3 9 2 7 8  / 1 8 2 3  /  25.7.2018 

"Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για 

θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 

ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας" 

(ΦΕΚ B'3001, ΑΑΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά τα προγράμματα 

επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας για το έτος 2023 και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες 

εφαρμογής των προβλεπόμενων στην Υπουργική Απόφαση 39278/1823/25.7.2018, όπως 

τροποποιήθηκε με την υ.α. 59730/2576/19-12-2019 (ΦΕΚ Β'4762) και την υ.α. 52725/1990/31-

12-2020 (ΦΕΚ Β' 5861). Το περιεχόμενο της Απόφασης κατ' οικονομία δεν επαναλαμβάνεται στην 

παρούσα εγκύκλιο, σε κάθε όμως περίπτωση απαιτείται η γνώση και η εφαρμογή του 

περιεχομένου της για την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

 
1. Γενικές επισημάνσεις 

1.1. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και προς αποφυγή καθυστερήσεων 

στην όλη ροή της διαδικασίας έγκρισης των προγραμμάτων συγκεκριμένοι υπάλληλοι (τηλέφωνα 

και emails στις Πληροφορίες) θα δίνουν διευκρινίσεις με email και τηλεφωνικά για τα 

προγράμματα. Παράλληλα, με την συμπερίληψη στην εγκύκλιο του διευκρινιστικού  

https://www.oenet.gr/ergasiaka-mob/item/58683-texnikoi-asfaleias-programmata-epimorfosis-ergodoton-kai-ergazomenon
https://www.oenet.gr/ergasiaka/item/76273-texnikoi-asfaleias-ipovoli-ton-aitiseon-egkrisis-ton-programmaton-epimorfosis-ergodoton-kai-ergazomenon
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παραρτήματος ΙΙΙ για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορία Β' ή Γ' τα emails και οι 

τηλεφωνικές κλήσεις επιβάλλεται να περιορισθούν μόνο σε εξειδικευμένα ερωτήματα. 

 

2. Επιμόρφωση εργοδοτών 

2.1. Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις 

επιχειρήσεις τους: 

α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην 

κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του 

Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α'84). 

β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα 

οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται 

στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. γ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον 

αυτές υπάγονται στην Γ' κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν 

λιγότερους από 50 εργαζόμενους. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν: 

> ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

Σε επιχειρήσεις Β' κατηγορίας - προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών: α) Μέχρι και 3 

εργαζόμενους (εναλλακτικά) 

1) 10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή 

έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία)  ή 2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη 

και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, 

παρ 6, ΚΝΥΑΕ) β) Μέχρι και 6 εργαζόμενους (εναλλακτικά) Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο 

πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο 

ή  2) ΙΕΚ ή 3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή  4) Απολυτήριο Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) και το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με 

τη δραστηριότητα της επιχείρησής του γ) Μέχρι και 20 εργαζόμενους πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) ) με μία 

από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του 

ΚΝΥΑΕ και δεν προβλέπεται κατ' ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει 

η επιχείρησή του. 

> ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) 

εναλλακτικά από: 

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή  2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή 3) 

Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή  4) Απολυτήριο Τεχνικού/Επαγγελματικού 

Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή 5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη (Τεχνικής 

ειδικότητας)--για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια 

τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς 

και πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά. 

2.2. Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι, εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή, 

γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε 

άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και  
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Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Εφόσον αποφασίσουν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφώσουν 

εργαζόμενο της επιχείρησής τους, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιον φορέα επιμόρφωσης 

επιθυμούν, μεταξύ αυτών που υλοποιούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης. 

2.3. Τα κριτήρια επιλογής του φορέα μπορεί να είναι οικονομικά, τόπου επιμόρφωσης, χρόνου, 

ποιότητας προγραμμάτων ή όποια κριτήρια οι ίδιοι θεωρούν ότι τους εξασφαλίζουν τις 

καλύτερες συνθήκες για τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, 

συνιστάται στους ενδιαφερόμενους εργοδότες, πριν δηλώσουν συμμετοχή σε επιμορφωτικό 

πρόγραμμα, να έρχονται σε σχετική επικοινωνία με τα συλλογικά τους όργανα (σύλλογοι, 

ομοσπονδίες, επιμελητήρια κλπ.) που ενδεχομένως διαθέτουν δομές επιμόρφωσης προκειμένου 

να ενημερώνονται σχετικά. 

2.4. Οι εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφωθεί εργαζόμενος της 

επιχείρησής τους, απευθύνονται στους φορείς που έχουν δικαίωμα να εκτελούν τέτοια 

προγράμματα επιμόρφωσης και υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ. Η αίτηση συμπληρώνεται εις διπλούν και το ένα αντίγραφο 

δίδεται στον υποβάλλοντα την αίτηση για επιμόρφωση. Επισημαίνεται ότι ο αρ. πρωτόκολλου 

της αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική 

δήλωση του Τεχνικού Ασφάλειας. 

2.5. Φορείς για τους οποίους αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούν ως μέσο προσέλκυσης των 

εργοδοτών και των εργαζομένων για επιμόρφωση τους ισχυρισμούς, ότι δήθεν «εκπροσωπούν ή 

συνεργάζονται με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» ή ότι οι εργοδότες είναι 

υποχρεωμένοι να επιμορφωθούν ή ότι στην περίπτωση μη επιμόρφωσης τους το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόμοιους 

"παραπλανητικούς ή απειλητικούς" ισχυρισμούς θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα 

προγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 8 του άρθρου 7 της υ.α. 

39278/1823/25.7.2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.6. Αποτελεί ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 6§12 της 

υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, η 

συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της σχετικής απόφασης. 

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα προγράμματα όσων δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Εάν 

ο φορέας επιμόρφωσης από την εξέταση της αίτησης διαπιστώσει ότι για τον εργοδότη ή 

εργαζόμενο που προτείνεται δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ενημερώνει τον 

ενδιαφερόμενο που υπέβαλε την αίτηση και του επιστρέφει οπωσδήποτε και την τυχόν 

εισπραχθείσα προκαταβολή για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. 

Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό και έχουν τα υπόλοιπα 

προβλεπόμενα προσόντα, εργοδότες με τα προσόντα των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του άρθρου 

11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτείται 

επιμόρφωση. 

2.7. Η υπαγωγή των εκπαιδευομένων στη σωστή ομάδα επιμόρφωσης γίνεται με ευθύνη του 

φορέα επιμόρφωσης και με βάση τα στοιχεία της αίτησης κάθε εργοδότη, η οποία θα πρέπει να 

είναι πλήρως συμπληρωμένη. 

 

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο: https://bit.ly/3Qm81OB 

 

https://bit.ly/3Qm81OB
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Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών  

στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά 
 

 

 

 

 

 

Ένα σημαντικό έργο της Ομοσπονδίας PALSO είναι  και η διάθεση βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού προς όλες 

και όλους τους συναδέλφους. Ένα από αυτά είναι και το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Ξένων Γλωσσών. 

Στόχος του χαρτοφυλακίου είναι να βοηθήσει τον μαθητή να καταλάβει πως μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

γλώσσες που μαθαίνει και  να τον παρακινήσει να αποκτήσει γλωσσικές  δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα τηρώντας 

ταυτόχρονα  αρχείο  προόδου. 

Όλα αυτά θα φανούν χρήσιμα όταν ο μαθητής κάνει  κάποια αίτηση σε ένα σχολείο  ή όταν αναζητήσει εργασία 

στη χώρα του ή στο εξωτερικό. 

                                      

Το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών συνδέεται με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για  τις γλώσσες 

και συμμορφώνεται με ένα κοινό σύνολο αρχών  και κατευθυντήριων γραμμών που έχουν εγκριθεί από την 

επιτροπή  υπουργών του Συμβουλίου  της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη που αφορούν στις σύγχρονες γλώσσες. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε με την Ομοσπονδία: 

2103636052 
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης: κ. Σαλάπας 
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Γίνε σήμερα 

κιόλας μέλος του 

Ταμείου Αρωγής & 

Αλληλοβοήθειας 

της Ομοσπονδίας 

 με λιγότερο 

από 1 ευρώ  
την ημέρα  

✓ Έκτακτο Βοήθημα 

Αποτροπής Κινδύνου Ζωής 

✓ Επίδομα Νοσοκομειακής 

περίθαλψης (44 ευρώ/ημέρα) 

✓ Επίδομα Τοκετού 

✓ Επικουρία Χριστουγέννων, Πάσχα, Θέρους 

✓ Εφάπαξ Επίδομα και πολλά άλλα. 

 

Κάνε την 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

σου τώρα! 


