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 Τα πνευματικά δικαιώματα της παρούσας δημοσίευσης του Ενημερωτικού Δελτίου της  

«ΣΟΛ Α.Ε.», ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία αυτή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του  
ν. 2121/93, όπως ισχύει, η εταιρεία δεν παρέχει την άδεια σε οποιονδήποτε να αναπαράγει το 
σύνολο, μέρος ή αποσπάσματα της έκδοσης, χωρίς γραπτή άδεια των αρμοδίων οργάνων 
της. Η χρήση των κειμένων χωρίς άδεια, επισύρει τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο 
και ιδρύει υποχρέωση αποζημίωσης της εταιρείας.  
 
Οι απόψεις που περιέχονται, είναι απόψεις της συντακτικής επιτροπής ή των αρθρογράφων, 
δεν είναι δεσμευτικές για τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή 
οποιοδήποτε Δικαστήριο και δεν δίδεται διασφάλιση σε οποιονδήποτε χρήστη ότι οι 
παραπάνω Αρχές δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά από τις απόψεις που εκφράζονται στο 
παρόν. 
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Α. ΑΡΘΡΑ 

 

Τα άρθρα των συναδέλφων που δημοσιεύονται, εκφράζουν τις προσωπικές 
επιστημονικές απόψεις των συγγραφέων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι αμοιβές μελών Δ.Σ. διαχρονικά παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δημιουργούν ένα πλέγ-
μα υποχρεώσεων που απαιτεί την τήρηση πλείστων 
νομοθετικών πλαισίων (όπως δίκαιο εταιρειών, φο-
ρολογικό, ασφαλιστικό δίκαιο, καθώς και νομοθεσία 
χαρτοσήμου). 
 
Ως γνωστό από τις 1/1/2019 το δίκαιο των Ανωνύ-
μων εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
4548/2018, μεταξύ των άλλων καθορίζουν και το 
όλο πλαίσιο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, καθώς και τα ζητήματα των αμοιβών αυτού. 
 
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνουν δύο 
κατηγορίες, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους. 
Η πρώτη κατηγορία (βλέπε κατωτέρω Α) περιλαμ-
βάνει τις αμοιβές αυτές ως έξοδα της ανώνυμης 
εταιρείας, ενώ η δεύτερη κατηγορία (βλέπε κατωτέ-
ρω Β) αφορά σε αμοιβές, οι οποίες προκύπτουν 
από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας.  
 
Α.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟ-

ΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥ-
ΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Α1. Αμοιβές καταβαλλόμενες στα μέλη του διοι-
κητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 99 
έως 101 του Ν. 4548/2018 για τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες στην ανώνυμη εταιρεία πέρα από αυτές 
που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό. 
 
Οι αμοιβές αυτές αναφέρονται σε υπηρεσίες βάσει 
ειδικής σύμβασης όπως εργασίας, έργου, ειδικής 
εντολής κ.λπ. (παροχή από τα μέλη του δ.σ. ειδικών 

υπηρεσιών όπως λ.χ. γενικού, ή τεχνικού, ή οικονο-
μικού, ή εμπορικού διευθυντή).  
 
Ι. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
 
Για τις περιπτώσεις αυτές η έγκριση της «χορήγη-
σης άδειας συναλλαγών της ανώνυμης εταιρείας με 
συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα» κατά κανόνα 
λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο και κατ’ 
εξαίρεση από τη γενική συνέλευση σε δύο περιπτώ-
σεις : i) λόγω σύγκρουσης συμφερόντων με περισ-
σότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και ii) εάν 
το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 5% 
του μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να 
μειώσει το ποσοστό αυτό μέχρι το ένα τις εκατό 
(1%) του κεφαλαίου. Σχετικά τα άρθρα 99 – 101 του 
Ν. 4548/2018. Ευθεία παραπομπή σε αυτά από την 
παρ. 3 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 («Αμοιβή 
σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες 
προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως εν-
δεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής 
καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 
έως 101»). 
 
Σημειώνεται ότι βάσει του άρθρου 97 παρ. 3 του ν. 
4548/2018. το μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία 
του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με 
σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 
99 του ν. 4548/2018. Ως εκ τούτου λοιπόν στην πε-
ρίπτωση που από τα υπόλοιπα μέλη δεν σχηματίζε-
ται η απαιτούμενη απαρτία (λ.χ. επί τριμελούς Δ.Σ. 
τα υπόλοιπα 2 μέλη δεν σχηματίζουν απαρτία) το 
ζήτημα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση. 
 
Είναι προφανές λοιπόν ότι άδεια δεν απαιτείται μόνο 
για αυτά καθαυτά τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και για 
πρόσωπα του περιβάλλοντος αυτών. Τα «συνδεδε-
μένα» εν γένει πρόσωπα με την Α.Ε. καθορίζονται 
από την παρ. 2 του άρθρου 99 και εξειδικεύονται 
ανάλογα με το αν η Α.Ε. έχει ή δεν έχει μετοχές ει-
σηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.  
 
Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι επί Α.Ε. 
με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην 
περίπτωση που η συναλλαγή προς άδεια αφορά 
μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν 
μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και 

ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Α.Ε.  

ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ν. 4548/2018  

– ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 

του Γεώργιου Λαζαρίδη 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Μέλους της ΣΟΛ Crowe 
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δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας 
και της πλειοψηφίας. 
 
Περαιτέρω η απόφαση του Δ.Σ. «νομιμοποιείται» 
πλήρως μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της 
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή την έγγραφη 
δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εται-
ρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση 
της γενικής συνέλευσης. 
 
Με το νέο καθεστώς του Ν. 4548/2018, η διαδικασία 
χορήγησης αδείας για τη σύναψη συμβάσεων καθί-
σταται απλούστερη και πιο ευέλικτη σε σχέση με το 
καθεστώς του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, κατά 
το οποίο απαιτείτο σε κάθε περίπτωση απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Η σχετική άδεια έχει διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες ή 
ένα (1) έτος, επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων 
με το ίδιο πρόσωπο. Όπως σαφώς προκύπτει η 
έγκριση για τη σύναψη της σύμβασης προηγείται 
χρονικά. Υπόψη ότι για την απόφαση – έγκριση αυ-
τή τηρούνται οι διατυπώσεις δημοσιότητας (ΓΕΜΗ). 
 
Τέλος επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται άδεια για 
πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχου-
σών συναλλαγών της εταιρείας. Ως τρέχουσες συ-
ναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε 
σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ως προς 
το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με 
τους συνήθεις όρους της αγοράς (άρθρο 99 παρ. 3). 
Για παράδειγμα για την ανάθεση υπεργολαβίας τε-
χνικού έργου σε μέλος Α.Ε., της οποίας το αντικεί-
μενο είναι η εκτέλεση τεχνικών έργων δεν απαιτείται 
άδεια, καθώς οι εργασίες αυτές είναι συνήθεις για το 
αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της 
εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση πάντως εφόσον το 
αντίτιμο της ανάθεσης ξεπερνά το δέκα τοις εκατό 
(10%) του ενεργητικού της εταιρείας, τεκμαίρεται ότι 
σύμβαση δεν είναι συνήθης λόγω του μεγέθους της. 
 
Επισημαίνεται ότι για τις Α.Ε. με μετοχές εισηγμένες 
σε ρυθμιζόμενη αγορά υφίστανται πρόσθετες υπο-
χρεώσεις βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 – 
112 του Ν. 4548/2018.  
 
ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 
Μέλη που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστη-
ριότητα σχετιζόμενη με την συγκεκριμένη εργα-
σία ή έργο 
 
Από φορολογικής πλευράς η ως άνω περίπτωση 
εντάσσεται στην περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 12 
του Ν. 4172/2013, θεωρούνται δηλαδή εισόδημα 
από μισθωτή εργασία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4172/2013 περί 
Κ.Φ.Ε., το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή ερ-
γασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως 
εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται 
στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντι-
κής εργασιακής σχέσης. Για τους σκοπούς του 
Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό 
πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:.. δ) ως διευθυντής ή 
μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προ-
σώπου ή νομικής οντότητας.. 
 
Περαιτέρω, από το με αριθμό πρωτ. Δ 12 Α 
1030493 ΕΞ 2014 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών 
διευκρινίζεται ότι: 
 
«Με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) ορίζεται, 
ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση 
υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπη-
ρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρείας ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότη-
τας». 
 
Στο με αριθμό πρωτ. Δ12Α 1058454 ΕΞ 2014 έγ-
γραφο του Υπ. Οικονομικών σχετικά με «Φορολογι-
κή μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη 
Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών», μεταξύ των άλλων ανα-
φέρει ότι: «1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167 Α) ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., 
εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρό-
σωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος 
του Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου 
ή νομικής οντότητας. 
 
Ως προς την παρακράτηση και την απόδοση φόρου 
εισοδήματος επί των ως άνω αμοιβών ισχύουν τα 
εξής: 
 
Με το άρθρο 60 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ορί-
ζεται ότι: 
 
«1. Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε 
είδος, των ημερομισθίων και των εφάπαξ παροχών, 
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλί-
μακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρ-
θρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε 
ετήσιο… 
 
6. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις 
ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο 
μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερο-
μηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση 
εισοδήματος…».  
 

http://www.solae.gr/
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Ως προς την εισφορά αλληλεγγύης ισχύει η 

παρ. 1 του άρθρου 43α του Ν. 4172/2013: «Επι-

βάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήμα-

τα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των 

φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς. 

Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το 

σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει 

από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή 

εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστη-

ριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης 

κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, 

πραγματικό ή τεκμαρτό.» 

 

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 ισχύει απαλλα-

γή από την εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων 

από μισθωτή εργασία (παρ. 50 άρθρου 72 Ν. 

4172/2013).  

 

Ως προς τα τέλη χαρτόσημου οι αμοιβές αυτές 

δεν υπόκεινται καθώς αφορούν σε μισθούς που 

προκύπτουν από εξαρτημένη εργασία. Σε σχέση με 

το ζήτημα αυτό η εγκ. ΠΟΛ. 1069/2002 αναφέρει: 

«Περιπτώσεις για τις οποίες δεν καταργείται το τέ-

λος χαρτοσήμου …………………….. Οι αμοιβές που 

καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία σε μέλη διοικητικού 

συμβουλίου, πλην της περίπτωσης, που τα πρό-

σωπα αυτά συνδέονται με την Α.Ε. με σύμβαση 

εργασίας.» 

 

Μέλη τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστη-

ριότητα σχετιζόμενη με την ανατεθείσα εργασία 

ή έργο 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μέλη του Δ.Σ. ασκούν 

κατ΄ επάγγελμα κάποια δραστηριότητα., όπως λ.χ. 

λογιστές, νομικοί, μηχανικοί κλπ. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές για το έσοδο, εξαιτίας των 

σχετιζόμενων υπηρεσιών, που θα λάβουν τα πρό-

σωπα αυτά από την Α.Ε. στην οποία τυγχάνουν 

μέλη θα πρέπει να εκδώσουν το εκ του Ν. 

4308/2014 προβλεπόμενο παραστατικό (λ.χ. Τιμο-

λόγιο Παροχής Υπηρεσιών).  

 

Για τα πρόσωπα αυτά οι αμοιβές που λαμβάνουν 

θεωρούνται κατ΄ αρχή ως εισόδημα από επιχειρη-

ματική δραστηριότητα. Περαιτέρω υπό τις συνθήκες 

της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 

4172/2013 το εισόδημα αυτό θα θεωρηθεί ως εισό-

δημα από μισθωτή εργασία.  

 

Ως προς την φορολογική έκπτωση των ως άνω 

αμοιβών αυτές εκπίπτουν υπό τις προϋποθέ-

σεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 ήτοι: 

 

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρη-

ματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων 

των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. , οι οποίες: 

 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επι-

χείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές 

της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. 

 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η 

αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώ-

τερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που 

διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, 

 

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης 

των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία 

πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλλη-

λα δικαιολογητικά. Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την 

προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά 

κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής 

τους. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 

περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύ-

νης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημο-

σίου. 

 

Από την πλευρά μας διατυπώνουμε την άποψη (αν 

και δεν υπάρχει διάταξη που να συναρτά την φορο-

λογική έκπτωση των αμοιβών αυτών με την ύπαρξη 

διαδικασιών έγκρισης, όπως ίσχυε με το καθεστώς 

του Ν. 2238/1994 (σχετικά άρθρο 105 παρ. 6 περ. 

γ), ότι η ύπαρξη των σχετικών εγκρίσεων των άρ-

θρων 99 και 109 του Ν. 4548/2018 ισχυροποιεί την 

τήρηση των βασικών αρχών φορολογικής έκπτωσης 

των δαπανών που θέτει το άρθρο 22 του Ν. 

4172/2013.  

 

Υπόψη ότι ειδικά για τις μισθωτές υπηρεσίες των 

μελών Δ.Σ. υπάρχει ρητή αναφορά στην εγκύκλιο 

ΠΟΛ. 1113/2015 ότι «Οι αμοιβές φυσικού προσώ-

που διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλους Δ.Σ. Α.Ε. 

το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 

και λαμβάνει αμοιβές οι οποίες θεωρούνται ως εισό-

δημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε, κατά πε-

ρίπτωση».  

 

ΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Βάσει της εγκυκλίου 4/2017 του ΕΦΚΑ οι αμοιβές 

της περίπτωσης που αφορούν σε μισθούς 

εντάσσονται ασφαλιστικά στην κατηγορία Α της 

παρ. 1 της εγκυκλίου:  
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Α. ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διευ-

θυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνο-

ντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών 

ή συνεταιρισμών, οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη 

εργασία. 

 

Οι εντασσόμενοι στην κατηγορία Α ασφαλίζονται 

στους κλάδους κύριας σύνταξης, υγειονομικής περί-

θαλψης, επικουρικής ασφάλισης, καθώς και στους 

συνεισπραττόμενους κλάδους ανεργίας, ΛΑΕΚ 

ΟΑΕΔ, ΑΠΕΑΕ, ΟΕΚ και ΟΕΕ. 

 

Από 1/1/2021 έως 31/12/2021 (άρθρ. 31 Ν.4756/ 

2020) οι εισφορές διαμορφώνονται ως εξής: 

 
 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% 13,33% 20,00%

ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2,55% 4,55% 7,10%

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 3,25% 3,25% 6,50%

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 1,65% 1,41% 3,06%

ΣΥΝΟΛΑ 14,12% 22,54% 36,66%  
 
Στην παρ. 6.2 της εγκυκλίου προβλέπεται ότι το 

ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπο-

λογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των 

ασφαλισμένων και των εργοδοτών ανέρχεται στο 

ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017. 

Ήδη από 1/2/2019 το ανώτατο όριο έχει ανέλθει 

στο ποσό των 6.500 ευρώ μηνιαίως ( ως δεκα-

πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώ-

τατο βασικό μισθό μισθωτού, που είναι 650 ευ-

ρώ - Αρ.Πρωτ.: Δ.15/Δ’/9096/227/8.8.2019 Υπ. 

Εργασίας) και άρθρο 38 παρ. 2 Ν. 4387/2016, 

όπως το άρθρο 38 ισχύει μετά την τροποποίηση 

με το άρθρο 34 του Ν. του Ν.4670/2020).  

 

Ως προς τα μέλη του Δ.Σ. που αμείβονται με 

Δελτίο (Τιμολόγιο) Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν 

οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016. Τα 

πρόσωπα αυτά κατ’ αρχήν εμπίπτουν από 1/1/2020 

στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 39, δηλαδή κα-

τατάσσονται υποχρεωτικά, με ελεύθερη επιλογή 

τους, σε μία από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες  

 

Εφόσον όμως για τους ως άνω ασφαλισμένους που 

αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για 

τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προ-

έρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυ-

σικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, 

ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον 

υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του 

άρθρου 38 (σχετικά παρ. 9 άρθρου 39). Για τις πε-

ριπτώσεις που το εισόδημά προέρχεται από απα-

σχόληση σε ένα ή δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

τα οποία αποδέχονται τις σχετικές υπηρεσίες τους 

και προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σύμφωνα με 

τη ρύθμιση της παρ.9 του άρθρου 39 του 

Ν.4387/2016 υπο λογίζονται εισφορές, βάσει της 

εγκυκλίου 17/2017 του ΕΦΚΑ: 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% 13,33% 20,00%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15% 4,30% 6,45%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 3,25% 3,25% 6,50%

ΠΡΟΝΟΙΑ 4,00% 0 4,00%

ΣΥΝΟΛΟ 16,47% 21,13% 37,60%
 

 

http://www.solae.gr/
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=26E8D03BD3CDF000.3202AD4B0D70&version=2020/11/26
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=26E8D03BD3CDF000.3202AD4B0D70&version=2020/11/26
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Σημειώσεις:  

- Για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και 

πρόνοιας (εφάπαξ) υπάρχει υποχρέωση κατα-

βολής εισφορών, στις περιπτώσεις που λόγω της 

ιδιότητας ή της δραστηριότητας, υφίσταται υπο-

χρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των κλάδων 

αυτών. 

 

- Επί ετήσιων συμβάσεων, οι ασφαλιστικές εισφο-

ρές, υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Δελ-

τίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), ακόμα και αν 

αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 6.500 

ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περί-

πτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου ετη-

σίου ορίου. 

 

Ειδικότερα Δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξαρτή-

τως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλι-

ση, δεν εντάσσονται στην εν λόγω διάταξη για το 

εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση πα-

ροχής υπηρεσιών και εφαρμόζεται η περ. στ΄ της 

παρ. 3 του άρθρου 38 (Εγκ. Υπουργείου ΑΔΑ: 

7Χ78465Θ1Ω-1Λ3).  

 

ΙV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 

Περίπτωση ασφαλιστικών εισφορών μελών Δ.Σ. 

που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 

 

Επειδή η υποχρέωση καταβολής των εισφορών 

αφορά αυτά καθαυτά τα μέλη του Δ.Σ. (περίπτωση 

άρθρου 39 παρ. 1 Ν. 4387/2017), οι εισφορές εκπί-

πτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας των δικαιούχων προσώπων. 

 

Διαφορετικά όμως είναι τα δεδομένα στην περίπτω-

ση των μελών του Δ.Σ. που αμείβονται με Δελτίο 

(Τιμολόγιο) Παροχής Υπηρεσιών και το εισόδημά 

προέρχεται από απασχόληση σε ένα ή δύο φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και εκ του νόμου ως υπόχρεος 

για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κα-

θίσταται υποχρεωτικά το λαμβάνον τις υπηρεσίες 

πρόσωπο (εν προκειμένω Α.Ε. προς την οποία οι 

υπηρεσίες του μέλους Δ.Σ.). Άποψή μου είναι ότι 

στην περίπτωση αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές που 

βαρύνουν τον εργοδότη βέβαια (καθώς οι αναλο-

γούσες κρατήσεις στο πρόσωπο του εργαζομένου – 

μέλους Δ.Σ. εν προκειμένω – βαρύνουν το ίδιο) εκ-

πίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τα προ-

βλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 

του Ν. 4172/2013. Η αιτιολόγηση της άποψής μου 

αυτής αναπτύσσεται παρακάτω στην παρ. IV της 

ενότητας Α.2.  

Περίπτωση ασφαλιστικών εισφορών μελών Δ.Σ. 

που λαμβάνουν αμοιβές με τη μορφή μισθού. 

 

Οι καταβληθείσες εισφορές στην περίπτωση αυτή 

εκπίπτουν βάσει των προϋποθέσεων των άρθρων 

22 και 23 του Ν.4172/2013 ως υποχρεώσεις απορ-

ρέουσες από τη μισθοδοσία της εταιρείας. Σχετικά 

ΠΟΛ. 1113/2015.  

 

V. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Οι εγγραφές των αμοιβών που αφορούν σε μισθο-

δοσία των δικαιούχων είναι οι συνήθεις εγγραφές 

που διενεργούνται για τις «αμοιβές και έξοδα προ-

σωπικού».  

 

Ως προς τις αμοιβές των μελών τα οποία ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα για αυτές γίνονται οι 

προβλεπόμενες εγγραφές των λογαριασμών «αμοι-

βές και έξοδα τρίτων».  

 

Α2. Αμοιβές καταβαλλόμενες στα μέλη του διοι-

κητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 109 

παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για υπηρεσίες προς την 

ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και το κατα-

στατικό. 

 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε λοιπές αμοιβές και 

λοιπές παροχές που δίδονται στους συμβούλους 

επειδή είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου (και 

όχι λόγω σύμβασης εργασίας του μέλους με την 

ανώνυμη εταιρεία). Στις λοιπές αμοιβές περιλαμβά-

νονται: 

 

- Τα καταβαλλόμενα έξοδα παραστάσεως στα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου 

 

- Οι καταβαλλόμενες αμοιβές δυνάμει της ιδιότητας 

τους ως μέλη του Δ.Σ.  

 

- Διάφορες άλλες έκτακτες αμοιβές (bonus επίτευξης 

στόχων κλπ). Σχετικά Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ερμη-

νεία κατ΄ άρθρο Ν. 4548/2018 ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σελ. 1591 – 1592. Οι αμοιβές αυτές 

δεν συνιστούν συμμετοχή στα κέρδη αλλά βαρύνουν 

τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας.  

 

Ι. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

Τέτοιου είδους ποσά μπορεί να δοθούν στα μέλη 

του Δ.Σ. αν κάτι τέτοιο προβλέπεται από το Κατα-

στατικό της Α.Ε. ή σε διαφορετική περίπτωση μόνο 

αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευ-

σης (άρθρο 109 παρ. 1 Ν. 4548/2018). Η απόφαση 

έγκρισης λαμβάνεται από την επόμενη τακτική γενι-
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κή συνέλευση (ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ο.π. σελίδα 1594) 

και πρέπει να είναι «ειδική απόφαση» (δεν αρκεί 

δηλαδή η γενική αναφορά έγκρισης των οικονομι-

κών καταστάσεων της χρήσεως). 

 

Ως προς το ύψος των αμοιβών αυτών παρέχεται 

στους μετόχους μειοψηφίας η δυνατότητα δικαστι-

κού ελέγχου αυτών. Πιο συγκεκριμένα στις διατά-

ξεις της παρ. 5 του άρθρου 109 ορίζεται ότι: 

 

«Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, 

αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστη-

κε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικη-

τικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να 

μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες 

συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και 

αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκ-

προσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η 

αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός απο-

κλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την 

έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που 

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού 

κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το 

δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνε-

ται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και 

τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που 

έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών 

των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και 

την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της 

εταιρείας.» 

 

Τέλος επισημαίνεται ότι Εταιρείες με μετοχές εισηγ-

μένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχουν τις πρόσθετες 

υποχρεώσεις των άρθρων 110 – 112 του Ν. 

4548/2018. 

 

ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Από φορολογικής πλευράς και η ως άνω περίπτω-

ση εντάσσεται στην περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 

12 του Ν. 4172/2013, οι αμοιβές θεωρούνται δηλαδή 

εισόδημα από μισθωτή εργασία. 

 

Ισχύουν και εν προκειμένω τα αναφερόμενα στην 

αντίστοιχη παρ. ΙΙ της ενότητας Α1. 

 

Διαφοροποίηση υπάρχει ως προς την υποχρέωση 

χαρτοσήμου καθώς οι αμοιβές της εξεταζόμενης 

περίπτωσης υπόκεινται σε χαρτόσημο 1% πλέον 

ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. (παρ. 7 άρθρου 15ε ΚΝΤΧ). 

Η απόδοση του χαρτοσήμου γίνεται μαζί με την 

απόδοση του παρακρατημένου φόρου μισθωτής 

εργασίας.  

 

Και ως προς την φορολογική έκπτωση των ως άνω 

αμοιβών ισχύουν τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη 

παρ. ΙΙ της ενότητας Α1. Περαιτέρω θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1113/2015 ρητά 

αναφέρεται ότι «Οι αμοιβές φυσικού προσώπου 

διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλους Δ.Σ. Α.Ε. το 

οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και 

λαμβάνει αμοιβές οι οποίες θεωρούνται ως 

εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκπίπτουν από 

τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε, κατά 

περίπτωση». 

 

ΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Βάσει της εγκυκλίου 4/2017 του ΕΦΚΑ οι αμοιβές 

της εξεταζόμενης περίπτωσης αφορούν σε μι-

σθούς και εντάσσονται ασφαλιστικά στην κατηγορία 

Β της παρ. 1 της εγκυκλίου:  

 

Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ : Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων 

Εταιριών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή. 

 

Οι αμοιβές των μελών της εξεταζόμενης περίπτω-

σης δεν εντάσσονται σε εξαρτημένη εργασία εν τη 

ευρεία του όρου έννοια αλλά σε αμοιβές εξαιτίας της 

ιδιότητας αυτής καθ΄ αυτής ως μελών του Δ.Σ.  

 

Στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ 4/2017 αναφέρονται τα 

εξής:  

 

«Συνεπώς, από 1/1/2017 συνεχίζουν να έχουν 

εφαρμογή τα ισχύοντα για τα πρόσωπα που ως 

διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύ-

νοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εται-

ριών ή συνεταιρισμών παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

ως προς το νομικό πρόσωπο της εταιρείας ή του 

συνεταιρισμού με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

ενώ, εντάσσονται ως νέα κατηγορία ασφαλισμένων 

– εισφερόντων στον ΕΦΚΑ τα μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων 

Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις αμοι-

βές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., 

οι οποίες δεν σχετίζονται με σύναψη σχέσης 

εξαρτημένης εργασίας. 

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές για την νέα κατηγορία 

υπαγόμενων προσώπων (αμοιβές Μελών Δ.Σ.) 

υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, 

ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυ-

ψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους 

του Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. που σχετίζονται με 

την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Οι δε ασφαλι-

στικές εισφορές κάθε φορά υπολογίζονται επί της 

όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν λόγω ιδιότη-

τος.»  

 

http://www.solae.gr/
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Ως προς το συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων για 

ασφαλιστικές εισφορές αυτές ανέρχονται σε ποσο-

στό 33,60% και αναλύονται σε εισφορές «εργαζομέ-

νου» 12,47% και σε εισφορές εργοδότη 21,13%. 

Ειδικότερα για τις εισφορές επί αμοιβών μελών Δ.Σ. 

η εγκύκλιος 4/2017 tου ΕΦΚΑ, με προσαρμογή στα 

νέα ποσοστά που ισχύουν από 1/6/2019, προβλέ-

πει: 

 
ΚΑΔ ΚΩΔ.ΕΙΔ.  Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

620 000401 071 21,13% 12,47% 33,60% 

  

Σε κάθε περίπτωση στον ανωτέρω τύπο αποδοχών 

θα δηλώνονται οι αποδοχές που προκύπτουν ως 

διαφορά μεταξύ ανώτατου ορίου ασφαλιστέων απο-

δοχών και τακτικών αποδοχών υπαλληλικής σχέ-

σης. 

 

Εάν η αμοιβή κατ’ αποκοπή καταβάλλεται άπαξ κατ’ 

έτος, αυτή διαιρείται δια 12, κατανέμεται σε έκαστο 

μήνα του έτους και καταβάλλονται οι αναλογούσες 

ασφαλιστικές εισφορές (εφόσον είναι ασφαλιστέ-

ες)…………. 

 

Σημειώνεται ότι από 1/1/2020 ισχύει νέος τρόπος 

υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης στις περιπτώ-

σεις των μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και 

Αγροτικών Συνεταιρισμών και ορίζεται πλέον ρητά, 

ότι εφόσον το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς που 

καταβλήθηκε για τον κλάδο σύνταξης αντιστοιχεί ή 

υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του βασικού μι-

σθού μισθωτού, θεωρούνται ως συμπληρωμένες 

από τον ασφαλισμένο 25 ημέρες ασφάλισης κατά 

μήνα. 

 

Σε περίπτωση που το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς 

υπολείπεται του ποσού εισφοράς επί του βασικού 

μισθού μισθωτού, ο χρόνος ασφάλισης κατά μήνα 

προκύπτει από το πηλίκο της καταβληθείσας ασφα-

λιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί του 

βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 

25. (Εγκ. Δ15/Δ΄/ΟΙΚ.13548/330/13.4.2020) 

 

Επισημαίνουμε ότι τα πρόσωπα της Β΄ κατηγορίας 

(Αμοιβές Μελών Δ.Σ. λόγω ιδιότητας) δεν θα δηλώ-

νονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 

(Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώ-

ρησης Εργασίας”. 

 

Το συνολικό ποσοστό 33,60% περιλαμβάνει τον 

κλάδο σύνταξης (20%) τον κλάδο υγειονομικής πε-

ρίθαλψης (7,10%) και τον επικουρικό κλάδο 

(6,50%). 

 

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον 

υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 

των ασφαλισμένων και των εργοδοτών ανέρχεται 

στο ποσό των 6.500 ευρώ. Από 1/1/2020 το όριο 

αυτό δε εξαρτάται πλέον από οποιασδήποτε μελλο-

ντική αύξηση ή μείωση του βασικού μισθού των ερ-

γαζομένων (άρθρο 38 παρ. 2 Ν. 4387/2016). Άρα 

σε ετήσιο επίπεδο οι εισφορές επιβάλλονται επί 

αμοιβών ποσού έως 78.000 ευρώ (6.500*12). 

 

ΙV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 

Το θέμα της φορολογικής έκπτωσης των ως άνω 

ασφαλιστικών εισφορών, εξετάζεται με τα δεδομένα 

που ισχύουν μετά 1/1/2017. Ως γνωστό βάσει της 

εγκυκλίου ΠΟΛ. 1113/2015 οι ασφαλιστικές 

εισφορές μελών Δ.Σ. δεν εξέπιπταν από τα έσοδα 

της Α.Ε., καθώς με τα τότε δεδομένα αυτές 

αφορούσαν υποχρέωση του μέλους. Όμως μετά την 

εφαρμογή του Ν. 4387/2016 υπόχρεος για την 

καταβολή των εισφορών καθίσταται ο εργοδότης. 

Ενδεικτικά από την εγκ. 4/2017 προκύπτει:  

 

«Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής ει-

σφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νο-

μικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι 

του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμό-

ζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως 

διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». 

 

Συνεπώς, από 1.1.2017 συνεχίζουν να έχουν εφαρ-

μογή τα ισχύοντα για τα πρόσωπα που ως διευθυ-

ντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες 

ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή 

συνεταιρισμών παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως 

προς το νομικό πρόσωπο της εταιρείας ή του συνε-

ταιρισμού με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ, 

εντάσσονται ως νέα κατηγορία ασφαλισμένων - ει-

σφερόντων στον ΕΦΚΑ τα μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων 

Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις αμοι-

βές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., 

οι οποίες δεν σχετίζονται με σύναψη σχέσης εξαρ-

τημένης εργασίας. 

 

Συνεπώς, κατά την άποψή μου, λαμβάνοντας υπό-

ψη συνδυαστικά τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, οι 

αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη Δ.Σ. με βάση τις 

διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, 

υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ 

και υπόχρεος για την καταβολή των ασφαλιστικών 

εισφορών είναι ο εργοδότης. Οι ασφαλιστικές ει-

σφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της 

εταιρείας κατά το χρόνο έκπτωσης των αμοιβών 
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που αφορούν όταν καταβάλλονται εμπρόθεσμα και 

εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 

του Ν. 4172/2013.  

 

Η άποψή μου αυτή στηρίζεται και στη θέση της Φο-

ρολογικής Επιτροπής της ΣΟΛ Α.Ε. επί του ζητήμα-

τος αυτού. Σχετική δημοσίευση στο link: 

https://www.taxheaven.gr/ news/39974/oi-

ergodotikes-eisfores-yper-efka-poy-epibarynetai-h-

ae-gia-tis-katablhoeises-amoibes-melwn-ds-

ekpiptoyn-apo-ta-akaoarista-esoda-ths-sol-ae  

 

V. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Οι εγγραφές των αμοιβών που αφορούν σε μισθο-

δοσία των δικαιούχων είναι οι συνήθεις εγγραφές 

που διενεργούνται για τις «αμοιβές και έξοδα προ-

σωπικού».  

 

Β.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Αφορά σε αμοιβές μελών Δ.Σ. που προέρχονται 

από τη Διάθεση κερδών της Α.Ε.  

 

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

 

Αμοιβή προς τα μέλη του Δ.Σ. από τη διάθεση κερ-

δών Α.Ε., μπορεί να δοθεί βάσει της διάταξης της 

παρ. 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 η οποία 

ορίζει:  

 

«2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη 

της χρήσεως παρέχεται μόνον αν αυτό προβλέπεται 

στο καταστατικό. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής 

προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευ-

σης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και 

πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της 

χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθα-

ρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των 

νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη 

διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετό-

χων.» 

 

Επίσης σχετική είναι και η διάταξη της παρ. 1 του 

άρθρου 160 η οποία ορίζει: 

 

«2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που 

μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, 

διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης 

κατά την εξής σειρά: 

 

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων 

της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτε-

λούν πραγματοποιημένα κέρδη. 

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το κατα-

στατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεμα-

τικού. 

 

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή 

του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο 

άρθρο 161. 

 

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα 

τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και 

να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται 

κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις απο-

φάσεις της γενικής συνέλευσης.» 

 

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, βασική προ-

ϋπόθεση, για να γίνει διανομή κερδών στα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, είναι ότι η διανομή αυτή 

επιτρέπεται από το καταστατικό. Κατά τη γνώμη μου 

η αναφορά στο Καταστατικό πρέπει να είναι σαφής 

(λ.χ. να αναφέρεται ότι: «Το υπόλοιπο διατίθεται με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο 

μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματι-

κού ή σαν αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

όπως αλλιώς ορίσει η απόφαση της γενικής συνέ-

λευσης της εταιρείας ή μεταφέρεται σε νέα χρήση 

όπως ο νόμος αυτός ισχύει σήμερα»). 

 

Περαιτέρω απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέ-

λευσης και απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 

επαρκούς «υπόλοιπου κερδών εις νέο». 

 

Από τις σχετικές διατάξεις δεν ορίζονται λεπτομέ-

ρειες ως προς το ύψος και την κατανομή του διανε-

μόμενου ποσού μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Αυτά 

καθορίζονται από την απόφαση της Γενικής Συνέ-

λευσης που ορίζει τη διάθεση των κερδών.  

 

Ως προς το ύψος των αμοιβών αυτών παρέχεται 

στους μετόχους μειοψηφίας η δυνατότητα δικαστι-

κού ελέγχου αυτών βάσει της παρ. 5 του άρθρου 

109.  

 

Τέλος επισημαίνεται ότι Εταιρείες με μετοχές εισηγ-

μένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχουν τις πρόσθετες 

υποχρεώσεις των άρθρων 110 – 112 του Ν. 

4548/2018. 

 

ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Για την Α.Ε. που καταβάλει αμοιβές μελών Δ.Σ. δεν 

προκύπτουν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις 

από πλευράς φόρου εισοδήματος καθώς οι αμοιβές 

αυτές προέρχονται από τα φορολογημένα με βάση 

τις γενικές διατάξεις κέρδη.  

 

http://www.solae.gr/
https://www.taxheaven.gr/%20news/39974/oi-ergodotikes-eisfores-yper-efka-poy-epibarynetai-h-ae-gia-tis-katablhoeises-amoibes-melwn-ds-ekpiptoyn-apo-ta-akaoarista-esoda-ths-sol-ae
https://www.taxheaven.gr/%20news/39974/oi-ergodotikes-eisfores-yper-efka-poy-epibarynetai-h-ae-gia-tis-katablhoeises-amoibes-melwn-ds-ekpiptoyn-apo-ta-akaoarista-esoda-ths-sol-ae
https://www.taxheaven.gr/%20news/39974/oi-ergodotikes-eisfores-yper-efka-poy-epibarynetai-h-ae-gia-tis-katablhoeises-amoibes-melwn-ds-ekpiptoyn-apo-ta-akaoarista-esoda-ths-sol-ae
https://www.taxheaven.gr/%20news/39974/oi-ergodotikes-eisfores-yper-efka-poy-epibarynetai-h-ae-gia-tis-katablhoeises-amoibes-melwn-ds-ekpiptoyn-apo-ta-akaoarista-esoda-ths-sol-ae
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Ως προς το δικαιούχο των αμοιβών πρόσωπο, βά-

σει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 

4172/2013 αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από 

«μερίσματα». Αυτό αποσαφηνίζεται άμεσα από την 

εγκ. ΠΟΛ. 1042/2015: 

 

«Με βάση τα ανωτέρω, στην έννοια του μερίσματος 

εμπίπτει, μεταξύ άλλων, κάθε διανομή κερδών, ημε-

δαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προέρχεται 

από εισηγμένες και μη μετοχές, από ιδρυτικούς τίτ-

λους, από εταιρικά μερίδια ΕΠΕ ή από συμμετοχή 

σε προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπές 

νομικές οντότητες, τα προμερίσματα που διανέμουν 

οι ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κ.ν.2190/1920, οι προσωρινές απολήψεις κερδών 

των εταίρων, οι τόκοι προνομιούχων μετοχών, οι 

υπεραποδόσεις επενδύσεων μαθηματικών αποθε-

μάτων των ασφαλιστικών εταιρειών, οι διανομές 

κερδών των καταπιστευμάτων και των εξωχώριων 

εταιρειών, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλο-

νται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχει-

ριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα 

κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντό-

τητας (σχετ. το αριθμ. πρωτ. Δ12Α 1046040 

ΕΞ2014/14.03.2014 έγγραφό μας).»  

 

Το άρθρο 40 του Ν. 4172/2013 ορίζει ότι τα μερί-

σματα, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνονται 

και τα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, φορολογούνται με 

συντελεστή 5%, ενώ από τις διανεμόμενες ως άνω 

αμοιβές ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήμα-

τος με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρα 61, 

62 και 64 του Ν. 4172/2013).  

 

Η παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων εξα-

ντλεί τη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που 

αυτός που λαμβάνει την ως άνω πληρωμή, η οποία 

υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, είναι ημεδαπό 

φυσικό πρόσωπο. (ΠΟΛ. 1042/2015). 

 

Άποψή μου είναι ότι επειδή η καταβολή τέτοιου εί-

δους αμοιβών, προβλέπεται και είναι συμβατή με τις 

σχετικές διατάξεις τόσο του εμπορικού όσο και του 

φορολογικού δικαίου ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει 

τη νομιμότητα και την εγκυρότητα τους και να εξάγει 

συμπεράσματα ότι μέσω αυτών επιχειρείται από-

κτηση φορολογικού πλεονεκτήματος (άρθρο 38 Ν. 

4174/2013) των δικαιούχων οι οποίοι πιθανόν να 

επιβαρυνόταν περισσότερο εφόσον λάμβαναν τις 

αμοιβές αυτές μέσω μισθοδοσίας. 

 

Επισημαίνεται ότι από την απόφαση ΔΕΔ Α 

1356/2020 προκύπτει ότι στην περίπτωση επιλογής 

της πρακτικής με την χαμηλότερη φορολογική επι-

βάρυνση δεν τεκμηριώνεται περίπτωση τεχνητής 

διευθέτησης. 

 

Αξιοσημείωτή και η κρίση του δικηγόρου Στέλιου  

Χρ. Παπαδημητρίου επί της απόφασης αυτής 

(https://www.taxheaven.gr/news/50001/ded-h-

meiwsh-metoxikoy-kefalaioy-ae-anti-ths-dianomhs-

merismatwn-se-kerdofores-xrhseis-den-synista-

texnhth-dieyoethsh?output=printer) από την οποία 

παρατίθεται το παρακάτω απόσπασμα:  

 

«Με τις ανωτέρω σκέψεις της η Δ.Ε.Δ. εφήρμοσε 

απολύτως ορθά τη νομολογία του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα 

με την οποία όταν φορολογούμενος μπορεί να επι-

λέξει μεταξύ δύο πράξεων, δεν είναι υποχρεωμένος 

να επιλέξει εκείνη που συνεπάγεται την καταβολή 

του μεγαλύτερου ποσού φόρου, αλλά έχει, αντιθέ-

τως, το δικαίωμα να επιλέξει τη δομή της δραστη-

ριότητάς του κατά τρόπον ώστε να περιορίσει τη 

φορολογική οφειλή του (βλ., ιδίως C-255/02, 

EU:C:2006:121, σκέψη 73, C-425/06, EU:C:2008:108, 

σκέψη 47, C-103/09, EU:C:2010:804, σκέψη 27) και 

είναι εν γένει ελεύθερος να επιλέγει τις οργανωτικές 

δομές και τους τρόπους ασκήσεως της επιχειρημα-

τικής του δράσεως που κρίνει ως πλέον κατάλλη-

λους για τις οικονομικές του δραστηριότητες και με 

σκοπό τον περιορισμό της φορολογικής επιβαρύν-

σεώς του (απόφαση C-277/09, EU:C:2010:810, 

σκέψη 53), καθώς επίσης και ότι περιστάσεις που 

συνιστούν καταχρηστική πρακτική νοούνται αμιγώς 

τυπικές ή τεχνητές συναλλαγές στερούμενες κάθε 

οικονομικής και εμπορικής δικαιολογήσεως, με 

πρωταρχικό σκοπό να αποκομίσουν αδικαιολόγητο 

πλεονέκτημα (πρβλ. αποφάσεις της 20ής Ιουνίου 

2013, Newey, C-653/11, EU:C:2013:409, σκέψεις 47 

έως 49, της 13ης Μαρτίου 2014, SICES κ.λπ., C-

155/13, EU:C:2014:145, σκέψη 33, καθώς και της 

14ης Απριλίου 2016, Cervati και Malvi, C-131/14, 

EU:C:2016:255, σκέψη 47).» 

 

Προκύπτει λοιπόν ότι η επιλογή ενός πλαισίου αμοι-

βής που προβλέπεται από διάταξη νόμου και το 

οποίο οδηγεί σε μικρότερη φορολογική επιβάρυνση 

είναι πράξη η οποία δεν συνιστά τεχνητή διευθέτη-

ση.  

 

Όσον αφορά τώρα πρόσθετες υποχρεώσεις θα 

πρέπει να επισημανθεί και η υποχρέωση καταβολής 

χαρτοσήμου 1,2% επί των αμοιβών αυτών (παρ. 7 

του άρθρου 15ε του Κ.Τ.Χ).  

 

Τέλος επειδή η απαλλακτική διάταξη της παρ. 49 

του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 είχε εφαρμογή 

μόνο για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 

2020, για τα μερίσματα που θα εγκριθούν εντός του 

https://www.taxheaven.gr/news/50001/ded-h-meiwsh-metoxikoy-kefalaioy-ae-anti-ths-dianomhs-merismatwn-se-kerdofores-xrhseis-den-synista-texnhth-dieyoethsh?output=printer
https://www.taxheaven.gr/news/50001/ded-h-meiwsh-metoxikoy-kefalaioy-ae-anti-ths-dianomhs-merismatwn-se-kerdofores-xrhseis-den-synista-texnhth-dieyoethsh?output=printer
https://www.taxheaven.gr/news/50001/ded-h-meiwsh-metoxikoy-kefalaioy-ae-anti-ths-dianomhs-merismatwn-se-kerdofores-xrhseis-den-synista-texnhth-dieyoethsh?output=printer
https://www.taxheaven.gr/news/50001/ded-h-meiwsh-metoxikoy-kefalaioy-ae-anti-ths-dianomhs-merismatwn-se-kerdofores-xrhseis-den-synista-texnhth-dieyoethsh?output=printer
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2021 και μετέπειτα επιβάλλεται η προβλεπόμενη 

από το άρθρο 43Α ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με 

τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.  

 

ΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Κατ΄ αρχάς να εξετάσουμε το ζήτημα της ύπαρξης ή 

όχι υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφο-

ρών επί των αμοιβών που προέρχονται από τη διά-

θεση κερδών.  

 

Κατά την άποψή μου, οι αμοιβές που λαμβάνουν τα 

μέλη Δ.Σ. Α.Ε. (μέτοχοι ή μη) από τα κέρδη λόγω 

της συγκεκριμένης ιδιότητάς τους, υπόκεινται σε 

ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπό-

μενα για τους μισθωτούς, που υπολογίζονται επί της 

κατ' αποκοπή αμοιβής τους. 

 

Οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για 

τις υπηρεσίες που παρέχουν τα μέλη Δ.Σ. στην 

εταιρεία. Ανεξάρτητα της φορολογίας τους ως μερί-

σματα, από ασφαλιστικής πλευράς θεωρούνται μι-

σθός και συνυπολογίζονται με τυχόν λοιπές αμοιβές 

που λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα από την 

Α.Ε. για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφο-

ρών. 

 

Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις τόσο της παρ. 1 

του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 όσο και της παρ. 1 

του άρθρου 41 του ιδίου νόμου όπου ρητά αναφέρε-

ται ότι στις ασφαλιστικές εισφορές υπάγονται οι 

«πάσης φύσεως αποδοχές».  

 

Σχετική και εγκύκλιος 4/2017 του ΕΦΚΑ στην παρ. 

6.1 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της οποίας επισημαίνε-

ται: «Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται 

οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινω-

νικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, 

γεννήσεως τέκνων , θανάτου και βαριάς αναπηρί-

ας”. 

 

Ενισχυτική της άποψης μου είναι και η παλαιότερη 

θέση του ΙΚΑ ότι «Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφο-

ρές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές 

Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προ-

σωπικό τους». Σχετική Εγκύκλιος αριθμός: 38/ 

Αρ.Πρωτ.: Α40/4/10-8-1994.  

 

Ως προς το ύψος των επιβαρύνσεων για ασφαλιστι-

κές εισφορές αυτές ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

παρ. ΙΙΙ της ενότητας Α2.  

ΙV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. IV της ενότητας 

Α2. 

 

V. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Σχετικά η γνωμάτευση του ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 823 

ΕΞ 1.6.2016 αναφέρει: 

 

«Οι αμοιβές που δίνονται στα μέλη του Δ.Σ. από τα 

κέρδη βάσει του άρθρου 24 του νόμου 2190/1920 

(σ.σ. προγενέστερο καθεστώς του άρθρου 109 παρ. 

2 του Ν. 4548/2018), καθίστανται δουλευμένες όταν 

εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων η 

οποία συνέρχεται την επόμενη χρήση και καταχω-

ρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, της 

χρήσεως στην οποία εγκρίνονται ως έξοδο, δε-

δομένου ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

λαμβάνουν αυτές τις αμοιβές ως εργαζόμενοι». 

 

Η θέση αυτή βασίζεται στην Λογιστική Οδηγία του 

Ν. 4308/2014 και συγκεκριμένα στην παρ. 37.6.2 

αυτής «Οι οριστικά εγκριθείσες από τη γενική συνέ-

λευση αμοιβές των μελών διοικητικού συμβουλίου 

εκ των κερδών του 2014 θα αναγνωρισθούν ως 

έξοδο (παροχές σε εργαζομένους), στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων του 2015 (πρώτη περίοδος εφαρ-

μογής)». 

 

Όμοιου περιεχομένου και η γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 

αριθ. πρωτ.: 2075 ΕΞ 30.9.2016 «Αμοιβές Δ.Σ από 

διανεμόμενα κέρδη της χρήσης» κατά την οποία: 

 

«ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Παρακαλώ θα ήθελα την απάντησή σας για το κα-

τωτέρω: 

 

→ Σύμφωνα όμως με το άρθρο 37 του Ν.4308/2014 

(ΕΛΠ) «Οι οριστικά εγκριθείσες από την Γ.Σ αμοιβές 

των Μελών του Δ.Σ από τα κέρδη αποτελούν παρο-

χές σε εργαζόμενους (Δαπάνες Μισθοδοσίας) της 

χρήσης που εγκρίνονται» και δεν καταχωρούνται σε 

μείωση της καθαρής θέσης. 

 

→ Η Λογιστική εγγραφή που θα γίνει για τις ανωτέ-

ρω αμοιβές εφόσον εγκριθούν οριστικά από την Γε-

νική Συνέλευση και δεν έχουν καταχωρηθεί στην 

χρήση από τα κέρδη της οποίας προέκυψαν (ΣΛΟΤ 

823 ΕΞ 1.6.2016) θα είναι η κατωτέρω: 

http://www.solae.gr/
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Ημερομηνία καταχώρησης (η ημερομηνία της από-

φασης της Γενικής Συνέλευσης) 

 

→ Χρέωση 60.95, Πίστωση 53.08 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Ορθά περιγράφεται η λογιστική εγγραφή και ο χρό-

νος αναγνώρισης. Στην πίστωση πρέπει επιπλέον 

να αναγνωρισθούν και οι σχετικοί φόροι που παρα-

κρατούνται από τις αμοιβές και αποδίδονται στο δη-

μόσιο». 

 

Βάσει των παραπάνω οι προς έγκριση οικονομικές 

καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν τη μείωση της κα-

θαρής θέσης με τη διάθεση των κερδών της χρήσε-

ως και εν γένει (πρώτο μέρισμα) και ειδικά για αμοι-

βές μελών Δ.Σ. Οι μειώσεις της καθαρής θέσης με 

τα προς διάθεση κέρδη θα γίνει κατά τον χρόνο 

έγκρισης από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των οι-

κονομικών καταστάσεων και της διάθεσης των κερ-

δών. 

 

Και όσον αφορά τα μερίσματα η εγγραφή μείωσης 

θα γίνει ως εξής: 

 

Χρέωση 42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον σε Πί-

στωση 53.01 Μερίσματα πληρωτέα. 

 

Όσον αφορά όμως τις εγκριθείσες για διάθεση αμοι-

βές μελών Δ.Σ. αυτές θα επιβαρύνουν τα έξοδα της 

χρήσεως εντός της οποίας η έγκριση της διάθεσης 

των κερδών. 

 

 

Παράδειγμα  

 

Έστω ότι από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 

10/9/2021, η οποία εγκρίνει τις οικονομικές κατα-

στάσεις της χρήσεως 2020 και μεταξύ των άλλων 

και τη διανομή προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών πο-

σού 100.000 ευρώ.  

 

Λαμβανομένων υπόψη και των συναφών υποχρεώ-

σεων (ασφαλιστικών εισφορών, φόρου διανεμομέ-

νων, χαρτόσημου) οι εγγραφές θα έχουν ως εξής: 

 
60.95  Αμοιβές μελών Δ.Σ. 100.000 

60.03 Εισφορές ΕΦΚΑ (100.000*0,2113) 21.130 

54.09  Φόρος διανεμομένων (100.000*0,05) 5.000 

54.09  Χαρτόσημο μελών Δ.Σ (100.000*0,012) 1.200 

55  Ασφαλιστικοί οργανισμοί (100.000*0,3360) 33.600 

53.08  Δικαιούχοι αμοιβών 81.330 

 

Το πληρωτέο ποσό «Δικαιούχοι αμοιβών» 81.330 

ευρώ αφορά τις εγκριθείσες αμοιβές (100.000 €) 

μείον τον παρακρατημένο φόρο μερισμάτων 5% 

(5.000 €), μείον το χαρτόσημο 1,20% (1.200 €), μεί-

ον την εισφορά ασφαλισμένου ΕΦΚΑ 12,47% 

(12.470 €).  

 

Είναι ευνόητο ότι το ποσoο των ευρώ 100.000 δεν 

θα εκπέσει από τα φορολογητέα έσοδα της χρήσε-

ως 2021. 
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

Διαταξεις ιδιαιτερου ενδιαφεροντος για όσους συναδελφους που ελέγχουν οντότητες 
Δημόσιου Τομέα  
 
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) ο Νόμος 4782/2021 με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».  
  
Με τον ν.4782/2021 αναμορφώνεται κατά βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων φορέων του δημόσιου τομέα, δηλαδή των κάτωθι νόμων: 
 
 ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
 
 ν.3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και 

της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας» και  

 
 ν.3433/2016 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Ν. 4782/2021 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Ν. 4412/2016 
 
 Βασικοί Ορισμοί  
 

 Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας: νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις ή οι συμβάσεις των οποίων 
η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. 

 
 Απευθείας ανάθεση : νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων 

δημοσιότητα κατά περίπτωση, (σύμφωνα με την παρ. 3 των άρθρων 120 και 330 του ν. 4412/2016), 
στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον 
οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς (σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 
άρθρα 118 και 328 του ν. 4412/2016). 

 
 Απευθείας ανάθεση μέσω ηλεκτρονικής αγοράς: νοείται η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης που 

διενεργείται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 118Α, 
 
 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ): νοείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο 
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υποσυστήματα για τον προγραμματισμό, τη σύναψη και την εκτέλεση 
δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων καθώς και για τη συλλογή, δημοσιοποίηση και ανάλυση 
στοιχείων σχετικών με τις εν λόγω συμβάσεις, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

 
 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): νοείται το πληροφοριακό 

σύστημα, το οποίο αποτελεί μέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για 
τον προγραμματισμό, τη σύναψη και την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων με τη 
χρήση και εφαρμογή ΤΠΕ, 

 
 Χρήστες ΕΣΗΔΗΣ: νοούνται ιδίως οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί 

φορείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, 
 
 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): νοείται το πληροφοριακό 

σύστημα, που αποτελεί μέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή και δημοσιοποίηση 
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στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 
4013/2011 (Α΄ 204) και το άρθρο 38 του ν.4782/2021. 

 
 ΕΑΑΔΗΣΥ: νοείται η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων που είναι ανεξάρτητη διοικητική 

αρχή συσταθείσα με τον ν. 4013/2011. 
 
 Απαράδεκτες προσφορές: νοούνται όσες υποβάλλονται από προσφέροντες, οι οποίοι δεν 

διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης. 

 
 Μη κατάλληλη μία προσφορά νοείται όταν: δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, 

χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας 
αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
 Μη κατάλληλη μία αίτηση συμμετοχής όταν : στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει 

υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή.  
Ισχύει από την 1η.6.2021.  (Άρθρο 1 του ν. 4782/2021) 

 
 Τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 με το οποίο μειώνεται σε 30.000 

ευρώ από 60.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, η εκτιμώμενη αξία δημοσίων συμβάσεων, για τις 
οποίες καθίσταται υποχρεωτική, από τις αναθέτουσες αρχές, η χρήση του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με τις οριζόμενες εξαιρέσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο128, περί ανάθεσης εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες).  

 
Στις συμβάσεις αυτές επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης 
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης.  
Ισχύει από την 1η.9.2021. (Άρθρο 4. ν. 4782/2021) 

 
 Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 όπου αυξάνεται σε άνω των 2.500 ευρώ, από 1.000 

ευρώ που ισχύει σήμερα, το ύψος της εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων για τις οποίες υποχρεωτικά, 
συλλέγονται, γίνεται επεξεργασία και δημοσιοποιούνται στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. 
Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 09.03.2021. (Άρθρο 6. ν. 4782/2021) 

 
 Αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στα έργα. 

 
Στο εξής θα πρέπει να αιτιολογείται όποια προσφορά έχει απόκλιση μεγαλύτερη του 10% από τον μέσο 
όρο της έκπτωσης του συνόλου των προσφορών που υποβλήθηκαν, διαφορετικά θεωρείται 
απαράδεκτη.  
Ισχύει από την 1η.6.2021. (Άρθρο 37 του ν. 4782/2021) 

 
 Προστίθεται άρθρο 117Α στον ν. 4412/2016 με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα σε συμβάσεις 

ήσσονος αξίας, των οποίων ο προϋπολογισμός αυξάνεται από 1.000 ευρώ σε 2.500 ευρώ, να 
μην ακολουθείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με στόχο την επιτάχυνση και απλοποίηση των 
διαδικασιών ανάθεσης για συμβάσεις.  
Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 09.03.2021. (Άρθρο 49 του ν. 4782/2021) 

 
 Αύξηση των ορίων για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης: 
 

- Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, από είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που ισχύει σήμερα.  
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- Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 του ν. 4412/2016 (δηλαδή για υγειονομικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές υπηρεσίες), το ποσό είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. 

 
- Οι αναθέτουσες αρχές δύναται να προσφεύγουν στα Συστήματα Ηλεκτρονικών Αγορών 

(Σ.Η.Α. - e-marketplace), εφόσον η αξία των συμβάσεων που ανατίθενται απευθείας μέσω αυτών 
δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ανά είδος αγαθού ή 
υπηρεσίας. 
Ισχύουν από την 1η.6.2021. (Άρθρα 50 & 51 του ν. 4782/2021) 

 
- Από 1.9.2021 καταργείται ο «συνοπτικός διαγωνισμός».  
     Ισχύει από την 1η.6.2021 (Άρθρο 141 του Ν. 4782/2021). 
 

 Για τις συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

-  Η πρόσκληση για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη 
αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ 

 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. 

 Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά. 
Ισχύει από την 1η.6.2021. (Άρθρο 53 του ν. 4782/2021) 

  

-  Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου με εκτιμώμενη αξία μέχρι και τριάντα χιλιάδες (30.000) 
ευρώ,  

 η πρόσκληση δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο 

ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης 
ανάθεσης. 

 Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά. 
Ισχύει από την 1η.6.2021. (Άρθρο 53 του ν. 4782/2021) 

 

- Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, η πρόσκληση για 
την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται 

 σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.  

 Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά. 
Ισχύει από την 1η.6.2021. (Άρθρο 53 του ν. 4782/20 

 

- Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας.  

 Ισχύει από την 1η.6.2021. (Άρθρο 53 του ν. 4782/2021) 
 

- Η παραλαβή συμβάσεων υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη των 30.000 ευρώ 
γίνεται με βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, για την οποία 
προορίζονται οι υπηρεσίες ή της υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με την απόφαση 
ανάθεσης. χωρίς να απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.  
Ισχύει από την 1η.6.2021. (Άρθρο 107 του Ν. 4782/2021) 

 
 Αντικαταστάθηκε το άρθρο 146 του ν. 4412/2016 με το οποίο προβλέπεται τήρηση ηλεκτρονικού 

ημερολογίου από τον ανάδοχο, το οποίο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό τα 
σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία, σχετικά με το έργο.  
Ισχύει από 9/3/2021.  (Άρθρο 65 Ν.4781/2021) 
 

 Αντικαταστάθηκε το άρθρο 149 του ν.4412/2016 με το οποίο προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης 
καταβολής πριμ για εκτέλεση έργου εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000 ευρώ, ποσού που 
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δε μπορεί να υπερβαίνει το 5% της αξίας της συμβατικής δαπάνης του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μικρότερος του 10% του 
προβλεπόμενου στη σύμβαση.  
Ισχύει από 1/6/2021. (Άρθρο 68 Ν.4781/2021) 
 

 Αντικαταστάθηκε το άρθρο 151 «Επιμετρήσεις» του ν. 4412/2016, με κυριότερη αλλαγή την 
υποχρέωση υποβολής των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία, με δήλωση 
περί της αλήθειας αυτών.  
Ισχύει από 1/6/2021. 
 
Ο δειγματοληπτικός έλεγχος επαλήθευσης είναι υποχρεωτικός για ποσοστό 40% επί των υποβληθέντων 
επιμετρήσεων ή τουλάχιστον σε 4 από αυτές αν υποβάλλονται λιγότερες από 10 επιμετρήσεις.  
 
Η υποβολή ανακριβών ή εκ προθέσεως αναληθών επιμετρήσεων έχει ως συνέπειες: 
 
(α)  τον πλήρη έλεγχο από τη διευθύνουσα υπηρεσία επί του συνόλου των επιμετρήσεων όπου καλείται 

ο ανάδοχος να υποβάλει τα πραγματικά επιμετρητικά στοιχεία και να παράσχει εξηγήσεις μέσα σε 3 
έως 10 ημέρες,  

 
(β)  τη σύνταξη αρνητικού λογαριασμού για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 

προσαυξημένου κατά 3% σε περίπτωση εκ προθέσεως αναληθών επιμετρήσεων και  

 

(γ)  την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου σε περίπτωση υποτροπής ή μη τήρησης της προθεσμίας 

της περίπτωσης (α). (Άρθρο 70 του ν. 4782/2021) 

 

 Αντικαταστάθηκε το άρθρο 170 του ν. 4412/2016, με ισχύ από 1/6/2021 σύμφωνα με το οποίο 

ιδρύεται: 

 

(α)  Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών 

(ΕΣΤΕΠΤΙΜ-ΤΕΜ), για την υποστήριξη των τεχνικών έργων μέσω του διαδικτύου, με υποχρεωτική 

εφαρμογή για τις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4412/2016 και τον ν. 4413/2016 και 

προαιρετική για τις συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τομέα και  

 

(β)  Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων 

(ΗΣΠΚΣΠΤΕ), το οποίο αποτελεί ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του ΕΣΤΕΠ-

ΤΙΜ-ΤΕΜ. (Άρθρο 84 του ν. 4782/2021) 

 

 Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1, 2 και 5 και προστέθηκαν οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 του 

άρθρου 176 του ν. 4412/2016, με ισχύ από 9/3/2021 σύμφωνα με τις οποίες για έργα προϋπολογισμού 

ανώτερου των 10.000.000 ευρώ και για μελέτες και τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές 

υπηρεσίες προϋπολογισμού ανώτερου του 1.000.000 ευρώ, μπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί 

ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την 

ερμηνεία ή το κύρος της σύμβασης και η οποία διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις διαιτησίες 

του Δημοσίου.  

 

Για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται για τη συμπερίληψη αντίστοιχης ρήτρας η σύμφωνη 

γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Στις συμβάσεις που έχει περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής 

επίλυσης, δύναται να προβλέπεται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης κάθε διαφοράς, που προηγείται της 

προσφυγής στη διαιτησία και για την οποία συγκροτείται Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ). Με 

συμφωνία των συμβαλλόμενων, δύναται, η επίλυση διαφορών από σύμβαση στην οποία δεν έχει 

περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας ή συμβιβαστικής επίλυσης, να υπαχθεί στις αντίστοιχες διατάξεις αυτών. 

(Άρθρο 88 του ν. 4782/2021).  

  

 Προστέθηκε άρθρο 183Α στο ν. 4412/2016 με ισχύ από 1/6/2021, σχετικά με την τήρηση μητρώου 

επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών από το οποίο θα προκύπτουν με κλήρωση οι ελεγκτές ιδιώτες 

μηχανικοί οι οποίοι θα επιβλέπουν τις εκάστοτε μελέτες. (Άρθρο 90 του ν. 4782/2021) 
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 Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 187 του ν. 4412/2016 σχετικά με: 

 

(α)  τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής στον ανάδοχο σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής 

αμοιβής κάθε σταδίου μελέτης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, 

 

(β)  την προθεσμία των 15 ημερών για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η έγκριση του 

επανυποβληθέντος από τον ανάδοχο λογαριασμού λόγω ασαφειών ή σφαλμάτων, 

 

(γ)  την οφειλή τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής του λογαριασμού μετά το πέρας 

του διαστήματος των 2 μηνών από την υποβολή του λογαριασμού από τον ανάδοχο και  

 

(δ)  την επιτρεπόμενη αρχική ή εκ των υστέρων εκχώρηση, στα χέρια τρίτου της αμοιβής του 

αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, όταν πρόκειται για την κάλυψη 

οφειλής του αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή σε 

υπεργολάβους που έχει δηλώσει ο ανάδοχος ότι θα χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση της μελέτης.  

Ισχύει από 1η.9.2021. (Άρθρο 93 του ν. 4782/2021) 

 

 

Νόμος 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 26/19-02-2021) 
 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
Προστίθεται νέο άρθρο 71Η στον Ν. 4172/2013, με το οποίο δίνονται κίνητρα για τη δημιουργία εταιρειών 
ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην 
Ελλάδα. (Άρθρο 25 του Ν. 4778/2021). 
 
Αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι να 
παρέχουν υποστήριξη στα φυσικά πρόσωπα και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τη διοίκηση και 
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεών τους, που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω 
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων. 
 
Η εταιρεία ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας πρέπει να απασχολεί στην Ελλάδα 
προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων εντός δώδεκα (12) μηνών από την ίδρυσή της και να 
πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ 
ετησίως. 
 
Τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης 
οικογενειακής περιουσίας, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, 
προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και 
αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους). Το 
ποσοστό κέρδους ορίζεται σε επτά τοις εκατό (7%). 
 
Αναμένεται κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων με την οποία θα καθορίζονται οι υπηρεσίες που μπορούν ενδεικτικά να παρέχουν οι εταιρείες 
ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 71Η εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής. 
 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΠΑ  
 
Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 «Υποκείμενοι στο φόρο» του Ν. 
2859/2000, το οποίο ισχύει από το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής (Άρθρο 25 του Ν. 4778/2021). 
 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   23 

Συγκεκριμένα, οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης 
οικογενειακής περιουσίας του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και των προσώπων που συμμετέχουν 
σε αυτή, αποτελούν πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας οντότητας και εκτός του πεδίου εφαρμογής 
του Φ.Π.Α.. 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ  

e – ΕΦΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 

 Με την Απόφαση 8460/Δ1.2667/24.2.2021 (ΦΕΚ Β' 755/25-02-2021) του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11: 

«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας», παρατείνεται για το έτος 2021, έως και 

την 31η Ιουλίου 2021 και για τις άδειες ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν στο διάστημα 1-6-2020 

έως και 28-2-2021 επιτρέπεται, εφόσον δεν έχουν ήδη δηλωθεί, να δηλωθούν απολογιστικά 

συνολικά στο προαναφερόμενο έντυπο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου 2021. 

 

 Το Γενικό Εγγραφο 71503/26.2.2021 του e-ΕΦΚΑ παρατείνει μέχρι 10/03/2021 την προθεσμία 

υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων 

μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020 χωρίς την επιβολή 

των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων. 

 

 Με την Εγκύκλιο 14/24-02-2021 του e-ΕΦΚΑ καθορίζεται η ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση 

του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ. Από 22/01/2021 τέθηκε σε πιλοτική 

λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία της νέας διαδικασίας χορήγησης επιδόματος ασθενείας 

από κοινή νόσο και όχι λόγω ατυχήματος, ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και 

του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, και σε πρώτη φάση εντάχθηκαν στη λειτουργία 

αυτή οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι εργοδότες αυτών, με εξαίρεση τους 

εργατοτεχνίτες οικοδόμους. 
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Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Ανώνυμη εταιρία εμφανίζει την 31/12/2020, ληξι-

πρόθεσμη απαίτηση από πελάτη της ημεδαπή Α.Ε.  

 

Η εν λόγω απαίτηση δημιουργήθηκε στη χρήση 

2016 από πωλήσεις εμπορευμάτων.  

 

Ο πελάτης, την 30/6/2019, τέθηκε σε εκκαθάριση και 

τον Μάρτιο 2020, με την ολοκλήρωση της εκκαθάρι-

σης, διαγράφηκε από το Γ.Ε.ΜΗ.  

 

Ο δημοσιευμένος ισολογισμός έναρξής εκκαθάρισης 

εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση, ενώ ο  ισολογι-

σμός λήξης εκκαθάρισης που καταχωρήθηκε στο 

Γ.Ε.ΜΗ. τον Μάρτιο 2020 εμφανίζει ζημία εκκαθάρι-

σης. 

 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί σε καμία 

ενέργεια (αγωγή, διαταγή πληρωμής κλπ) για τη 

διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της απαίτη-

σης της, ούτε υφίσταται μετοχική σχέση μεταξύ των 

δυο εταιρειών.  

 

Δικαιούται η εταιρία να διαγράψει την απαίτηση και 

να εκπέσει τη ζημία φορολογικά στη χρήση 2020, με 

μόνο το γεγονός ότι ο πελάτης της Α.Ε. τέθηκε σε 

λύση και εκκαθαρίστηκε, χωρίς προηγουμένως να 

έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη επισφάλειας και 

ούτε να έχει αναλάβει κατάλληλη ενέργεια για τη 

διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξής της; 

 

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το 

παραπάνω ερώτημα σας είναι η εξής: 

 

- Στις διατάξεις του άρθρου 26 «Επισφαλείς απαι-

τήσεις» του Ν. 4172/2013 ορίζονται τα εξής:  

«(…)  

 

4.α. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογι-

κούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά 

οι εξής προϋποθέσεις: 

 

(i)  έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντι-

στοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, 

 

(ii)  έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία 

του φορολογούμενου, και 

 

(iii)  έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμον ενέργειες 

για την είσπραξη της απαίτησης. (…)» 

 

- Στην ΠΟΛ.1056/2.3.2015 με θέμα «Φορολογική 

μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επι-

σφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των 

διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)» αναφέ-

ρονται τα εξής: 

«(…)  

 

2. Με τις νέες διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται για 

όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανε-

ξάρτητα αν τηρούν διπλογραφικά ή απλογραφικά 

βιβλία, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλάζει ο 

τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων για επισφα-

λείς απαιτήσεις, καθόσον πλέον, δεν σχηματίζονται 

προβλέψεις ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι 

επισφαλείς απαιτήσεις, όπως συνέβαινε με τις δια-

τάξεις της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 

2238/1994 (παλαιός Κ.Φ.Ε.), αλλά αντίθετα, σε κάθε 

περίπτωση, ικανή και αναγκαία συνθήκη για το σχη-

ματισμό πρόβλεψης ή τη διαγραφή επισφαλών 

απαιτήσεων είναι να έχουν αναληφθεί προ του σχη-

ματισμού ή της διαγραφής οι κατάλληλες ενέργειες 

για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν 

λόγω απαίτησης. Ο υπολογισμός των προβλέψεων 

γίνεται με βάση το χρόνο κατά τον οποίο παραμέ-

νουν ανείσπρακτες οι υπόψη απαιτήσεις και ανάλο-

γα με το ποσό της ληξιπρόθεσμης απαίτησης (οφει-

λόμενο υπόλοιπο απαίτησης). 

 

(…) 

 

Η λύση και  εκκαθάριση πελάτη με νομική 

μορφή Α.Ε., δεν αποτελεί στοιχείο που να 

δικαιολογεί από μόνο του την φορολογική 

έκπτωση της διαγραφείσας απαίτησης, 

εάν προηγουμένως δεν έχουν αναληφθεί 

όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη 

της απαίτησης 
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Από τα ανωτέρω και με βάση την αιτιολογική έκθεση 

του ν.4172/2013 προκύπτει ότι η προϋπόθεση της 

ανάληψης κατάλληλων ενεργειών για τη διασφάλιση 

δικαιώματος είσπραξης θέτει ένα ελάχιστο όριο για 

τη διεκδίκηση είσπραξης της απαίτησης, χωρίς να 

προσδιορίζει το μέσο για τη διεκδίκηση και κατά 

τούτο μπορεί να αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια 

για την είσπραξη, αρκεί να είναι πρόσφορη για τη 

διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης. Σε κάθε 

περίπτωση ο κατάλληλος ή μη χαρακτήρας, ως θέ-

μα πραγματικό, κρίνεται ad hoc με βάση το ύψος 

της απαίτησης, το φερέγγυο ή μη του καθ' ου η 

απαίτηση, καθώς και από άλλους παράγοντες και 

εναπόκειται στην κρίση της ελεγκτικής αρχής. Ωστό-

σο οι όποιες ενέργειες, που εξαρτώνται από το ύψος 

της απαίτησης και την φερεγγυότητα του πελάτη, θα 

πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα της επιχείρη-

σης να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Πέραν της 

άσκησης ένδικου βοηθήματος και της αίτησης για 

λήψη ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων, κα-

τάλληλες ενέργειες είναι η σφράγιση μίας επιταγής 

από την εκδότρια τράπεζα, η κατάθεση όλων των 

απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση διατα-

γής πληρωμής, κ.λπ. 

 

(…) 

 

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν προέβη-

σαν σε κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του 

δικαιώματος είσπραξης, οι προβλέψεις επισφαλών 

απαιτήσεων δεν θα αναγνωρίζονται φορολογικά και 

η επιχείρηση θα πρέπει να προβαίνει στη σχετική 

φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών αποτελε-

σμάτων. 

 

5. Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του 

ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι η πρόβλεψη 

επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρά-

γραφο 1 του ίδιου άρθρου, ανακτάται άμεσα με τη 

μεταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επι-

χείρησης, εφόσον η απαίτηση:  

 

α)  καταστεί εισπράξιμη ή  

 

β)  διαγραφεί.  

 

Η απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς 

σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι 

εξής προϋποθέσεις:  

 

α)  έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοι-

χεί στην οφειλή ως έσοδο,  

 

β)  έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του 

φορολογούμενου και  

 

γ)  έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για 

την είσπραξη της απαίτησης. 

 

Με τις ως άνω διατάξεις προβλέπονται οι περιπτώ-

σεις ανάκτησης της πρόβλεψης με μεταφορά της 

στα κέρδη της επιχείρησης και ορίζονται σωρευτικά 

και περιοριστικά οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή 

της απαίτησης. 

 

Προκειμένου για τη διαγραφή απαιτήσεων απαιτεί-

ται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σωρευτική 

πλήρωση των τριών (3) προϋποθέσεων που ορίζο-

νται στις υπόψη διατάξεις. Ειδικότερα, όσον αφορά 

στην τρίτη προϋπόθεση με την οποία απαιτείται να 

έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την 

είσπραξη της απαίτησης, διευκρινίζεται ότι με αυτές 

πρέπει να αποδεικνύεται ότι η σχετική απαίτηση 

είναι ανεπίδεκτη είσπραξης, δηλαδή ότι ο οφειλέτης 

είναι πράγματι αφερέγγυος.  

 

Η αφερεγγυότητά του μπορεί να αποδεικνύεται εν-

δεικτικά από τα ακόλουθα: 

 

α)  τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου με την οποία 

να υποχρεώνεται ο οφειλέτης σε εξόφληση, 

 

β)  πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου από το 

οποίο να προκύπτει, κατά περίπτωση, η μη 

ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή 

τα υπάρχοντα τοιαύτα με τα τυχόν βάρη τους, 

 

γ)  σε περίπτωση διενέργειας πλειστηριασμού σε 

βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, είτε κατά 

τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης είτε συ-

νεπεία μη επιτεύξεως πτωχευτικού συμβιβα-

σμού, αντίγραφο του πίνακα κατάταξης ή δια-

νομής από συμβολαιογράφο που ορίστηκε για 

τον πλειστηριασμό της περιουσίας του οφειλέ-

τη, από τον οποίο να προκύπτει η μη ικανοποί-

ηση του δανειστή από το εκπλειστηρίασμα, 

 

δ)  τη συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται 

από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με το 

έκτο Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα 
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(ν.3588/2007), με την οποία προβλέπεται, με-

ταξύ άλλων, και η μείωση των απαιτήσεων των 

πιστωτών έναντι της επιχείρησης (προπτωχευ-

τική διαδικασία), 

 

ε)  σε περίπτωση επιχείρησης που κηρύσσεται σε 

κατάσταση πτώχευσης και από τους επίσημους 

ισολογισμούς της προκύπτει ότι η επιχείρηση 

αυτή δεν έχει περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, 

πάγια, χρεόγραφα κλπ.) για να ικανοποιήσει 

τους οφειλέτες της. Στην περίπτωση αυτή δεν 

απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

πτώχευσης. Επομένως, η κήρυξη του οφειλέτη 

σε κατάσταση πτώχευσης λόγω παύσης πλη-

ρωμών δεν επιφέρει από μόνη της απόσβεση 

της απαίτησης. 

 

στ)  σε περίπτωση διακοπής εργασιών κεφαλαιου-

χικών εταιρειών.  

 

Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά ούτως ώστε να μην 

αποκλεισθούν και άλλα τα οποία, είτε από μόνα 

τους, είτε σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, είναι σε 

θέση να αποδείξουν ότι δεν είναι δυνατή η είσπραξη 

της απαίτησης. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιχεί-

ρηση, η οποία φέρει και το βάρος της απόδειξης για 

την απώλεια συγκεκριμένης απαίτησης, οφείλει όταν 

της ζητηθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά εκείνα 

που διαθέτει στην αρμόδια για τον έλεγχό της φορο-

λογική αρχή η οποία και θα κρίνει τελικά ως θέμα 

πραγματικό την επισφάλεια και το ανεπίδεκτο της 

είσπραξης. 

 

- Στην ΠΟΛ.1170/30.7.2015 με θέμα «Έκπτωση 

επισφαλών απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρή-

σεων λόγω της πτώχευσης αλλοδαπών τουριστικών 

πρακτορείων το έτος 2014» αναφέρονται τα εξής: 

 

«(…) 2. Από τα ανωτέρω και με βάση την 

ΠΟΛ.1056/2.3.2015 εγκύκλιό μας με την οποία δό-

θηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρ-

μογή των διατάξεων του άρθρου 26 του 

ν.4172/2013 συνάγεται ότι προκειμένου για τη δια-

γραφή της απαίτησης απαιτείται ο σχηματισμός της 

πρόβλεψης με βάση τις προϋποθέσεις της παρ.1 

του άρθρου αυτού.(…)». 

 

Λαμβάνοντας συνδυαστικά τα ανωτέρω, προ-

κύπτουν τα εξής: 

 

- Για το σχηματισμό πρόβλεψης ή τη διαγραφή 

επισφαλών απαιτήσεων σε κάθε περίπτωση, 

ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι να έχουν ανα-

ληφθεί, προ του σχηματισμού ή της διαγραφής, 

οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του 

δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. 

 

-  Η διακοπή εργασιών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

είναι ένδειξη αφερεγγυότητας του πελάτη, όμως 

για τη φορολογική έκπτωση της διαγραφής της 

απαίτησης, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν 

αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την 

είσπραξή της. 

 

- Συνεπώς, παρότι προκύπτει η αφερεγγυότητα 

του πελάτη λόγω της διακοπής των εργασιών 

του, η εταιρεία δεν μπορεί να εκπέσει φορολογι-

κά τη ζημία από τη διαγραφή της ανωτέρω επι-

σφαλούς απαίτησης επειδή προηγουμένως δεν 

έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για 

την είσπραξή της, που είναι μία εκ τριών σωρευ-

τικών προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ. 

4α’ του άρθρου 26 του Ν.4172/2013.   

 

Νομοθεσία – Νομολογία 

- Άρθρο 26 του Ν. 4172/2013 

- ΠΟΛ.1056/2.3.2015 

- ΠΟΛ.1170/30.7.2015 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 

 
Ελληνική Α.Ε. αγόρασε εμπορεύματα απο εταιρεία 
που έχει τη φορολογική της κατοικία στη Γερμανία 
και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.  
 
Η αξία της αγοράς συμφωνήθηκε να εξοφληθεί σε 
έντοκες μηνιαίες δόσεις. 
 
Η Γερμανική εταιρεία τιμολογεί κάθε μήνα τους τό-
κους, τους οποίους η Ελληνική Α.Ε. εξοφλεί. 
 
Οι ανωτέρω τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φό-
ρου; 
 
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το 
παραπάνω ερώτημα είναι η εξής: 
 

 Στις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013 
«Υπόχρεοι σε παρακράτηση» ορίζονται τα 
εξής: 

 
«Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό 
πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 
και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι 
φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος 
που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλά-
δα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατά-
στασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωμές 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62, καθώς 
και οι συμβολαιογράφοι για τις συναλλαγές της πε-
ρίπτωσης στ' του άρθρου 62 υποχρεούται σε παρα-
κράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64. (…)». 
   

 Στις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013 
«Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση» 
ορίζονται τα εξής: 

 
«1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακρά-
τηση φόρου: 

α)  μερίσματα,  
β)  τόκοι, (…)». 
 

 Στις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 
«Συντελεστές παρακράτησης φόρου» ορίζο-
νται τα εξής: 

 
«1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι 
εξής:  
 
α)  για μερίσματα δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 
β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%),  
γ)  για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές 

είκοσι τοις εκατό (20%) 
δ)  για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, 

αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρε-
σίες είκοσι τοις εκατό (20%) (…) 

 
3. Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική 
υποχρέωση της παραγράφου 1 σε περίπτωση που 
αυτός που λαμβάνει την πληρωμή, εκτός από τις 
αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της 
παραγράφου 1 η οποία υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοι-
κία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα.». 
 

 Στην ΠΟΛ. 1042/2015 με θέμα «Φορολογική 
μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, 
τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύ-
ος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/ 
2013)» αναφέρονται τα εξής:  

 
«(…) 
 
6. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του 
ν.4172/2013, ορίζεται ότι ο όρος «τόκοι» σημαίνει το 
εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε εί-
δους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και 
είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του 
οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από κατα-
θέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, 
με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέ-
ση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελη-
μάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς 
(repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία 
απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα. 
 
Επισημαίνεται ότι στην έννοια των τόκων εμπίπτουν 
κάθε είδους τόκοι, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέ-
λευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι τό-
κοι δανείων, οι τόκοι υπερημερίας λόγω συμβατικής 
υποχρέωσης, καθώς και οι τόκοι που επιδικάζονται 
με δικαστική απόφαση, ανεξάρτητα αν αυτές αφο-
ρούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχεί-
ρησης. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των τόκων δεν 

Οι τόκοι που καταβάλλονται σε νομικό 

πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Γερμανίας, 

που δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 

10%, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος 

ζητήσει την εφαρμογή της διμερούς Σ.Α.Δ.Φ. 

μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/37/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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περιλαμβάνονται οι τόκοι που επιβάλλονται βάσει 
των διατάξεων του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ. 
 
7. Με τις διατάξεις της παραγραφ. 2 του άρθρου 40 
του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι το εισόδημα από τό-
κους που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορο-
λογείται με συντελεστή 15% και με τις διατάξεις του 
άρθρου 61 και της περ. β' της παρ. 1 των άρθρων 
62 και 64 του ν.4172/2013, ορίζεται, μεταξύ άλλων, 
ότι στους τόκους που καταβάλλουν φυσικά πρόσω-
πα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, νο-
μικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν τη 
φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, ενεργείται 
παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%. 
 
Η παρακράτηση φόρου ενεργείται με βάση τα ορι-
ζόμενα στην Α.1100/2019 απόφαση του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ, (η οποία αντικατέστησε την 
ΠΟΛ.1011/2.1.2014) και εξαντλεί τη φορολογική 
υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει 
την ως άνω πληρωμή, η οποία υπόκειται σε παρα-
κράτηση φόρου, είναι ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που 
δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί 
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 4 άρθρου 
37 και παραγράφου 3 άρθρου 64 ν.4172/2013).  
 
(…) 
 
16. Ειδικότερα, όταν τα πιο πάνω εισοδήματα (μερί-
σματα, τόκοι, δικαιώματα) αποκτώνται από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική 
τους κατοικία στην Ελλάδα και δεν διατηρούν, προ-
κειμένου για τα νομικά πρόσωπα, μόνιμη εγκατά-
σταση στη χώρα μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
α) Από το συνδυασμό των διατάξεων της περ. ε' του 
άρθρου 5 και της παραγρ. 2 του άρθρου 47 του 
ν.4172/2013 συνάγεται ότι τα νομικά πρόσωπα ή οι 
νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική 
κατοικία τους και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα κατ' αρχήν δεν υπόκεινται σε φόρο 
στην Ελλάδα για τα εισοδήματα που αποκτούν από 
πηγές Ελλάδος.  
 
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και με βάση τις δια-
τάξεις της παραγ. 3 του άρθρου 64 και από τη συ-
στηματική ερμηνεία του άρθρου 63 συνάγεται ότι τα 
εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 
που αποκτούν τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται σε φό-
ρο στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 63. Ειδικότερα, για τη φορολόγησή τους 
με βάση την παρ.3 του άρθρου 64 ενεργείται παρα-
κράτηση στα ανωτέρω εισοδήματα με την οποία 
επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υπο-
χρέωσης. 
 

β) Για το εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρό-
σωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία 
στην ημεδαπή από τις ίδιες ως άνω πηγές, ενεργεί-
ται παρακράτηση φόρου με τους οικείους κάθε φορά 
συντελεστές που ορίζονται στο άρθρο 64 του ν. 
4172/2013, επιφυλασσομένων των διατάξεων των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37. Με την παρα-
κράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση των αλλοδαπών δικαιούχων για τα συ-
γκεκριμένα εισοδήματα. 
 
γ) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι των εισοδημά-
των από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, οι οποί-
οι είναι είτε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φο-
ρολογική τους κατοικία στην ημεδαπή είτε νομικά 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη 
φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα, είναι κάτοικοι κράτους 
με το οποίο υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής 
Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), θα έχουν εφαρμογή τα ορι-
ζόμενα από τη διμερή σύμβαση, λόγω αυξημένης 
τυπικής ισχύος. 
 
Στην ανωτέρω περίπτωση με την υποβολή της δή-
λωσης για την απόδοση του παρακρατούμενου φό-
ρου, όπως ορίζεται στην Α.1100/2019 απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, (η οποία αντικατέστησε την 
ΠΟΛ.1011/2.1.2014), ο καταβάλλων το εισόδημα 
(υπόχρεος σε παρακράτηση) θα συνυποβάλλει με 
την υπόψη δήλωση το πιστοποιητικό φορολογικής 
κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος. Τα ανω-
τέρω εφαρμόζονται ανάλογα και όταν από τις διατά-
ξεις της οικείας Σ.Α.Δ.Φ. προβλέπεται μηδενικός 
συντελεστής παρακράτησης (και στην περίπτωση 
αυτή δηλαδή θα πρέπει να υποβληθεί μηδενική δή-
λωση). 
 (…)». 
 

 Στην απόφαση Α.1100/2019 «Καθορισμός του 
ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και 
του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης 
απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα 
εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δι-
καιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 
64 του ν. 4172/2013», ορίζονται τα εξής: 

 
«(…) 
 
Άρθρο 3 
 
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων απόδο-
σης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα 
από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 
 
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων από-
δοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα 
από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, έχουν ως τα 

http://www.solae.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/40/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/61
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/62/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/62/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/64/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17958
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/37/paragraph/4
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/37/paragraph/4
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/64/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/47/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/64/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/63
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/63
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/64/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/64
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/37/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/37/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17958
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συνημμένα υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται 
ως παραρτήματα Α1, Α2 και Α3 της παρούσας, 
αντίστοιχα. 
 
2. Οι υπόχρεοι καταχωρούν αναλυτικά τα στοιχεία 
ανά ΑΦΜ δικαιούχου και σύμφωνα με τον Πίνακα 
Κωδικοποίησης που επισυνάπτεται ως παραρτήμα-
τα Β1 και Β της παρούσας. 
 
3 (….) 
 
4. Ως «χρόνος παρακράτησης» για τη συμπλήρωση 
των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 
στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους δικαιώματα 
νοείται ο κατά περίπτωση οριζόμενος στο άρθρο 2 
χρόνος καταβολής ή πίστωσης της υποκείμενης σε 
παρακράτηση πληρωμής. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Κωδικοποίηση εισοδήματος από Μερίσματα - 
Τόκους – Δικαιώματα 
 

Αμοιβή 
Κωδικός 

Κατηγορίας 
Αμοιβής 

Περιγραφή Κατηγορίας αμοιβής 
Συντελεστής 

Φόρου 

  (…)  

Τόκοι 29 
Τόκοι που καταβάλλονται σε 
φορολογικούς κατοίκων χωρών με 
τις οποίες υπάρχουν Σ.Α.Δ.Φ 

  

  (…)  

 

 Στο άρθρο 7 του Α.Ν. 52/1967 (Φ.Ε.Κ. 134/4-8-
1967, τ.Α'), με τον οποίο έχει κυρωθεί η συμ-
φωνία περί αποφυγής της διπλής φορολογί-
ας μεταξύ Ελλάδος – Γερμανίας, ορίζεται ότι: 

 
«(1) Tόκοι προκύπτοντες εις εν των Συμβαλλομένων 
Kρατών και καταβαλλόμενοι εις κάτοικον του ετέρου 
Συμβαλλομένου Kράτους δύνανται να φορολογη-
θούν εις το έτερον τούτο Kράτος. 
 
(2) Eν τούτοις, τοιούτοι τόκοι δύνανται να φορολο-
γηθούν εν τω Συμβαλλομένω Kράτει εν τω οποίω 
ούτοι προκύπτουσι συμφώνως προς τον νόμον του 
Kράτους τούτου, αλλά ο ούτως επιβαλλόμενος φό-
ρος δεν θα υπερβαίνη το 10% του ποσού των τό-
κων. (…)». 
 
Από τα ανωτέρω αναφερόμενα, προκύπτουν τα 
εξής: 
 
- Mε τις διατάξεις του άρθρου 61 και της περ. β' 

της παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του 
ν.4172/2013, ορίζεται ότι, στους τόκους που κα-
ταβάλλουν νομικά πρόσωπα που έχουν τη φο-
ρολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, ενεργείται 
παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%. 

 

- Σε περίπτωση όμως, που οι δικαιούχοι των εισο-
δημάτων από τόκους, οι οποίοι είναι νομικά 
πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους 
κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα, είναι κάτοικοι κράτους με το οποίο 
υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογί-
ας (Σ.Α.Δ.Φ.), θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα 
από τη διμερή σύμβαση, λόγω αυξημένης τυπι-
κής ισχύος.  

 
- Σημειώνεται ότι στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-

ΤΟΣ Β της απόφασης Α.1100/2019, για τους τό-
κους που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοί-
κους χωρών με τις οποίες υπάρχουν Σ.Α.Δ.Φ, 
δεν αναφέρεται συντελεστής παρακρατούμενου 
φόρου, αλλά συμπληρώνεται, από τον υπόχρεο 
σε υποβολή δήλωσης, ο προβλεπόμενος από 
την οικεία Σ.Α.Δ.Φ.  

 
- Στις διατάξεις του άρθρου 7 της Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ 

Ελλάδας και Γερμανίας προβλέπεται παρακρά-
τηση φόρου που δεν θα υπερβαίνει το 10% του 
ποσού των τόκων, με την προϋπόθεση ότι ο δι-
καιούχος του εισοδήματος κάτοικος Γερμανίας, 
θα επικαλεστεί την εφαρμογή των όρων της 
Σ.Α.Δ.Φ. και θα προσκομίσει στον υπόχρεο σε 
παρακράτηση το πιστοποιητικό φορολογικής κα-
τοικίας του. 

 
- Συνεπώς, εάν από τον δικαιούχο των τόκων ζη-

τηθεί η εφαρμογή των διατάξεων της Σ.Α.Δ.Φ με-
ταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, θα διενεργηθεί πα-
ρακράτηση φόρου 10% στο ποσό των τόκων και 
η απόδοσή του θα γίνει σύμφωνα με τον τρόπο 
που ορίζεται στην απόφαση Α.1100/2019.  

 
Νομοθεσία - Νομολογία 

Άρθρα 61,62 & 64 Ν.4172/2013 

ΠΟΛ 1042/2015 

Α. 1100/2019 

Άρθρο 7 Α.Ν 52/1967 
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Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ι. ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) 
 

Α.1027/2021 
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 
(Α’77), καθώς και τύπος πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης 
κατηγορίας του ίδιου νόμου για τις περιπτώσεις ναύλωσης γυμνού πλοίου (bareboat 
charterer) και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου (ship lessee), οι οποίες προστέθηκαν με 
τον ν. 4646/2019 (Α’ 201) 
 

Αθήνα, 9/02/2021 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
α. Τις διατάξεις: 
 
1. Της παρ. 2 του άρθρου 18, των άρθρων 30, 31, 32 και 34, των λοιπών άρθρων καθώς και του 
Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν. 
 
2. Του ν. 27/1975 (Α’ 77). 
 
3. Του άρθρου 61 του ν. 4646/2019 σχετικά με τη ναύλωση γυμνού πλοίου (Α’ 201). 
 
4. Του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317), όπως ισχύουν. 
 
5. Του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 
4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94). 
 
6. Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738), όπως ισχύει. 
 
7. Της υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
8. Της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 
και Β’ 372) και της υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β’2417), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και  
β. Την ανάγκη υποβολής δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 και έκδοσης τύπου 
πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ίδιου νόμου για τις 
περιπτώσεις ναύλωσης γυμνού πλοίου (bareboat charterer) και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου (ship 
lessee), οι οποίες προστέθηκαν με τον ν. 4646/2019. 
 
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),   
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αποφασίζουμε: 

 

Α. Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, 

αναφορικά με τον υπολογισμό και τη βεβαίωση του φόρου αυτού, στις περιπτώσεις ναύλωσης γυμνού 

πλοίου (bareboat charterer) και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου (ship lessee) που νηολογούνται: 

 

α) με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του νόμου αυτού, όπως ισχύει μετά την προσθήκη του άρθρου 26β με τις διατάξεις του άρθρου 61 του  

ν. 4646/2019 (Υπόδειγμα 1), 

 

β) με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 και φορολογούνται σύμφωνα αφενός με τις 

διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει μετά την προσθήκη του άρθρου 26β με τις διατάξεις του άρθρου 61 

του ν. 4646/2019, και αφετέρου τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης με βάση το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 

(Υπόδειγμα 2), 

 

γ) με ξένη σημαία, τα οποία διαχειρίζονται ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου αυτού και τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης πλοίων με βάση το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 

(Υπόδειγμα 3) και δ) με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής και φορολογούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26α του ν. 27/1975 (Υπόδειγμα 4) έχει όπως τα συνημμένα υποδείγματα, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 γίνεται χειρόγραφα 

αποκλειστικά στην Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά και γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 31 ΚΦΔ. 

 

Εξαιρετικά οι δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2020 υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις μέχρι την προθεσμία 

υποβολής των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2021, η οποία προβλέπεται για τις δηλώσεις φόρου 

πλοίων πρώτης κατηγορίας στις διατάξεις των άρθρων 14 και 19 του ν. 27/1975. 

 

Τα ποσά του φόρου πλοίων που βεβαιώνονται από την υποβολή των παραπάνω δηλώσεων 

καταχωρούνται στον ίδιο ΑΛΕ και στα ίδια είδη φόρου με αυτά των δηλώσεων της πρώτης κατηγορίας 

πλοίων με σημαία ελληνική, ξένη ή Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής του ν. 27/1975 αντίστοιχα. 

 

Β. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας 

του ν. 27/1975, όπως ισχύει μετά την προσθήκη του άρθρου 26β με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 

4646/2019, αναφορικά με τον υπολογισμό και τη βεβαίωση του φόρου αυτού, στις περιπτώσεις ναύλωσης 

γυμνού πλοίου (bareboat charterer) και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου (ship lessee) που νηολογούνται: 

 

α) με ελληνική σημαία (Υπόδειγμα 5) και 

 

β) με σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής (Υπόδειγμα 6) και αφορούν την εκμετάλλευση πλοίων από 

1/1/2020 και μετά, έχει, όπως τα συνημμένα υποδείγματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

 

Η έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού και η καταβολή του φόρου για τις παραπάνω περιπτώσεις 

γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 27/1975. Τα ποσά του φόρου πλοίων που 

βεβαιώνονται από τις παραπάνω πράξεις καταχωρούνται στον ίδιο ΑΛΕ και στα ίδια είδη φόρου με αυτά 

των περιπτώσεων της δεύτερης κατηγορίας πλοίων με σημαία ελληνική ή Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της 

ελληνικής του ν. 27/1975 αντίστοιχα. 

 

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε. 

Γεώργιος Πιτσιλής 
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Α.1035/2021 
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των 
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από 
μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020 
 

Αθήνα, 23/2/2021  
  
Έχοντας υπόψη: 
  
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 (Α' 170), 
β) των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013, 
γ) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν, 
δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 (Α' 167), 
ε) των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 43Α, 45, 59, 60, 61,62, 63, 64, 67, 68 του ν. 4172/2013, 
στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1051/2015 (Β' 373) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/30-01-2016 
(Β' 2919) απόφασης Αναπληρωτή Γ.Γ.Δ.Ε., της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1025/2017 (Β' 618) απόφασης Διοικητή 
Α.Α.Δ.Ε., της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1045/2018 (Β' 881) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., της υπό στοιχεία 
Α.1009/2019 (Β' 21) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της υπό στοιχεία Α.1025/2020 (Β' 406) απόφασης 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύουν, 
ζ) των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1088/2015 (Β' 763), ΠΟΛ.1132/2015 (Β' 1407), ΠΟΛ.1041/2016 (Β' 926), 
ΠΟΛ.1096/2016 (Β' 2043) αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε., της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1034/2017 (Β' 759) απόφασης 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., της υπό στοιχεία ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1068/2018 (Β' 1319) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., της υπό 
στοιχεία Α.1041/2019 (Β' 353) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της υπό στοιχεία Α.1070/2020 (Β' 1267) 
απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύουν, 
η) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β' 276), όπως ισχύει, 
θ) των υπό στοιχεία Α.1099/2019 (Β'949), Α.1100/2019 (Β' 951) και Α.1101/2019 (Β' 948) αποφάσεων 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύουν, 
ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 (Β'4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
ισχύει. 
 
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν. 
  
3. Την υπ' αρ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την υπό 
στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 
  
4. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και 
παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις 
βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους 
καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα. 
  
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),  
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αποφασίζουμε: 
  
Άρθρο 1 
Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων 
  
Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, πλην 
των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν 
υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε 
παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, 
τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε. 
  
Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για 
παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας. 
  
Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, τα οποία δεν 
αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση. 
  
Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που 
δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
  
Άρθρο 2 
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042). 
  
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το 
σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών 
παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 
4172/2013 που παρακρατήθηκαν, έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
(Έντυπο Φ-01.042). 
  
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε 
ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν, όπως 
περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1». 
  
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042) των 
παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο 
επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1». 
  
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων είναι 
αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
  
Άρθρο 3 
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα 
(Έντυπο Φ-01.043) 
  
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά 
φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα (Έντυπο Φ-01.043). 
  
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε 
ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν, όπως 
περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2». 
  
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Φ-
01.043) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που 
προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2». 
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4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
  
Άρθρο 4 
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 
(Έντυπο Φ-01.044) 
  
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των 
τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά 
αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει, όπως το 
σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.044). 
  
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε 
ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν, όπως 
περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3». 
  
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών 
καταθέσεων) και δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, έχει 
απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
3». 
  
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των 
τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 
  
5. Το ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων αποστέλλεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΠΟΛ.1033/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει. Για τους τόκους αυτούς χορηγείται έντυπη 
βεβαίωση από τα πιστωτικά ιδρύματα (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4537/2018) στους 
δικαιούχους των εισοδημάτων αυτών. Ομοίως, το αρχείο μερισμάτων νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια 
απόφαση. 
  
Άρθρο 5 
Διαδικασία και τρόπος υποβολής των στοιχείων 
  
1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται με βάση τα ανωτέρω στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή 
συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 
δικαιώματα φορολογικού έτους 2020, ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών καθώς και το ποσό της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από την τήρηση 
απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή 
χειρόγραφα), υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και 
αποστέλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (TAXISnet). Για τον σκοπό αυτό οι 
υπόχρεοι δύνανται, για τη δημιουργία των κατάλληλων αρχείων, να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες 
εφαρμογές του TAXISnet. 
  
2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο υποβάλλουν υποχρεωτικά τα 
παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1. 
  
Για την υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας είναι αποκλειστικά και μόνο η Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α) για όσα ταμεία εποπτεύει. 
  
Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς 
φορείς. 
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Ειδικά για τους φορείς του Δημοσίου, τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή, που έχει υποβάλλει το σχετικό αρχικό αρχείο. 
  
3. Με την Λ.3000/ΠΟΛ.112/1968 διαταγή έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση πτώχευσης, τη φορολογική 
υποχρέωση της παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες την έχει ο 
σύνδικος της πτωχεύσασας εταιρείας, ως ενεργών εν προκειμένω για λογαριασμό της εταιρείας. Κατ' 
ανάλογη εφαρμογή στις περιπτώσεις που λύεται η επιχείρηση και τίθεται σε εκκαθάριση, την υποχρέωση 
υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων την έχει ο αρμόδιος εκκαθαριστής. Επίσης, η σχετική υποχρέωση 
υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υφίσταται και για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 
που διακόπτουν τις εργασίες τους, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε εκκαθάριση ή όχι, καθώς και για τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέσα 
στο φορολογικό έτος 2020. 
  
4. Περαιτέρω, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (απορροφήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, 
διασπάσεις), υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων έχει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό 
επιχείρηση (απορροφώσα, κ.λπ.) για το χρονικό διάστημα από τον ισολογισμό μετασχηματισμού (ν. 
2166/1993) ή την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού (ν.δ. 1297/1972) και μετά, ενώ για το χρονικό 
διάστημα μέχρι τις ως άνω προθεσμίες υποχρέωση υποβολής του εν λόγω αρχείου έχει η μετατρεπόμενη ή 
συγχωνευόμενη επιχείρηση. 
  
5. Υποχρέωση υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υπάρχει και για τα υπό ίδρυση ιδρύματα, 
η έγκριση της σύστασης των οποίων εκκρεμεί, για τα εισοδήματα επί των οποίων έχουν διενεργήσει 
παρακράτηση φόρου, ως εν τοις πράγμασι νομίμως λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των 
δραστηριοτήτων τους. 
  
6. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων στην περίπτωση που 
καταβάλλονται αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα ή μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα σε δικαιούχο 
νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα με φορολογικό έτος που λήγει σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή του 
ημερολογιακού έτους. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται σχετική βεβαίωση σε έντυπη μορφή 
προκειμένου το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου να δηλώνεται στο έντυπο Ν σε σχετικό κωδικό χωρίς 
ηλεκτρονική πληροφόρηση. 
  
7. Οι υπόχρεοι των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου αυτού, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/2010 (Β' 
1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και την υπό στοιχεία Α.1082/2020 (Β' 1303) απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη 
πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι υπόχρεοι της παραγράφου αυτής πιστοποιούνται 
στο TAXISnet με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν είναι ήδη πιστοποιημένοι για άλλες υπηρεσίες. 
  
8. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει 
υποβάλλονται με ψηφιακό μέσο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του. Η Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει με έγγραφο το 
ψηφιακό μέσο στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. 
  
9. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή υποβολή και αποστολή 
των ηλεκτρονικών αρχείων από τους υπόχρεους, δύνανται να εφαρμόζουν ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες. 
  
10. α) Για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτήματος 1 της παρούσας που αφορούν το εισόδημα από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των παραπάνω στοιχείων της 
παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο) από τους: 
  
i. Υπόχρεους που υποβάλλουν την προσωρινή δήλωση κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96 της υπό 
στοιχεία Α.1099/2019 (Β' 949) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., 
  
ii. καταβάλλοντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή 
προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 
43Α του ν. 4172/2013 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ακόμα και όταν 
δεν προκύπτουν ποσά προς απόδοση, 
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iii. καταβάλλοντες αποδοχές σε αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων, οι οποίοι 
υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο) για το σύνολο των αποδοχών που 
κατέβαλαν εντός του 2020 και όχι μόνο για το διάστημα που προ-ηγήθηκε της έναρξης εφαρμογής της υπό 
στοιχεία Α. 1204/2020 (Β' 3972) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής προσωρινής 
δήλωσης απόδοσης φόρου πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού με αναλυτικές εγγραφές), 
  
iv. φορείς που εποπτεύονταν για ορισμένο διάστημα μέσα στο 2020 από την ΕΑΠ, οι οποίοι υποβάλλουν τα 
παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο) για το διάστημα αυτό (1.1.2020 έως ημερομηνία 
ενημέρωσης της ΕΑΠ για την παύση εποπτείας), ενώ για το υπόλοιπο διάστημα έτους 2020 δεν θα 
υποβάλλουν τα στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο), καθόσον για το τελευταίο αυτό διάστημα 
υποβάλλουν μόνο προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές, 
  
v. φορείς που εντάχθηκαν και εποπτεύονται μέχρι και 31.12.2020 από την ΕΑΠ, οι οποίοι υποβάλλουν τα 
παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο) για ολόκληρο το έτος 2020 και ανεξάρτητα από το 
γεγονός ότι για το διάστημα του έτους 2020 που προηγήθηκε της ένταξης στην ΕΑΠ, υπέβαλαν ήδη 
προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές, 
  
vi. φορείς του Δημοσίου οι οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο) 
μόνο για τις αμοιβές που κατέβαλλαν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που 
εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό αυτό αποστέλλουν μόνο τις αμοιβές που οι ίδιοι 
κατέβαλαν στους εργαζομένους τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει και όχι και τις αμοιβές του προηγούμενου εδαφίου. 
  
Οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 με 
αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση Διοικητή 
Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο). 
  
β) Για τους κωδικούς αμοιβών του Παραρτήματος 2 της παρούσας που αφορούν το εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των παραπάνω στοιχείων της 
παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο), ακόμα και αν για τις αμοιβές αυτές υποβλήθηκαν ήδη προσωρινές 
δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπό στοιχεία Α.1101/2019 (Β' 948) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει. 
  
γ) Για τους κωδικούς αμοιβών του Παραρτήματος 3 της παρούσας που αφορούν το εισόδημα από 
μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των παραπάνω στοιχείων της 
παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο). Για τα στοιχεία που αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014, δεν υποβάλλεται ετήσιο αρχείο. 
  
Άρθρο 6 
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής 
  
1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
  
α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. 
  
β) Υποβάλλονται με ψηφιακό μέσο στη Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν μόνο την παράγραφο 8 του άρθρου 5 της 
παρούσας (αποβιώσαντες εργοδότες). 
  
γ) Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους. 
  
δ) Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Προκειμένου για 
δικαιούχους αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών 
Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων 
τραπεζικών καταθέσεων), δικαιώματα, ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά. 
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2. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο από τον 

οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. 

  

3. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών 

φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς 

τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον 

χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου. 

  

4. Όσον αφορά το χρόνο διενέργειας παρακράτησης και απόδοσης φόρου και κατ' επέκταση αποστολής 

του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου για τις αμοιβές διοίκησης και τις αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες 

παρόμοιες υπηρεσίες των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, 

καθώς και για τις αμοιβές για τα αγαθά που προμηθεύονται και για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι φορείς 

γενικής κυβέρνησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπό στοιχεία ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016 

έγγραφο. 

  

5. Αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, 

ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης (της περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 

4172/2013), επίδομα βιβλιοθήκης, δεν αποστέλλονται κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου 

βεβαιώσεων καθόσον οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται προκειμένου να αποζημιωθεί ο υπάλληλος για τα 

έξοδα που πραγματοποίησε για λογαριασμό της υπηρεσίας του. Για τον ίδιο λόγο δεν αποστέλλεται αρχείο, 

για την πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης οχήματος της παρ. 7 του άρθρου 56 του ν. 

4611/2019 που καταβάλλεται σε εργαζόμενους που απασχολούνται στη μεταφορά ή διανομή προϊόντων 

και αντικειμένων και οι οποίοι χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της εργασίας τους μοτοποδήλατο ή 

μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής (υπό στοιχεία ΔΕΑΦ Α 1152016 ΕΞ 2019/29.10.2019 

έγγραφο). Ομοίως, δεν αποστέλλεται αρχείο, για την ελεγκτική αποζημίωση που καταβάλλεται στους 

επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους (παρ. 1 του άρθρου 

70 του ν. 4647/2019). Επίσης, δεν αποστέλλεται αρχείο, για το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς 

λειτουργούς και στα μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ προκειμένου για την ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες 

υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους και των καθηκόντων τους (άρθρο 30 και περ. 3 

της παρ. Α του άρθρου 33 του ν. 3205/2003), όπως και για την αποζημίωση εξόδων παράστασης που 

χορηγείται στους δικαιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ (άρθρο 

30 και περ. 6 της παρ. Α του άρθρου 33 ν. 3205/2003). Περαιτέρω, δεν αποστέλλεται αρχείο, για το 

Επίδομα Στέγασης που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 θεσπίζεται 

από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για νοικοκυριά που 

διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου 

πρώτης κατοικίας και το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου και νόμου δεν 

εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος. 

  

6. Ο ΟΠΕΚΑ δεν αποστέλλει αρχείο για τις ακόλουθες παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και 

διαχειρίζεται: 

  

- έξοδα κηδείας της περίπτωσης γ' του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 

  

- παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σύμφωνα με το ν. 3050/2002 (περ. δ' του 

άρθρου 4 ν. 4520/2018) 

  

- προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την 

οικονομική στήριξη - ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων (υπο-περ. αα, ββ, γγ' της περ. στ' του άρθρου 

4 του ν. 4520/2018) 

  

- παροχή της περ. θ' του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 

  

- επίδομα ομογενών προσφύγων που χορηγείται βάσει των διατάξεων του ν.δ. 57/1973 στα πλαίσια 

παροχής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του οποίου η διαδικασία χορήγησης προβλέπεται από τις 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 38  /// www.solcrowe.gr 

υπό στοιχεία Γ1α/ οικ.842/19.4.1988 (Β'242), Π3οικ./603/23.2.1994 (Β' 148), Π3οικ.2091/6.6.1995 (Β' 537), 

Π3/οικ.3427/5.10.1995 (Β' 868) υπουργικές αποφάσεις 

 

- έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές 

  

- επίδομα γέννησης (άρθ. 1 ν. 4659/2020) που χορηγείται στους δικαιούχους και το οποίο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4659/2020, μεταξύ άλλων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά 

(συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013) και δεν 

προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα. 

  

7. Αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου 

χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του 

άρθρου 37 του ν. 1545/1985, επί του καθαρού ποσού των οποίων διενεργείται, από 14.6.2018, 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) (υπό στοιχεία ΠΟΛ.1147/2018 εγκύκλιος), 

αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον 

κωδικό αυτό αποστέλλονται και οι αμοιβές του πρώτου εδαφίου της υποπερ. vi της περ. α της παρ. 10 του 

άρθρου 5 της παρούσας ήτοι οι αμοιβές που φορείς του Δημοσίου κατέβαλλαν σε εργαζόμενους 

επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του 

άρθρου 31 του ν. 4690/2020. 

  

8. Με τον κωδικό 17 που αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αποστέλλεται το σύνολο των ποσών του 

εν λόγω εισοδήματος που αφορούν όλους τους μήνες του 2020 ανεξάρτητα από το πότε 

πραγματοποιήθηκε η καταβολή τους. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σύμφωνα 

με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, αποστέλλεται με αυτόν τον κωδικό. 

  

9. Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 

4714/2020, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4734/2020, ήτοι τα ποσά 

που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα και 

αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 και καταβάλλονται 

χωρίς να διενεργείται επί αυτών παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 

4172/2013, αποστέλλονται με τον κωδικό 30 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις 

με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν. Με τον ίδιο κωδικό και με αναγραφή του έτους/χρήσης 

που αυτά αφορούν αποστέλλονται και τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4734/2020, ήτοι τα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις 

κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου και των λοιπών δικαιούχων που αναφέρονται στο άρθρο 

αυτό και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 και 

καταβάλλονται χωρίς να διενεργείται επί αυτών παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. 

  

10. Για τις περιπτώσεις των αναδρομικών που αφορούν αποβιώσαντες και τα οποία δηλώνονται από τους 

κληρονόμους ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, δεν αποστέλλεται αρχείο. 

  

11. Κατ' ανάλογη εφαρμογή με το σκεπτικό της υπ' αρ. 250/1996 γνωμοδότησης του ΝΣΚ που είχε γίνει 

δεκτή, τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων δυνάμεων στα παιδιά 

των ενεργών μετόχων τους ή μερισματούχων τους για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή 

της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με 

την περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013. Τα ποσά αυτά αποστέλλονται με τον κωδικό 38 

του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Πλέον, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται 

μόνο τα εφάπαξ ποσά της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 και όχι τα ποσά της περ. γ' 

της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής), τα οποία δηλώνονται με βάση τα 

οριζόμενα στην παρ. 22. 

  

12. Η καταβαλλόμενη, από 11.10.2018, πτητική αποζημίωση στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και 

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αποστέλλεται με τον κωδικό 42 του αρχείου εισοδήματος από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις [άρθρο 35 ν. 4569/2018 (179 Α')]. 
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13. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 

του ν. 4375/2016, επί της οποίας παρακρατείται φόρος με φορολογικό συντελεστή 15% και φορολογείται 

αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων γι' αυτό το εισόδημα, αποστέλλεται 

με τον κωδικό 47 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον ίδιο κωδικό 

αποστέλλονται και οι αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του κυρίου προσωπικού 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως και του Γενικού Προϊσταμένου που συμμετέχουν στις 

Επιτροπές Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 16 

του ν. 4714/2020 οι οποίες φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης. 

  

14. Όσον αφορά αμοιβές της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 που καταβάλλονται σε 

μέλη Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου ν.π. ή νομικής οντότητας, αυτές αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος 

από μισθωτή εργασία και συγκεκριμένα με τον κωδικό 5. Στις περιπτώσεις που διενεργείται παρακράτηση 

ασφαλιστικών εισφορών, ο υπόχρεος υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλει τις 

ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν από τις 

αμοιβές αυτές. 

  

15. Τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ αποστέλλονται με τον κωδικό 55 με 

αναγραφή του έτους χρήσης που αυτά αφορούν. 

  

16. Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους -εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 

150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων και 

υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, αποστέλλονται με τον κωδικό 56. 

  

17. Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη αγροτικών ή γυναικείων 

συνεταιρισμών τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, αποστέλλονται με τον κωδικό 57. 

  

18. Αμοιβές που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 

4172/2013 ήτοι ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (όπως αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο που 

τηρείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) στους 

εργαζομένους τους, εντάσσονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και αποστέλλονται με τον κωδικό 58. 

Χρόνος κτήσης των εισοδημάτων αυτών θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης για την καταβολή αυτών 

των αμοιβών από την ετήσια γενική συνέλευση. 

  

19. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α' 88), όπως αυτό 

διαμορφώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4756/2020 (Α' 235) και βάσει των όσων διευκρινίσθηκαν 

και με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2018 εγκύκλιο, τα επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβλήθηκαν σε 

ανέργους μέσα στο έτος 2020, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και 

περαιτέρω απαλλάσσονται και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Τα 

επιδόματα αυτά δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής 

κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και αποστέλλονται με τον κωδικό 60 του αρχείου εισοδήματος από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

  

20. Για λόγους καλύτερης διαχείρισης και αντιμετώπισης των διαφόρων εισοδημάτων και επιδομάτων που 

χορηγούνται από διάφορους φορείς και χρήζουν ειδικής φορολογικής μεταχείρισης, στον Πίνακα 

κωδικοποίησης εισοδήματος μισθωτής εργασίας, συντάξεων και λοιπών εισοδημάτων πλην 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται ο όρος «επιδόματα» στο λεκτικό των κωδικών 47, 48, 50 

και 51 και υπάρχουν οι κωδικοί 61 και 62 που αφορούν «Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή 

απαλλασσόμενα» και «Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους» αντίστοιχα 

καθώς και οι κωδικοί 63 και 64 για τα αναδρομικά ποσά των επιδομάτων των κωδικών 61 και 62 αντίστοιχα 

με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν. Ενδεικτικά, με τον κωδικό 62 αποστέλλονται οι 

παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 

4756/2020, μεταξύ άλλων, απαλλάσσονται από φόρους και εισφορές, συμπεριλαμβανομένης και της 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 40  /// www.solcrowe.gr 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Οι παροχές αυτές καταβάλλονται από τον 

ΟΑΕΔ, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. δ. 2961/1954, όπως ισχύει (παροχή λόγω καταγγελίας 

σχέσης εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε 

διαθεσιμότητα), του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη), του 

άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (ειδικό εποχιακό βοήθημα), του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ειδική παροχή 

προστασίας μητρότητας), της περ. β' της υποπερ. εε' της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (παροχές 

που καλύπτουν δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς). 

  

21. Επίσης, τα αναδρομικά ποσά του επιδόματος παιδιού του κωδικού 39 (άρθρου 214 ν. 4512/2018) 

αποστέλλονται με τον κωδικό 65 με αναγραφή του έτους/ χρήσης που αυτά αφορούν. 

  

22. Το επίδομα αλλοδαπής της περ. γ' παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 καθώς και άλλα ποσά που 

δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη, αποστέλλονται με τον νέο κωδικό 75 του αρχείου εισοδήματος από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

  

23. Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και οι οποίες σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4611/2019 δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος (υποπερ. 

αα, ββ' γγ' δδ', εε', στστ', ζζ' ηη' θθ' ιι' της περίπτωσης ε' του άρθρου 4 του ν. 4520/2018), αποστέλλονται 

πλέον με τον νέο κωδικό 76 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον ίδιο 

κωδικό αποστέλλονται και οι προνοιακές παροχές που χορηγούνται σε ανασφάλιστους υπερήλικες (μηνιαία 

σύνταξη που χορηγείται σύμφωνα με τον ν. 1296/1982 και την περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 και Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 93 του ν. 4387/2016), οι οποίες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4756/2020, μεταξύ άλλων, δεν εμπίπτουν σε καμία 

κατηγορία εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. 

  

24. Η έκτακτη αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4690/2020 

(εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου) και η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 6 του ίδιου άρθρου και νόμου, μεταξύ άλλων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά 

(συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013) και δεν 

προσμετράται στο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα, αποστέλλεται με τον νέο 

κωδικό 77 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

  

25. Με τον νέο κωδικό 78 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αποστέλλονται οι 

αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και εξαιτίας των συνεπειών που επέφεραν άλλες 

καταστροφές. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται οι κάτωθι αποζημιώσεις οι οποίες, μεταξύ 

άλλων, είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013): 

  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού που χορηγήθηκε σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που αναφέρονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (κυρωθείσα με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020), 

  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του ενδέκατου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (κυρωθείσα με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020) που χορηγήθηκε σε εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ή 

έχει λυθεί, 

  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (κυρωθείσα με το 

άρθρο 1 του ν. 4684/2020) που χορηγήθηκε σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε 

αναστολή ή έχει λυθεί, 

  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 19 του ν. 4722/2020 που χορηγήθηκε σε εργαζόμενους 

επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου και των οποίων οι συμβάσεις 

εργασίας τελούν σε αναστολή, 
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- αποζημίωση ειδικού σκοπού που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4722/2020 

χορηγήθηκε σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή, 

  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 71 του ν. 4745/2020 που χορηγήθηκε σε εργαζόμενους των 

οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχειρήσεις - εργοδότες στις πληγείσες από τον 

μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» περιοχές της χώρας. 

  

26. Λόγω της κατάργησης, από 1.1.2017 και μετά, της έκπτωσης από το φορολογητέο ποσό της 

βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή (άρθρου 71 του ν. 

4472/2017), οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων δεν θα εφαρμόσουν τα όσα είχαν 

οριστεί στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1025/2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί συμπλήρωσης του κωδικού 47 

με το ποσό της μείωσης του 25%. Η κατάργηση της έκπτωσης αυτής ισχύει και για τους εν ενεργεία και 

συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του ΝΣΚ καθώς και για τα μέλη των οικογενειών 

των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά 

μεταβίβαση (σχετ. η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1112/2017 εγκύκλιος). 

  

27. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από επιχειρηματική δραστηριότητα προς την Ιερά Κοινότητα, τις 

Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων 

σύμφωνα με τον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον με τις 

διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 καταργήθηκε η δυνατότητα αυτοαπόδοσης του 

φόρου από τον λήπτη της πληρωμής η οποία προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις [δεύτερη 

παράγραφος του άρθρου 61 του ν. 4172/2013 (εκ παραδρομής αναφερόμενης στον νόμο ως δεύτερο 

εδάφιο), η οποία είχε προστεθεί με την περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4283/2014] και πλέον, τα 

ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο στις πληρωμές που διενεργούν σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως εξάλλου ισχύει και για τα λοιπά νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες με βάση τον νέο ΚΦΕ. 

  

Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από μισθωτή εργασία προς τα ίδια ως άνω πρόσωπα, αποστέλλεται 

επίσης ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Πίνακα κωδικοποίησης εισοδήματος από μισθωτή 

εργασία χωρίς αναγραφή ποσού αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου παρά μόνο με αναγραφή του 

ποσού που προκύπτει εξαιτίας της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 

ν. 4172/2013, καθόσον με τις διατάξεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (οι 

οποίες κατάργησαν το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013, όπως αυτό είχε 

προστεθεί με την περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4283/2014 και προσέθεσαν νέα παρ. 7 στο τέλος 

του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αντίστοιχα) στο ανωτέρω εισόδημα από μισθωτή εργασία δεν διενεργείται 

ούτε αυτοαπόδοση του φόρου από τον λήπτη της πληρωμής, ούτε και παρακράτηση και απόδοση του 

φόρου από τον καταβάλλοντα την πληρωμή. Εάν εκ παραδρομής παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος από 

μισθωτή εργασία από τον καταβάλλοντα την πληρωμή, οι υπόχρεοι υποβολής αποστέλλουν ηλεκτρονικό 

αρχείο βεβαιώσεων, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου. 

  

28. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, είτε αποδοχών, είτε συντάξεων τα οποία 

αφορούν το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον το ποσό έχει επιστραφεί πλήρως από τον φορολογούμενο, 

οι φορείς που έχουν ενταχθεί και καταβάλλουν αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) καθώς 

και η ΗΔΙΚΑ, για όσα ταμεία εποπτεύει, είναι υπόχρεοι σε υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου. Δεδομένου ότι 

στις περιπτώσεις αυτές καλούνται οι φορολογούμενοι να επιστρέψουν τα πληρωτέα ποσά με τα οποία 

πιστώθηκαν σύμφωνα με τις καταστάσεις μισθοδοσίας ή συντάξεων συν τον φόρο που παρακρατήθηκε και 

αποδόθηκε, οι ανωτέρω υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου, αποστέλλουν ως καθαρές 

φορολογητέες αποδοχές ή συντάξεις τις νέες αποδοχές ή συντάξεις που προκύπτουν, αφού πρώτα 

αφαιρέσουν από τις αρχικές καθαρές (προ φόρου) την ανωτέρω επιστροφή (πληρωτέο συν φόρο). Ο 

παρακρατηθείς φόρος αποστέλλεται, όπως αυτός παρακρατήθηκε και αποδόθηκε πριν την επιστροφή, 

καθόσον αυτός συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2020 (σχετ. έγγραφο Δ12 Α 1099005 ΕΞ 3.7.2014). 

  

Στην περίπτωση που η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων αφορά τα φορολογικά έτη 2019 και 

προηγούμενα, δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο για τις περιπτώσεις αυτές αλλά χορηγούνται νέες 
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βεβαιώσεις σε έντυπη μορφή για τα έτη αυτά, οι οποίες αποτυπώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω την 

επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Από τις τελευταίες αυτές περιπτώσεις εξαιρείται η 

επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων μέσω ΗΔΙΚΑ που αφορούν τα 

φορολογικά έτη 2017, 2018 και 2019 για τα οποία αποστέλλεται διορθωμένο ηλεκτρονικό αρχείο. 

  

29. Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις αμοιβές που εντάσσονται 

στην περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 συμπληρώνοντας τον κωδικό 1 του Πίνακα 

κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

  

30. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης οι οποίοι προμηθεύονται βιβλία από συγγραφείς δημοσίους ή ιδιωτικούς 

υπαλλήλους (μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη 

συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής), αποστέλλουν τις αμοιβές που προέρχονται από την πώληση 

βιβλίων και τις οποίες καταβάλουν στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα συμπληρώνοντας τον κωδικό 6 του 

Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την 

καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, οι φορείς γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να 

παρακρατούν φόρο με συντελεστή 4% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ββ' της παρ. 2 του άρθρου 64 

του ν. 4172/2013. 

  

Επισημαίνεται ότι για τις αμοιβές με τίτλο κτήσης που αποτελούν για τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη εργασιών και οι οποίες αποστέλλονται με τον 

κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι υπόχρεοι υποβολής 

ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις ασφαλιστικές 

κρατήσεις ΕΦΚΑ που επιβλήθηκαν για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές. 

  

31. Για την εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του 

άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και όσον αφορά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου της περίπτωσης 

αυτής, κατά την κωδικοποίηση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο κωδικός 2 

συμπληρώνεται από τον κύριο του έργου ενώ ο κωδικός 14 συμπληρώνεται από τον αρχικό ανάδοχο. 

  

Ο αρχικός ανάδοχος καταχωρεί το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και τον φόρο που παρακρατήθηκε από 

τον κύριο του έργου και ο οποίος συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας 

ή κοινοπραξίας βάσει βεβαιώσεων που χορηγεί σε αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις. 

Στη συνέχεια, ο αρχικός ανάδοχος (νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα) θα πρέπει να διαγράψει κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του τον 

ως άνω παρακρατηθέντα από τον κύριο του έργου φόρο από τους αντίστοιχους κωδικούς των 

παρακρατηθέντων φόρων. 

  

32. Στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα ο κωδικός 15 αφορά 

ακαθάριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία 

καταβάλλονται στο έτος 2020 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε προηγούμενα έτη. Σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1178/2017 εγκύκλιο, τα εισοδήματα που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν στα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 φορολογούνται στα έτη αυτά και 

συνεπώς υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τους δικαιούχους στα έτη αυτά. Οι 

τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μόνο για τα έτη αυτά και όχι για προγενέστερα, καθόσον τα εν 

λόγω εισοδήματα των ιατρών του ΕΣΥ που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2020 και αφορούν 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα οικονομικά έτη 2014 και προηγούμενα (χρήσεις ετών 2013 και 

προηγούμενες) φορολογούνται συνολικά στο έτος είσπραξης ήτοι στο φορολογικό έτος 2020. Οι εν λόγω 

αμοιβές που φορολογούνται στο φορολογικό έτος 2020 αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του αρχείου 

εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος 20% που παρακρατείται επί του συνόλου των 

ακαθαρίστων αμοιβών που καταβάλλονται, ανεξάρτητα από τα οικονομικά ή φορολογικά έτη που 

παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες των ιατρών του ΕΣΥ, εκπίπτει από τον φόρο που αναλογεί στο 

εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ιατροί κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή 

έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, ήτοι στο φορολογικό έτος 2020. 
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33. Ο κωδικός 16 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφορά αμοιβές 

που καταβάλει ο ΕΦΚΑ σε δικαιούχους εξαιτίας της συμμετοχής τους σε επιτροπές - συνεδριάσεις του 

ΕΦΚΑ και οι οποίες βάσει της υπό στοιχεία Φ10042/οικ.13567/329/08.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται. 

  

34. Ο νέος κωδικός 17 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφορά το 

επίδομα κατάρτισης που καταβάλλεται σε καταρτιζόμενους, μέσω ειδικού προγράμματος τηλεκατάρτισης, 

επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19, το οποίο, βάσει του άρθρου 2 της απόφασης 350/2020 

είναι αφορολόγητο και τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη 

εργασία στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 οι οποίες, 

μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και 

της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013). Μεταξύ άλλων, με τον κωδικό αυτό 

αποστέλλεται και η αποζημίωση ειδικού σκοπού που χορηγήθηκε σε δικαιούχους που αναφέρονται στην 

παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του 

πολιτισμού, ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί). 

  

35. Με τον νέο κωδικό 18 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

αποστέλλονται αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στα πλαίσια 

αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι 

αφορολόγητες και απαλλασσόμενες του φόρου και δεν επιβάλλεται σε αυτές η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται: 

  

- οι οικονομικές ενισχύσεις της παρ. 1 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (κυρωθείσα με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020) που χορηγήθηκαν σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, 

ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και οι οποίες δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, 

  

- αμοιβή ιδιωτών ιατρών, με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, που συνεργάζονται με δημόσια 

νοσοκομεία της παρ. 1 του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 ΠΝΠ (κυρωθείσα με το άρθρο 1 

του ν. 4690/2020) και η οποία δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε 

παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, 

  

- η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε σε δικαιούχους που αναφέρονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 66 του ν. 4756/2020 και η οποία δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, 

οικογενειακό εισόδημα. 

  

Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται και τα ποσά της αποζημίωσης που καταβλήθηκαν δυνάμει της υπ'αρ. 

8825/12.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β' 2270) σε ασκούντες 

επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 

αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου 

μετάδοσης του COVID-19. Τα ποσά αυτά, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητα και δεν υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 

4172/2013) [άρθρο 36 ν. 4753/2020]. 

  

36. Όσον αφορά στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου ο φορολογούμενος καταβάλλει από μόνος 

του τα ασφάλιστρα, το εισόδημα που προκύπτει είναι μόνο το ποσό που αναλογεί στην υπεραπόδοση των 

μαθηματικών αποθεματικών, το οποίο αποτελεί μέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 

36 του ν. 4172/2013 (σχετ. η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος). Για το ποσό αυτό υπάρχει 

υποχρέωση παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 62 και της 

περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, του οποίου το ποσοστό ανέρχεται σε 5% για τα 

εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020. Συνεπώς, τα ποσά αυτά αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του 

αρχείου εισοδήματος από μερίσματα -τόκους - δικαιώματα. 

  

37. Ο χρόνος απόκτησης των μερισμάτων είναι αυτός που προβλέπεται στην ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιο και 

συνεπώς στα εισοδήματα από μερίσματα με τον κωδικό 1 του Παραρτήματος 3 - Μερίσματα (προ φόρου) 
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ν.π. και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία - δεν 

περιλαμβάνονται τα προμερίσματα Α.Ε., καθώς και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ, καθόσον αυτά 

αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2021. 

  

38. Στα μερίσματα με τον κωδικό 1 αναγράφονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή 

στα μέλη Δ.Σ., διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της 

νομικής οντότητας (ΠΟΛ 1042/2015 εγκύκλιο). 

  

39. Στα μερίσματα με τον κωδικό 2 - Μερίσματα ν.π. και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών με απλογραφικά βιβλία- δεν συμπληρώνεται φόρος, διότι δεν παρακρατείται, αφού 

τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι 

φυσικό πρόσωπο. 

  

40. Στα εισοδήματα από τόκους με τον κωδικό 3 αποστέλλονται τόκοι (προ φόρου) λοιπών φορέων, όπως 

ενδεικτικά είναι οι τόκοι ιδιωτικού δανεισμού, τόκοι από δικαστικές αποφάσεις, τόκοι των εφάπαξ 

χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το λογαριασμό νεότητας του Ο.Τ.Ε Α.Ε. Αντίθετα, δεν 

αποστέλλονται οι τόκοι που υπάγονται σε φόρο και αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος σε εφαρμογή της ΠΟΛ.1033/2014 και είναι οι εξής: πιστωτικοί και χρεωστικοί τόκοι καταθέσεων, 

repos, καθώς και τόκοι τίτλων αλλοδαπής προέλευσης. 

  

41. Ο κωδικός 5, που αφορά σε μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (π.χ. μερίσματα από ημεδαπές 

πλοιοκτήτριες εταιρίες που δεν φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 4607/2019, μερίσματα από 

αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες που δεν φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 4607/2019 τα οποία 

καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους. Επίσης 

μερίσματα από ημεδαπές ναυλώτριες γυμνού πλοίου και από μισθώτριες πλοίου με χρηματοδοτική 

μίσθωση καθώς και μερίσματα από αλλοδαπές ναυλώτριες γυμνού πλοίου και από μισθώτριες πλοίου με 

χρηματοδοτική μίσθωση τα οποία καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που 

διαχειρίζονται τα πλοία τους), συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο. 

  

42. O κωδικός 6 αφορά τόκους που απαλλάσσονται του φόρου, και συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος 

είναι φυσικό πρόσωπο. Στα εισοδήματα με τον κωδικό αυτό δεν αποστέλλονται οι τόκοι ομολόγων και 

εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που είναι απαλλασσόμενοι του φόρου για φυσικά πρόσωπα 

και αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της ΠΟΛ.1033/2014. 

  

43. Στα μερίσματα με τον κωδικό 7 - Μερίσματα (προ φόρου) ν.π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε 

αλλοδαπά Χρηματιστήρια, αναγράφονται τα μερίσματα των μετοχών που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά 

χρηματιστήρια και καταβάλλονται σε ημεδαπά φυσικά πρόσωπα. 

  

Το ηλεκτρονικό αρχείο με τα εισοδήματα αυτά υποβάλλεται από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό 

Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΑTHEXCSD), εφόσον πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους 

τίτλους που τηρούνται ή παρακολουθούνται στον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων Επενδυτή στο Σύστημα 

Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ενώ εφόσον πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που 

τηρούνται ή παρακολουθούνται σε Λογαριασμούς Χειριστή για λογαριασμό πελατών του Χειριστή με 

Μερίδα Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, καθώς επίσης αν πρόκειται για μερίσματα αλλοδαπών 

τίτλων των οποίων η διαχείριση γίνεται εκτός του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το ηλεκτρονικό αρχείο 

υποβάλλεται από τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά ιδρύματα που 

παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής. 

  

Στο πεδίο «Φόρος που παρακρατήθηκε» συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε στην 

αλλοδαπή, προκειμένου να αναγραφεί στην φορολογική δήλωση του δικαιούχου και να πιστωθεί από τον 

φόρο εισοδήματος που προκύπτει για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των οριζομένων 

στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και των διατάξεων του άρθρου 9 του ΚΦΕ. 

  

44. Στα μερίσματα με τον κωδικό 8 αποστέλλονται τα μερίσματα μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 

τουλάχιστον 3% ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν αμοιβές λόγω συμμετοχής τους στο Δ.Σ. Αφορά ποσά που 
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διανέμονται από τα κέρδη μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Ανωνύμων Εταιρειών σε μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου τους, με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3% και όχι μερίσματα άλλης μορφής 

ν.π. (π.χ. ΕΠΕ-ΙΚΕ) για τα οποία γίνεται η χρήση του κωδικού 1 του ίδιου αρχείου. Τα μερίσματα αυτά δεν 

θα σταλούν και με τον κωδικό 1 του ίδιου αρχείου. Ειδικά τα μερίσματα μετόχων Α.Ε. με ποσοστό 

συμμετοχής μικρότερο του 3% που είναι και μέλη Δ.Σ. αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του Πίνακα 

κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. 

  

45. Με τον κωδικό 9 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, 

αποστέλλονται οι αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο, προέρχονται από 

τα κέρδη της εταιρίας, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και συνιστούν εισόδημα από μερίσματα 

(ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος). 

  

46. Με τον κωδικό 10 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, 

αποστέλλονται τα μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών στα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4607/2019 είτε απαλλάσσονται φόρου και εισφοράς είτε καταβάλλεται για αυτά οικειοθελής παροχή, με 

συντελεστή 10% με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου από κάθε φόρο καθώς 

και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 μέσω της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται επίσης και τα μερίσματα αλλοδαπών πλοιοκτητριών 

εταιριών που φορολογούνται ως άνω με τις διατάξεις του ν. 4607/2019 και που καταβάλλονται από γραφεία 

του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους. 

  

47. Με τον κωδικό 11 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, 

αποστέλλονται τα μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρίες της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 43 

του ν. 4111/2013 καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) που οι ημεδαπές εταιρείες του 

άρθρου 25 του ν. 27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους. Οι 

δικαιούχοι των εισοδημάτων αυτών αποδίδουν οι ίδιοι συνολικό ποσό φόρου με συντελεστή 10% με 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου από κάθε φόρο καθώς και από την ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013). 

 

48. Για τις ανάγκες προσδιορισμού φόρου εισοδήματος δεν υπάρχουν κρατήσεις από τα εισοδήματα του 

παραρτήματος 3 (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), καθόσον με τις διατάξεις του ΚΦΕ, δεν προβλέπονται 

ποσά που εκπίπτουν από τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας και οι ακαθάριστες αποδοχές ταυτίζονται με 

τις καθαρές. Η παρακράτηση φόρου στους τόκους γίνεται επί του ποσού των τόκων μόνο, μη 

συνυπολογιζομένου του τυχόν επιβαλλόμενου χαρτοσήμου. Στα εισοδήματα αυτά δεν παρακρατείται ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης. 

 

49. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα 

σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν 

μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους 

υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013. 

  

50. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα 

σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου, δεν 

απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013. Η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από 

τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου δεν απαιτείται επίσης για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν 

μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και τόκους για τα οποία με την παρακράτηση του 

φόρου επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου ημεδαπού νομικού προσώπου ή 

νομικής οντότητας. 

  

51. Δεν απαιτείται επίσης η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων για τα κεφαλαιακά κέρδη που 

προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του 
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προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή της 

1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β'3995), καθόσον τα κέρδη αυτά 

απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος καθώς και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και περαιτέρω δεν 

αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ.1106/2018 εγκύκλιος). 

  

52. Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αμοιβές με τους κωδικούς 38, 40, 47, 48, 50, 51, 54, 61,62, 63, 64 

του αρχείου των μισθωτών και με τον κωδικό 5 του αρχείου των μερισμάτων, στη στήλη «Διάταξη νόμου με 

την οποία χορηγήθηκαν τα ποσά» θα αναγράφεται υποχρεωτικά η διάταξη και ο νόμος με βάση τον οποίο 

χορηγήθηκαν τα ποσά. 

  

Άρθρο 7 

Ημερομηνία υποβολής 

  

1. Για το φορολογικό έτος 2020 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29/3/2021. Ειδικά για τις 

περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με 

απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων. 

  

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και 

επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με 

αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης. 

  

3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους 

υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). 

 

Άρθρο 8 

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής 

 

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων ως αποδεικτικά υποβολής εμφανίζονται και 

εκτυπώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω: 

 

1. Το φορολογικό έτος. 

 

2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης TAXISnet. 

 

3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δηλούντος. 

 

4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, αμοιβών και εισοδημάτων. 

 

5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών. 

 

6. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων. 

 

7. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ν. 

4172/2013 προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

 

8. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

α. Κώδικας εγγραφής MONO ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), 

(μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). 

 

β. Το αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή^Ρ). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το 

δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό 

είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (RECORD) ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

    ΑΠΟ ΕΩΣ 
 

  

1.1 Τύπος εγγραφής (Record) 1 1 9 0 

1.2 Όνομα αρχείου 2 9 Χ(8) JL10 

1.3 Ημερομηνία δημιουργίας 10 17 9(8) YYYYMMDD 

1.4 Αρ. κύκλου τρεξίματος 18 21 9(4) 2020για τη χρήση 2020 

1.5 Πλήρωση (FILLER) 22 148 Χ(127)   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

    ΑΠΟ ΕΩΣ 
 

  

2.1 Τύπος εγγραφής (Record) 1 1 9 1 

2.2 Έτος 2 5 9(4) 2020για τη χρήση 2020 

2.3 Επωνυμία ή Ονοματ/μο 
 

  α. Επώνυμο 6 23 Χ(18)   

  β. Όνομα 24 32 Χ(9)   

  γ. Πατρώνυμο 33 35 Χ(3)   

2.4 
Ένδειξη επωνυμίας ή 

Ονοματεπώνυμο 
36 36 X 

(επωνυμία=0, 

ονοματεπώνυμο=1) 

2.5 Α.Φ.Μ. 37 45 Χ(9)   

2.6 Αντικείμενο δραστηριότητας Επιχείρησης 46 61 Χ(16)   

Διεύθυνση 

2.7 Πόλη 62 71 Χ(10)   

2.8 Οδός 72 87 Χ(16)   

2.9 Αριθμός 88 92 Χ(5)   

2.10 ΤΑΧΥΚΩΔ 93 97 9(5)   

2.11 Πλήρωση (FILLER) 98 148 Χ(51)   
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ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΙΜΕΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

    ΑΠΟ ΕΩΣ 
 

  

3.1 
Τύπος εγγραφής (Record) 
(κωδικός) 

1 1 9 2 

3.2 Σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών 2 17 9(14)V99 ** 

3.3 Σύνολο κρατήσεων 18 33 9(14)V99 ** 

3.4 Σύνολο καθαρών αποδοχών 34 49 9(14)V99 ** 

3.5 Πλήρωση (FILLER) 50 64 9(13)V99 ** 

3.6 Σύνολο παρακρατηθέντος φόρου 65 79 9(13)V99 ** 

3.7 
Σύνολο Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθρου 
43Α του ν.4172/2013 

80 94 9(13)V99 ** 

3.8 Σύνολο Χαρτοσήμου 95 108 9(12)V99 ** 

3.9 Σύνολο ΟΓ Α Χαρτοσήμου 109 121 9(11)V99 ** 

3.10 Πλήρωση (FILLER) 122 148 X(27) ** 

 
** ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό 
μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). 
 
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά 
στο δεκαδικό μέρος. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

    ΑΠΟ ΕΩΣ 
 

  

4.1 
Τύπος εγγραφής (Record) 
(κωδικός) 

1 1 9 3 

4.2 Α.Φ.Μ. 2 10 Χ(9)   

4.3 Πλήρωση (FILLER) 11 11 X   

4.4 Επώνυμο 12 29 Χ(18)   

4.5 Όνομα 30 38 Χ(9)   

4.6 Πατρώνυμο 39 41 Χ(3)   

4.7 AMKA 42 52 Χ(11)   

4.8 Αριθμός Τέκνων 53 54 99   

  Ποσά   

4.9 Είδος αποδοχών 55 56 99 Βλέπε σχετικό πίνακα 

4.10 Ακαθάριστες αποδοχές 57 67 9(9)V99 ** 

4.11 Κρατήσεις (εκτός φόρου) 68 77 9(8)V99 ** 

4.12 Καθαρές αποδοχές 78 88 9(9)V99 ** 

4.13 Πλήρωση (FILLER) 89 98 9(8)V99 ** 

4.14 
Φόρος που 
παρακρατήθηκε 

99 108 9(8)V99 ** 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4.15 
Ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης άρθρου 
43Α του ν.4172/2013 

109 118 9(8)V99 ** 

4.16 Χαρτόσημο 119 127 9(7)V99 ** 

4.17 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 128 135 9(6)V99 ** 

4.18 Έτος αναφοράς 136 139 9(4) 

Αφορά αναδρομικές αποδοχές οι 
οποίες καταβλήθηκαν το 2020και θα δηλωθούν 
από το φορολογούμενο με τροποποιητικές 
δηλώσεις στο έτος που ανάγονται. 

4.19 
Διάταξη νόμου βάσει της 
οποίας χορηγούνται τα 
ποσά 

140 148 X(9) 
χχχχ/ζζζζ 
Όπου ΧΧΧΧ αναγράφεται το άρθρο και όπου 
ΖΖΖΖ ο νόμος 

 
Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό 
μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). 
 
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά 
στο δεκαδικό μέρος 
  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Είδος αποδοχών 

1 Τακτικές αποδοχές 

2 
Πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές 
αποδοχές) 

3 Λοιπά αποδοχών 

4 
Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα 
σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ 

5 Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών. 

6 Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται 

7 Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται 

8 Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία 

9 Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία 

10 
Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες 
(δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές) 

11 
Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν 
εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές) 

12 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού 

13 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού 

14 Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο 

15 Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013 

16 
Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος 
και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες 

17 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Είδος αποδοχών 

18 
Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%) 

19 
Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%) 

20 
Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται 
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν). 

21 
Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα 
έτη που αφορούν) 

22 
Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά 
αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)(υποβάλλεται 
Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

23 Κύρια σύνταξη 

24 Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές 

25 Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές 

26 Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές 

27 ΕΚΑΣ 

28 
Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις 
εκατό (80%) 

29 
Συντάξεις που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) 

30 
Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται 
Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

31 
Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική 
δήλωση στα έτη που αφορούν) 

32 
Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές 
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

33 
Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση 
στα έτη που αφορούν) 

34 Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

35 
Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 
ογδόντα τοις εκατό (80%) 
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

36 
Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%) 
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

37 
Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε 
το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2020 

38 Ποσά της παρ.1 του αρ. 14 περ. στ' του ν.4172/2013 ( εφάπαξ) 

39 Επίδομα παιδιού 

40 Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους 

41 Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων 

42 Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Είδος αποδοχών 

43 Άσφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων 

44 
Σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων 
πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν 
βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους. 

45 Εκλογική αποζημίωση (αρθ. 108 του Π.Δ. 26/2012) 

46 Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ,ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,ΓΕΝΕ 

47 Εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα 

48 Εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους 

49 
Συντάξεις που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία 
φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή 

50 
Αναδρομικά εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου 
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

51 
Αναδρομικά εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους 
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

52 

Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες 
θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που 
υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους. 
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

53 
Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο 
αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή (υποβάλλεται 
Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

54 
Αναδρομικά εξωίδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε 
αναπήρους(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

55 
Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ (υποβάλλεται Τροποποιητική 
δήλωση στα έτη που αφορούν) 

56 
Αμοιβές εργαζομένων, υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια 
κ.λπ., έως 150 ημερομίσθια ανά έτος. 

57 
Αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται 
περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓ Α 

58 
Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(περ. θ παρ. 3 αρ. 12 ν 4172/2013) 

59 Κοινωνικό Μέρισμα 

60 
Επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια 
δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλονται σε ανέργους (παρ.5 αρ. 30 ν.4144/2013) 

61 Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα 

62 Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους 

63 
Αναδρομικά επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου (υποβάλλεται 
Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

64 
Αναδρομικά επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται 
Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

65 
Αναδρομικά επιδόματος παιδιού 
(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν) 

75 
Ποσά της παρ.1 του αρ.14 περ.γ' (επίδομα αλλοδαπής) και άλλα ποσά που δεν μειώνουν την 
ετήσια δαπάνη 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Είδος αποδοχών 

76 
Προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και σε 
ανασφάλιστους υπερήλικες (αρ. 18 ν. 4756/2020) 

77 Έκτακτη αποζημίωση της παρ.1 άρθ.33 ν.4690/2020 

78 
Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και εξαιτίας των συνεπειών άλλων 
καταστροφών 

 
Παρατήρηση: 
 
Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν 
κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
α. Κώδικας εγγραφής MONO ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), 
(μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). 
 
β. Το αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή^^). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το 
δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό 
είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος. 
 

  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Κωδικός 
Συντ/ής παρ/σης 
φόρου (%) 

Είδος αμοιβών 

1. 20 

Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 1 του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και για αμοιβές δικηγόρων, πέραν της ελάχιστης, που 
αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των 
δικηγορικών συλλόγων 

2. 3 Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 2 του ν.4172/2013 

3. 1 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση αα' του ν.4172/2013 

4. 4 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση ββ' του ν.4172/2013 

5. 8 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση γγ' του ν.4172/2013 

6. 20 

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσομένων, μη 
υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ενδεικτικά ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές 
σεμιναρίων), συγγραφείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (μη υπόχρεοι σε 
τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη 
συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής προς τους φορείς γενικής 
κυβέρνησης) 

7. 15 
Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους 
δικηγορικούς συλλόγους (άρθρο 69§5 περ. α του ν.4172/2013) 

8. 15 
Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους 
δικηγορικούς συλλόγους. (άρθρο 69§5 περ. γ του ν.4172/2013) 

9. 0 
Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια(π.χ.  μεταβιβάσεις ακινήτων) που 
αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών 
συλλόγων. 

10. 0 
Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 και των 150 € της 
παραγράφου 2 του άρθρου 64 §8 ν.4172/2013 

11. 0 Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε. 

12. 0 Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών 

13. 0 
Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και 
καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων 
(υποβάλλεται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων) 

14. 3 
Άρθρο 64§1 περ. δ’ εδάφιο 4 και επόμενα του ν.4172/2013 αμοιβές από 
επιχειρηματική δραστηριότητα (υποβάλλεται αποκλειστικά από τον 
αρχικό ανάδοχο) 

15.   

Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2020 και αφορούν τα φορολογικά 
έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (υποβάλλεται τροποποιητική 
δήλωση για τα έτη αυτά) 

16. 20 
Εισόδημα από συμμετοχή σε επιτροπές - συνεδριάσεις ΕΦΚΑ που βάσει 
της 
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  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Κωδικός 
Συντ/ής παρ/σης 
φόρου (%) 

Είδος αμοιβών 

Φ.10042/οικ.13567/329/08-06-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται 

17.   

Επίδομα κατάρτισης που καταβάλλεται σε επιστήμονες πληττόμενους από 
τον COVID-19 και αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη 
έχοντες εξαρτημένη εργασία στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του 
κινδύνου διασποράς του COVID-19 

18.   

Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στα 
πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID 
και η αποζημίωση που καταβάλλεται σε ασκούντες επιχειρηματική 
δραστηριότητα εξαιτίας της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών 
προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του 
COVID-19 

 
Παρατήρηση: 
 
Εφόσον ο δικαιούχος έχει αμοιβές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα 
επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, 

ΤΟΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

α. Κώδικας εγγραφής MONO ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), 

(μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). 

 

β. Το αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή(ΖΡ). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το 

δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό 

είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος. 

 

  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Συντ/ής παρ/σης 

φόρου (%) 
Είδος 

1. 5 

Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ 

και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ) 

2. 0 
Μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι 

Φυσικά πρόσωπα) 

3. 15 

Τόκοι (προ φόρου) (πχ. τόκοι ιδιωτικού δανεισμού, τόκοι από δικαστικές 

αποφάσεις, τόκοι των εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από 

το λογαριασμό νεότητας του Ο.Τ.Ε Α.Ε ) εκτός τόκων που αποστέλλονται 

βάσει της ΠΟΛ.1033/2014 

4. 20 
Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα 

5. 0 

Μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα) 

πχ. μερίσματα από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες που δεν 

φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 4607/2019, μερίσματα από 

αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες που δεν φορολογούνται με τις διατάξεις 

του ν. 4607/2019 τα οποία καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του 

ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους. Επίσης μερίσματα από 

ημεδαπές ναυλώτριες γυμνού πλοίου και από μισθώτριες πλοίου με 

χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και μερίσματα από αλλοδαπές 

ναυλώτριες γυμνού πλοίου και από μισθώτριες πλοίου με χρηματοδοτική 

μίσθωση τα οποία καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του ν. 

27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους. 

6. 0 

Τόκοι που απαλλάσσονται του φόρου εκτός από τους τόκους ομολόγων 

Ελληνικού Δημοσίου και έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου που 

αποστέλλονται κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1033/2014 

7.   
Μερίσματα(προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε 

αλλοδαπά Χρηματιστήρια 

8. 5 

Μερίσματα(προ φόρου) μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής στο 

μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο ή ίσο του 3% ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής 

που είναι παράλληλα και μέλη του Δ.Σ. 

9. 5 
Αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και 

προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 56  /// www.solcrowe.gr 

  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Κωδικός 
Συντ/ής παρ/σης 

φόρου (%) 
Είδος 

10.   

Μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών που φορολογούνται με τις 

διατάξεις του ν.4607/2019, καθώς και μερίσματα αλλοδαπών πλοιοκτητριών 

εταιριών που φορολογούνται με τις διατάξεις του ν.4607/2019 και που 

καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του ν.27/1975 που 

διαχειρίζονται τα πλοία τους 

11.   

Μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρίες της περίπτωσης β' της 

παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, καθώς και έκτακτες 

αμοιβές και ποσοστά (bonus) που οι ημεδαπές εταιρίες του άρθρου 25 του 

ν.27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους 

τους 

 

 

Α.1052/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αθήνα, 11/03/2021 
  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
  
α) του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 (Α' 170), 
  
β) των παρ. 3, 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013, 
  
γ) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν, 
  
δ) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 (Α' 167), ε) των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 
43Α, 45, 59, 60, 61,62, 63, 64, 67 και 68 του ν. 4172/2013, 
  
στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (Β' 373) απόφασης του ΓΓΔΕ, της υπό στοιχεία ΠΟΛ 
1274/30.12.2015 (Β' 2919) απόφασης Αναπληρωτή ΓΓΔΕ, της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1025/21.2.2017 (Β' 618) 
απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1045/7.3.2018 (Β' 881) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, της 
υπό στοιχεία Α.1009/2019 (Β' 21) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, της υπό στοιχεία Α.1025/2020 (Β' 406) 
απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ και της υπό στοιχεία Α.1035/2021 (Β' 797) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως 
ισχύουν, 
  
 ζ) των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β' 763), ΠΟΛ 1132/25.6.2015 (Β' 1407), ΠΟΛ 1041/4.4.2016 (Β' 
926), ΠΟΛ 1096/4.7.2016 (Β' 2043) αποφάσεων ΓΓΔΕ, της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1034/7.3.2017 (Β' 759) 
απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, της υπό στοιχεία ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1068/12.4.2018 (Β' 1319) απόφασης Διοικητή 
ΑΑΔΕ, της υπό στοιχεία Α.1041/2019 (Β' 353) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ και της υπό στοιχεία Α.1070/2020 
(Β' 1267) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν, 
  
 η) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1033/28.1.2014 απόφασης ΓΓΔΕ (Β' 276), όπως ισχύει, 
  
 θ) των υπό στοιχεία Α.1099/2019 (Β' 949), Α.1100/2019 (Β' 951) και Α.1101/2019 (Β' 948) αποφάσεων 
Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν, 
  
 ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 (Β'4738) απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 
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 2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν. 
  
 3. Την υπ' αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
  
 4. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και 
παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις 
βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους 
καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα. 
  
 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: 
  
 Η περ. β' της παρ. 10 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1035/2021 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«β) Για τους κωδικούς αμοιβών του Παραρτήματος 2 της παρούσας που αφορούν το εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των παραπάνω στοιχείων της παρ. 1 
(ετήσιο αρχείο), από τους: 
  
i. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή 
προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, 
 
ii. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που υποβάλλουν προσωρινή δήλωση 
απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με συγκεντρωτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, 
 
iii. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει 
φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει. 
  
Οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές 
εγγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως 
ισχύει, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο). 
  
Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που, για το μήνα απόκτησής τους, υποχρεωτικά έπρεπε να 
υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
όπως ισχύει, και δεν υποβλήθηκαν, υποβάλλονται μόνο με δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) για το μήνα 
αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία αυτή απόφαση. Οι αμοιβές αυτές δεν υποβάλλονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.». 
  
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11/03/2021 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2051/2021 
Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ζ του ν. 
4172/2013 (Α' 167) όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.4710/2020 (Α' 142) 
 

Αθήνα, 09/03/ 2021  
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4710/2020 προστέθηκε άρθρο 71Ζ στο ν.4172/2013 (ΚΦΕ) με το 
οποίο δίδονται κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με 
τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (παρ. 5 άρθρου 71Ζ). Οι υπόψη διατάξεις καταλαμβάνουν τόσο τα φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 
παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα των περ. α', β', 
δ', ε' και στ' του άρθρου 45. 
 
Α. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών 
οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα (71Ζ παρ. 1 ΚΦΕ) 
 
2. Ειδικότερα με την παράγραφο 1 του άρθρου 71Ζ ορίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα 
ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 του άρθρου 29 μειώνεται κατά 
πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτή, αρχής 
γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την 
παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών. 
 
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εξάγεται αυτοτελές φορολογικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) 
παρακολουθώντας διακεκριμένα τα έσοδα και τις δαπάνες που αφορούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
Σε περιπτώσεις κοινών δαπανών μεταξύ του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή 
ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα και των λοιπών κλάδων, αυτές επιμερίζονται με βάση τα 
ακαθάριστα έσοδα κάθε κλάδου. 
 
3. Ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής θα εφαρμόζεται αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα 
στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά φορολογητέα κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη 
συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών όχι κατ' ανάγκη συνεχόμενων. Ως προς την 
εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 ΚΦΕ, και δεδομένου ότι αυτή εφαρμόζεται για το σύνολο 
του φορολογητέου εισοδήματος, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει το ποσό εισοδήματος εκάστου κλιμακίου να 
επιμερίζεται με βάση την αναλογία των κερδών του κλάδου της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και 
αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, που επωφελούνται του φορολογικού κινήτρου, σε 
σχέση με το σύνολο των κερδών της επιχείρησης. 
 
4. Αν προκύπτουν κέρδη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και υφίσταται μεταφερόμενη συμψηφιζόμενη 
ζημία άλλων κλάδων από προηγούμενα φορολογικά έτη, αυτή μεταφέρεται για να συμψηφιστεί μόνο με τα 
κέρδη των κλάδων αυτών, καθώς ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 71Ζ 
εφαρμόζεται μόνο για τον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα 
ηλεκτρικά οχήματα. Σε περίπτωση ζημιών του οικείου φορολογικού έτους η επιχείρηση οφείλει να 
τεκμηριώνει στα λογιστικά αρχεία τα οποία τηρεί ποιες φορολογικές ζημιές αντιστοιχούν στη δραστηριότητα 
παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, προκειμένου να 
συμψηφιστούν με κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή εντός της πενταετίας. Οι ζημίες εκάστου φορολογικού 
έτους από κλάδους της επιχείρησης εκτός πεδίου εφαρμογής του άρθρου 71Ζ μεταφέρονται για 
συμψηφισμό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27, μόνο με κέρδη των κλάδων αυτών. 
 
Μετά το πέρας των πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών, τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από την 
δραστηριότητα που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα 
ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και τυχόν ζημίες των λοιπών δραστηριοτήτων θα μεταφερθούν προς 
συμψηφισμό με τα συνολικά κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών με το χρονικό περιορισμό της 5ετίας 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΦΕ. 
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5. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: 
 
Παράδειγμα 1 
 
Έστω φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρεί δύο κλάδους ένας εκ των 
οποίων αφορά σε δραστηριότητα παραγωγής ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα (παρ. 1 του άρθρου 
71Ζ Κ.Φ.Ε.) και για το φορολογικό έτος 2020 και επόμενα παρουσιάζει κατ' έτος τα ακόλουθα ανά κλάδο 
φορολογικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες): 
  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΛΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 71Ζ 

2020 -15.000,00 -5.000,00 

2021 -5.000,00 10.000,00 

2022 5.000,00 10.000,00 

2023 20.000,00 10.000,00 

 
Ο χειρισμός των μεταφερόμενων ζημιών ανά κλάδο και συνολικά, καθώς και ο προσδιορισμός των 
κερδοφόρων ετών για τον υπολογισμό της πενταετίας για την οποία εφαρμόζεται ο μειωμένος φορολογικός 
συντελεστής, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
  

ΦΟΡΟΛ. 
ΕΤΟΣ 

  
ΑΛΛΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΚΛΑΔΟΣ 

71Ζ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2020 
Καθαρά Κέρδη ή Ζημιά του 
ιδίου φορολογικού έτους 

-15.000,00 -5.000,00   

2021 

Καθαρά Κέρδη ή Ζημιά του 
ιδίου φορολογικού έτους 

-5.000,00 10.000,00   

Ζημιές (κλάδου) 
προηγουμένων ετών 

-15.000,00 -5.000,00 
Συμψηφισμός με ζημίες του ιδίου 
κλάδου 

Φορολογητέα Κέρδη ή 
συσσωρευμένες ζημίες 
κλάδου 

-20.000,00 5.000,00 
1ο έτος για την συμπλήρωση των 
πέντε κερδοφόρων ετών του άρθρου 
71Ζ 

2022 

Καθαρά Κέρδη ή Ζημιά του 
ιδίου φορολογικού έτους 

5.000,00 10.000,00   

Ζημιές (κλάδου) 
προηγουμένων ετών 

-20.000,00 0,00 
Συμψηφισμός με ζημίες του ιδίου 
κλάδου 

Φορολογητέα Κέρδη ή 
συσσωρευμένες ζημίες 
κλάδου 

-15.000,00 10.000,00 
2ο έτος για την συμπλήρωση των 
πέντε κερδοφόρων ετών του άρθρου 
71Ζ 

2023 

Καθαρά Κέρδη ή Ζημιά του 
ιδίου φορολογικού έτους 

20.000,00 10.000,00   

Ζημιές (κλάδου) 
προηγουμένων ετών 

-15.000,00 0,00   

Φορολογητέα Κέρδη ή 
συσσωρευμένες ζημίες 
κλάδου 

5.000,00 10.000,00 
3ο έτος για την συμπλήρωση των 
πέντε κερδοφόρων ετών του άρθρου 
71Ζ 

 
6. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα αυτή (παρ. 1 άρθρου 71Ζ 
ΚΦΕ) φορολογούνται ανάλογα του ύψους αυτών, κλιμακωτά με συντελεστές 4%, 17%, 23%, 31% και 39%, 
δηλαδή με τους συντελεστές της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ μειωμένους κατά πέντε (5) 
μονάδες. 
 
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:  
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Παράδειγμα 2 
 
Έστω ότι με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου αυτού προκύπτουν 23.000 ευρώ κέρδη από ατομική 
επιχείρηση αμιγώς παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά 
οχήματα. Αυτά θα φορολογηθούν ως εξής: 
 
Τα πρώτα 10.000 ευρώ των κερδών θα φορολογηθούν με συντελεστή 4%, τα επόμενα 10.000 ευρώ με 
συντελεστή 17% και τα επόμενα 3.000 ευρώ με συντελεστή 23%. 
 
Συνολικά ο φόρος που οφείλεται είναι: 400+1700+690 = 2.790 ευρώ.  
 
Παράδειγμα 3 
 
Έστω ότι τα συνολικά κέρδη ατομικής επιχείρησης: ανέρχονται στο ύψος των 28.000 ευρώ τα οποία 
αναλύονται ως εξής: 
 
α) κέρδη κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων κλπ. 7.000 ευρώ και β) κέρδη λοιπών κλάδων 21.000 
ευρώ 
 
Με βάση τα ανωτέρω πρέπει να γίνει επιμερισμός (αναλογία) των κερδών του κλάδου της παραγωγής 
ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, που επωφελούνται του 
φορολογικού κινήτρου, σε σχέση με το σύνολο των κερδών της επιχείρησης ως εξής: 7.000 ευρώ / 28.000 
ευρώ = 0,25 
 
Κατόπιν τούτου η φορολόγηση των κερδών του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων κ.λπ. κατά 
κλιμάκιο της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 ΚΦΕ με την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών κατά 
5 μονάδες είναι η ακόλουθη:  
 
1ο κλιμάκιο: 10.000 Χ 0,25 = 2.500 ευρώ Χ 4% = 100 ευρώ  
2ο κλιμάκιο: 10.000 Χ 0,25 = 2.500 ευρώ Χ 17%= 425 ευρώ  
3ο κλιμάκιο: 8.000 Χ 0,25 = 2.000 ευρώ Χ 23% = 460 ευρώ  
Κατά συνέπεια, ο αναλογών φόρος κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών 
σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα διαμορφώνεται ως εξής: 100 + 425 + 460 = 985 ευρώ 
 
Περαιτέρω η φορολόγηση των κερδών των λοιπών κλάδων θα γίνει, ανά κλιμάκιο με τους συντελεστές της 
παρ. 1 του άρθρου 15 ΚΦΕ ως ακολούθως:  
 
1ο κλιμάκιο: 10.000 Χ 0,75 = 7.500 ευρώ Χ 9% = 675 ευρώ  
2ο κλιμάκιο: 10.000 Χ 0,75 = 7.500 ευρώ Χ 22% = 1.650 ευρώ  
3ο κλιμάκιο: 8.000 Χ 0,75 = 6.000 ευρώ Χ 28% = 1.680 ευρώ  
Κατά συνέπεια ο αναλογών φόρος των λοιπών κλάδων διαμορφώνεται ως εξής: 
675 + 1.650 + 1.680 = 4.005 ευρώ 
 
Τέλος, με βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω ο συνολικός αναλογών φόρος της επιχείρησης και από τους δύο 
κλάδους διαμορφώνεται ως εξής 985 ευρώ + 4.005 ευρώ = 4.990 ευρώ 
 
Β. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής 
ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα (71Ζ παρ. 2 ΚΦΕ) 
 
7. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και 
αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα των περ. α', β', δ', ε' και στ' του άρθρου 45, ο 
φορολογικός συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 58 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, 
εφόσον τα κέρδη αφορούν στην παραγωγή αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο 
οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά φορολογητέα κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη 
συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών. 
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8. Η ανωτέρω μείωση εφαρμόζεται μόνο στα κέρδη που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων 

και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα. Κατά συνέπεια σε περίπτωση που το νομικό 

πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει και άλλες δραστηριότητες για τα κέρδη από αυτές θα φορολογείται με το 

συντελεστή της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ. Για το σκοπό αυτό το νομικό πρόσωπο θα 

πρέπει να εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, παρακολουθώντας διακεκριμένα τα έσοδα και τις 

δαπάνες που αφορούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σε περιπτώσεις κοινών δαπανών μεταξύ του 

κλάδου παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα και των 

λοιπών κλάδων, αυτές επιμερίζονται ανάλογα. 

 

9. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 71Ζ ΚΦΕ ο μειωμένος συντελεστής θα 

εφαρμόζεται αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο προέκυψαν για πρώτη φορά 

φορολογητέα κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών 

ετών (όχι κατ' ανάγκη συνεχόμενων). 

 

10. Για τη συμπλήρωση των πέντε (5) φορολογικά κερδοφόρων ετών λαμβάνονται υπόψη τα φορολογικά 

έτη στα οποία προκύπτουν φορολογητέα κέρδη από δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και 

αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα. Κατά συνέπεια στη περίπτωση που το νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα εμφανίζει λογιστικές ζημίες αλλά μετά τη φορολογική αναμόρφωση 

προκύπτουν φορολογητέα κέρδη το έτος αυτό προσμετράται για τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετίας. 

 

Επισημαίνεται ότι, εάν σε κάποιο φορολογικό έτος πριν τη συμπλήρωση των πέντε κερδοφόρων, δεν 

προκύπτουν φορολογητέα κέρδη από την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών 

με τα ηλεκτρικά οχήματα (είτε λόγω ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων είτε για άλλο 

λόγο) αλλά πραγματοποιηθεί διανομή λογιστικών κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος 

εισοδήματος, τότε σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1014/2018 εγκύκλιό μας θα πρέπει να 

εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 ΚΦΕ επί των κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί 

φόρος εισοδήματος, με την εφαρμογή του συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 58 μειωμένου κατά πέντε (5) 

ποσοστιαίες μονάδες και ταυτόχρονα το έτος αυτό θα προσμετρηθεί για την συμπλήρωση των πέντε (5) 

κερδοφόρων φορολογικών ετών. 

 

11. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα διατηρεί και άλλους κλάδους, δεδομένου 

ότι ο λογαριασμός καθαρών κερδών από τον οποίο πραγματοποιείται διανομή δεν διακρίνεται σε 

συγκεκριμένα ποσά ανά πηγή εσόδου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διανομή μόνο από 

συγκεκριμένη πηγή εσόδων, θα πρέπει να γίνει επιμερισμός του ποσού των κερδών που διανέμονται για τα 

οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος σε εκείνα που προέρχονται από τον κλάδο παραγωγής 

ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα και σε εκείνα που 

προέρχονται από τους άλλους κλάδους κατ' ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην ΠΟΛ.1012/2017 

εγκύκλιό μας. Στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 58 μειωμένος κατά πέντε (5) 

ποσοστιαίες μονάδες θα εφαρμοστεί μόνο στα κέρδη που διανέμονται και αναλογούν στον κλάδο του 

άρθρου 71Ζ. 

 

12. Το νομικό πρόσωπο για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 27 του ΚΦΕ περί μεταφοράς ζημιών οφείλει 

να τεκμηριώνει στα λογιστικά αρχεία τα οποία τηρεί ποιες φορολογικές ζημίες αντιστοιχούν στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα προκειμένου να συμψηφισθούν με κέρδη από την δραστηριότητα αυτή. 

 

Μετά το πέρας των πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών, τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από την 

δραστηριότητα που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα 

ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και τυχόν ζημίες των λοιπών δραστηριοτήτων θα μεταφερθούν προς 

συμψηφισμό με τα συνολικά κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών με το χρονικό περιορισμό της 5ετίας 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΦΕ. 

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικό παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση εφαρμογής του μειωμένου 

συντελεστή κατά το χρονικό διάστημα πέντε (5) κερδοφόρων ετών. 
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Παράδειγμα 4 
 
Νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και 
αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα το οποίο εμφανίζει: 
 
1) Τα τρία πρώτα φορολογικά έτη φορολογικές ζημίες από τη δραστηριότητα αυτή και κέρδη από τις λοιπές 
δραστηριότητες, 
2) τα επόμενα δύο φορολογικά έτη (τέταρτο και πέμπτο) φορολογητέα κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή 
και φορολογητέα κέρδη από τις λοιπές δραστηριότητες, 
3) το έκτο φορολογικό έτος φορολογικές ζημίες από τη δραστηριότητα αυτή και φορολογητέα κέρδη από τις 
λοιπές δραστηριότητες 
4) τα τρία επόμενα φορολογικά έτη (έβδομο έως και ένατο) φορολογητέα κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή 
και φορολογητέα κέρδη από τις λοιπές δραστηριότητες και 
5) τα επόμενα φορολογικά έτη φορολογητέα κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή και φορολογητέα κέρδη από 
τις λοιπές δραστηριότητες. 
 
Η φορολογική αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου θα είναι η εξής: 
 
1) για τα τρία πρώτα φορολογικά έτη τα φορολογητέα κέρδη από τις λοιπές δραστηριότητες θα 
φορολογηθούν με το συντελεστή της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ και περαιτέρω θα 
παρακολουθούνται οι ζημίες που προκύπτουν από την δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων 
και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα κατ' έτος προκειμένου για τη μεταφορά τους προς 
συμψηφισμό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΦΕ, 
 
2) για το τέταρτο φορολογικό έτος τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν από την δραστηριότητα 
παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα και τα οποία 
απομένουν μετά τον συμψηφισμό των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών των προηγουμένων τριών 
φορολογικών ετών της δραστηριότητας αυτής, θα φορολογηθούν με το μειωμένο συντελεστή. Τα κέρδη 
από τις λοιπές δραστηριότητες θα φορολογηθούν με το συντελεστή της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 58 
του ΚΦΕ. Ομοίως και για το πέμπτο έτος, στο οποίο υπάρχουν μόνο κέρδη από όλες τις δραστηριότητες. 
 
3) για το έκτο φορολογικό έτος από την έναρξη της δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και 
αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα οι φορολογικές ζημίες έτους του κλάδου 71Ζ 
μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΦΕ, προκειμένου να συμψηφιστούν με μελλοντικά 
κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή. Τα κέρδη από τις λοιπές δραστηριότητες θα φορολογηθούν με το 
συντελεστή της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ, 
 
4) για το έβδομο έως και ένατο φορολογικό έτος από την έναρξη της εν λόγω δραστηριότητας: με την 
παραδοχή ότι οι ζημιές του έκτου έτους καλύπτονται από τα κέρδη του έβδομου έτους και απομένει 
υπόλοιπο κερδών του κλάδου 71Ζ ΚΦΕ, στο τέλος του ένατου έτους συμπληρώνονται πέντε κερδοφόρα 
φορολογικά έτη. Τα κέρδη των ετών αυτών (7ο, 8ο και 9ο) θα φορολογηθούν με το μειωμένο συντελεστή 
για τα κέρδη από τη δραστηριότητα του κλάδου 71Ζ. Τα κέρδη από τις λοιπές δραστηριότητες θα 
φορολογηθούν με το συντελεστή της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ, 
 
5) για τα επόμενα φορολογικά έτη το σύνολο των κερδών χωρίς διάκριση, ως προς την πηγή 
δραστηριότητας, θα φορολογηθούν με το συντελεστή της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ. 
 
Συνοπτικά η εικόνα της επιχείρησης για τα έτη αυτά θα έχει ως εξής: 
  

Φορολογικός 
έτος 

Φορολογικό 
αποτέλεσμα 
κλάδου 71Ζ 

Φορολογικό 
αποτέλεσμα λοιπών 

δραστηριοτήτων 
  

Φορολογικά 
έτη 1-3 

Ζημία Κέρδη 

Η ζημία του κλάδου 71Ζ παρακολουθείται 
ξεχωριστά προκειμένου να είναι δυνατός ο 
συμψηφισμός της (με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 27 ΚΦΕ) με κέρδη του ίδιου κλάδου 
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Φορολογικός 
έτος 

Φορολογικό 
αποτέλεσμα 
κλάδου 71Ζ 

Φορολογικό 
αποτέλεσμα λοιπών 

δραστηριοτήτων 
  

Φορολογικά 
έτη 4-5 

Κέρδη Κέρδη 
Κέρδη τα οποία υπερτερούν των 
μεταφερομένων φορολογικών ζημιών 

Φορολογικό 
έτος 6 

Ζημία Κέρδη 

Η ζημία του κλάδου 71 Ζ παρακολουθείται 
ξεχωριστά προκειμένου να είναι δυνατός ο 
συμψηφισμός της (με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 27 ΚΦΕ) με κέρδη του ίδιου κλάδου 

Φορολογικά 
έτη 7-9 

Κέρδη Κέρδη 
Κέρδη τα οποία υπερτερούν των 
μεταφερομένων φορολογικών ζημιών. 
Συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων ετών 

 
Γ. Φορολογικές Αποσβέσεις (71Ζ παρ. 3 ΚΦΕ) 
 
13. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 71Ζ του ΚΦΕ ορίζεται ότι 
κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα όσον αφορά στην εγκατάσταση και 
λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά 
οχήματα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: 
 
αα) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της 
υποπερ. ββ', προσαυξημένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
 
ββ) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του ν. 4308/2014 (Α' 251), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν, προσαυξημένες κατά δέκα τοις εκατό (10%). 
Η φορολογική απόσβεση του κόστους της επένδυσης, πλην των στοιχείων ενεργητικού της παρ. 3 του 
άρθρου 24 ΚΦΕ (στοιχεία ενεργητικού που δεν υπόκεινται σε απόσβεση), για τη δημιουργία μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα 
πραγματοποιείται ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας. 
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις αυτές της παρ. 3 του άρθρου 71Ζ ΚΦΕ εφαρμόζονται μόνο για τα πάγια 
στοιχεία του ενεργητικού και γενικά το κόστος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη 
λειτουργίας της μονάδας. Για σκοπούς εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 71Ζ ΚΦΕ ο χρόνος έναρξης 
λειτουργίας της μονάδας πιστοποιείται με την έκδοση ή τροποποίηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας 
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα Η/Ο που 
εγκαθίστανται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου από την αρμόδια κατά περίπτωση αδειοδοτούσα αρχή από αυτές που 
ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν.3982/2011 (Α'143), όπως αυτές ισχύουν, με 
βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 25 Α του ν.3982/2011 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.4710/2020. 
 
14. Η δαπάνη απόσβεσης προσαυξάνεται εξωλογιστικά κατά 15%, με εξαίρεση την περίπτωση που 
πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση κατά την έννοια του ν.4308/2014 (περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 71Ζ 
του ΚΦΕ), οπότε οι αποσβέσεις διενεργούνται από το μισθωτή και η δαπάνη απόσβεσης προσαυξάνεται 
εξωλογιστικά κατά 10%. Κατά τα λοιπά στην περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα έχουν εφαρμογή τα 
αναφερόμενα στην Ε.2080/2019 εγκύκλιό μας. 
 
15. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: 
 
Παράδειγμα 5 
 
Επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα έχει 
ιδιόκτητη ειδική βιομηχανική εγκατάσταση με αρχικό κόστος επένδυσης 1.200.000 ευρώ, 
 
Η επιχείρηση με αφετηρία το φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η έναρξη λειτουργίας της μονάδας και 
εντός τριών ετών ισόποσα θα διενεργήσει κάθε έτος απόσβεση ίση με 400.000 ευρώ. Επιπλέον κάθε ένα 
από τα τρία αυτά έτη θα εκπίπτει εξωλογιστικά ποσό ίσο με 60.000 ευρώ (400.000 Χ 15%). Στην 
περίπτωση που πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση η εν λόγω επιχείρηση ως μισθωτής θα διενεργήσει 
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τις ανωτέρω αποσβέσεις και επιπλέον για κάθε ένα από τα τρία έτη θα εκπίπτει εξωλογιστικά ποσό ίσο με 
40.000 ευρώ (400.000 Χ 10%). 
 
Δ. Προσαυξημένη έκπτωση εργοδοτικών εισφορών (71Ζ παρ. 4 ΚΦΕ) 
 
16. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 71Ζ ΚΦΕ ορίζεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 71Δ ΚΦΕ 
εφαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, που απασχολούνται σε μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα έως την έναρξη 
της παραγωγικής τους λειτουργίας, όπως αυτή πιστοποιείται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας της 
μονάδας από την αρμόδια αρχή. 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 71Δ του ΚΦΕ για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή 
ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα που εγκαθίστανται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την 
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα, οι εργοδοτικές εισφορές νέων 
θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 
προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το δεκατετραπλάσιο του κατώτατου μισθού 
άγαμου μισθωτού άνω των εικοσιπέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας. 
 
Σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 71Δ του ΚΦΕ το εν λόγω κίνητρο εφαρμόζεται για όλους τους 
εργαζομένους, ανεξαρτήτως ηλικίας, και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ.1 του 
άρθρου 71Δ. 
 
Ε. Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (71Ζ παρ. 6 ΚΦΕ) 
 
17. Η νομική βάση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά (Γενικός Απαλλακτικός 
Κανονισμός - Γ.Α.Κ.) σύμφωνα με τα όρια και τις εντάσεις ενίσχυσης αυτού δυνάμει της οποίας 
χορηγούνται τα κίνητρα του παρόντος, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης των κινήτρων, οι 
απαιτούμενες διαδικασίες αίτησης, αξιολόγησης, υπαγωγής, ελέγχου οι αρμόδιες Υπηρεσίες, οι 
υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η διαδικασία και οι 
προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των 
σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή των κινήτρων του παρόντος θα 
καθοριστούν με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των 
κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
ΣΤ. Χρόνος εφαρμογής 
 
18. Με βάση τις διατάξεις της παρ. 48 του άρθρου 72 του ΚΦΕ που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 
4710/2020, οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και εισοδήματα που 
αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2057/2021 
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, όπως 
προστέθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 4646/2019, αναφορικά με την απαλλαγή των νομικών 
προσώπων από τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής 
 

Αθήνα, 12/03/2021 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4646/2019 (Α' 201) προστέθηκε νέο άρθρο 48Α στον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) με τις διατάξεις του οποίου ορίζεται ότι απαλλάσσονται τα νομικά 

http://www.solae.gr/
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πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος από το φόρο εισοδήματος επί της υπεραξίας που προκύπτει από τη 
μεταβίβαση συμμετοχών εφόσον το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα I Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε., 
όπως ισχύει, και 
 
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της Ε.Ε., σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και 
δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ' εφαρμογήν όρων σύμβασης περί αποφυγής διπλής 
φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και  
 
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα I Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από 
τους φόρους αυτούς, και 
 
δ) το μεταβιβάζον νομικό πρόσωπο κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό 
(10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού κεφαλαίου ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου 
του νομικού προσώπου του οποίου οι τίτλοι συμμετοχής μεταβιβάζονται, και 
 
ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 
 
Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρεται στις υπόψη διατάξεις, πρέπει να 
πληρούνται σωρευτικά κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση τίτλων. 
 
2. Ως προς τη συμπλήρωση του χρόνου διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής επισημαίνεται 
ότι αφετηρία υπολογισμού είναι η ημερομηνία κατά την οποία αποκτάται (με οποιοδήποτε τρόπο) το 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10%. Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση μετασχηματισμού με τον 
οποίο επέρχεται οιονεί καθολική διαδοχή της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, δεν επηρεάζεται η αφετηρία 
του χρόνου διακράτησης (24 μήνες) του ελάχιστου ποσοστού κατοχής συμμετοχών, όπως είχε τεθεί για τη 
μετασχηματιζόμενη εταιρεία (βλ. και ΠΟΛ.1185/2018). 
 
3. Ως προς το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται διευκρινίζεται ότι στο Παράρτημα I 
Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε (Οδηγία Μητρικών - Θυγατρικών), στον πίνακα των εταιρειών που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εταιρείες του ελληνικού δικαίου που 
αποκαλούνται «ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), καθώς και άλλες εταιρείες που 
έχουν συσταθεί βάσει του ελληνικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην Ελλάδα». Επίσης, 
στο Μέρος Β' του ίδιου ως άνω Παραρτήματος, στον πίνακα φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο 
α περίπτωση iii, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα. 
 
Επομένως, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι 
μεταβιβάζονται μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής (εντός E.E.) και 
περαιτέρω, προκειμένου για νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, αυτά μπορεί να είναι, πέρα από τα ρητά 
κατονομαζόμενα στο Παράρτημα της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ (A.E. και Ε.Π.Ε.), οι IKE, καθώς και οι 
προσωπικές εταιρίες, οι οποίες πλέον υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην Ελλάδα. Άλλες οντότητες 
που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στο υπόψη Παράρτημα, όπως για παράδειγμα οι κοινοπραξίες και 
συνεταιρισμοί, τα οποία υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στην 
Ελλάδα, πλην όμως δεν χαρακτηρίζονται ως νομικά πρόσωπα με βάση την περ. γ' του άρθρου 2 του ν. 
4172/2013, αλλά ως νομική οντότητα, δεν εμπίπτουν στο άρθρο 48Α και ως εκ τούτου, η υπεραξία που 
αποκτούν οι συμμετέχοντες σ' αυτά από τη μεταβίβαση των τίτλων τους δεν απαλλάσσεται της φορολογίας 
εισοδήματος. 
 
4. Ομοίως, ως προς το μεταβιβάζον νομικό πρόσωπο, αυτό πρέπει να είναι, κατά ρητή διατύπωση τοπ 
νόμου, νομικό πρόσωπο κάτοικος Eλλάδος. Ως τέτοια νοούνται, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και πιο 
πάνω, τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 πρόσωπα, ήτοι επιχείρηση ή εταιρεία με 
νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα. 
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5. Ως μεταβίβαση τίτλων νοείται κάθε πράξη μεταβίβασης τίτλων, όπως είναι η πώληση, η εισφορά τίτλων 

για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας, η ανταλλαγή τίτλων, η μεταβίβαση τίτλων στο πλαίσιο και με 

τους όρους και προϋποθέσεις, ανά περίπτωση, των άρθρων 31 (μείωση κεφαλαίου) και 161 (διανομή 

μερίσματος) του ν. 4548/2018. Επισημαίνεται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις που προβλέπονται από τον ν. 

4548/2018, κρίσιμος χρόνος για την εξέταση των προϋποθέσεων του άρθρου 48Α και τη χορήγηση της 

απαλλαγής είναι ο χρόνος λήψης της σχετικής απόφασης για διανομή μερίσματος σε είδος ή επιστροφή 

κεφαλαίου σε είδος, από το αρμόδιο όργανο, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις. 

 

6. Με τις διατάξεις της περίπτ. α' της παραγράφου 18 του άρθρου 66 του ν.4646/2019 ορίζεται, ότι οι 

διατάξεις του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2020 και 

μετά. 

 

7. Ειδικά ως προς την ανταλλαγή τίτλων για την οποία τυγχάνουν εφαρμογής και οι διατάξεις του άρθρου 

53 ΚΦΕ διευκρινίζονται τα εξής: 

 

α) αν η ανταλλαγή τίτλων έχει λάβει χώρα πριν την 1η Ιουλίου 2020, τότε κατά την μεταβίβαση των μετοχών 

αυτών οποτεδήποτε, και μετά την 1η Ιουλίου 2020, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή αποκλειστικά οι 

διατάξεις του άρθρου 53 ΚΦΕ για το ποσό της υπεραξίας του οποίου η φορολόγηση αναβλήθηκε με βάση 

τις διατάξεις αυτές. Αν τυχόν έχει δημιουργηθεί και περαιτέρω υπεραξία, αυτή δύναται να τύχει απαλλαγής 

με βάση το άρθρο 48Α ΚΦΕ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού κατά το χρόνο της 

μεταβίβασης των μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την ανταλλαγή. 

 

β) αν η ανταλλαγή τίτλων για την οποία θα μπορούσε να έχει εφαρμογή το άρθρο 53 ΚΦΕ λάβει χώρα μετά 

την 1η Ιουλίου 2020, και κατά το χρόνο της ανταλλαγής πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 48Α 

ΚΦΕ, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων απαλλάσσεται με βάση τις 

διατάξεις αυτές και δεν εφαρμόζεται πλέον το άρθρο 53 ΚΦΕ για το νομικό πρόσωπο μέτοχο της 

αποκτώμενης εταιρείας.  

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που μεταβιβαστούν μεταγενέστερα τίτλοι που αποκτήθηκαν λόγω 

ανταλλαγής τίτλων βάσει του άρθρου 53 ΚΦΕ, για τους οποίους κατά το χρόνο της ανταλλαγής δεν 

πληρούντο οι προϋποθέσεις του άρθρου 48Α, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία της 

μεταβίβασης τίτλων απαλλάσσεται με βάση το άρθρο 48Α ΚΦΕ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου αυτού κατά το χρόνο μεταβίβασης, χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 53 ΚΦΕ για αυτό το νομικό 

πρόσωπο μέτοχο της αποκτώμενης εταιρείας. 

 

8. Όσον αφορά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από τη μεταβίβαση των ως άνω τίτλων έχουν 

εφαρμογή τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1032/2015 εγκύκλιό, καθώς και οι διατάξεις του ν. 4548/2018 που 

προβλέπουν τη σύνταξη έκθεσης αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, 

κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. 

 

9. Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση συμμετοχών το οποίο απαλλάσσεται της 

φορολογίας εισοδήματος με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, εφόσον αποκτάται από νομικά πρόσωπα 

που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού. Επισημαίνεται ότι το 

απαλλασσόμενο ποσό εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, ανεξάρτητα από την επάρκεια 

κερδών ή όχι, και ως εκ τούτου ο χειρισμός αυτός ακολουθείται και στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν ζημιογόνα αποτελέσματα. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 

το απαλλασσόμενο ποσό αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη για τον προσδιορισμό των φορολογητέων 

κερδών τους, δίχως να εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού. 

 

10. Αν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το ως άνω αποθεματικό ή μέρος αυτού δεν έχουν εφαρμογή, κατά 

ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 48Α, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 ΚΦΕ, 

δηλαδή αυτό δεν προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης συναθροιζόμενο με τα λοιπά κέρδη από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, σε περίπτωση διανομής του υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με 

συντελεστή 5%, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 63 ΚΦΕ, καθώς εμπίπτει στην 
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έννοια των μερισμάτων (διανεμομένων κερδών) με βάση τις διατάξεις των άρθρων 36 και 64 του ίδιου 

νόμου. 

 

11. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48Α ορίζεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων 

συμμετοχής κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις 

επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή. 

 

Το νόημα της παραγράφου αυτής είναι ότι εφόσον το εισόδημα (υπεραξία από μεταβίβαση) απαλλάσσεται 

της φορολογίας με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 48Α, τότε κάθε είδους δαπάνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί και συνδέονται με αυτή τη συμμετοχή, όπως, π.χ. συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι, 

αμοιβές τρίτων, κλπ., καθώς και τυχόν χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι δανείων για την απόκτηση των 

συμμετοχών), κλπ., δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους. Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις δαπανών που 

αναφέρονται πιο πάνω είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, καθόσον κάθε δαπάνη εξετάζεται ως 

ξεχωριστή περίπτωση από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής. 

Επίσης, επισημαίνεται ότι η διάταξη αυτή με την οποία περιορίζεται η δυνατότητα έκπτωσης δαπανών, ως 

εξαίρεση, ερμηνεύεται στενά και εφαρμόζεται μόνο στις δαπάνες που συνδέονται στενά με τη συμμετοχή 

αυτή. 

 

12. Με τις διατάξεις της περιπτ. β' της παρ.18 του άρθρου 66 του ν.4646/2019 ορίζεται, ότι οι ζημίες των 

νομικών προσώπων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, που προέρχονται από τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής της 

παραγράφου 1 του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, μπορούν να αναγνωριστούν προς έκπτωση μετά την 1.1.2020 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτιμηθεί μέχρι την 31.12.2019 και έχουν εγγραφεί στα βιβλία της 

εταιρείας ή αποτυπώνονται σε οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές. Η έκπτωση των 

ζημιών αυτών αναγνωρίζεται μόνο όταν οι ζημίες αυτές καταστούν οριστικές έως την 31.12.2022. Εάν οι 

ζημίες κατά τον χρόνο οριστικοποίησης είναι μικρότερες από τις ζημίες που αποτιμήθηκαν, αναγνωρίζεται 

το μικρότερο ποσό. Εάν οι οριστικές ζημίες είναι μεγαλύτερες, αναγνωρίζεται μόνο το ποσό που 

αποτιμήθηκε. 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την αναγνώριση της ζημίας από μεταβίβαση τίτλων, κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 48Α, πρέπει η μεταβίβαση των τίτλων να έχει λάβει χώρα από την 1.1.2020 έως την 

31.12.2022 (οριστική ζημία) και περαιτέρω οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι να υφίστανται κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2019 και επιπλέον να έχουν αποτιμηθεί την ίδια ημερομηνία (31.12.2019). 

 

Περαιτέρω, το ποσό ζημίας που αναγνωρίζεται φορολογικά (οριστικές) συνδέεται με το ύψος των ζημιών εξ 

αποτιμήσεως (31.12.2019), καθόσον στην περίπτωση που το ποσό αυτό (οριστικών ζημιών) είναι 

μεγαλύτερο αυτών εξ αποτιμήσεως τότε αυτές περιορίζονται μέχρι του ποσού των ζημιών εξ αποτιμήσεως. 

 

Για παράδειγμα, αν νομικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας μεταβιβάσει στις 20.9.2020 τίτλους ενός νομικού 

προσώπου στο οποίο συμμετέχει από τη μεταβίβαση των οποίων προκύψει ζημία ύψους 100.000 ευρώ, 

ενώ η ζημία εξ αποτιμήσεως (31.12.2019) από τους ίδιους τίτλους ανερχόταν στο ύψος των 80.000 ευρώ, 

στην περίπτωση αυτή το ποσό των αναγνωρίσιμων ζημιών περιορίζεται υποχρεωτικά στο ύψος των 80.000 

ευρώ.  

 

Αντίθετα, αν το ποσό των ζημιών που είχαν προκύψει την ίδια ημερομηνία ανερχόταν στο ύψος των 70.000 

ευρώ αυτές αναγνωρίζονται στο σύνολο τους. 

 

13. Τέλος, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση των σχετικών διατάξεων, οι διατάξεις του άρθρου 48Α 

δεν αφορούν τη ζημία που προκύπτει από την εκκαθάριση του νομικού προσώπου, αφού η εκκαθάριση δεν 

συνιστά μεταβίβαση των τίτλων συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην 

ΠΟΛ.1094/2016 εγκύκλιό μας, με την οποία διευκρινίσθηκε ότι κατά την εκκαθάριση εταιρείας (θυγατρικής) 

της οποίας τις μετοχές κατέχει άλλη εταιρεία (μητρική), η ζημία που προκύπτει από την αιτία αυτή εκπίπτει 

με τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2059/2021 
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 26, 27, 29, 30, 33, 37, 40, 41, 43, 44 και 45 του ν. 
4772/2021 (Α'17/5-2-2021) 
 

Αθήνα, 10/03/ 2021  
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 26, 27, 29, 30, 
33, 37, 40, 41, 43, 44 και 45 του ν. 4772/2021 («Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», Α'17/5-
2-2021), ως ακολούθως: 
 
1. Άρθρο 26 («Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων») 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4772/2021 προστίθεται παρ. 10 στο δεύτερο άρθρο της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α' 83), με την οποία ορίζεται ότι ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 ο μισθωτής 
επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα 
μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς 
λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων και του ποσοστού μείωσης της παραγράφου 8, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου της ίδιας 
ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Με τις αριθμ. Α.1025/2021 και Α.1040/2021 αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., προσδιορίσθηκαν οι πληγείσες 
επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. 
 
2. Άρθρο 27 («Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων - Τροποποίηση της παρ. 
42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020») 
 
Α. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.4772/2021 προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 
42 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α' 167), σύμφωνα με το οποίο δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται 
σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. το μίσθωμα που δεν 
εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες του έτους 2021 κατά τους οποίους ίσχυσε το μέτρο πλήρους 
απαλλαγής του μηνιαίου μισθώματος. 
 
Β. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.4772/2021 προστίθενται νέα εδάφια στο τέλος της περ. 
α' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020 (Α' 104), σύμφωνα με τα οποία, στους εκμισθωτές οι οποίοι 
κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα καταβάλλεται στον τραπεζικό 
λογαριασμό τους, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. και σε βάρος 
των πιστώσεων του ΑΛΕ 29106010158 του ΕΦ1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του 
Υπουργείου Οικονομικών», ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος των 
μηνών αυτών εφόσον πρόκειται για εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα και ποσό ίσο με το εξήντα τοις εκατό 
(60%), επί του συνολικού μισθώματος των μηνών αυτών εφόσον πρόκειται για εκμισθωτές νομικά 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της 
υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν 
εισπράττουν μίσθωμα. 
 
Επιπλέον, στην περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 και μετά τις λέξεις «πιστωτικά 
ιδρύματα» προστίθεται η φράση «μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε 
περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. Α' στην περίπτωση δικαιούχου νομικού 
προσώπου ή νομικής οντότητας», ώστε για το ποσό του εξήντα τοις εκατό (60%) επί του συνολικού 
μισθώματος των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 που καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό 
στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, πέραν του ότι δεν εμπίπτει σε καμία 
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κατηγορία εισοδήματος, να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. σε 
περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του. 
 
3. Άρθρο 29 («Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης 
παγίων δαπανών») 
 
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε 
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη 
μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες 
επιχειρήσεων. 
 
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 ορίζεται ότι η ως άνω ενίσχυση 
χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ειδικότερα το 
τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4772/2021 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία 
προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η 
επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις 
χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η 
διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη 
υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του 
παρόντος. 
 
Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 ορίζεται ότι η ενίσχυση με τη μορφή της 
«επιδότησης παγίων δαπανών» σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες 
επιχειρήσεων είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Τέλος, αν και 
δεν αναφέρεται στον πιο πάνω νόμο, ευνόητο ότι στην πιο πάνω «επιδότηση παγίων δαπανών» δεν 
επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. 
 
4. Άρθρο 30 («Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει 
του άρθρου 107(2) (β) ΣΛΕΕ») 
 
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.4772/2021 προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής 
ενίσχυσης, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» για την 
αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη, 
ποσού εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (120.000.000 €), σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 30 του 
νόμου. 
 
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 προβλέπεται, ότι το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της 
παρ. 1 που χορηγείται στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και 
ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν 
υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, μη εφαρμοζόμενης της παραγράφου 1 του άρθρου 
47 του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη 
φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 
πιστωτικά ιδρύματα. 
 
5. Άρθρο 33 («Χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις») 
 
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4772/2021 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

4172/2013 και ορίζεται συμπληρωματικά ότι κατ' εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις ως 

χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που 

εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να 
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θεωρείται και o χρόνος στον οποίο ανάγονται. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του 

κοινοποιούμενου νόμου οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 ισχύουν για τις αγροτικές ενισχύσεις και 

επιδοτήσεις που εισπράττονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η.1.2021 και μετά. 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 τροποποιείται η παρ. 50 του άρθρου 72 

του ν. 4172/2013 και ορίζεται συμπληρωματικά ότι για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την 

ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και 

επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020. 

 

6. Άρθρο 37 («Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού») 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4772/2021 προστίθεται παρ. 63 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 όπου 

ορίζεται ότι εξαιρετικά οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φορολογικών κατοίκων 

εξωτερικού που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 θεωρούνται εμπρόθεσμες. 

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υποβληθούν μετά την 26η 

Φεβρουαρίου 2021, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της 

πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Τυχόν πρόστιμα και τόκοι που έχουν επιβληθεί λόγω 

εκπρόθεσμης υποβολής για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την 28η Αυγούστου 2020 ακυρώνονται. Οι 

τόκοι ή τα πρόστιμα που τυχόν έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη 

Φορολογική Διοίκηση και στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται. Διευκρινίζεται ότι τα ως 

άνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της 

φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2020. 

 

7. Άρθρο 40 («Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 

4307/2014») 

 

Με την παράγραφο 1 τίθεται ερμηνευτική διάταξη αναφορικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του ν. 

4307/2014 (Α' 246), που ρυθμίζει τη διανομή στους πιστωτές του προϊόντος ρευστοποίησης του 

ενεργητικού υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης. Σύμφωνα με την ερμηνευτική διάταξη, κατά την αληθή 

έννοια της ανωτέρω παραγράφου, στις δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση, 

περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά τη θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής 

διαχείρισης, για την καταβολή οφειλομένων μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη 

ληφθείσας άδειας, καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας. 

 

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, η άσκηση ενδίκων 

μέσων και βοηθημάτων που πλήττει την ικανοποίηση των πιστωτών κατά παράβαση της ανωτέρω 

ερμηνευτικής διάταξης δεν αναστέλλει την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους, κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014. 

 

Τέλος, με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες 

ειδικής διαχείρισης, μέχρι και το αμετάκλητο του πίνακα κατάταξης καθισταμένων αυτοδικαίως άκυρων των 

μη αμετάκλητων πινάκων κατάταξης που αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούμενου 

αμελλητί του ειδικού διαχειριστή σε σύνταξη αναμορφωμένου πίνακα. 

 

8. Άρθρο 41 («Παραχώρηση ακινήτων στο σωματείο «ΝΕΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908» - Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης υπό όρους») 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα τυχόν βάρη ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που 

έχουν επιβληθεί σε βάρος των ακινήτων που περιγράφονται στο εδάφιο α', των οποίων παραχωρείται η 

χρήση, άνευ ανταλλάγματος, για την κάλυψη των αθλητικών σκοπών του σωματείου, όπως αυτοί 

αποτυπώνονται στο καταστατικό του, δεν αίρονται, αλλά αναστέλλονται, καθ' όσον διάστημα επιτελείται ο 

επιδιωκόμενος σκοπός. Κατά το διάστημα της αναστολής, αναστέλλεται, αντίστοιχα, και η διαδικασία 

είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση για τις οποίες έχουν επιβληθεί τα μέτρα 

αναγκαστικής εκτέλεσης. 
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9. Άρθρο 43 («Λήξη διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης») 
 
Με το άρθρο 43 προστέθηκε νέα παράγραφος 26 στο άρθρο 14α («Ειδική εκκαθάριση δημόσιων 
επιχειρήσεων») του ν. 3429/2005 (Α'314), η οποία ρυθμίζει τον τρόπο περάτωσης της διαδικασίας ειδικής 
εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων. 
 
Σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 26 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005, μετά την ικανοποίηση των 
αναγγελθέντων πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του ανωτέρω άρθρου, άλλως μετά την 
ολοκλήρωση της απόδοσης του πλειστηριάσματος κατά το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 24 και την 
περίπτωση β' της παραγράφου 25 και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, ο ειδικός εκκαθαριστής συγκαλεί 
τη γενική συνέλευση των μετόχων της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας, προκειμένου να εγκρίνει τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της ειδικής εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε 
δημοσιότητα. Εάν δεν επιτυγχάνεται απαρτία ούτε στην πρώτη συνεδρίαση ούτε στην επαναληπτική της, 
προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση, τότε λογίζεται ότι οι ως άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν κατά τους νόμιμους τύπους με σχετική απόφαση του ειδικού εκκαθαριστή. Ο 
ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει παράλληλα με το αίτημα δημοσίευσης των εγκεκριμένων οικονομικών 
καταστάσεων και σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για την άμεση διαγραφή 
της εταιρείας από τα μητρώα του, το οποίο οφείλει να προβεί στις εν λόγω ενέργειες εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την υποβολή του αιτήματος του Ειδικού Εκκαθαριστή. Κατόπιν τούτου, η διαδικασία της 
ειδικής εκκαθάρισης περατώνεται. 
 
Όλες οι εκκρεμείς δίκες, οιασδήποτε φύσης και οιουδήποτε βαθμού, που στρέφονται κατά της υπό ειδική 
εκκαθάριση εταιρείας, καταργούνται αυτοδικαίως με την περάτωση της ειδικής εκκαθάρισης, ενώ τυχόν 
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που αφορούν απαιτήσεις της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας έναντι τρίτων 
εκχωρούνται στο Ελληνικό Δημόσιο, οι δε απαιτήσεις είναι ακατάσχετες. Τα αρχεία της υπό ειδική 
εκκαθάριση εταιρείας παραδίδονται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, του οποίου 
αποτελούσε εποπτευόμενο φορέα. 
 
Τέλος, ορίζεται ότι μετά το πέρας της ειδικής εκκαθάρισης, ο πρώην ειδικός εκκαθαριστής δεν φέρει καμία 
άλλη υποχρέωση, αστικής, ποινικής, φορολογικής και εν γένει διοικητικής φύσης αναφορικά με την εταιρεία. 
 
10. Άρθρο 44 («Έκτακτη παράταση της διάρκειας διαδικασιών ειδικής διαχείρισης λόγω της 
αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει του ν. 4728/2020») 
 
Με το άρθρο 44 ορίζεται ότι για όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υπαχθεί κατά την 5η/2/2021 
(ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4772/2021 στο ΦΕΚ) σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 
(Α'246) και έχουν κινητή ή ακίνητη περιουσία σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που 
προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», για τις οποίες ανεστάλη από τις 29 
Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει 
του άρθρου 3 του ν. 4728/2020, Α'186 (σχετική η εγκύκλιος Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Ε.2212/29-12-2020), το ως 
άνω χρονικό διάστημα της αναστολής δεν συνυπολογίζεται στη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, ως αυτή 
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και σε κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που θα υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 μετά την 5η/2/2021. 
 
11. Άρθρο 45 («Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό 
της 30ης Οκτωβρίου 2020 -Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4753/2020») 
 
Με το άρθρο 45 τροποποιούνται οι διατάξεις του α' εδαφίου του άρθρου 43 του ν.4753/2020 (Α' 227) και 
ορίζεται ότι σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και νομικές οντότητες που έχουν κατοικία ή 
εγκατάσταση εντός των οριοθετημένων -δυνάμει των υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 
(Β' 5293) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./25594/Α325/2020 (Β' 5297) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων -περιοχών της 
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου που έχουν πληγεί από τον σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 
30ής Οκτωβρίου 2020, αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή 
ακίνητης περιουσίας τους για το χρονικό διάστημα από 18.11.2020 και έως τις 30.11.2021. 

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΙΙ. ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) 
 

Α.1034/2021 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας 

του ν. 27/1975. 
 

Αθήνα, 23/02/2021  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α' 34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

β) των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α' 170), 

γ) του άρθρου 14 του ν. 27/1975 (Α'77), 

δ) του άρθρου 122 του ν. 4446/2016 (Α' 240). 

 

2. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α' 121). 

 

3. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 

 

4. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 

 

5. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 

 

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 

του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41. 

 

7. Την υπ' αρ. 1 της 20.1.2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ' αρ. 

39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 

 

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738), όπως ισχύει. 

 

9. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης 

κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α' 77) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού 

δικτύου TAXISnet, καθώς και των υπόχρεων σε υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων στις περιπτώσεις 

μίσθωσης γυμνών πλοίων και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων της ίδιας κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α' 

77). 

 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),  
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αποφασίζουμε: 
 
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α'77), καθώς 
και η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου αυτού, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, παρατείνεται 
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021. 
 
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Α.1043/2021 
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης», της «Δήλωσης Covid» και της προθεσμίας αποδοχής των δηλώσεων αυτών 
από τους μισθωτές, όπως ορίζεται στο εδάφ. δεύτερο της παρ. 1 και στην παρ. 4 του 
άρθρου 11, αντίστοιχα της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579) 
 

Αθήνα, 01/03/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), 
όπως ισχύουν, 
β) του κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 
4389/2016 και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού (Α' 94), όπως 
ισχύουν, 
γ) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού Covid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 83) και ιδιαίτερα του δεύτερου άρθρου αυτής, όπως 
ισχύει και του άρθρου 26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών 
μισθώσεων κύριας κατοικίας, 
δ) του άρθρου 1 του ν. 4684/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (Α' 86) και του άρθρου 3 του ν. 4684/2020, όπως ισχύουν για τη μείωση μισθώματος για 
μισθώσεις ναυτικών και εξαρτημένων μελών - φοιτητών, 
ε) του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α' 104), 
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738), 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
2. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφ. πρώτου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α. 1139/2020 (Β' 
2269), Α. 1243/2020 (Β' 4914) και Α.1253/2020 (Β' 5180) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει. 
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4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». 
 
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),  
 
αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
 
1. Η προθεσμία του εδαφ. δευτέρου της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579) για την υποβολή της «Δήλωσης Covid» μηνός 
Ιανουάριου 2021 παρατείνεται μέχρι και την 10η Μαρτίου 2021. 
 
2. Η προθεσμία της παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου και απόφασης, περί αποδοχής της «Δήλωσης 
Covid» από τους μισθωτές, για τον μήνα Ιανουάριο 2021 παρατείνεται μέχρι και την 16η Μαρτίου 
2021. 
 
Άρθρο 2 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2049/2021 
Χρόνος παραγραφής μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) του δικαιώματος 
του Δημοσίου για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς 
υπέρ ΟΓΑ, όπου προβλέπεται 
 

Αθήνα, 26/02/2021 
 
Με την απόφαση ΣτΕ 433/2020 κρίθηκε ο χρόνος παραγραφής των τελών χαρτοσήμου για διαχειριστικές 
περιόδους πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ και εκδόθηκε η Ε.2147/2020 διευκρινιστική εγκύκλιος για το 
θέμα αυτό. Με την ίδια απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι για χρήσεις μετά την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ έχει 
εφαρμογή το άρθρο 36 του κώδικα αυτού. 
 
Με την παρούσα διευκρινίζονται θέματα παραγραφής για την περίοδο μετά την έναρξη ισχύος των 
διατάξεων του Κ.Φ.Δ.. 
 
1. Από 1/1/2014 το ζήτημα της παραγραφής των τελών χαρτοσήμου και ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου 
προβλέπεται, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κ.Φ.Δ.. Συγκεκριμένα σύμφωνα 
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ΚΦΔ ορίζεται ότι, «Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να 
προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) 
ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης» Συνεπώς ο χρόνος 
παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου και της 
ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, ορίζεται κατ' αρχήν σε πέντε έτη, υπολογιζόμενα από το τέλος του έτους εντός 
του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής τους, ήτοι από το τέλος του έτους εντός του οποίου λήγει η 
προθεσμία καταβολής τους. 
 
2.  Εξαιρετικά και μόνο για φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2018 και μετά, πράξη 
διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί εντός δέκα (10) ετών από 
τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης, εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της παρ. 3α του άρθρου 36 του ΚΦΔ, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
32 του ν. 4646/2019, ήτοι (α) σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση εντός της 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ΚΦΔ, (β) σε περίπτωση που μετά την 
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πενταετία περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία ή 
πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας και προκύπτει ότι η 
φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί βάσει προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, 
εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν. 
 
3. Για την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω, παρατίθενται τα εξής παραδείγματα: 
 
α. Για έγγραφο που είχε συνταχθεί στις 06/02/2014 η προθεσμία για την καταβολή τελών χαρτοσήμου είναι 
πέντε ημέρες (παρ. 1, άρθρο 3 Κ.Ν.Τ.Χ.), ήτοι έως 11/02/2014. Κατά συνέπεια ημερομηνία παραγραφής 
του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου άρχεται την 31/12/2014 και λήγει στις 
31/12/2019. 
 
β. Για έγγραφο που είχε συνταχθεί στις 28/12/2014 η προθεσμία για την καταβολή τελών χαρτοσήμου είναι 
πέντε ημέρες, ήτοι έως 2/1/2015. Κατά συνέπεια ημερομηνία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου 
να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου αρχίζει στις 31/12/2015 και λήγει 31/12/2020. 
 
γ. Σε περίπτωση χαρτοσήμου μισθωμάτων έτους 2015, η προθεσμία για την απόδοση του χαρτοσήμου 
είναι η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα μισθώματα αυτά, δηλαδή 
εντός του 2016. Κατά συνέπεια, ημερομηνία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τέλη 
χαρτοσήμου είναι, η 31/12/2021. 
 
δ. Σε περίπτωση χαρτοσήμου μισθωμάτων έτους 2019, έτος για το οποίο έχει εφαρμογή η παρ. 2 της 
παρούσας, η προθεσμία για την απόδοση του χαρτοσήμου είναι η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος για τα μισθώματα αυτά, δηλαδή εντός του 2020. Κατά συνέπεια, ημερομηνία 
παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου είναι, η 31/12/2025. Σε 
περίπτωση που δεν υποβλήθηκε δήλωση εισοδήματος έτους 2019 και άρα δεν αποδόθηκε το προσήκον 
τέλος χαρτοσήμου, ή περιήλθαν στη Φορολογική Διοίκηση νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα 
μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας τότε το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει τέλη 
χαρτοσήμου παρατείνεται ως 31/12/2030. 
 
ε. Δάνειο που συνήφθη χωρίς σύμβαση αλλά αποδεικνύεται από σχετική εγγραφή στα βιβλία της εταιρίας 
στις 20/11/2015 η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής χαρτοσήμου είναι μέχρι την 15η του 
επόμενου της εγγραφής (παρ. 1, άρθρο 3 Κ.Ν.Τ.Χ.) δηλαδή 15/12/2015. Συνεπώς η ημερομηνία 
παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου είναι η 31/12/2020. 
 
στ. Δάνειο που συνήφθη χωρίς σύμβαση αλλά αποδεικνύεται από σχετική εγγραφή στα βιβλία της εταιρίας 
στις 20/12/2015, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής χαρτοσήμου είναι η 15/01/2016. Συνεπώς 
ημερομηνία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου είναι η 31/12/2021. 
 
ζ. Δάνειο που συνήφθη στις 28/12/2018, έτος για το οποίο έχει εφαρμογή η παρ. 2 της παρούσας, και για το 
οποίο καταρτίστηκε σύμβαση, η υποχρέωση για καταβολή χαρτοσήμου είναι πέντε ημέρες (παρ. 1, άρθρο 3 
Κ.Ν.Τ.Χ.) δηλαδή έως στις 02/1/2019, και η ημερομηνία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να 
επιβάλει τέλη χαρτοσήμου είναι η 31/12/2024. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν απέδωσε τα τέλη 
χαρτοσήμου ή περιήλθαν στη Φορολογική Διοίκηση νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να 
είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας τότε το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου 
παρατείνεται ως 31/12/2029. 
 
η. Επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών (προθεσμίες όπως ορίζονται 
στην ΠΟΛ.1035/2017), το προσήκον τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται για κάθε διαχειριστική περίοδο επί 
του μεγαλύτερου ύψους του χρεωστικού ή πιστωτικού αυτού υπολοίπου κατά περίπτωση: 
 
Ι. ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με φορολογικό έτος που λήγει στις 31/12/2017, 
ολοκληρώνει την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι την 30/06/2018. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης απόδοσης των τελών χαρτοσήμου είναι η 15/07/2018, κατά 
συνέπεια ημερομηνία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου είναι η 
31/12/2023. 
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ΙΙ. ημεδαπό νομικό πρόσωπο που επιλέγει, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 
του ν. 4172/2013, να χρησιμοποιεί ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού 
προσώπου στο οποίο ανήκει. Έστω ότι το αλλοδαπό πρόσωπο έχει φορολογικό έτος από 01/02/2016 έως-
31/01/2017, και επομένως το ημεδαπό ολοκληρώνει την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
μέχρι 31.07.2017 και έχει προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης απόδοσης τελών χαρτοσήμου 
το αργότερο μέχρι την 15/08/2017, κατά συνέπεια ημερομηνία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου 
να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου είναι η 31/12/2022. 
 
ΙΙΙ. ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με φορολογικό έτος που λήγει στις 30/06/2018, 
ολοκληρώνει την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι 31.12.2018, έτος για το οποίο 
έχει εφαρμογή η παρ. 2 της παρούσας, η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης απόδοσης των τελών 
χαρτοσήμου είναι η 15/01/2019, κατά συνέπεια ως ημερομηνία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου 
να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου θεωρείται η 31/12/2024. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν απέδωσε 
τα τέλη χαρτοσήμου ή περιήλθαν στη Φορολογική Διοίκηση νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα 
μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας τότε το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει τέλη 
χαρτοσήμου παρατείνεται ως 31/12/2029. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2054/2021 
Γενικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου Covid-
19 σε ζητήματα που άπτονται των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) 
 

Αθήνα, 10/03/2021 
 
 
Οι μοναδικές οικονομικές συνθήκες που προέκυψαν από τη νόσο COVID-19 και τα επακόλουθα κρατικά 
μέτρα αντιμετώπισης τους έχουν προκαλέσει μια σειρά πρακτικών ζητημάτων στην εφαρμογή της Αρχής 
των Ίσων Αποστάσεων κατά τη διαδικασία τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών. Το εύρος των 
οικονομικών επιπτώσεων ποικίλλει ανά δικαιοδοσία, κλάδο και επιχείρηση, συνεπώς δεν είναι δυνατόν να 
ισχύσουν ίδιοι κανόνες για όλες τις περιπτώσεις. Με βάση τις γενικές κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ, 
δίνονται περαιτέρω οδηγίες διαχείρισης των ζητημάτων που ανακύπτουν λόγω της πανδημίας ως προς την 
εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων στο πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών. Οι παρούσες 
οδηγίες έχουν βασισθεί στις Οδηγίες που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ στις 18 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τις 
επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στα ζητήματα ενδοομιλικών τιμολογήσεων ("Οδηγίες COVID")1. 
Όλα τα ζητήματα που ορίζονται ή αναφέρονται στην παρούσα ερμηνεύονται με βάση τις γενικές 
Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ (TP Guidelines 2017) ή/και τις οδηγίες του ΟΟΣΑ αναφορικά με τα 
θέματα που ανακύπτουν από την πανδημία COVID-19 σε σχέση με τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις ("Οδηγίες 
COVID").  
 
Α. Ανάλυση Συγκρισιμότητας 
 
1. Σε ό,τι αφορά την ανάλυση συγκρισιμότητας, που πρέπει να διενεργήσουν οι υπόχρεοι προς τεκμηρίωση 
των ενδοομιλικών τιμολογήσεων έτους 2020, πληροφορίες για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας 
στις εξεταζόμενες συναλλαγές δύνανται να αντληθούν ενδεικτικά από: 
 
• ανάλυση της μεταβολής του όγκου των πωλήσεων λόγω πανδημίας,ή/και της μεταβολής των καναλιών 
διανομής σε σύγκριση με τις πωλήσεις προ της πανδημίας COVID-19 
 
• ανάλυση της μεταβολής της παραγωγικής δραστηριότητας του ομίλου σε σχέση με το σύνηθες επίπεδο 
παραγωγικής δραστηριότητας που αφορά την ελεγχόμενη συναλλαγή και τις συναλλαγές με ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις, 
 
• συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα ή έκτακτα κόστη που βαρύνουν τα συμβαλλόμενα 
μέρη στην ελεγχόμενη συναλλαγή ή τον όμιλο ως σύνολο, 
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• ανάλυση / ποσοτικοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων από τη χρήση κρατικών προγραμμάτων 
στήριξης και τη σχετική λογιστική τους αποτύπωση, 
 
• λεπτομέρειες σχετικά με κρατικές παρεμβάσεις που έχουν επηρεάσει την τιμολόγηση και την εκτέλεση των 
ελεγχόμενων συναλλαγών, 
 
• μακροοικονομικές πληροφορίες, όπως ο δείκτης ΑΕΠ της χώρας ή δείκτες κλάδων που δημοσιεύουν οι 
κεντρικές τράπεζες, κρατικές υπηρεσίες, βιομηχανικά ή εμπορικά επιμελητήρια, στο βαθμό που είναι 
χρήσιμες για την κατανόηση του πλαισίου της ελεγχόμενης συναλλαγής, 
 
• σύγκριση των επιχειρηματικών προβλέψεων αναφορικά με πωλήσεις, έξοδα και περιθώρια κέρδους με 
αυτά που πραγματοποιήθηκαν και 
 
• ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών και των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του 
κλάδου που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις σε πωλήσεις, κόστη και κερδοφορίες. 
 
Τυχόν προσαρμογές συγκρισιμότητας που διενεργούνται από τον υπόχρεο προς τεκμηρίωση των 
ενδοομιλικών συναλλαγών (είτε στις ελεγχόμενες τιμές ή κερδοφορίες είτε στα συγκριτικά στοιχεία) 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να ποσοτικοποιούνται και να αιτιολογούνται επαρκώς αναφορικά με 
την καταλληλόλητα και την αναγκαιότητά τους. 
 
2. Οι φορολογούμενοι πρέπει να επιδεικνύουν την εύλογη δέουσα επιμέλεια στην αξιολόγηση των πιθανών 
επιπτώσεων της πανδημίας και στην αντίστοιχη μεταβολή της τιμολόγησης των ενδοομιλικών τους 
συναλλαγών. Η χρήση πλέον της μίας μεθόδου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών δύναται 
να υπερκεράσει τα ζητήματα έλλειψης επαρκών και αξιόπιστων πληροφοριών για συγκριτικές μη 
ελεγχόμενες συναλλαγές. Ωστόσο, η χρήση περισσοτέρων μεθόδων δεν είναι υποχρεωτική και σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Ενδοομιλικές 
Συναλλαγές. (παράγραφοι 2.2 και 2.12 των σχετικών Οδηγιών του ΟΟΣΑ). 
 
3. Η χρήση πληροφοριών από προηγούμενες οικονομικές κρίσεις (π.χ. 2008-2009) δε συνιστάται, καθώς η 
κρίση λόγω της πανδημίας διαφέρει σε μέγεθος, και χαρακτηριστικά και πλήττει διαφορετικούς κατά κύριο 
λόγο οικονομικούς κλάδους. 
 
4. Οι αρχές που αποτυπώνονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές 
(κεφ ΙΙΙ, τμήμα Β.5 των σχετικών Οδηγιών του ΟΟΣΑ) αναφορικά με τη χρήση δεδομένων και μέσων όρων 
πολλαπλών ετών εξακολουθούν να ισχύουν. Ωστόσο, εφόσον αιτιολογημένα κριθεί ότι οι περίοδοι 
αναφοράς θα πρέπει να μεταβληθούν ώστε να είναι συγκρίσιμα τα διαθέσιμα στοιχεία τότε μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διαφορετικές περίοδοι αναφοράς για να τεκμηριωθούν συναλλαγές που διενεργήθηκαν εν 
μέσω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 σε σχέση με τις περιόδους αναφοράς που προβλέπονται 
από την νομοθεσία για τις συναλλαγές που διενεργούνται υπό κανονικές συνθήκες (βλ. παρ. 27 των 
Οδηγιών COVID). 
 
5. Η χρήση δεδομένων και πληροφοριών που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως αξιόπιστα συγκριτικά 
στοιχεία πρέπει να επανεξεταστεί πριν αυτά τα δεδομένα θεωρηθούν εκ νέου ως συγκρίσιμα κατά τη τυχόν 
επικαιροποίηση συγκριτικών ερευνών. 
 
6. Σύμφωνα και με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες (Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3.64) και εφόσον από την ακριβή περιγραφή 
των εξεταζόμενων συναλλαγών προκύπτουν ως αξιόπιστα συγκρίσιμες εταιρείες με ζημιογόνο αποτέλεσμα, 
η συμπερίληψη αυτών των ζημιογόνων επιχειρήσεων στο τελικό δείγμα συγκριτικών δεν αποκλείεται εξ' 
ορισμού, ιδιαίτερα δε σε περιόδους που εμφανίζονται σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις λόγω της 
πανδημίας. Συνεπώς, κατά τη διενέργεια της ανάλυσης συγκρισιμότητας μπορεί να είναι κατάλληλη η 
συμπερίληψη ζημιογόνων συγκρίσιμων εταιρειών στο τελικό δείγμα συγκριτικών, με την προϋπόθεση ότι με 
βάση την ακριβή περιγραφή των εξεταζόμενων συναλλαγών, το λειτουργικό προφίλ της ελεγχόμενης 
επιχείρησης και τους κινδύνους που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της συναλλαγής αυτής, προκύπτει ότι αυτές 
οι εταιρείες είναι όντως συγκρίσιμες (π.χ. οι συγκρίσιμες εταιρείες αναλαμβάνουν τα ίδια επίπεδα κινδύνων 
ή έχουν υποστεί τις ίδιες επιπτώσεις από την πανδημία). 
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B. Ζημίες και δαπάνες εξαιτίας της πανδημίας 
 
1. Οντότητες περιορισμένου κινδύνου 
 
Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές «απλές ή χαμηλού 
κινδύνου λειτουργίες δεν αναμένεται να εμφανίζουν ζημίες για μεγάλο χρονικό διάστημα». Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να μελετηθούν επαρκώς τα συγκεκριμένα γεγονότα και οι περιστάσεις που δύνανται να 
προσδιορίσουν κατά πόσο μια οντότητα «περιορισμένου κινδύνου» θα μπορούσε πρόσκαιρα να υποστεί 
ζημίες κατά την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων. 
 
Κατά την ανάλυση, θα πρέπει να τεκμηριώνονται οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει η οντότητα αυτή δεδομένου 
ότι σε βάθος χρόνου η κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών καθορίζει τον τρόπο κατανομής των 
κερδών ή ζημιών που προκύπτουν από την ελεγχόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με την αρχή των ίσων 
αποστάσεων. Για παράδειγμα (βλ. παρ. 40 Οδηγιών COVID), ένας διανομέας «περιορισμένου κινδύνου» 
που αναλαμβάνει μέρος του κινδύνου της αγοράς, μπορεί να επιβαρυνθεί με ζημιές σύμφωνα με την αρχή 
των ίσων αποστάσεων εφόσον πραγματοποιηθεί ο εν λόγω κίνδυνος. Το επίπεδο της ζημιάς θα πρέπει να 
προσδιοριστεί εφαρμόζοντας την αρχή των ίσων αποστάσεων, με την ακριβή περιγραφή της συναλλαγής 
και ακολουθώντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ. Ένας διανομέας «περιορισμένου κινδύνου» 
μπορεί για παράδειγμα να υποστεί ζημιές, εφόσον αναλαμβάνει τον κίνδυνο της αγοράς (από μειωμένα 
επίπεδα ζήτησης), και τα έσοδα που παράγει δεν επαρκούν να καλύψουν τα σταθερά κόστη. Στην 
περίπτωση αυτή και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ ο υπόχρεος θα πρέπει να 
τεκμηριώσει (π.χ. με την εξέταση του μικτού κέρδους εφαρμόζοντας την μέθοδο Τιμής Μεταπώλησης) ότι οι 
ζημιές όντως οφείλονται στην μειωμένη ζήτηση (ήτοι στον κίνδυνο που έχει αναλάβει και ο οποίος 
πραγματοποιήθηκε). 
 
Αντίστροφα, ένας διανομέας «περιορισμένου κινδύνου» που δεν αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο δεν θα 
πρέπει να βαρύνεται με ζημίες που σχετίζονται με αυτόν. 
 
Επιπλέον, οι φορολογούμενοι οφείλουν να περιγράφουν τις λειτουργίες και τους κινδύνους που 
αναλαμβάνουν, ως προς την εξεταζόμενη συναλλαγή, κατά τρόπο διαχρονικά συνεπή (τόσο πριν όσο και 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας). Κατ' εξαίρεση, τυχόν διαφοροποιήσεις ή αναδιαρθρώσεις θα πρέπει να 
τεκμηριώνονται και να αιτιολογούνται επαρκώς. 
 
2. Συμβατικοί όροι και συμφωνίες 
 
Ως απάντηση στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, ανεξάρτητα μέρη θα μπορούσαν να επιδιώξουν να 
επαναδιαπραγματευτούν ορισμένους όρους στις υφιστάμενες συμφωνίες τους ιδίως εάν είναι προς το 
συμφέρον και των δύο. Τα συνδεδεμένα μέρη μπορούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναθεώρησης 
των συμφωνιών τους. 
 
Ωστόσο, θα πρέπει να τεκμηριωθεί κατά πόσον αυτή η αναθεώρηση συνάδει με την αρχή των ίσων 
αποστάσεων, αναλύοντας τη συμπεριφορά ανεξάρτητων επιχειρήσεων υπό συγκρίσιμες συνθήκες και 
περιστάσεις, υπό το πρίσμα της ελεγχόμενης συναλλαγής, προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις στις 
οποίες οι συμβατικοί όροι δεν έχουν τηρηθεί ή έχουν τροποποιηθεί. 
 
Σε κάθε περίπτωση, ελλείψει σαφών αποδείξεων ότι ανεξάρτητα μέρη σε συγκρίσιμες περιστάσεις θα είχαν 
αναθεωρήσει τις συμφωνίες ή τις εμπορικές σχέσεις τους, η τροποποίηση των υπαρχουσών συμβάσεων ή 
των εμπορικών σχέσεων των συνδεδεμένων μερών δεν είναι σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων. 
 
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικαλεστούν λόγους ανωτέρας βίας για να αναστείλουν, να 
αναβάλουν ή να απαλλαχθούν από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, χωρίς ευθύνη, σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Ωστόσο, δεν μπορεί να υποτεθεί αυτόματα και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση ότι η πανδημία 
αυτή καθαυτή αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας απλά και μόνο επειδή μια σύμβαση εμπεριέχει σχετικό όρο. 
 
Περαιτέρω, πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς εάν το μέγεθος της διαταραχής που προκλήθηκε από την 

πανδημία στο συγκεκριμένο μέρος δημιουργεί μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως γεγονός ανωτέρας 

βίας και να αξιολογηθεί η ρήτρα αυτή στο πλαίσιο της συνολικής τους σχέσης και της συμβατικής 
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συμφωνίας. Για παράδειγμα, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει μια μακροπρόθεσμη σύμβαση και 

ο λόγος ανωτέρας βίας συνίσταται στην διακοπή της λειτουργίας ενός εξ' αυτών λόγω κρατικής εντολής, 

ενδεχομένως δεδομένης της μακροπρόθεσμης φύσης της σχέσης και της βραχυπρόθεσμης φύσης της 

διακοπής, καμία εταιρεία να μην επιλέξει να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας για απαλλαγή από τη 

σύμβαση ακόμη και αν τυπικά πληρούνται οι προϋποθέσεις επίκλησής της. 

 

Σε περιπτώσεις που η σύμβαση μεταξύ των μερών δεν περιλαμβάνει όρους ανωτέρας βίας, απαιτείται 

επαρκής ανάλυση της συμπεριφοράς ανεξάρτητων μερών υπό τις ίδιες συνθήκες και με αναφορά στην 

επακριβώς οριοθετημένη συναλλαγή, προκειμένου να θεμελιωθεί ο ισχυρισμός των μερών περί ανάγκης 

επαναδιαπραγμάτευσης της αρχικής σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής περιγραφή της ελεγχόμενης 

συναλλαγής θα καθορίσει εάν είναι επιτρεπτή η επίκληση λόγων ανωτέρας βίας. 

 

3. Έκτακτα έξοδα που οφείλονται στην πανδημία 

 

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας, πολλές επιχειρήσεις έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες δαπάνες όπως 

δαπάνες για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό ή δαπάνες για την αναδιάρθρωση των χώρων εργασίας 

ώστε να είναι δυνατή η τήρηση κανόνων αποστάσεων. 

 

Προκειμένου να προσδιοριστεί ποια συνδεδεμένη οντότητα πρέπει να βαρύνεται με το έκτακτο, εξαιτίας της 

πανδημίας, κόστος πρέπει πρωτίστως να περιγραφεί με ακρίβεια η ελεγχόμενη συναλλαγή και η κατανομή 

των λειτουργιών και κινδύνων, κάτι που καταδεικνύει ποιος έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των 

λειτουργιών που συνδέονται με το σχετικό κόστος και ποιος αναλαμβάνει τους κινδύνους που σχετίζονται 

με αυτές τις λειτουργίες. Δηλαδή, εάν ένα κόστος σχετίζεται άμεσα με έναν συγκεκριμένο κίνδυνο, τότε το 

μέρος που αναλαμβάνει αυτόν τον κίνδυνο θα επιβαρύνεται συνήθως και με το κόστος που σχετίζεται με 

αυτόν. 

 

Ωστόσο, ορισμένα λειτουργικά έξοδα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως έκτακτα σε περιπτώσεις που αυτά 

σχετίζονται με μακροπρόθεσμες ή μόνιμες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν. 

Πιο συγκεκριμένα, ενδέχεται ορισμένες δαπάνες που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις της τηλεργασίας να είναι 

μόνιμες εάν η εργασία από το σπίτι έγινε πιο συχνή ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Κατά συνέπεια, εάν η 

δαπάνη θεωρείται ότι δεν είναι έκτακτη αλλά αντανακλά τον τρόπο λειτουργίας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια όταν οριοθετείται η συναλλαγή στην οποία 

αυτή αφορά, κατά τη διεξαγωγή της συγκριτικής ανάλυσης. 

 

Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν μειώσεις του κόστους λειτουργίας εξαιτίας της πανδημίας 

όπως η μείωση ενοικίων, ο περιορισμός των επαγγελματικών ταξιδιών κλπ. 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, η συγκριτική ανάλυση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο το έκτακτο κόστος μπορεί ή όχι να μετακυλιστεί, εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει, στους πελάτες ή προμηθευτές ανάλογα με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και του 

τρόπου με τον οποίο η ζήτηση ανταποκρίνεται σε αλλαγές στην τιμή. 

 

Τα έκτακτα έξοδα θα πρέπει γενικά να εξαιρούνται από τον δείκτη καθαρού κέρδους εκτός εάν αυτά 

σχετίζονται άμεσα με την ελεγχόμενη συναλλαγή όπως αυτή ακριβώς περιγράφεται. 

 

Κατά τον καθορισμό της κοστολογικής βάσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται εάν αυτή θα περιλαμβάνει 

έκτακτα έξοδα που θεωρείται ότι σχετίζονται άμεσα με τις ελεγχόμενες συναλλαγές. Περαιτέρω, θα πρέπει 

να τεκμηριώνεται αν επιβαρύνουν το ελεγχόμενο συναλλασσόμενο μέρος ή μετακυλίονται, χωρίς περιθώριο 

κέρδους. 

 

Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η συγκριτική ανάλυση ενδέχεται να απαιτούνται λογιστικές 

προσαρμογές, δεδομένου ότι τα έκτακτα έξοδα που προκύπτουν από την πανδημία μπορούν να 

καταχωρηθούν λογιστικά είτε ως λειτουργικά είτε ως μη λειτουργικά από διαφορετικούς φορολογούμενους 

και σε διαφορετικές συναλλαγές. 
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Γ. Κρατικά προγράμματα 
 
Σχετικά με τα προγράμματα κρατικής βοήθειας αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, ο έκτακτος 
και προσωρινός τους χαρακτήρας πρέπει να τα διαχωρίσει από τυχόν άλλα προγράμματα μονιμότερου 
χαρακτήρα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Τα ανωτέρω προγράμματα παρέχουν άμεσα ή έμμεσα 
οικονομικά οφέλη όπως κάλυψη μισθολογικού κόστους, κάλυψη δανείων, χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, 
φοροαπαλλαγές κλπ, και έχουν σαφείς επιπτώσεις στις ενδοομιλικές συναλλαγές καθώς είτε χορηγούνται 
άμεσα σε επιχειρήσεις-μέλη πολυεθνικών, είτε χορηγούνται σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες ΟΟΣΑ για τις Ενδοομιλικές 
Συναλλαγές οι κρατικές παρεμβάσεις αντιμετωπίζονται ως συνθήκες της αγοράς στη συγκεκριμένη χώρα, 
συνεπώς όσα προβλέπονται στο τμήμα Δ.6.2 του κεφαλαίου I των σχετικών οδηγιών του ΟΟΣΑ, θα 
μπορούσαν να έχουν είτε άμεση είτε αναλογική εφαρμογή. Η λήψη και οι όροι των προγραμμάτων αυτών 
πρέπει να αναλύονται διεξοδικά κατά την περιγραφή των ελεγχόμενων συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων. 
 
Τα κρατικά προγράμματα βοήθειας αποτελούν ουσιαστικά έναν επιπλέον παράγοντα διαμόρφωσης των 
οικονομικών συνθηκών που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, άρα και έναν παράγοντα που ενδεχομένως 
επηρεάζει την κατανομή των κινδύνων που αναλαμβάνονται, των μέσων που χρησιμοποιούνται και των 
λειτουργιών που επιτελεί κάθε συναλλασσόμενο μέρος σε μια συναλλαγή. Με άλλα λόγια, κατά τη 
λειτουργική ανάλυση πρέπει να εξετάζεται η διαθεσιμότητά των προγραμμάτων αυτών, οι όροι υπό τους 
οποίους λαμβάνονται, η διάρκεια, ο σκοπός τους κλπ. 
 
Περαιτέρω, πρέπει να αναλύονται οι νομικές προϋποθέσεις που συνοδεύουν τα κρατικά προγράμματα, οι 
οποίες ενδέχεται να περιορίζουν ή ακόμη και να εξαλείφουν τη δυνατότητα του συναλλασσόμενου μέρους 
που λαμβάνει τη βοήθεια να μεταβάλλει την τιμολόγηση των συναλλαγών του. 
 
Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να προσδιοριστεί η επίδραση της λήψη κρατικής βοήθειας στις 
ενδοομιλικές τιμολογήσεις του συναλλασσόμενου μέρους ως προς την επακριβώς οριοθετημένη 
συναλλαγή, απαιτείται λεπτομερής εξέταση των οικονομικών συνθηκών της αγοράς, όπως το επίπεδο του 
ανταγωνισμού, η ελαστικότητα της ζήτησης κλπ, καθώς και των οικονομικά σημαντικών κινδύνων που το 
συναλλασσόμενο μέρος αναλαμβάνει. 
 
Η λήψη κρατικής βοήθειας μπορεί να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις των κινδύνων που αναλαμβάνει 
το κάθε συναλλασσόμενο μέρος σε μια ελεγχόμενη συναλλαγή, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται και αλλαγή 
στην κατανομή των κινδύνων μεταξύ αυτών. 
 
Η λήψη κρατικών προγραμμάτων αντιμετώπισης της πανδημίας από ανεξάρτητες επιχειρήσεις που 
διενεργούν παρόμοιες συναλλαγές πρέπει να ερευνάται και κατά τη συγκριτική ανάλυση που συνοδεύει την 
τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. 
 
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη συγκριτική ανάλυση θα πρέπει να εξετάζονται οι ακόλουθοι παράγοντες: 
 
• το κατά πόσο η λήψη κρατικής βοήθειας δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
 
• το ποσό τυχόν αύξησης των εσόδων ή μείωσης του κόστους, έναντι των αξιόπιστων συγκριτικών, που 
οφείλεται στην κρατική βοήθεια που ελήφθη, 
 
• η διάρκεια των προγραμμάτων βοήθειας, 
 
• ο βαθμός στον οποίο, σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, τα οφέλη της κρατικής βοήθειας 
μετακυλίονται σε ανεξάρτητους πελάτες ή προμηθευτές και 
 
• σε περίπτωση που τα οφέλη της κρατικής βοήθειας δεν μετακυλίονται ο τρόπος με τον οποίο τα οφέλη 
κατανέμονται μεταξύ των συναλλασσόμενων ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 
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Επιπλέον, δεδομένου ότι τα προγράμματα κρατικής βοήθειας διαφοροποιούνται από κράτος σε κράτος, 
γεγονός που δυσχεραίνει την εύρεση αξιόπιστων συγκριτικών, ενδείκνυται ο γεωγραφικός περιορισμός της 
αναζήτησης συγκριτικών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη προσαρμογών συγκρισιμότητας προκειμένου να 
εξαλειφθούν ή να περιοριστούν τυχόν διαφορές στην λογιστική αντιμετώπιση της κρατικής βοήθειας από 
την ελεγχόμενη σε σχέση με τις συγκρίσιμες εταιρείες (βλ. παρ. 86 Οδηγιών COVID). 
 
Δ. Συμφωνίες προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APAs) 
 
Οι Συμφωνίες Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APAs) αποτελούν ένα διακριτό 
πεδίο των ενδοομιλικών συναλλαγών που επηρεάζεται από την πανδημία. Η επίδραση αφορά τόσο τις 
συμφωνίες που είχαν ήδη συναφθεί πριν την πανδημία και καλύπτουν το οικονομικό έτος 2020 (ή και 
μεταγενέστερα έτη που θα επηρεαστούν από την πανδημική κρίση), όσο και εκείνες που ακόμα δεν έχουν 
ολοκληρωθεί ή αναμένεται να ξεκινήσουν. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν απαιτούν τη 
συνεργασία των φορολογουμένων με τις φορολογικές αρχές αποκλείοντας την υιοθέτηση μονομερών 
ενεργειών. 
 
1. Επιπτώσεις της πανδημίας σε ισχύουσες APAs που καλύπτουν και το έτος 2020 
 
Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι γενικά οι APAs αυτές συνεχίζουν να ισχύουν και να είναι δεσμευτικές για τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Στο βαθμό που δεν τίθεται θέμα ακύρωσης ή αναθεώρησής τους, οι όροι τους πρέπει 
να τηρούνται. 
 
Κατά κανόνα, ακύρωση ή αναθεώρηση μιας απόφασης ΑΡΑ μπορεί να γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί ότι 
παύουν να τηρούνται οι κρίσιμες παραδοχές που καταγράφονται στην ίδια την Απόφαση Προέγκρισης 
(εφεξής «Απόφαση»). Κυρίαρχο θέμα αποτελεί η διερεύνηση εάν οι επιπτώσεις της πανδημίας 
συνεπάγονται αθέτηση των κρίσιμων παραδοχών. Είναι ευνόητο ότι απλές μεταβολές στα οικονομικά 
αποτελέσματα των επιχειρήσεων δεν συνιστούν αυτομάτως αθέτηση κρίσιμων παραδοχών. Καθώς όμως 
δεν έχουν επηρεαστεί όλες οι επιχειρήσεις στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο από την πανδημία, η 
αθέτηση ή μη των κρίσιμων παραδοχών μιας ΑΡΑ πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, έπειτα από 
πρωτοβουλία των φορολογουμένων και πάντα σε συνεννόηση και συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία. 
 
Εάν διαπιστωθεί ότι δεν παραβιάζονται οι κρίσιμες παραδοχές η ΑΡΑ συνεχίζει να ισχύει κανονικά. 
Αντίθετα, στην περίπτωση της διαπιστωμένης αθέτησης των κρίσιμων παραδοχών, θα πρέπει να 
εξεταστούν τα προβλεπόμενα στην ίδια την ΑΡΑ. Περαιτέρω, ενδέχεται η αθέτηση αυτή να θεωρηθεί 
επουσιώδης, συνεπώς η ΑΡΑ θα συνεχίσει να ισχύει, ή αν θεωρηθεί ουσιώδης, η ΑΡΑ μπορεί να 
αναθεωρηθεί ή να ακυρωθεί. Ειδικά όταν πρόκειται για διμερείς/πολυμερείς ΑΡΑ, συνήθως οι ίδιες οι ΑΡΑ 
ορίζουν ότι περιπτώσεις αθέτησης κρίσιμων παραδοχών αντιμετωπίζονται με διαβουλεύσεις μεταξύ των 
εμπλεκόμενων κρατών για την εύρεση λύσεων κοινής αποδοχής. 
 
Αναθεώρηση μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που η αθέτηση των κρίσιμων παραδοχών προκαλεί 
σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει συμφωνηθεί η ΑΡΑ, απαιτεί τη συμφωνία 
φορολογουμένων και φορολογικών αρχών και ισχύει μόνο για τα έτη που καλύπτει η απόφαση και που 
επηρεάζονται σημαντικά από την πανδημία. Για τα προηγούμενα και τα επόμενα της πανδημίας έτη που 
καλύπτει η ΑΡΑ, οι όροι της ισχύουν αμετάβλητοι. Επίσης, αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο για 
συναλλαγές που επηρεάζονται από την πανδημία και όχι για το σύνολο των καλυπτόμενων από την ΑΡΑ 
συναλλαγών. 
 
Ακύρωση μπορεί να γίνει σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις αθέτησης κρίσιμων παραδοχών ή πλήρους 
αδυναμίας συμμόρφωσης των φορολογουμένων με αυτές. Η ακύρωση τερματίζει την ΑΡΑ από μια 
συμφωνημένη περίοδο και μετά. 
 
Ανάκληση της ΑΡΑ γίνεται σε περιπτώσεις όπου εξαρχής υπήρχαν παραπλανητικές πληροφορίες από την 
πλευρά του φορολογουμένου ή όπου υπάρχει συνειδητή και ηθελημένη αθέτηση των όρων αυτής. Οι 
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν συγκαταλέγονται στους παράγοντες που μπορούν να 
οδηγήσουν σε ανάκληση των ΑΡΑ. 
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Για τον περιορισμό των πιθανοτήτων ακύρωσης μιας ΑΡΑ είναι απαραίτητη η έγκαιρη και άμεση 
ενημέρωση των φορολογικών αρχών από τους φορολογουμένους ότι αδυνατούν να τηρήσουν τις κρίσιμες 
παραδοχές λόγω της πανδημίας. Η έγκαιρη ειδοποίηση αυξάνει τα χρονικά περιθώρια διαπραγμάτευσης 
και τις πιθανότητες συμφωνίας αναθεώρησης της ΑΡΑ. Εξίσου σημαντική είναι και η σωστή τεκμηρίωση 
από τους φορολογουμένους του ισχυρισμού τους περί αθέτησης των κρίσιμων παραδοχών λόγω 
πανδημίας. Η τεκμηρίωση αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει ενδεικτικά, τα εξής: 
 
• την περιγραφή των επιχειρηματικών τομέων λειτουργίας της επιχείρηση που κυρίως πλήττονται από την 
πανδημία και την επίδρασή τους στις καλυπτόμενες από την ΑΡΑ συναλλαγές, 
 
• την παρουσίαση της αναντιστοιχίας μεταξύ προβλέψεων και πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων 
για τα έτη που επηρεάζει η πανδημία και καλύπτονται από την ΑΡΑ, 
 
• την παρουσίαση τυχόν τροποποιήσεων όρων σε υφιστάμενες συμφωνίες με συναλλασσόμενες 
συνδεδεμένες εταιρείες ή τυχόν νέες συμφωνίες με αυτές για τις καλυπτόμενες από την ΑΡΑ συναλλαγές 
(τηρουμένων ως προς της γνησιότητάς τους όσων αναφέρονται υπό την ενότητα Β.2 ως άνω), 
 
• την αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων στο λειτουργικό προφίλ της επιχείρησης (πιθανή 
αναδιάρθρωση, επιδείνωση ή πολλαπλασιασμός κινδύνων κλπ) από την πανδημία, καθώς και τυχόν 
μετριασμός των επιπτώσεων αυτών λόγω κρατικών προγραμμάτων βοήθειας με πλήρη και τεκμηριωμένο 
τρόπο και 
 
• τη λογιστική αποτύπωση στις οικονομικές καταστάσεις τυχόν έκτακτου λειτουργικού κόστους που δύναται 
να αποδοθεί στην πανδημία. 
 
2. Επιπτώσεις της πανδημίας σε APAs υπό διαπραγμάτευση 
 
Όσον αφορά στις αιτήσεις προέγκρισης μεθοδολογίας που έχουν κατατεθεί και βρίσκονται στο στάδιο της 
διαπραγμάτευσης, οι φορολογούμενοι δύνανται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου 
να τεκμηριώσουν την ανάγκη αναθεώρησης των κατατεθειμένων αιτήσεων ή κάποιων από τους όρους 
τους, κατά τα πρότυπα αναθεώρησης υφιστάμενων ΑΡΑ, όπως αναλύθηκαν προηγουμένως. 
 
Επιπρόσθετες επιλογές που δύνανται να εξεταστούν, κατά περίπτωση, είναι η κατάθεση ξεχωριστής 
αίτησης για την περίοδο της πανδημίας και για την περίοδο μετά από αυτήν ή η ολοκλήρωση της 
συμφωνίας για όλη την περίοδο αλλά με ρήτρα δυνατότητας τροποποίησης της απόφασης σε ετήσια βάση, 
όπου κριθεί απαραίτητο. 
 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
Γεώργιος Πιτσιλής 

 
___________________ 
1  OECD (2020), "Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic", OECD Policy Responses to 

Coronavirus (COVID-19), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/731 a59b0-en. 

 

 

Ε.2055/2021 
Επανυπολογισμός των φόρων κατοχής και μεταβίβασης με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων 
που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές με την 102353/2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
 

Αθήνα, 10/03/2021 
 
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με την αντιμετώπιση των υποθέσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. και 
Ε.Φ.Α. προηγούμενων ετών καθώς και υποθέσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 
και μεταβίβασης ακινήτων για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της χώρας στις οποίες 
αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές ζώνης με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 102353 ΕΞ 
2020/15.9.2020 (Β' 3964), η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου 
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της Επικρατείας, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη 
εφαρμογή τους: 
 
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α ΚΑΙ Ε.Φ.Α.) 
 
1. Έτη επανυπολογισμού φόρων 
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης 102353 ΕΞ 2020/15.9.2020 
(εφεξής ΥΑ), για τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 αυτής, οι τιμές εκκίνησης 
που προσδιορίζονται στα μεν στοιχεία από α) έως ιβ) αυτής ισχύουν από 2/10/2019 ενώ στα υπό στοιχεία 
ιγ) έως ιστ) αυτής από 18/12/2019. Μεταξύ των περιοχών αυτών εντάσσονται και όσες ανήκουν στον Δήμο 
Φιλοθέης-Ψυχικού, για τις οποίες ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω στην παρ. 3. 
 
2. Για τις λοιπές περιοχές που αναφέρονται στην Υ.Α., πλην αυτών του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, με 
δεδομένο ότι τόσο για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. όσο και για τον Ε.Φ.Α. λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ζώνης που ισχύουν 
την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, δεν απαιτείται επανυπολογισμός των φόρων για τα έτη 2019 και 2020, 
καθώς για μεν το έτος 2019 οι τιμές ζώνης παραμένουν ως είχαν καθοριστεί με την ΠΟΛ.1113/2018 (και 
ίσχυαν την 1/1/2019), ενώ για το έτος 2020 εφαρμόστηκαν εξαρχής οι νέες τιμές ζώνης, όπως 
επανακαθορίστηκαν με την YA. 
 
3. Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της ΥΑ για τα ακίνητα 
ειδικότερα των περιοχών της Β' Ζώνης και ΣΤ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού καθώς και της Α' 
Ζώνης και Γ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, που ανήκουν στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, οι 
τιμές εκκίνησης των αποφάσεων ΠΟΛ 1163/2017 και ΠΟΛ 1180/2017 επανακαθορίστηκαν αναδρομικά για 
το διάστημα από 08/06/2016 μέχρι 31/12/2018. 
 
Συνεπώς σε αυτές τις ζώνες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ημερομηνία υπολογισμού δικαιωμάτων και τιμών 
ζώνης για την επιβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Ε.Φ.Α. είναι η 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους, ισχύουν τα ακόλουθα:  
 
α. χρήζει επανεκκαθάρισης ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, βάσει των αναδρομικά ισχυουσών τιμών που ορίζονται 
στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 της ΥΑ. Οι ίδιες τιμές ισχύουν και για τον επανυπολογισμό του 
Ε.Φ.Α. 2017. 
 
β. η εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 ισχύει ως έχει, καθώς, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 
του ν.4223/2013 «ειδικά για τον υπολογισμό ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης, οι 
οποίες ορίζονται στην με αρ. ΠΟΛ.1113/2018 (Β' 2192) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών», οι τιμές 
εκκίνησης της οποίας ακυρώθηκαν από τη δημοσίευση των αποφάσεων του ΣτΕ, ήτοι από 2/10/2019 και 
18/12/2019. 
 
Για τον επανυπολογισμό του Ε.Φ.Α. έτους 2018, εφαρμόζονται οι αναδρομικά ισχύουσες τιμές που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 της ΥΑ. 
 
γ. η εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο υπολογισμός του Ε.Φ.Α. έτους 2019 ισχύουν ως έχουν, αφού η 
ΠΟΛ.1113/2018 ακυρώθηκε ρητά από τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ, δηλαδή για τις 
επίμαχες ζώνες του Δήμου Ψυχικού από 2/10/2019, ενώ οι τιμές των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 
της νέας εκδοθείσας υπουργικής απόφασης ισχύουν μέχρι την 31/12/2018 και κατά συνέπεια την 
01/01/2019, ημερομηνία υπολογισμού δικαιωμάτων και τιμών ζώνης για την επιβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Ε.Φ.Α. 
έτους 2019, εξακολουθούν να ισχύουν οι τιμές εκκίνησης της ΠΟΛ.1113/2018. 
 
δ. η εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο υπολογισμός του Ε.Φ.Α. έτους 2020 διενεργήθηκε με τις νέες τιμές 
εκκίνησης, οπότε δεν χρήζει επανεξέτασης ο επιβληθείς φόρος. 
 
2. Διαδικασία επανυπολογισμού των φόρων κατοχής (ΕΝ.Φ.Ι.Α., ΕΦΑ) 
 
Προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στις πράξεις προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών και 

νομικών προσώπων για το έτος 2017, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά μηχανογραφικός υπολογισμός των 
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φόρων αυτών και θα εκδοθούν νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου του άρθρου 32 του 

Κ.Φ.Δ., χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των φορολογουμένων. 

 

Για τον επανυπολογισμό του Ε.Φ.Α. ετών 2017 και 2018, ο υπόχρεος σε φόρο υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ., στην 

οποία είχαν υποβληθεί οι δηλώσεις Ε.Φ.Α., δήλωση με αίτηση επιστροφής φόρου ανά έτος, στην οποία 

υποχρεωτικά αναφέρεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου, το οποίο αφορά η επιστροφή, όπως αυτός 

αναγραφόταν στην προηγούμενη δήλωση Ε.Φ.Α., συνοδευόμενη από τα έντυπα νέου υπολογισμού της 

φορολογητέας αξίας του ακινήτου. 

Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά φόρου επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στον Κ.Φ.Δ.. 

 

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Β1. Ισχύς αναπροσαρμοσμένων τιμών εκκίνησης 

 

1. Για τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΥΑ οι αναπροσαρμοσμένες με 

την παράγραφο αυτή τιμές εκκίνησης της ΠΟΛ.1113/2018 των ακινήτων των περιοχών αυτών ισχύουν, 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της προαναφερόμενης απόφασης, για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, 

δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων με χρόνο φορολογίας είτε από 2/10/2019 είτε από 

18/12/2019. 

 

Ειδικότερα, στις περιοχές των περιπτώσεων α) έως ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτής (Α, Β' και 

ΣΤ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού και Α', Β', Γ' και Δ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης 

του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, ΚΕ' Ζώνης του 1ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, Ε' Ζώνης Εκάλης 

του Δήμου Κηφισιάς, Α' Ζώνης του οικισμού Λιλαίας του Δήμου Δελφών, Α' Ζώνης του οικισμού 

Αετοφωλιάς της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου και Α' Ζώνης του οικισμού Αγίας Βαρβάρας της 

Δημοτικής Ενότητας Τήνου του Δήμου Τήνου) οι αναπροσαρμοσμένες με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 

αυτής τιμές ζώνης της ΠΟΛ.1113/2018 ισχύουν σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών 

παροχών και μεταβίβασης ακινήτων με χρόνο φορολογίας από 2/10/2019, ενώ για τις περιοχές των 

περιπτώσεων ιγ) έως ιστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτής (Α' Ζώνης του οικισμού Καρκάδος, Β' 

Ζώνης του οικισμού Κάτω Κλείσματος και Α' Ζώνης του οικισμού Καλλονής της Δημοτικής Ενότητας Τήνου 

και ΣΤ' Ζώνης Τήνου, του Δήμου Τήνου) οι αναπροσαρμοσμένες με την απόφαση αυτή τιμές ζώνης της 

ΠΟΛ.1113/2018 ισχύουν σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και 

μεταβίβασης ακινήτων με χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης από 18/12/2019. 

 

2. Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της ΥΑ για τα ακίνητα 

ειδικότερα των περιοχών της Β' Ζώνης και ΣΤ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, καθώς και της Α' 

Ζώνης και Γ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, που ανήκουν στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, οι τιμές 

εκκίνησης των αποφάσεων ΠΟΛ 1163/2017 και ΠΟΛ 1180/2017 τροποποιήθηκαν αναδρομικά για το 

διάστημα από 8/6/2016 μέχρι 31/12/2018. 

 

Για τον προσδιορισμό του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων στις 

ανωτέρω περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού και της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου 

Φιλοθέης Ψυχικού, ισχύουν τα εξής: 

 

α) σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων με χρόνο 

φορολογίας από 8/06/2016 - 31/12/2018 εφαρμόζονται οι αναπροσαρμοσμένες σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 αυτής τιμές ζώνης των ΠΟΛ 1163/2017 και 1180/2017. 

 

β) για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων στις 

ίδιες περιοχές με χρόνο φορολογίας από 1/01/2019 - 1/10/2019 ισχύουν οι τιμές εκκίνησης της 

ΠΟΛ.1113/2018 (όπως ίσχυαν πριν την ακύρωσή της) και συνεπώς δεν επέρχεται καμία μεταβολή, 

 

γ) εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 2/10/2019 και εφεξής εφαρμόζονται οι τιμές ζώνης 

όπως αναπροσαρμόστηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της απόφασης. 
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Β2. Διαδικασία επανυπολογισμού των φόρων 
 
1. Για τη διενέργεια επανυπολογισμού των φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και 
μεταβίβασης ακινήτων και την έκδοση σχετικής πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του 
φόρου (άρθρο 32 παρ. 2 και άρθρο 34 του ν. 4174/2013 - Κ.Φ.Δ.) ο υπόχρεος σε φόρο υποβάλλει στη 
Δ.Ο.Υ., στην οποία είχε υποβληθεί η αρχική δήλωση, τροποποιητική δήλωση συνοδευόμενη από τα έντυπα 
υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί και ισχύει 
σύμφωνα με την ΥΑ καθώς και αντίγραφο του συνταχθέντος συμβολαίου δωρεάς/γονικής 
παροχής/μεταβίβασης ακινήτων, εφόσον τούτο δεν είχε υποβληθεί στο σχετικό φάκελο. 
 
2. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης και εφόσον ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής 
φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρους με 
το προς επιστροφή ποσό, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς μέσα σε 
προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 
Κ.Φ.Δ.. 
 
3. Για τις περιοχές στις οποίες η αναπροσαρμοσμένη με την ΥΑ τιμή ζώνης είναι μεγαλύτερη της ισχύουσας 
κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (ημερομηνία θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου), 
όπως προκύπτει και από τους πίνακες της παρούσας, υφίσταται υποχρέωση των υπόχρεων σε φόρο να 
υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η Φορολογική Διοίκηση δύναται 
να προβαίνει σε επανυπολογισμό του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης 
ακινήτων και σε έκδοση της σχετικής πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για τη διαφορά του 
φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης (άρθρο 32 παράγραφος 2 Κ.Φ.Δ.) και 
χωρίς προηγούμενη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο σε φόρο. 
 
Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
1. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 Κ.Φ.Δ. η Φορολογική Διοίκηση μπορεί 
να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε 
(5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. 
 
2. Στις περιπτώσεις που η διαφορά φόρου αφορά δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών και νομικών προσώπων, 
δεδομένου ότι ο φόρος προσδιορίζεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, 
ενδέχεται να προκύψουν διαφορές, οι οποίες οφείλονται στη διαρκή ενημέρωση - διόρθωση της 
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων στις φορολογίες αυτές. 
 
Παρατίθενται πέντε (5) πίνακες με τις ισχύουσες τιμές στις περιοχές στις οποίες αναφέρεται η ΥΑ 102353 
ΕΞ 2020/15.9.2020 (Β' 3964) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανά φορολογία και ανά χρόνο 
φορολογίας. Σε αυτούς έχουν ληφθεί υπόψη τόσο οι αποφάσεις καθορισμού τιμών στους Δήμους αυτούς 
όσο και οι ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ. 
 

Σημειώνεται ότι στους πίνακες περιλαμβάνονται οι τιμές ανεξάρτητα από την τυχόν παραγραφή του 
δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση πράξης. 
  

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

  2017 2018 2019 2020 

Β' Ψυχικού 3.150 3.750 3.750 3.100 

ΣΤ Ψυχικού 2.550 3.250 3.250 2.800 

Α' Φιλοθέης 3.600 4.150 4.150 3.750 

Γ Φιλοθέης 3.250 3.550 3.550 3.300 
  

Ε.Φ.Α. 

  2017 2018 2019 2020 

Β' Ψυχικού 3.150 3.150 3.750 3.100 

ΣΤ' Ψυχικού 2.550 2.550 3.250 2.800 

Α' Φιλοθέης 3.600 3.600 4.150 3.750 

Γ Φιλοθέης 3.250 3.250 3.550 3.300 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
  

ΙΣΧΥΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
(π.χ. ημερομηνία 
θανάτου/σύνταξης 
συμβολαίου κ.λπ.) 

Από 08/06/2016-
31/12/2018 

(102353/2020 Α.Υ.Ο - 
Β'3964) 

Από 01/01/2019 - 
1/10/2019(ΠΟΛ 

1113/2018 - Β'2192) 

Από 2/10/2019 
(102353 ΕΞ 2020 
Α.Υ.Ο - Β'3964) 

Β' Ψυχικού 3.150 3.750 3.100 

ΣΤ Ψυχικού 2.550 3.250 2.800 

Α' Φιλοθέης 3.600 4.150 3.750 

Γ' Φιλοθέης 3.250 3.550 3.300 

Α' Λιλαίας Δ. Δελφών 900 (ΠΟΛ. 1181/2017) 900 1.000 

  

ΙΣΧΥΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
(π.χ. ημερομηνία 
θανάτου/σύνταξης 
συμβολαίου κ.λπ.) 

Από 21/05/2015-
31/12/2018 

(ΠΟΛ 1009/2016 - Β'48) 

Από 01/01/2019 - 
1/10/2019 (ΠΟΛ 

1113/2018 - Β'2192) 

Από 2/10/2019 
(102353 ΕΞ 2020 
Α.Υ.Ο - Β'3964) 

Α Ψυχικού 6.250 4.200 3.950 

Β' Φιλοθέης 4.700 4.700 4.700 

Δ' Φιλοθέης 3.700 3.200 3.350 

ΚΕ' 1ου Διαμ/τος Δ. Αθηναίων 1.750 3.050 3.250 

Ε' Εκάλης 1.700 1.900 2.000 

Α' Αετοφωλιάς Δ. Τήνου 550 1.050 900 

Α Αγίας Βαρβάρας Δ. Τήνου 700 1.100 850 

  

ΙΣΧΥΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
(π.χ. ημερομηνία θανάτου 
/σύνταξης συμβολαίου κ.λπ.) 

Από 21/05/2015-
31/12/2018 

(ΠΟΛ 1009/2016 - Β'48) 

Από 01/01/2019 - 
17/12/2019 (ΠΟΛ 

1113/2018 - Β'2192) 

Από 18/12/2019 
(102353 ΕΞ 2020 
Α.Υ.Ο - Β'3964) 

Α' Καρκάδος Δ. Τήνου 550 1.050 800 

Β' Κάτω Κλείσματος Δ. Τήνου 550 1.050 950 

Α' Καλλονής Δ. Τήνου 600 1.100 1.100 

ΣΤ Τήνου 800 1.250 950 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
 
 
 
 
 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   87 

ΙΙΙ. ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) 
 

Ε.2053/2021 
Συντελεστής ΦΠΑ για εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών που παρέχονται 
μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live-streaming) από 3.11.2020 και για όσο 
διαρκεί η αναστολή προσέλευσης κοινού σε ζωντανά θεάματα και ακροάματα 
 

Αθήνα, 02/03/2021 
 
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με τον ν. 2859/2000, Α' 248) ο συντελεστής 
ΦΠΑ ορίζεται σε 24% στη φορολογητέα αξία. Κατ' εξαίρεση, ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, «Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο 
συντελεστή», του εν λόγω Κώδικα ορίζεται σε 13%. Επιπλέον, για αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει 
ειδική πρόβλεψη στο εν λόγω Παράρτημα ο συντελεστής ορίζεται σε 6%. Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 
του Μέρους Β. «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ορίζεται ότι ο συντελεστής του φόρου 
για τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, ήτοι το δικαίωμα εισόδου, ορίζεται σε 6%. 
 
2. Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, με το οποίο ενσωματώνεται η παρ. 
2 του άρθρου 98 της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ), «Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και 
τις υπηρεσίες του Παραρτήματος III δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παρ. 13 του άρθρου 
14 ». 
Με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 282/2011 του Συμβουλίου, «Οι 
ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ, περιλαμβάνουν τις 
υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου ή ενός ηλεκτρονικού δικτύου, και των οποίων η παροχή λόγω 
της φύσης τους είναι ουσιαστικά αυτοματοποιημένη και απαιτεί ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, είναι δε 
αδύνατο να εξασφαλιστεί χωρίς μέσα πληροφορικής.». 
 
3. Με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 (Β' 4829), «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
αναστέλλεται από 3.11.2020, μεταξύ άλλων, η λειτουργία δραστηριοτήτων «Τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 
90.01)» και «Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 90.04)» σε περιοχές 
που κατατάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου (μεταξύ αυτών σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη).  
Ακολούθως, με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (Β' 4899) για τις 
δραστηριότητες «Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες», εφαρμόζεται για όλη την 
επικράτεια με ισχύ από 7.11.2020 το μέτρο της αναστολής προσέλευσης κοινού, με δυνατότητα διεξαγωγής 
αποκλειστικά προς τον σκοπό αναμετάδοσης (βιντεοσκόπησης/live-streaming) (στοιχ. 13, πίνακα της παρ. 
1 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την παρ. 3 της αμέσως ως άνω απόφασης). 
 
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η πρόσβαση σε θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες για το κοινό είναι 
δυνατή μόνον σε περίπτωση ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live-streaming) ή βιντεοσκόπησης. 
Περαιτέρω, στην περίπτωση της ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live-streaming), και σε αντίθεση με τη 
βιντεοσκόπηση στην οποία εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ, 24%, η πρόσβαση στις ως άνω 
εκδηλώσεις από τον λήπτη γίνεται σε πραγματικό χρόνο (ζωντανά), χωρίς να υπάρχει δυνατότητα 
παρακολούθησης σε χρόνο της επιλογής του, γεγονός που προσιδιάζει στη φυσική πρόσβαση στην 
εκδήλωση. Συνεπώς από τις 3.11.2020, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της αναφερθείσας κοινής 
υπουργικής απόφασης με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020, και για όσο διάστημα διαρκεί το μέτρο της 
αναστολής προσέλευσης κοινού σε ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λόγω της νόσου COVID-19, τα 
εισιτήρια για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών μέσω ζωντανής διαδικτυακής 
μετάδοσης (live-streaming) υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 6%. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ  
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 
 
 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 88  /// www.solcrowe.gr 

Ε. ΔΕΔ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΔΕΔ Α 7/2021 
Πρόστιμο ορκωτών ελεγκτών - Παραγραφή  
 

Καλλιθέα, 05/01/2021 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
Β'4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 
γ. Την ΠΟΛ.1064/2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 20/10/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας 
ΑΦΜ με έδρα στην κατά της υπ' αριθμ /16-09-2020 Πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 4 του 
ν.2523/1997 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διαχειριστικής περιόδου 01/07/2011-30/06/2012 
και τα προσκομιζόμενα με την προσφυγή, έγγραφα. 
 
5. Την υπ' αριθμ /16-09-2020 Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997 του Προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διαχειριστικής περιόδου 01/07/2011-30/06/2012 καθώς και την οικεία έκθεση 
ελέγχου, των οποίων ζητείται η ακύρωση. 
 
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 20/10/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 
εταιρείας ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των 
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, 
επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Με την υπ' αριθμ /16-09-2020 Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διαχειριστικής περιόδου 01/07/2011-30/06/2012 καταλογίσθηκε 
σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο του άρθρου 4 παρ.4 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των 
διατάξεων του άρθρου 82 παρ.5 του ν.2238/1994 ποσού 10.000,00 ευρώ. 
 
Η ως άνω παράβαση καταλογίσθηκε κατόπιν των διαπιστώσεων ελέγχου της από 16/09/2020 έκθεσης 
ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αφορά το εξής: 
 
Στο φορολογικό πιστοποιητικό που χορήγησε η προσφεύγουσα για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2012-
31/12/2012 στην επιχείρηση « » ΜΕ ΑΦΜ δεν προέβη σε δειγματοληπτικό έλεγχο στον μήνα με τον 
μεγαλύτερο αριθμό πιστωτικών τιμολογίων, κατά παράβαση του ελεγκτικού προτύπου της ΠΟΛ.1159/2011 
όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Ελέγχου Φορολογία Δ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ ΠΑΡ.3 περ.ζ. 
 
Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή και να 
ακυρωθεί η ως άνω προσβαλλόμενη πράξη προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς: 
 

http://www.solae.gr/
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• Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για διενέργεια ελέγχου και καταλογισμό φόρου και επιβολή 
προστίμου. 
 
• Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας λόγω μη γνωμοδότησης της ΕΛΤΕ για την εκτέλεση της 
Ελεγκτικής Εργασίας (σχετική η ΠΟΛ.1148/2018). 
 
• Παράνομο επιβολής προστίμου καθώς ο ορκωτός ελεγκτής τήρησε το σύνολο των διατάξεων αναφορικά 
με τον έλεγχο της επίδικης χρήσης τον οποίο διενήργησε με άκρα επιμέλεια. 
 
Επειδή στην παρ.11 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται: 
«Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις 
προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις 
και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του 
Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί...». 
 
Επειδή στην παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994 ορίζεται: 
«Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού 
φύλλου ελέγχου, αν: 
α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής 
υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο 
προηγούμενο φύλλο ελέγχου, 
β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή 
ή 
γ) περιέλθουν σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στοιχεία βάσει της 
αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. ή 
τρίτων χωρών που αποδεικνύονται ανακριβείς οι συναλλαγές, έστω και αν αυτά ζητήθηκαν πριν από την 
έκδοση του οριστικού φύλλου ελέγχου ή 
δ) περιέλθουν στις φορολογικές αρχές στοιχεία κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του 
άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α '258). 
Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισμα του εισοδήματος που 
προκύπτει από το προηγούμενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε με βάση τα πιο πάνω 
στοιχεία. Αν εκδοθεί το πιο πάνω φύλλο ελέγχου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 70.». 
 
Επειδή στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (Όπως η περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου 
84 αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276/22-12-2006) και σύμφωνα 
με το άρθρο 39 του ιδίου νόμου ισχύει από 22/12/2006 και μετά) ορίζεται:  
«1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο 
πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το 
δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας. 
4. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την 
επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο 
δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκηση του, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται: 
α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη του αρμόδιου 
φορολογικού οργάνου. 
β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα 
από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου. Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία 
περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο 
χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος.». 
 
Επειδή στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 102 του ν. 2238/1994 ορίζεται: 
«1. Κάθε νομικό πρόσωπο του άρθρου 101 υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στον 
αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Επίσης σε υποβολή δήλωσης φόρου 
εισοδήματος υποχρεούνται και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην 
Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό. 
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2. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών 
μεθόδων και δικτυακών υποδομών: 
α) Από τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία 
λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν.  
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να 
μεταφέρεται ειδικά για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που ορίζεται 
πιο πάνω και η υποβολή της δήλωσης να γίνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού 
μητρώου (Α.Φ.Μ) του νομικού προσώπου. 
 
Επειδή, με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2523/1997 ρητά ορίζεται ότι: 
«Οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής 
φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. 
Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής που έπεται εκείνης στην οποία αφορά η παράβαση. 
Στα πρόστιμα ΚΒΣ ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία νοείται η 
φορολογία εισοδήματος». 
 
Επειδή, με το άρθρο 82 παρ. 5 και 8 του ν. 2239/1994 ορίζεται ότι: 
«5.Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 
(ΦΕΚ 174 Α') και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από 
έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των 
φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή 
ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια 
του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν 
περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται 
τακτικός φορολογικός έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 
Α'). Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία 
με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και 
τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008. Στις 
Ανώνυμες Εταιρίες (A.E.) και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται 
ανωτέρω, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και 
επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει 
κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο. 
8.α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται 
τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου αυτού, το ειδικότερο περιεχόμενο του 
πιστοποιητικού που εκδίδεται, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα. Πέραν της εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5, στους νόμιμους ελεγκτές και στα 
ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 και της κανονιστικής απόφασης που 
προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997. 
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και 
πληροφοριών, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της 
προηγούμενης παραγράφου. 
Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων ισχύει η ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/2011.».  
 
Επειδή στο άρθρο 4 παρ.4 του ν. 2523/1997 ορίζεται: 
«Στους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του ίδιου 
άρθρου και Κώδικα, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο ύψους από 
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης 
και την ενδεχόμενη υποτροπή.». 
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Επειδή εν προκειμένω όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου, αιτία του υπό κρίση ελέγχου ήταν η 
με αριθμ /07-04-2015 πληροφοριακή έκθεση του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (αριθμ.πρωτ./15-04-2015-επανάληψη 
αποστολής /11-10-2019), στην οποία αναφέρεται ότι από τον προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ που διενεργήθηκε 
στην εταιρεία « » ΜΕ ΑΦΜ , για τις διαχειριστικές περιόδους 01/01/2011-31/12/2011 και 01/01/2012-
31/12/2012 διαπιστώθηκε ότι υφίστανται διαφορές σε σχέση με τα συμπεράσματα του νόμιμου ελεγκτή και 
ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι στις χρήσεις 2011 και 2012 δεν διενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος στον 
μήνα με το μεγαλύτερο αριθμό πιστωτικών τιμολογίων όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Ελέγχου-
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περ.ζ της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011. Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε από 
τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η με αριθμ /27-07-2020 εντολή ελέγχου και καταλογίσθηκαν 
στην ελεγκτική εταιρεία για κάθε μία από τις χρήσεις που χορηγήθηκε το φορολογικό πιστοποιητικό οι εξής 
παραβάσεις: 
-πρόστιμο του άρθρου 4 παρ.4 του ν.2523/1997 ποσού 10.000,00 ευρώ για την διαχειριστική περιόδου 
01/07/2010 - 30/06/2011 που αφορά την παράβαση που διαπιστώθηκε στο φορολογικό πιστοποιητικό που 
χορηγήθηκε στην εταιρεία « » για την διαχειριστική περιόδου 01/01/2011 - 31/12/2011, 
-πρόστιμο του άρθρου 4 παρ.4 του ν.2523/1997 ποσού 10.000,00 ευρώ για την διαχειριστική περιόδου 
01/07/2011 - 30/06/2012 που αφορά την παράβαση που διαπιστώθηκε στο φορολογικό πιστοποιητικό που 
χορηγήθηκε στην εταιρεία « » για την διαχειριστική περιόδου 01/01/2012 - 31/12/2012. 
 
Επειδή ωστόσο η διοικητική παράβαση των διατάξεων της παρ.5 και παρ.8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. 
διαπράχτηκε από την ελεγκτική εταιρεία και το Νόμιμο Ελεγκτή κατά τον χρόνο έκδοσης του φορολογικού 
πιστοποιητικού της επιχείρησης «....... » και συγκεκριμένα όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
  

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΤΗΣ .............................. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

01/01/2012 - 31/12/2012 28/09/2013 01/07/2013 - 30/06/2014 

 
Επειδή από τα ανωτέρω διαπιστώνεται αφενός ότι η παράβαση διαπράχθηκε την 28/09/2013 και δεν 
αφορά την διαχειριστική περίοδο 01/07/2011-30/06/2012 στην οποία αναφέρεται η προσβαλλόμενη πράξη 
και αφετέρου το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή προστίμου για την διαχειριστική περίοδο 01/07/2013-
30/06/2014 έχει παραγραφεί. 
 
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2523/1997 το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή 
προστίμου ακολουθεί τις διατάξεις του φόρου εισοδήματος του άρθρου 84 του ν. 2238/1994. Δεδομένου ότι 
από τα στοιχεία του φακέλου δεν υφίσταται περίπτωση παράτασης του κανονικού χρόνου παραγραφής, το 
δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή προστίμου υπόκειται σε πενταετή χρόνο παραγραφής. Συνεπώς το 
δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή προστίμου για την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο (01/07/2013-
30/06/2014) παραγράφεται την 31/12/2019 (ήτοι πέντε χρόνια από το τέλος του χρόνου εντός του οποίου 
υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος-χρόνος υποβολής δήλωσης 21/10/2014) και ο σχετικός 
ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας περί παραγραφής βασίμως προβάλλεται καθώς η 
προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε εντός του 2020. 
 
Αποφασίζουμε 
 
Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 20/10/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής της εταιρείας ΑΦΜ και την ακύρωση της υπ' αριθμ /16-09-2020 Πράξης επιβολής προστίμου 
του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διαχειριστικής περιόδου 
01/07/2011-30/06/2012. 
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΝΟΥ 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 

 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 92  /// www.solcrowe.gr 

ΔΕΔ Α 143/2021 
Όταν στην αποζημίωση για καταγγελία σύμβασης έργου περιλαμβάνονται και δαπάνες οι 
οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την κατασκευή και λειτουργία του έργου, τότε αυτές 
αποτελούν αντιπαροχή και υπάγονται σε ΦΠΑ. 
 

Καλλιθέα, 27/01/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. 
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
Β' 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑ.Δ.Ε.)» 
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) 
όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), καθώς και της υπ' αριθμ. Α 1273/2020 Απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 5597/21-
12-2020). 
 
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 31/07/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της 
κοινοπραξίας με την επωνυμία ΑΦΜ με έδρα στην κατά της υπ' αριθμ ./2020 Οριστικής Πράξης 
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ και τα προσκομιζόμενα με 
αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. Την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. 
ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την οικεία 'Έκθεση Ελέγχου. 
 
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης.  
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 31/07/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 
κοινοπραξίας με την επωνυμία η οποία υπεβλήθη εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση 
όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς 
προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. 
ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, φορολογικής περιόδου 01/09/2017-31/12/2017, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας 
Φ.Π.Α. συνολικού ποσού 83.428,87 €, πλέον προστίμου του άρθρου 58Α του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) ποσού 
41.714,44 € ήτοι συνολικό ποσό 125.143,31 €. 
 
Η ως άνω πράξη εδράζεται επί της από 23/06/2020 Έκθεσης Μερικού Φορολογικού Ελέγχου Φ.Π.Α. της 
ελέγκτριας της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ κ η οποία εκδόθηκε δυνάμει της υπ'αριθμ /02-04-2019 εντολής ελέγχου 
της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ. 
 
Σύμφωνα με την ως άνω 'Έκθεση Μερικού Φορολογικού Ελέγχου Φ.Π.Α. για την περίοδο 01/09/2017-
29/02/2020, η προσφεύγουσα υπέβαλε την υπ' αριθμόν /03-03-2020 αίτηση επιστροφής ΦΠΑ που αφορά 
στη χρήση 2017 μέσω της υποβολής της υπ' αριθμόν /03-03-2020 δήλωσης ΦΠΑ για την περίοδο 
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01/02/2020-29/02/2020. Στη συνέχεια, εκδόθηκε εντολή για έλεγχο και διενεργήθηκε έλεγχος για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Από τον εν λόγω έλεγχο, προέκυψε ότι η 
κοινοπραξία αναδείχτηκε ανάδοχος και το έτος 2012 συνήψε σύμβαση με τον ως Αναθέτουσα Αρχή, για την 
εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) σε περιοχές Ως αντάλλαγμα 
(αμοιβή) για την υλοποίηση του ΣΕΣ, τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του, καθ' όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, ορίστηκε ότι η ανάδοχος θα λαμβάνει ποσοστό 35% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων από 
τέλη στάθμευσης. Το εν λόγω σύστημα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 19/06/2013. Ωστόσο, με την 
κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας στις 23/09/2013, ο δεν ήταν πλέον σε θέση να ανταποκριθεί στη 
συμβατική υποχρέωσή του για αστυνόμευση των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης. 
 
Λόγω της αδυναμίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, η προσφεύγουσα προέβη στις 18/05/2015 σε 
κοινοποίηση της εξώδικης καταγγελίας της σύμβασης, ζητώντας την οριστική παραλαβή του ΣΕΣ από και 
την εκκαθάριση της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, γνωστοποιώντας περαιτέρω στο τις οικονομικές της 
αξιώσεις από την ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης και την πρόωρη λύση αυτής. Στη συνέχεια η 
προσφεύγουσα άσκησε την από 19/10/2015 προσφυγή-αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
κατά του  
 
Ενόψει της συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου, τα δύο μέρη ήρθαν σε συμβιβασμό, μέσω 
του υπ' αριθμόν /26-04-2017 ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβασμού, ο οποίος έγινε δεκτός από το 
Δικαστήριο, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν /2017 Απόφασή του. 
 
Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, ο υποχρεώθηκε να καταβάλει στην προσφεύγουσα το 
συνολικό ποσό των 1.489.476,72 €, το οποίο αναλύεται ως εξής: 
 
• ποσό 1.047.524,72 € για θετικές ζημιές της προσφεύγουσας, το οποίο αναλύεται περαιτέρω 
σε: 
- ποσό 616.475,54 €, που αφορά στις δαπάνες απόκτησης και εγκατάστασης του εξοπλισμού και 
υλοποίησης του ΣΕΣ,  
- ποσό 366.625,23 €, που αφορά σε λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή σε αμοιβή συνεργατών της 
προσφεύγουσας, υπεργολάβων, προμηθευτών, μισθοδοσία υπεύθυνου έργου και δαπάνες κινητής 
τηλεφωνίας για την υποστήριξη του ΣΕΣ έως την 31/03/2015, 
- ποσό 52.625,04 €, που αφορά σε χρηματοοικονομικά έξοδα (προμήθειες εγγυητικής επιστολής, τόκοι και 
έξοδα, χρεώσεις από τη σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού με την ) και 
- ποσό 11.798,91 €, που αφορά σε λειτουργικές δαπάνες και χρηματοοικονομικά έξοδα για το διάστημα 
από 01/04/2015-30/09/2015, ήτοι για το διάστημα μετά την καταγγελία της σύμβασης. 
 
• ποσό 441.952,00 € που αφορά σε αποζημίωση της προσφεύγουσας για την απώλεια της συμβατικής 
αμοιβής της από την 19/06/2013 (ημερομηνία θέσης του συστήματος σε λειτουργία) έως την ημερομηνία 
καταγγελίας της σύμβασης (18/05/2015). 
 
Με βάση τα ανωτέρω, η προσφεύγουσα υπέβαλε τη δήλωση ΦΠΑ της περιόδου 01/09/2017-30/09/2017, 
όπου στις φορολογητέες εκροές συμπεριέλαβε μόνο το ανωτέρω ποσό των 616.475,54 € (καθαρή αξία 
κωδ. 303: 497.157,69 € & αξία ΦΠΑ κωδ. 333: 119.317,85 €), με το σκεπτικό ότι, το ποσό αυτό αφορά σε 
υποδομές και εξοπλισμό που παραδόθηκαν εν τέλει (μεταβίβαση κυριότητας) από την προσφεύγουσα σε 
αντίθεση με τα λοιπά ποσά, τα οποία αφορούσαν γενικότερες δαπάνες λειτουργίας. Παράλληλα, η 
προσφεύγουσα υπέβαλε τις δηλώσεις ΦΠΑ των περιόδων 01/10/2017-31/10/2017, 01/11/2017-30/11/2017 
και 01/12/2017-31/12/2017, όπου δήλωσε μόνο φορολογητέες εισροές, με αποτέλεσμα την 31/12/2017 να 
παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ ύψους 106.747,50 €. Όλες οι επόμενες δηλώσεις ΦΠΑ της 
προσφεύγουσας, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020, οπότε και αιτήθηκε την επιστροφή του ως άνω 
ποσού, ήταν μηδενικές. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, ο έλεγχος έκρινε ότι η υποβληθείσα δήλωση για την περίοδο 01/09/2017-30/09/2017 

ήταν ανακριβής, διότι δε δηλώθηκαν στις φορολογητέες εκροές και τα υπόλοιπα ποσά των θετικών 

ζημιών της προσφεύγουσας, ήτοι τα προαναφερθέντα ποσά των 366.625,23 €, 52.625,04 € και 

11.798,91 €, συνολικού ύψους 431.049,18 € (δηλ. καθαρή αξία κωδ. 303: 347.620,31 € & αξία ΦΠΑ 

κωδ. 333: 83.428,87 €), με το σκεπτικό ότι αποτελούν έσοδο της προσφεύγουσας για παροχή 

υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας προς τον σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 100/1996 Γνωμοδότηση του 
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Ν.Σ.Κ. Όσον αφορά στο αιτηθέν ποσό για επιστροφή των 106.747,50 €, ο έλεγχος έκρινε ότι δύναται να 

επιστραφεί, συμψηφιζόμενο με τυχόν οφειλές της προσφεύγουσας. 

 

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ως άνω 

προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας τους κάτωθι λόγους: 

 

1ος λόγος: Εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2859/2000, δεδομένου ότι τα 

επίμαχα ποσά αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ισόποσης ζημιάς που επήλθε στην περιουσία της 

προσφεύγουσας, συνεπεία του ζημιογόνου γεγονότος, και δεν αποτελούν αντιπαροχή για φορολογητέα 

παροχή υπηρεσιών υπαγόμενη σε ΦΠΑ. Ειδικά το επιμέρους ποσό των 616.475,54 € (καθαρή αξία κωδ. 

303: 497.157,69 € & αξία ΦΠΑ κωδ. 333: 119.317,85 €), υπήχθη σε ΦΠΑ, με το σκεπτικό ότι αφορά σε 

υποδομές και εξοπλισμό που παραδόθηκαν εν τέλει (μεταβίβαση κυριότητας) από την προσφεύγουσα  

 

2ος λόγος: Επικουρικά, θα πρέπει να μη θεωρηθεί παροχή υπηρεσίας το επιμέρους ποσό των 11.798,91 €, 

δεδομένου ότι αφορά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την καταγγελία της σύμβασης. 

 

Σημειώνεται ότι, η προσφεύγουσα, μέσω του από 23/12/2020 e-mail της, το οποίο έλαβε αριθμό 

πρωτοκόλλου ΔΕΔ...... ΕΙ2020ΕΜΠ/23.12.2020, αιτήθηκε την ακρόασή της, προκειμένου να αναπτύξει τις 

απόψεις της. 

 

Κατόπιν του ανωτέρω, έλαβε χώρα συνάντηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στις 29/12/2020 και ώρα 

10:00 πμ, όπου παρέστησαν από την πλευρά της προσφεύγουσας οι εξουσιοδοτούμενοι κ. και η οποία 

διήρκεσε 15 λεπτά και στην οποία η προσφεύγουσα, διά των ως άνω εκπροσώπων της, ενέμεινε στον 

ισχυρισμό της περί μη υπαγωγής των επίμαχων ποσών σε ΦΠΑ. Για την εν λόγω συνάντηση συντάχθηκε 

σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε από όλους τους συμμετέχοντες. 

 

Ως προς τον 1ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 (α') του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), «αντικείμενο του φόρου είναι 

η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο 

εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα». 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του ν. 2859/2000, «παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των 

διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει 

κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου 6. Εξομοιώνονται με 

ενσώματα αγαθά η ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο, η θερμότητα ή το ψύχος και παρόμοια αγαθά». 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2859/2000, «στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική 

απόκτηση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή 

που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις 

υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που 

συνδέεται άμεσα με αυτή». 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του ν. 2859/2000, «στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται: 

 

γ) Τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο υποκείμενος στο φόρο από τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των 

υπηρεσιών, για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιεί στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή ή του 

λήπτη, εφόσον: 

 

- έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία, 

- τα οικεία παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομά του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών, 

από τα οποία προκύπτει το πραγματικό ποσό των δαπανών και παραδίδονται στον αγοραστή των αγαθών 

ή το λήπτη των υπηρεσιών που αφορούν ». 
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Επειδή εν προκειμένω, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το επιμέρους ποσό των 616.475,54 € αποτελεί την 

αντιπαροχή που εισέπραξε για τη μεταβίβαση της κυριότητας των υποδομών και του εξοπλισμού της 

ελεγχόμενης στάθμευσης στον.......... Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η εν λόγω παράδοση υπάγεται σε ΦΠΑ, 

προσδιόρισε την καθαρή αξία της συναλλαγής με εσωτερική υφαίρεση (καθαρή αξία κωδ. 303: 497.157,69 

€) και υπολόγισε επί αυτής ΦΠΑ με συντελεστή 24% (κωδ. 333: 119.317,85 €). 

 

Επειδή συνεπώς, η προσφεύγουσα αναγνωρίζει ότι όντως έλαβε χώρα μία «παράδοση έργου» προς τον 

....... 

 

Επειδή αναφορικά με τα υπόλοιπα επιμέρους ποσά των θετικών ζημιών της προσφεύγουσας, ήτοι τα 

προαναφερθέντα ποσά των 366.625,23 €, 52.625,04 € και 11.798,91 €, συνολικού ύψους 431.049,18 €, η 

προσφεύγουσα δε θα είχε επωμιστεί τα σχετικά έξοδα, σε περίπτωση που δεν είχε προβεί στην κατασκευή 

και δημιουργία του εν λόγω συστήματος στάθμευσης.  

 

Επειδή συνεπώς τα ανωτέρω έξοδα κρίνονται άμεσα συνδεδεμένα με την κατασκευή και λειτουργία 

του συστήματος στάθμευσης, του οποίου η κυριότητα μεταβιβάστηκε. 

 

Επειδή τα εν λόγω έξοδα τιμολογήθηκαν στο όνομα της προσφεύγουσας και όχι στο όνομα του τελικού 

κατόχου ( ), τα σχετικά ποσά προσαυξάνουν την φορολογητέα αξία του μεταβιβασθέντος έργου. 

 

Επειδή στην ίδια κατεύθυνση έχουν εκδοθεί: 

 

• το Αρ. πρωτ. Δ14Β 1077369 ΕΞ 2015 έγγραφο του ΥΠΟΙΚ, αναφορικά με την αντιμετώπιση από πλευράς 

ΦΠΑ των αμοιβών που λαμβάνουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) από άλλες 

επιχειρήσεις για το προσωπικό που διαθέτουν σε αυτές, σύμφωνα με το οποίο ως φορολογητέα αξία 

λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) 

ως σύνολο και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος της δαπάνης μισθοδοσίας, των επιδομάτων, των 

εργοδοτικών εισφορών [...], 

 

• η Ε.2099/2019 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αναφορικά με τις χρεώσεις που επιρρίπτονται στους 

πελάτες φυσικού αερίου από επιχειρήσεις του κλάδου, σύμφωνα με την οποία, ακόμα και στην 

περίπτωση που αυτές επιβάλλονται από υποκείμενο στο φόρο που δεν προβαίνει στην παράδοση 

του αγαθού, (οπότε δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία της παράδοσης του φυσικού 

αερίου), και πάλι υπάγονται σε ΦΠΑ. 

 

Επειδή με βάση τα ανωτέρω, τα υπόλοιπα επιμέρους ποσά των θετικών ζημιών της 

προσφεύγουσας, ήτοι τα προαναφερθέντα ποσά των 366.625,23 €, 52.625,04 € και 11.798,91 €, 

συνολικού ύψους 431.049,18 €, κρίνεται ότι αποτελούν αντιπαροχή για παράδοση έργου 

υπαγόμενη σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου, η υποβληθείσα δήλωση ΦΠΑ της περιόδου 01/09/2017-

30/09/2017 κρίνεται ανακριβής. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

Ως προς τον 2ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής 

 

Επειδή με βάση τα προεκτεθέντα, ο χρόνος της πραγματοποίησης των επιμέρους δαπανών σε σχέση με 

την καταγγελία της σύμβασης μεταξύ της προσφεύγουσας και του δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ως 

προς τη φορολογική αντιμετώπισή τους από πλευράς ΦΠΑ, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, 

πραγματοποιήθηκαν πριν την μεταβίβαση της κυριότητας του συστήματος στάθμευσης. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

(*) Σημειώνεται ότι, εφόσον το χρεωστικό υπόλοιπο προέκυψε την φορολογική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017, 

ενώ οι φορολογητέες εισροές με τις οποίες συμψηφίζεται, προέκυψαν κατά τις μεταγενέστερες φορολογικές 
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περιόδους, η δήλωση Φ.Π.Α. του Σεπτεμβρίου 2017 παραμένει ανακριβής και συνεπώς, επί του 

χρεωστικού υπολοίπου υπολογίζεται το νόμιμο πρόστιμο του άρθρου 58Α του Κ.Φ.Δ. λόγω ανακρίβειας. 

 
Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 31/07/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής της κοινοπραξίας με την επωνυμία ΑΦΜ κατά της υπ' αριθμ ./2020 Οριστικής Πράξης 
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με το ως άνω 
σκεπτικό. 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα 
απόφαση: 
  

Διαφορά φόρου 83.428,87 

Πρόστιμο λόγω ανακρίβειας 41.714,440 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 125.143,31 

Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση/επιστροφή 106.747,50 

 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 
υπόχρεο. 

 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης  
 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της. 
 

 

ΔΕΔ Α 559/2020 
Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπόκεινται σε φόρο 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με εξαίρεση τα κάθε είδους 
έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα 
οποία δεν αποτελούν αντικείμενο επιβολής φόρου εισοδήματος. 
 

Καλλιθέα, 13/03/2020 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
Β' 968/22.3.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.4.2017). 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Την από 18.11.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της νομικής οντότητας « », 
ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, με έδρα, κατά δήλωσή της με την εν λόγω προσφυγή της, στην , οδός & , νόμιμα 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   97 

εκπροσωπούμενης από το του , ΑΦΜ , οδός αριθμός , κάτοικο της υπ' αριθμ. κατά της τεκμαιρόμενης 
(σιωπηρής) αρνητικής απάντησης της Προϊσταμένης / του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών επί των 
διατυπωθεισών από την ίδια (τη νομική οντότητα), με την υποβολή /2019 δήλωσής της φόρου εισοδήματος 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (ΦΕνπ) φορολογικού έτους 2018, επιφυλάξεων, τις οποίες 
(επιφυλάξεις)  συγκεκριμενοποίησε με την υπ' αριθμ. πρωτ /2019 δήλωση που κατέθεσε στη Δ.Ο.Υ. Α' 
Αθηνών, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. Την υπ' αριθμ /2019 δήλωση ΦΕνπ φορολογικού έτους 2018 της προσφεύγουσας και τις διατυπωθείσες 
με αυτήν επιφυλάξεις, τις οποίες (επιφυλάξεις) η προσφεύγουσα συγκεκριμενοποίησε με την υπ' αριθμ. 
πρωτ /2019 δήλωση που κατέθεσε στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών. 
 
6. Τις απόψεις της Προϊσταμένης / του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 

****************** 
 
Επί της από 18.11.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της νομικής οντότητας « », 
ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο 
σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα 
ακόλουθα: 
 
Με την υπ' αριθμ /2019 δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (ΦΕνπ) 
φορολογικού έτους 2018 η προσφεύγουσα δήλωσε για το φορολογικό έτος 2018 φορολογητέα κέρδη 
ύψους 63.041,83 €, στα οποία αναλογεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
(ΦΕνπ) ύψους 18.282,13 €, μείον φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε/καταβλήθηκε και δεν υπάρχει 
ηλεκτρονική πληροφόρηση 94,23 €, μείον φόρος που προκαταβλήθηκε ύψους 3.336,53 €, ήτοι χρεωστικό 
ποσό για βεβαίωση ύψους 14.851,37 €, πλέον προκαταβολή φόρου τρέχοντος φορολογικού έτους (2019) 
ύψους 18.187,90 €, ήτοι συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση ύψους 33.039,27 €. 
 
Με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή της η προσφεύγουσα ζητά, καθ' ερμηνεία των διατυπωθέντων με 
αυτήν αιτημάτων της, α) την ακύρωση και εξαφάνιση της τεκμαιρόμενης (σιωπηρής) αρνητικής απάντησης 
της Προϊσταμένης / του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών επί της διατυπωθείσας από την ίδια (τη νομική 
οντότητα), με την υποβολή της υπ' αριθμ. /2019 δήλωσής της ΦΕνπ φορολογικού έτους 2018, πρώτης 
επιφύλαξης, την οποία (επιφύλαξη) συγκεκριμενοποίησε με την υπ' αριθμ. πρωτ /2019 δήλωση που 
κατέθεσε στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, β) να υποχρεωθεί το Δημόσιο να της επιστρέψει, νομιμοτόκως από της 
καταβολής του, ποσό φόρου εισοδήματος 33.039,27 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν και γ) γενικά να 
διαταχθούν τα νόμιμα, προβάλλοντας, συνοπτικά, το λόγο ότι το σύνολό των εσόδων της (έσοδα από 
ακίνητα και έσοδα από τόκους) συνιστούν έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της 
εκπλήρωσης του σκοπού της και δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, κατ' εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 45 παρ. γ' ν. 4172/2013. 
 
Εναλλακτικά, η προσφεύγουσα ζητά α) την ακύρωση και εξαφάνιση της τεκμαιρόμενης (σιωπηρής) 
αρνητικής απάντησης της Προϊσταμένης / του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών επί της διατυπωθείσας 
από την ίδια (τη νομική οντότητα), με την υποβολή της υπ' αριθμ. /2019 δήλωσής της ΦΕνπ φορολογικού 
έτους 2018, δεύτερης επιφύλαξης, την οποία (επιφύλαξη) συγκεκριμενοποίησε με την υπ' αριθμ. πρωτ 
/2019 δήλωση που κατέθεσε στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, β) να υποχρεωθεί το Δημόσιο να της επιστρέψει, 
νομιμοτόκως από της καταβολής του, ποσό φόρου εισοδήματος 32.490,68 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν 
και γ) γενικά να διαταχθούν τα νόμιμα, προβάλλοντας, συνοπτικά, το λόγο ότι από τα συνολικά δηλωθέντα 
φορολογητέα κέρδη της ύψους 63.041,83 € ποσό ύψους 56.018,42 €, που αφορά σε αποζημίωση 
εκμετάλλευσης ακινήτων από την , έχει ήδη φορολογηθεί σε προηγούμενα έτη. 
 
Ως προς τον πρώτο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. α' και 3 ν. 4172/2013, όπως ίσχυαν για το έτος 
2018: «1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. [...]. 2. [...]. 3. Ο φόρος που επιβάλλεται 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο 
φορολογικό έτος. 4. [...].» 
 

Επειδή, όπως προκύπτει από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. α' και 3 ν. 4172/2013 

(όπως ίσχυαν για το έτος 2018), κρίσιμος χρόνος για την επιβολή του ΦΕνπ είναι η 31η Δεκεμβρίου 

εκάστου έτους (φορολογικού). 

 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018 

(κρίσιμη ημερομηνία, κατά τα ανωτέρω, για την επιβολή του ΦΕνπ φορολογικού έτους 2018): «Οι Έλληνες 

πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.» 

 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 78 παρ. 1 του Συντάγματος, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018 

(κρίσιμη ημερομηνία, κατά τα ανωτέρω, για την επιβολή του ΦΕνπ φορολογικού έτους 2018): «Κανένας 

φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας 

και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες 

αναφέρεται ο φόρος.» 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 εδ. α' περ. γ' και ζ' ν. 4172/2013, όπως ίσχυαν κατά την 

31.12.2018 (κρίσιμη ημερομηνία, κατά τα ανωτέρω, για την επιβολή του ΦΕνπ φορολογικού έτους 2018): 

«Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται: α) [...], γ) τα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα [...] ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή [...], με 

εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του 

σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, δ) [...], ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο 

άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις. »  

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ν. 4172/2013, όπως ίσχυαν κατά την 31.12.2018 (κρίσιμη 

ημερομηνία, κατά τα ανωτέρω, για την επιβολή του ΦΕνπ φορολογικού έτους 2018): «Οι όροι που 

χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, 

εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: α) 

«φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., β) 

«πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε 

επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική 

προσωπικότητα, δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη 

χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή 

εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα 

ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα 

παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού 

χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή 

διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού 

δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου, ε) [...].» 

 

Επειδή, σύμφωνα με όσα διευκρινίστηκαν αναφορικά με το άρθρο 45 ν. 4172/2013 με την υπ' αριθμ. 

ΠΟΛ.1044/2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου 

Οικονομικών: «1. [...]. 2. [...]. α) [...]. β) [...]. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα [...] 

ιδιωτικού δικαίου υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με εξαίρεση 

τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα 

οποία δεν αποτελούν αντικείμενο επιβολής φόρου εισοδήματος.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις τέτοιων εσόδων, όπως οι εισφορές (συνδρομές) και τα δικαιώματα 

εγγραφής των μελών τους, τα έσοδα από εράνους, κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγίες ιδιωτών ή 

επιχειρήσεων, δωρεές τρίτων, λαχειοφόρους κληρώσεις, από διαφημίσεις που καταχωρούνται σε περιοδικά 

που εκδίδονται και διανέμονται μόνο στα μέλη τους δωρεάν, καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση 

φυλλαδίων και λοιπών εντύπων πνευματικού περιεχομένου των Ιερών Μονών (σχετική η Γνμδ ΝΣΚ 

389/2000). Αντίθετα, τα έσοδα που αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δεν 

συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, έστω και αν 
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διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 45 του N. 4172/2013, μόνο τα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την 

επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας (σχετ. η αριθ. 383/1973 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Έσοδα που αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, 

πέραν αυτών που προέρχονται από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, κ.λπ.) και υπεραξία 

μεταβίβασης κεφαλαίου, είναι για παράδειγμα και οι συνδρομές από τρίτους - μη μέλη, τα έσοδα από την 

έκδοση και πώληση περιοδικών, βιβλίων, εντύπων, κ.λπ. σε τρίτους - μη μέλη των πιο πάνω προσώπων 

καθώς και από τις διαφημίσεις που καταχωρούνται σε αυτά, τα έσοδα από τις διαφημίσεις σε φανέλες 

αθλητικών σωματείων, τα έσοδα (δίδακτρα) από λειτουργία ιδιωτικών σχολείων, εργαστηρίων, κ.λπ., τα 

έσοδα από την πώληση εικόνων, από την εκμετάλλευση ξενώνων και ραδιοφωνικών σταθμών από τις Ιερές 

Μονές, κ.λπ. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση της πραγματοποίησης εσόδων κατά την 

επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού των πιο πάνω προσώπων ανάγεται, ως θέμα πραγματικό, στην 

ελεγκτική αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής, η οποία κρίνει επί του τεταγμένου σκοπού τους και για τον 

τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων τους. [...].» 

 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 ν. 4182/2013, όπως ίσχυε κατά την περίοδο 

01.01.2018-31.12.2018: ««Κοινωφελής σκοπός»: κάθε εθνικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός, 

εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και γενικά επωφελής για την κοινωνία, εν όλω ή εν μέρει, σκοπός.» 

 

Επειδή, με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής της η προσφεύγουσα προβάλλει ότι 

το σύνολό των εσόδων της (έσοδα από ακίνητα και έσοδα από τόκους) που δήλωσε για το φορολογικό έτος 

2018 με την υπ' αριθμ /2019 δήλωσή της ΦΕνπ φορολογικού έτους 2018 συνιστούν έσοδα που 

πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του μη κερδοσκοπικού σκοπού της και για το λόγο 

αυτό δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 45 εδ. α' περ. γ' ν. 

4172/2013 (όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018), ισχυριζόμενη ειδικότερα ότι ως εκ της γενικότατης 

διατύπωσης της εν λόγω διάταξης καθίσταται σαφές ότι στα απαλλασσόμενα έσοδα εντάσσονται όλα εκείνα 

που σχετίζονται με την επιδίωξη του σκοπού αμέσως ή εμμέσως και ότι σε περίπτωση αμφιβολίας η 

ερμηνεία θα πρέπει να κλίνει προς την κατεύθυνση της περίληψης ενός εσόδου στα απαλλασσόμενα, 

συνεπώς τα υπό κρίση έσοδα που προκύπτουν από την αυτονόητη διαχείριση των ίδιων των περιουσιακών 

στοιχείων και εσόδων που άμεσα πηγάζουν από το σκοπό και η οποία διαχείριση έχει παρεπόμενο 

χαρακτήρα σε σχέση με αυτόν και δεν προκύπτουν από κάποια διακριτή δραστηριότητά της, από την οποία 

απορρέει κέρδος, θα πρέπει να απαλλάσσονται, μια ερμηνεία που είναι η μόνη σύμφωνη με το άρθρο 78 

παρ. 1 του Συντάγματος (που επιβάλλει, ό,τι ο νόμος προβλέπει ως φορολογητέο, να φορολογείται και, ό,τι 

ως απαλλασσόμενο, να απαλλάσσεται, σε περίπτωση δε αμφιβολίας, να ερμηνεύεται η διάταξη υπέρ του 

φορολογουμένου και της απαλλαγής του, διότι αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να επιβάλλεται φόρος χωρίς την 

πρόβλεψη του νόμου), με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος (η τυχόν επιβολή φόρου στα επίμαχα έσοδα 

συνεπάγεται επιβάρυνση χωρίς φοροδοτική ικανότητά της κι αυτό γιατί η είσπραξη τόκων, μερισμάτων ή 

μισθωμάτων δε συνιστά κέρδος από δραστηριότητά της, ώστε να ανακύπτει φοροδοτική ικανότητα και να 

εντάσσονται τα έσοδα στα φορολογούμενα με τις κοινές διατάξεις, αλλά παράγοντα διατήρησης της αξίας 

των στοιχείων αυτών, ώστε να είναι σε θέση η ίδια η προσφεύγουσα να εκπληρώνει το σκοπό της και να 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους ασφαλισμένους της, με αποτέλεσμα τα ως άνω διευκρινισθέντα 

με την προπαρατεθείσα υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1044/2015 εγκύκλιο της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών να 

συνιστούν παραβίαση των άρθρων 78 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος, επειδή στους νόμιμους όρους 

απαλλαγής των εσόδων προσθέτουν προϋποθέσεις και μεταβάλλουν το περιεχόμενο των όρων αυτών) και 

με την αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και 

οντότητες θα πρέπει να διευκολύνονται στην επιδίωξη του μη κερδοσκοπικού και κοινωφελούς σκοπού 

τους, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση αμφιβολίας η εφαρμοστέα διάταξη θα πρέπει να ερμηνεύεται 

υπέρ του κοινωφελούς σκοπού, που εν προκειμένω σχετίζεται με την κοινωνική ασφάλιση), υπό τις 

ανωτέρω δε σκέψεις η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και εσόδων από αδιαμφισβήτητα 

απαλλασσόμενα έσοδα, όπως οι εισφορές και δωρεές, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο χρηστής και 

επωφελούς διαχείρισης, ώστε να μην υποτιμώνται, αλλά αντίθετα να παράγουν καρπούς, ήτοι, μεταξύ 

άλλων, μερίσματα, τόκους, μισθώματα κ.λπ., που θα εξυπηρετούν τον καταστατικό σκοπό, που είναι και ο 

σκοπός, για τον οποίο τα έσοδα αυτά προέκυψαν, κάτι που σημαίνει ότι η τοποθέτηση των εσόδων από 

εισφορές σε καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα κ.λπ. δεν ενέχει το χαρακτήρα 

εκμετάλλευσης με σκοπό το κέρδος, αλλά απλής διαχείρισης. Ο ισχυρισμός όμως αυτός της 
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προσφεύγουσας πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος. Κι αυτό, γιατί, ανεξαρτήτως α) του γεγονότος 

ότι κατ' ορθή ερμηνεία των άρθρων 78 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος οι φορολογικές απαλλαγές, 

αλλά και οι εξαιρέσεις από το φόρο, πρέπει να ερμηνεύονται στενά και συνεπώς κατ' ορθή, σύμφωνη με τις 

εν λόγω συνταγματικές διατάξεις, ερμηνεία της προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 45 εδ. α' περ. γ' ν. 

4172/2013 (όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018 (κρίσιμη ημερομηνία, κατά τα ανωτέρω, για την επιβολή του 

ΦΕνπ φορολογικού έτους 2018)), σ' ό,τι αφορά στις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικές οντότητες, μόνο 

τα κάθε είδους έσοδά τους που πραγματοποιούνται κατά την άμεση επιδίωξη της εκπλήρωσης του μη 

κερδοσκοπικού σκοπού τους δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, ενώ αντίθετα εκείνα που 

πραγματοποιούνται κατά την έμμεση επιδίωξη της εκπλήρωσης του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους 

αποτελούν κανονικά αντικείμενο φορολογίας σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, απορριπτομένου ως νόμω 

αβάσιμου του αντίθετου ισχυρισμού της προσφεύγουσας ότι τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

α) των περιουσιακών στοιχείων και β) εσόδων που άμεσα πηγάζουν από το μη κερδοσκοπικό σκοπό και 

δεν προκύπτουν από κάποια διακριτή δραστηριότητα των μη κερδοσκοπικών προσώπων και οντοτήτων, 

από την οποία απορρέει κέρδος, θα πρέπει να απαλλάσσονται του φόρου, αφού ήδη έσοδα προκύπτοντα 

από τη διαχείριση α) των περιουσιακών στοιχείων και β) εσόδων που άμεσα πηγάζουν από το μη 

κερδοσκοπικό σκοπό, όπως είναι κατεξοχήν τα έσοδα που προέρχονται από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα 

από ακίνητη περιουσία κ.λπ.), θεωρείται ότι προκύπτουν από δραστηριότητα που δε συνιστά άσκηση της 

μη κερδοσκοπικής αποστολής τους, έστω και αν τα έσοδα αυτά διατίθενται για την εκπλήρωση του μη 

κερδοσκοπικού σκοπού τους (κάτι που, από μόνο του, ως στοιχείο/προϋπόθεση, δεν αρκεί για την 

κατάφαση της απαλλαγής), θεωρείται δηλαδή ότι προκύπτουν από διακριτή, κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

δραστηριότητα, και συνεπώς δεν απαλλάσσονται του φόρου, και β) του αν η προσφεύγουσα έχει αυτοτελή 

φορολογική υποχρέωση (ζήτημα που πάντως πρέπει να απαντηθεί καταφατικά, από τη στιγμή που η 

προσφεύγουσα έχει προβεί σε έναρξη εργασιών, έχει λάβει ΑΦΜ και δηλώνει έσοδα από δραστηριότητα), 

στην προκειμένη περίπτωση η προσφεύγουσα δε συνιστά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομική οντότητα, 

δεδομένου ότι, κατά τα γενικώς ισχύοντα και γινόμενα δεκτά, όπως αυτά αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, 

και στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 ν. 4182/2013 (όπως ίσχυε κατά την περίοδο 01.01.2018-31.12.2018), 

ως μη κερδοσκοπικός σκοπός θεωρείται μόνο εκείνος, από τον οποίο προκύπτει ωφέλεια για το κοινωνικό 

σύνολο, ενδεικτικά δε κάθε εθνικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και γενικά 

επωφελής για την κοινωνία, εν όλω ή εν μέρει, σκοπός, κάτι που δε συντρέχει στην υπό κρίση περίπτωση, 

αφού, όπως παραδέχεται η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή της και προκύπτει και 

από το προσκομιζόμενο αντίγραφο της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ειδικού Λογαριασμού 

Επικούρησης Προσωπικού της (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα), σκοπός της είναι 

η παροχή μηνιαίας σύνταξης στους δικαιούχους που αποχωρούν από την εργασία τους, οι οποίοι μπορούν 

να είναι μόνο υπάλληλοι της (και μετέπειτα της , ήδη δε της πρώην ), ή στις οικογένειές τους, συνεπώς 

σκοπός της προσφεύγουσας είναι η παροχή ωφέλειας αυστηρά και μόνο σε μέλη της ή στις οικογένειές 

τους και σε καμία περίπτωση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και πάντως σε μη μέλη της. Ενόψει των 

ανωτέρω και ανεξαρτήτως του σε τι ακριβώς εκτείνεται η αντικειμενική απαλλαγή που εισάγεται με την 

προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 45 εδ. α' περ. γ' ν. 4172/2013 (όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018 

(κρίσιμη ημερομηνία, κατά τα ανωτέρω, για την επιβολή του ΦΕνπ φορολογικού έτους 2018)), τα υπό κρίση 

έσοδα της προσφεύγουσας δεν απαλλάσσονται του ΦΕνπ κατά τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 45 

εδ. α' περ. γ' και ζ' ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 ν. 4172/2013 (όπως όλες 

αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2018 (κρίσιμη ημερομηνία, κατά τα ανωτέρω, για την επιβολή του ΦΕνπ 

φορολογικού έτους 2018)), επειδή δεν πληρούται η βασική προϋπόθεση που τίθεται από αυτές, δηλαδή η 

προσφεύγουσα δε συνιστά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητα, αφού ο σκοπός της δεν είναι μη 

κερδοσκοπικός (δεν ωφελείται από τη δραστηριότητά της το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), αλλά 

αποκλειστικά κερδοσκοπικός (από τη δραστηριότητά της ωφελούνται μόνο τα μέλη της και οι οικογένειές 

τους), όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις νομικών προσώπων ή οντοτήτων, στις οποίες από τη 

δραστηριότητά τους ωφελούνται μόνο τα μέλη τους (π.χ. κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες). Για 

όλους τους παραπάνω λόγους, ο πρώτος λόγος της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής πρέπει να 

απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος. 

 

Ως προς το δεύτερο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής 

 

Επειδή, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ /2019 έκθεση απόψεων της Προϊσταμένης / του Προϊσταμένου 

της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών επί της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής (σελ. 8): «Όσον αφορά στον ισχυρισμό 
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της προσφεύγουσας ότι δηλωθέντα κέρδη ύψους 56.018,42 ευρώ που αφορούν σε αποζημίωση 

εκμετάλλευσης ακινήτων από την έχουν ήδη φορολογηθεί σε προηγούμενα έτη και ως εκ τούτου πρέπει να 

της επιστραφεί φόρος εισοδήματος ύψους 32.490,68 ευρώ, σημειώνουμε ότι η προσφεύγουσα δεν 

προσκομίζει σχετική εκκαθάριση της για τα έτη 2012 έως 2018, από την οποία να φαίνεται ο 

προσδιορισμός της απαίτησης του Σε κάθε περίπτωση αναφέρουμε ότι στα έντυπα Ν δεν είναι 

συμπληρωμένοι οι κωδικοί που αφορούν στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητη περιουσία.» 

 
Επειδή, με το δεύτερο λόγο της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής της η προσφεύγουσα προβάλλει ότι 
εντός του 2018 για την εκμετάλλευση των ακινήτων που αποκτήθηκαν από την πρώην με κεφάλαια της 
ίδιας (της προσφεύγουσας) διενεργήθηκε από την, ως καθολικής διαδόχου της πρώην , υπολογισμός της 
οφειλόμενης (στην προσφεύγουσα) αποζημίωσης για τη χρήση των ακινήτων, κατά τον υπολογισμό δε 
αυτόν (εκκαθάριση) ελήφθησαν υπόψη και δαπάνες της Τράπεζας για τα ακίνητα αυτά που αφορούσαν στα 
έτη 2012 και 2013, οι οποίες δε μεταχρεώθηκαν στην προσφεύγουσα κατά τα προηγούμενα έτη, αλλά εντός 
του 2018 στο πλαίσιο της διενεργηθείσας εκκαθάρισης, μειώνοντας κατ' αποτέλεσμα τη σχετική φοροδοτική 
της ικανότητα για το 2018, και τελικά με βάση την εκκαθάριση αυτή (σύμφωνα με τον Πίνακα στη σελ. 9 της 
υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής) προέκυψε συνολικό καθαρό ποσό αποζημίωσης ύψους 39.626,66 € 
για τα έτη 2012-7 2018, από το οποίο ποσό ύψους 32.534,23 € έχει ήδη φορολογηθεί κατά τα 
προηγούμενα έτη 2014-2017 (σύμφωνα με τον ίδιο Πίνακα) και συνεπώς το προς φορολόγηση οριστικό 
ποσό για το 2018 ανέρχεται μόνο σε 7.092,43 €, κάτι που σημαίνει ότι ποσό ΦΕνπ φορολογικού έτους 
2018 ύψους 16.245,34 € πλέον διαφοράς φόρου για προκαταβολή έτους 2019 ύψους 16.245,34 €, ήτοι 
συνολικό ποσό 32.490,68 €, καταβλήθηκε αχρεωστήτως και πρέπει να της επιστραφεί.  
 
Ο ισχυρισμός όμως αυτός της προσφεύγουσας πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος. Κι αυτό, γιατί, 
ανεξαρτήτως του ότι η προσφεύγουσα δεν αιτιολογεί για ποιο κατά τη γνώμη της λόγο πρέπει να ληφθούν 
υπόψη εντός του 2018 δαπάνες πραγματοποιηθείσες εντός των ετών 2012 και 2013 (στο βαθμό δε που 
αυτή αποτελεί ζημία των χρήσεων 2012 και 2013, και κατά μείζονα λόγο, για ποιο κατά τη γνώμη της λόγο 
πρέπει να ληφθεί υπόψη στα αποτελέσματα της χρήσης 2018 ζημία των χρήσεων 2012 και 2013), πάντως 
δεν προσκομίζει στοιχεία (αποδεικτικά μέσα, π.χ. σχετικά αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία τα δικά 
της και της , σχετικά παραστατικά για τις επικαλούμενες δαπάνες κ.λπ.), από τα οποία να τεκμηριώνονται 
πλήρως (πλήρης απόδειξη) το είδος και το ύψος των επικαλούμενων από την ίδια δαπανών ως στοιχείων 
μειωτικών των εσόδων της χρήσης 2018, προκειμένου να κριθεί ποιες από αυτές και σε ποιο ποσό πρέπει 
να αφαιρεθούν, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, από τα 
ακαθάριστα έσοδά της χρήσης αυτής· δεν ανταποκρίνεται με άλλα λόγια η προσφεύγουσα στο βάρος της 
να αποδείξει τους προβαλλόμενους με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή της σχετικούς ισχυρισμούς 
της. Για το λόγο αυτό, ο δεύτερος λόγος της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως 
ουσία αβάσιμος. 
 
Αποφασίζουμε 
 
την απόρριψη της από 18.11.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της νομικής 
οντότητας « », ΑΦΜ , αναφορικά με τη μη φορολόγηση των υπό κρίση εσόδων της και την έντοκη 
επιστροφή του καταβληθέντος ΦΕνπ για το φορολογικό έτος 2018 πλέον της προκαταβολής φόρου 
επομένου έτους, καθώς και τη λήψη υπόψη δαπανών των χρήσεων 2012 και 2013 στα αποτελέσματά της 
χρήσης 2018 και την έντοκη επιστροφή της σχετικής διαφοράς του καταβληθέντος ΦΕνπ για το φορολογικό 
έτος 2018 πλέον της σχετικής διαφοράς της προκαταβολής φόρου επομένου έτους. 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην 
προσφεύγουσα. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
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ΔΕΔ Α 1697/2020 
Οι καταμετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αποτελούν 
στοιχείο για την τεκμηρίωση ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν διάθεσης ακινήτου 
 

Καλλιθέα, 08/09/2020 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ. Την ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
δ Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4 της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) όπως 
κυρώθηκε με τον νόμο 4684/2020 (Α' 86) καθώς και της υπ'αριθμ.Α1122/2020 Απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών και του Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚΒ2088/31-05-2020) . 
 
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Την υπ'αριθμ.85/22-10-2019 Ημερήσια Διαταγή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
5. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 23/01/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας , 
ΑΦΜ , που εδρεύει στη της , , οδός , αριθμ  
κατά της υπ' αριθμ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και τα προσκομιζόμενα με την υπό κρίση 
προσφυγή σχετικά έγγραφα. 
 
6. Την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2014 καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου, των οποίων ζητείται η ακύρωση.  
 
7. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. 
 
8. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΞ2020ΕΜΠ/2020 κλήση προς υποβολή έγγραφων απόψεων που απέστειλε 
η Υπηρεσία μας στην προσφεύγουσα. 
 
9. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 23/01/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 
εταιρείας , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των 
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, 
επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Με την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας 
εταιρείας φόρος εισοδήματος ποσού 6.457,20 ευρώ, πρόστιμο άρθρου 58 του ν. 4174/2013 ποσού 
1.937,16 ευρώ, άρθρου 53 του ν. 4174/2013 ποσού 2.404,02 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 10.798,38 ευρώ. 
 
Η ως άνω διαφορά φόρου καταλογίσθηκε κατόπιν των διαπιστώσεων ελέγχου της από 31/10/2019 έκθεσης 
μερικού ελέγχου φόρου εισοδήματος των ελεγκτών του Συνεργείου, και  
 

http://www.solae.gr/
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Συγκεκριμένα διενεργήθηκε έλεγχος από το Συνεργείου ελέγχου από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η 
προσφεύγουσα εταιρεία έχει στην κατοχή της άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο μετά των επ' αυτού 
κτισμάτων, που βρίσκεται επί της στην κοινότητα 
 
Το συνεργείο ελέγχου κοινοποίησε στην προσφεύγουσα την με αριθμ /2019 πρόσκληση με την οποία 
ζητήθηκαν καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος ώστε να βεβαιωθεί ότι το ακίνητο παρέμεινε κλειστό κατά τις 
ελεγχόμενες χρήσεις 2013-2017. Από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν διαπιστώθηκε ότι από τις 
31/12/2013 έως και την 01/09/2014 καταγράφηκε κατανάλωση χωρίς να υφίσταται κατανάλωση την 
υπόλοιπη ελεγχόμενη περίοδο. Ως εκ των ανωτέρω, από τα στοιχεία της κατανάλωσης ρεύματος ο έλεγχος 
έκρινε ότι το ακίνητο είτε ιδιοχρησιμοποιήθηκε ή είχε παραχωρηθεί δωρεάν για 6 μήνες για το φορολογικό 
έτος 2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39, 40, 45 και 47 του ν. 4172/2013 τεκμαίρεται ότι 
υφίσταται εισόδημα από ιδιόχρηση ίσο με το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ήτοι στο ποσό 
των 24.835,78 ευρώ. 
 
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση προσφυγή ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, να ακυρωθεί η ως 
άνω προσβαλλόμενη πράξη προβάλλοντας ως βασικό ισχυρισμό την «Παράνομη επιβολή φόρου 
εισοδήματος εις βάρος της εταιρείας για το φορολογικό έτος 2014» καθώς το υπό κρίση ακίνητο από την 
απόκτησή του μέχρι και σήμερα ουδέποτε έχει εκμισθωθεί ούτε και έχει ιδιοχρησιμοποιηθεί. Και τούτο όχι 
μόνο της έκτασής του (1.300,00 τ.μ. με πισίνα), ή οποία και συνεπάγεται και αυξημένο ποσό ενοικίου, αλλά 
και λόγω ύπαρξης έμπροσθεν αυτού στύλου ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ με μετασχηματιστή ο οποίος 
δημιουργεί ηχητική ρύπανση σε βαθμό που καθιστά αδύνατη την εκμετάλλευση του ακινήτου. Όσον φορά 
την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που καταγράφηκε, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι σε καμία 
περίπτωση δεν αφορά σε χρησιμοποίηση του ακινήτου αλλά σχετίζεται αποκλειστικά με τις εργασίες 
συντήρησης που έγιναν σε αυτό κατά το επίμαχο διάστημα. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της 
προσκομίζει τιμολόγια για την αγορά και τοποθέτηση υλικών. Εξάλλου ισχυρίζεται ότι η κατανάλωση που 
φαίνεται να έχει γίνει επουδενί δεν δικαιολογείται και από την έκταση του ακινήτου. Προς απόδειξη αυτού 
προσκομίζει αντίστοιχη ανάλυση κατανάλωσης ρεύματος για ακίνητο της εταιρείας (παρόμοιας έκτασης των 
κυρίων χώρων με το υπό κρίση ακίνητο), στο οποίο η κατανάλωση ρεύματος ήταν άνω των 3000^h. Σε 
κάθε περίπτωση ο έλεγχος αναιτιολόγητα και χωρίς καμιά περαιτέρω ελεγκτική επαλήθευση και 
διασταύρωση, επικαλούμενος μόνο το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ από το οποίο απλά προέκυψε ελάχιστη 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται και καταλόγισε 
εισόδημα του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. 
 
Επειδή στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 ορίζεται: 
 
«1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει 
από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. 
Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από: 
α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, 
κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους. 
β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών 
εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε 
είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα 
ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα. 
γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση 
κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών. 
δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα. 
2. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν 
παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' 
εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας 
μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς 
ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο.». 
 
Επειδή με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν 
τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 
θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
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Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης 
προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της 
πράξης προσδιορισμού του φόρου. 
 
Επειδή εν προκειμένω διενεργήθηκε έλεγχος από το Συνεργείο ελέγχου από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η 
προσφεύγουσα εταιρεία έχει στην κατοχή της άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο μετά των επ' αυτού 
κτισμάτων, που βρίσκεται επί της στην κοινότητα 
 
Από τα στοιχεία της κατανάλωσης ρεύματος ο έλεγχος έκρινε ότι το ακίνητο είτε ιδιοχρησιμοποιήθηκε ή είχε 
παραχωρηθεί δωρεάν για 6 μήνες για το φορολογικό έτος 2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
39, 40, 45 και 47 του ν.4172/2013 τεκμαίρεται ότι υφίσταται εισόδημα από ιδιόχρηση ή δωρεάν 
παραχώρηση ίσο με το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ήτοι στο ποσό των 24.835,78 ευρώ. 
Η προσφεύγουσα για τα ελεγχόμενα έτη 2013-2017 υπέβαλε μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
καθώς δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και επίσης ως προς την διαπίστωση του ελέγχου, 
ισχυρίζεται ότι το υπό κρίση ακίνητο από την απόκτησή του μέχρι και σήμερα ουδέποτε έχει εκμισθωθεί 
ούτε και έχει ιδιοχρησιμοποιηθεί. Και τούτο όχι μόνο της έκτασής του (1.300,00 τ.μ. με πισίνα), ή οποία και 
συνεπάγεται και αυξημένο ποσό ενοικίου, αλλά και λόγω ύπαρξης έμπροσθεν αυτού στύλου 
ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ με μετασχηματιστή ο οποίος δημιουργεί ηχητική ρύπανση σε βαθμό που καθιστά 
αδύνατη την εκμετάλλευση του ακινήτου. Όσον φορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που 
καταγράφηκε, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν αφορά σε χρησιμοποίηση του 
ακινήτου αλλά σχετίζεται αποκλειστικά με τις εργασίες συντήρησης που έγιναν σε αυτό κατά το επίμαχο 
διάστημα. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της προσκομίζει τιμολόγια για την αγορά και τοποθέτηση 
υλικών. Εξάλλου ισχυρίζεται ότι η κατανάλωση που φαίνεται να έχει γίνει επουδενί δεν δικαιολογείται και 
από την έκταση του ακινήτου. Προς απόδειξη αυτού προσκομίζει αντίστοιχη ανάλυση κατανάλωσης 
ρεύματος για ακίνητο της εταιρείας (παρόμοιας έκτασης των κυρίων χώρων με το υπό κρίση ακίνητο), στο 
οποίο η κατανάλωση ρεύματος ήταν άνω των 3000mh. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος αναιτιολόγητα και 
χωρίς καμιά περαιτέρω ελεγκτική επαλήθευση και διασταύρωση, επικαλούμενος μόνο το έγγραφο του 
ΔΕΔΔΗΕ από το οποίο απλά προέκυψε ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται και καταλόγισε εισόδημα του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. 
 
Επειδή όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ο έλεγχος δεχόμενος εν μέρει τους ισχυρισμούς της 
προσφεύγουσας και σε συνδυασμό μα τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ έκρινε ότι το ακίνητο ήταν λειτουργικά 
κατοικήσιμο 6 αντί για 8 μήνες όπως αρχικά είχε κρίνει βασιζόμενος μόνο στις ενδείξεις μέτρησης του 
ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Επειδή σε κάθε περίπτωση αντικειμενικά διαπιστώνεται από τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ ότι υφίσταται 
κατανάλωση ρεύματος επί του εν λόγω ακινήτου. Η χαμηλή κατανάλωση δεν καθιστά το ακίνητο μη 
λειτουργικό ή μη κατοικήσιμο. Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η πραγματοποιηθείσα κατανάλωση 
οφείλεται σε εργασίες συντήρησης προσκομίζοντας σχετικά τιμολόγια και συσχετίζοντας αυτά χρονικά με τις 
ενδείξεις κατανάλωσης (κυρίως τον 3/2014 και τον 9/2014). Ωστόσο τα συγκεκριμένα τιμολόγια αφορούν 
κατά κύριο λόγο σε αγορές υλικών (πλην του με αριθμ /2014 που έχει υλικά και μεταφορά και τοποθέτηση), 
τα οποία κατά τον χρόνο έκδοσής τους δεν διαπιστώνεται να έχουν παραδοθεί στην διεύθυνση του υπό 
κρίση ακινήτου (τόπος παράδοσης αναφέρεται η διεύθυνση ΚΑΙ ) συνεπώς δεν μπορούν να συσχετισθούν 
με τις ημερήσιες ενδείξεις κατανάλωσης ρεύματος. 
Επίσης οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας βασιζόμενοι στην σύγκριση με την κατανάλωση 
ρεύματος άλλου ακινήτου (της εταιρείας) δεν δύναται να ληφθούν υπόψη δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να 
συγκριθούν ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ακίνητα που προσομοιάζουν μόνο ως προς την 
επιφάνεια. 
 
Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 23/01/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής της εταιρείας , ΑΦΜ και την επικύρωση της υπ' αριθμ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού 
Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος ακινήτων φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ. 
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Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
 
Φορολογικό έτος 2014 
  

    

Διαφορά φόρου εισοδήματος 6.457,20 

Πρόσθετοι φόροι του άρθρου 58 του ν.4174/2013 1.937,16 

Τόκοι του άρθρου 53 του ν.4174/2013 2.402,02 

Συνολικό καταλογιζόμενο ποσό 10.798,38 

 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεο. 
 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 

 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΣτΕ 1146/2020 
ΝΔ 1297/1972 – Αναβολή της υποχρέωσης καταβολής του Φόρου υπεραξίας που απορρέει 
από την συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων 
 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Απριλίου 2019, με την εξής σύνθεση: Μ. Πικραμένος, 
Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Κ. Νικολάου, 
Ι. Σύμπλης, Σύμβουλοι, Μ.-Α. Τσακάλη, Ο.-Μ. Βασιλάκη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ειρ. Δασκαλάκη. 
 
Για να δικάσει την από 8 Νοεμβρίου 2013 αίτηση: 
 
του Προϊσταμένου Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ο οποίος παρέστη με την 
Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
 
κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "..................", που εδρεύει στη ......................, η οποία δεν 
παρέστη. 
 
Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Προϊστάμενος επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ' αριθμ. 2330/2013 απόφαση 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
 
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Ι. Σύμπλη. 
 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την εκπρόσωπο του αναιρεσείοντος Προϊσταμένου, η οποία ανέπτυξε και 
προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση. 
 
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 
 
Α φ ο ύ   μ ε λ έ τ η σ ε   τ α σ χ ε τ ι κ ά   έ γ γ ρ α φ α 
 
Σ κ έ φ θ η κ ε   κ α τ ά   τ ο ν   Ν ό μ ο 
 
1. Επειδή για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως δεν καταβάλλεται παράβολο.  
 
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της ......../2013 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή προσφυγή της αναιρεσίβλητης εταιρείας και ακυρώθηκε το 1/27.9.2006 
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φύλλο ελέγχου υπεραξίας διαχειριστικής περιόδου 1.1.-31.12.2000 ν. 1297/1972 του Διαπεριφερειακού 
Ελεγκτικού Κέντρου (ΔΕΚ) Αθηνών. Με την ένδικη πράξη είχε καταλογισθεί εις βάρος της αναιρεσίβλητης 
διαφορά φόρου ποσού 1.043.510.505 δραχμών και πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης ποσού 
2.373.986.398 δραχμών. 
 
3. Επειδή, όπως προκύπτει από την ............2015 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών ......................., αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως καθώς και της από 16.3.2015 
πράξης της Προέδρου του Β΄ Τμήματος με την οποία ορίσθηκαν η αρχική δικάσιμος και ο εισηγητής της 
υπόθεσης, επιδόθηκαν, νομοτύπως, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του π.δ. 18/1989, στον δικηγόρο της 
αναιρεσίβλητης εταιρείας που παρέστη στο δικάσαν διοικητικό εφετείο. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση 
ασκείται παραδεκτώς από την άποψη αυτή, παρά την απουσία της αναιρεσίβλητης κατά τη συζήτηση της 
υπόθεσης, είναι δε περαιτέρω εξεταστέα.  
 
4. Επειδή, για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την παρ. 3 
άρθρου 53 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 
213) και στη συνέχεια από το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), να προβάλλεται από τον διάδικο 
με το εισαγωγικό δικόγραφο ότι με καθέναν από τους προβαλλομένους λόγους τίθεται συγκεκριμένο νομικό 
ζήτημα, ουσιώδες για την επίλυση της ένδικης διαφοράς, επί του οποίου είτε δεν υπάρχει νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας είτε οι σχετικές κρίσεις της προσβαλλομένης αποφάσεως έρχονται σε αντίθεση 
προς μη ανατραπείσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου ή προς 
ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.  
 
5. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση το αναιρεσείον Δημόσιο θέτει το ζήτημα «κατά πόσο αποτελεί 
προϋπόθεση της αναβολής φορολόγησης, κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ν. 1297/1972, η εμφάνιση της υπεραξίας 
της συγχωνευόμενης επιχείρησης σε ειδικούς λογαριασμούς της συγχωνεύουσας (άρθρο 2 παρ. 2 ν. 
1297/1972)», για το οποίο βασίμως προβάλλει ότι δεν υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου. Κατόπιν τούτου 
η κρινόμενη αίτηση, η οποία ασκείται και κατά τα λοιπά παραδεκτώς, αποβαίνει περαιτέρω εξεταστέα. 
 
6. Επειδή, στο άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του ν. 1297/1972 (Α΄ 217) ορίζεται ότι για τις συγχωνεύσεις ή 
μετατροπές επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού «1. Η εκ της κατά το 
άρθρον 1 συγχωνεύσεως ή μετατροπής προκύπτουσα υπεραξία δεν υπόκειται κατά τον χρόνον της 
συγχωνεύσεως ή μετατροπής, εις φόρον εισοδήματος. 2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον 
υπεραξία, διαπιστουμένη δι’ απογραφής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευομένων ή 
μετατρεπομένων επιχειρήσεων και εμφανιζομένη απαραιτήτως εις ειδικούς λογαριασμούς της 
συγχωνευούσης ή της νέας εταιρείας μέχρι του χρόνου διαλύσεώς της, θεωρείται περιερχομένη εις ταύτην 
και φορολογείται κατά τον χρόνον της καθ' οιανδήποτε τρόπον διαλύσεώς της [λογιζόμενο, για τις ανώνυμες 
εταιρείες, ως εισόδημα από κινητές αξίες]».  
 
Με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες ως εκ της φύσεώς τους είναι στενώς ερμηνευτέες, δεν θεσπίζεται 
απαλλαγή από τον φόρο της υπεραξίας που απορρέει από την συγχώνευση ή μετατροπή 
επιχειρήσεων, αλλά αναβολή της φορολογικής υποχρέωσης της συγχωνεύουσας ή νέας εταιρείας, 
η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η υπεραξία αυτή, για την οποία εξακολουθεί να οφείλεται 
φόρος, εμφανίζεται αυτοτελώς σε ειδικό λογαριασμό. Η εμφάνιση της υπεραξίας «απαραιτήτως», κατά 
τη διατύπωση του νόμου, σε ειδικό λογαριασμό αφενός δηλώνει τη βούληση της συγχωνεύουσας ή νέας 
εταιρείας προς χρήση του ευεργετήματος αναστολής φορολόγησης και αφετέρου διασφαλίζει τη φορολογική 
αρχή και το συναλλακτικό κοινό για την παρακολούθηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης 
που θα επηρεάσει την καθαρή θέση της εταιρείας κατά τον χρόνο της λύσης της. Για τον λόγο αυτό, η μη 
εμφάνιση της υπεραξίας σε ειδικό λογαριασμό επιφέρει λήξη της αναβολής φορολόγησης. 
 
7. Επειδή, εν προκειμένω, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση η αναιρεσίβλητη εταιρεία 
προέρχεται από την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της εταιρείας «.................» από την ανώνυμη εταιρεία 
«......................», η οποία μετονομάσθηκε σε «.......................». Η συγχώνευση, που πραγματοποιήθηκε 
στις 31.8.2000, έγινε κατά τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και η απορροφώσα επιχείρηση εμφάνισε την 
υπεραξία μετασχηματισμού σε λογαριασμούς τάξης στα βιβλία της σε ειδικό λογαριασμό του ενεργητικού 
και αντίστοιχο του παθητικού. Η υπεραξία όμως αυτή δεν εμφανίζεται στους ισολογισμούς της 31.12.2000, 
31.12.2001, 31.12.2002 και 31.12.2003. Η παράλειψη διαπιστώθηκε κατά τον τακτικό φορολογικό έλεγχο 
που πραγματοποιήθηκε το έτος 2005, κατόπιν δε αυτού η φορολογική αρχή με την ένδικη πράξη της 
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κατελόγισε εις βάρος της αναιρεσίβλητης για το οικονομικό έτος 2001 φόρο υπεραξίας και πρόσθετο φόρο 
λόγο μη υποβολής δηλώσεως σε ποσοστό 225% του κυρίου φόρου.  
 
Το διοικητικό εφετείο, κατ’ αποδοχήν σχετικού λόγου προσφυγής της αναιρεσίβλητης, έκρινε ότι οι 
ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1297/1972 είναι αυτοτελείς μεταξύ τους και ότι η 
φορολογική απαλλαγή που παρέχει η παρ. 1 δεν τελεί υπό την προϋπόθεση της τήρησης των 
υποχρεώσεων που έχουν τεθεί στην παρ. 2, ώστε παράβαση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά, 
ενδεχομένως, παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ., δεν συνεπάγεται, όμως, την άμεση φορολόγηση της 
υπεραξίας αυτής. Η κρίση όμως αυτή του διοικητικού εφετείου δεν είναι νόμιμη, σύμφωνα με όσα έγιναν 
δεκτά στην προηγούμενη σκέψη. Για τον λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η 
κρινόμενη αίτηση και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.  
 
Δ ι ά   τ α ύ τ α 
 
Δέχεται την αίτηση. 
 
Αναιρεί την 2330/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στο οποίο και παραπέμπει την 
υπόθεση κατά το αιτιολογικό. 
 
Επιβάλλει στην αναιρεσίβλητη την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι 
(920) ευρώ. 
 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2019 
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος - Μ. Πικραμένος 

Η Γραμματέας - Ειρ. Δασκαλάκη 
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2020. 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος - Μ. Πικραμένος 
Η Γραμματέας - Κ. Ανδρέου 
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ΣΤ. ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

 

e-ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 71503/26.2.2021 
Παράταση μέχρι 10/03/2021 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών 
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 
2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020 
 

Αθήνα, 26/02/2021 
 
Με την υπ. αρ. 89/Συν.7η/25.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνεται 
μέχρι τη Τετάρτη 10/03/2021 η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής 
περιόδου Ιανουαρίου 2021 (1/2021) και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020 (Δ.Χ./2020), χωρίς την επιβολή 
των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων. 
 
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά: 
- τη καταβολή των αντίστοιχων απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών (Ιανουαρίου 2021 και Δώρου 
Χριστουγέννων 2020), που πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 26/02/2021 και 
- την υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων μηνός Ιανουαρίου 2021, που πρέπει να πραγματοποιηθεί 
μέχρι 01/03/2021. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 

 

 

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/24-02-2021 
Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - 
ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ 
 

Αθήνα, 25/02/2021 
 
ΣΧΕΤ: το με αριθμ. πρωτ. 4697/08.01.2021 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Παροχών και Υγείας. 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας κοινοποιούμε την αριθμ. οικ. 49876/14967/07-12-
2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 5497/14-12-2020) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 14 
και της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 (Α'43) με την οποία καθορίζεται κάθε λεπτομερειακό θέμα 
σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης του επιδόματος ασθενείας- ατυχήματος από 
τον e- ΕΦΚΑ. 
 
Όπως είναι ήδη γνωστό, από 01/01/2021 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η νέα εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» για τη χορήγηση των αναρρωτικών αδειών στους ασφαλισμένους του 
e-ΕΦΚΑ και από 22/01/2021 τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία της νέας διαδικασίας 
χορήγησης επιδόματος ασθενείας από κοινή νόσο και όχι λόγω ατυχήματος ως αποτέλεσμα του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. 
 
Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, σε πρώτη φάση εντάσσονται οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι του π. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και οι εργοδότες αυτών, με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. 
 
Θα ακολουθήσουν οδηγίες για τους ασφαλισμένους των υπόλοιπων φορέων, τομέων, κλάδων και 
λογαριασμών που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. 
 
Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της ως άνω ΚΥΑ ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
Με το άρθρο 1 καθορίζεται η διαδικασία της Ηλεκτρονικής χορήγησης επιδόματος ασθενείας - ατυχήματος: 
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«1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) 
ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας - ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών στους 
οποίους υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4387/2016. 
2. Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» συμπληρώνεται ηλεκτρονική βεβαίωση 
ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας από τον ιατρό του ασφαλισμένου, η συμπλήρωση της οποίας 
καθίσταται υποχρεωτική πριν την υποβολή της αίτησης από τον ασφαλισμένο. 
3. Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (e - 
Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας 
από το γιατρό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης 
γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία 
από την ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1. 
4. Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην υπηρεσία της παρ. 1 την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην 
οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του. 
5. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e - ΕΦΚΑ έχουν πρόσβαση κατόπιν πιστοποίησης στα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας του άρθρου 1 για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.» 
 
Με το άρθρο 2 καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης: 
«1. Ο θεράπων ιατρός του ασφαλισμένου συμπληρώνει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» τη βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας, η οποία περιλαμβάνει 
ενδεικτικά ημερομηνία έκδοσης, κωδικό ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτότητας του ιατρού, τα στοιχεία 
ταυτότητας του ασφαλισμένου, τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, τα στοιχεία της ασθένειας σύμφωνα με την 
κωδικοποίηση ICD-10 και τις προτεινόμενες ημέρες αναρρωτικής άδειας. Στην ίδια ηλεκτρονική 
γνωμάτευση ανικανότητας ο ιατρός σε περίπτωση ατυχήματος καταχωρεί σε μορφή ελεύθερου κειμένου τα 
στοιχεία για την περιγραφή του ατυχήματος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: Ημερομηνία 
Ατυχήματος κατά δήλωση του ασφαλισμένου, Ώρα Ατυχήματος κατά δήλωση του ασφαλισμένου, Σύντομη 
Περιγραφή Ατυχήματος, Ένδειξη αν είναι τροχαίο ή όχι, Τόπος Ατυχήματος, Ημερομηνία Αναγγελίας 
Ατυχήματος). Για τη διαθέσιμη αυτή υπηρεσία θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο. 
2. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας από τον ασφαλισμένο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, 
στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας 
(https://www.efka.gov.gr/el/epidoma), αφού προηγουμένως ο ασφαλισμένος αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση 
των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται 
κατ' ελάχιστο ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ασφαλισμένου και τα στοιχεία 
ταυτοποίησης της ιατρικής βεβαίωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και καταχωρείται η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που 
λειτουργεί στην Ελλάδα. Με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας του 
άρθρου 17 του ν. 4704/2020, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αντλείται αυτομάτως από αυτό. 
3. Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα ασθένειας υποβάλλεται από τους ασφαλισμένους των 
εντασσόμενων φορέων τομέων, κλάδων και λογαριασμών που υπάγονται στον e - ΕΦΚΑ για παροχές σε 
χρήμα που πραγματοποιούνται εντός των ορίων της χώρας και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική 
Επικράτεια.Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων 
Πολιτών στην Ελλάδα διενεργείται με τη λήψη στοιχείων, τα οποία δύναται να αντληθούν μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 
4727/2020, από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, όπως του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 
4. Ο εργοδότης του Ασφαλισμένου ενημερώνεται μέσω της υπηρεσίας προκειμένου να εισέλθει σε αυτήν 
(https://www.efka.gov.gr/el/epidoma) για την συμπλήρωση βεβαίωσης με τα στοιχεία της περιόδου αποχής 
του ασφαλισμένου από την εργασία του. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής 
Επιτροπής (ΑΥΕ - ΒΥΕ), το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται από το Τμήμα Παροχών της αρμόδιας Τοπικής 
Διεύθυνσης του e - ΕΦΚΑ. 
5. Ο κάθε χρήστης φορέας του Συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του 
συστήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα.» 
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Με το άρθρο 3 καθορίζεται η επεξεργασία των αιτήσεων: 
«1.Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του e - ΕΦΚΑ και, όπου δεν 
είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία, ενημερώνεται ο ασφαλισμένος να προσέλθει στη αρμόδια υπηρεσία 
του e - ΕΦΚΑ.  
2.Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των 
υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης και ενδεικτικά η συμπλήρωση του πρώην φορέα ασφάλισης, η ιδιότητα 
(μισθωτός αυτοαπασχολούμενος, ελεύθερος επαγγελματίας, συνταξιούχος εργαζόμενος), τα στοιχεία των 
προστατευόμενων μελών, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η 
καταβολή και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση. 
3.Η αρμόδια υπηρεσία του e - ΕΦΚΑ δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων της 
προηγούμενης παραγράφου μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, η οποία 
πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Για τον ανωτέρω σκοπό διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον e 
- ΕΦΚΑ διαδικτυακές υπηρεσίες. Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι οι αιτούντες πληρούν τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της αίτησής τους. Σε 
διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με ρητή μνεία του λόγου της απόρριψης και κοινοποιείται 
σε αυτούς.» 
 
Με το άρθρο 4 προβλέπεται ότι στο υποσύστημα των αναρρωτικών αδειών της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης θα καταχωρίζεται η γνωμάτευση ΑΥΕ - ΒΥΕ καθώς και θα λαμβάνεται σε ηλεκτρονική 
μορφή το εξιτήριο του ασφαλισμένου σε περίπτωση νοσηλείας μέσω διαλειτουργικότητας με το 
πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ. 
 
Σας επισημαίνουμε ότι μέχρι την διασύνδεση των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών θα εξακολουθεί να ισχύει 
η υφιστάμενη διαδικασία όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Ασθενείας και Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του 
π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
Με το άρθρο 5 καθορίζεται ο χρόνος και τρόπος καταβολής του επιδόματος ασθενείας: 
«1.Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση τις εγκριτικές αποφάσεις και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο 
συγκεντρωτικών ή και αναλυτικών καταστάσεων, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, 
με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (κατόπιν επιλογής από το δικαιούχο) δύο φορές 
κάθε μήνα σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e - ΕΦΚΑ. 
Στις αναλυτικές καταστάσεις καθώς και στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και το πληρωτέο ποσό. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις 
αποστέλλονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη λογιστικοποίηση της πληρωμής. 
2.Οι ως άνω καταστάσεις πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή τους από τον υπάλληλο και τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e - ΕΦΚΑ, φυλάσσονται για 
τον εν δυνάμει κατασταλτικό έλεγχο στην εν λόγω Τοπική Διεύθυνση με ευθύνη του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης αυτής.» 
 
Με το άρθρο 6 ορίζεται ο χρόνος αναζήτησης των τυχόν Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών: «Σε 
περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιδόματος λόγω ανάκλησης της απόφασης χορήγησής του, το 
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αναζητείται μέχρι και είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία πληρωμής του, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974)». 
 
Στο άρθρο 7 αναλύεται ο τρόπος κοινοποίησης της απόφασης χορήγησης επιδόματος ασθενείας: 
«1.Η απόφαση χορήγησης των επιδομάτων ασθένειας - ατυχήματος αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που 
φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e - ΕΦΚΑ και της υπογραφής του Διοικητή ή 
οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο. 
2.Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς 
να απαιτείται άλλη κοινοποίηση στον αιτούντα. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την 
παρέλευση δέκα (10) πλήρων εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με χρήση ΤΠΕ, όπως αυτή 
τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην απόφαση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη 
συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που 
γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e - ΕΦΚΑ.»  
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Με το άρθρο 8 καθορίζεται η ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση): «Κατά της απόφασης απόρριψης της 
αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή ανάκλησης της απόφασης έγκρισης, επιτρέπεται η άσκηση 
ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών από την παρέλευση της κοινοποίησης, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 7 της παρούσας ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 
4387/2016, όπως ισχύει. 
Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιτρέπεται η 
άσκηση αίτησης θεραπείας - ένσταση εντός 30 ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της πλήρους, 
πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.» 
 
Με το άρθρο 9 προβλέπεται η διαδικασία του Δειγματοληπτικού ελέγχου από τα Τμήματα Παροχών των 
τοπικών Διευθύνσεων του e - ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από το 
Αυτοτελές Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών. 
 
Επισημαίνεται, εάν από τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση επιδόματος ασθενείας 
προκύψουν περιπτώσεις που παραπέμπουν σε ατύχημα θα πρέπει να τις διαχειριστείτε σύμφωνα με την 
υφιστάμενη διαδικασία όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. 
συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης ατυχήματος, δελτίο ΤΟΤΑ για τροχαία ατυχήματα κ.ά.), 
ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τους ασφαλισμένους νια την προσκόμιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. 
 
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ως αναγγελία της ασθένειας θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής 
γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
 
Οδηγίες για τους χρήστες υπαλλήλους e-ΕΦΚΑ της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής χορήγησης επιδόματος 
ασθενείας παρέχονται στο επισυναπτόμενο Εγχειρίδιο Χρήσης και η επικοινωνία για ζητήματα σχετικά με 
την νέα υπηρεσία θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail: help.aepid.asth@efka.gov.gr· 
 
Για τους ασφαλισμένους και για τον εργοδότη έχουν αναρτηθεί εγχειρίδια χρήσης της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας χορήγησης επιδόματος ασθενείας στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ 
https://www.efka.gov.gr/el/epidoma. 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Β. ΑΓΑΔΑΚΟΥ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 8460/Δ1.2667/24.2.2021  
(ΦΕΚ Β' 755/25-02-2021)   
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) «Επανακαθορισμός 
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 
και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις.». 
 
2. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β', παρ. 2, παρ. 3 περ. α και περ. στ' της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α' 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 
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3. Την παρ. 3 του άρθρου 14 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 
 
4. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (Α' 212). 
 
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
 
7. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α' 3), 
 
8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων» (Α' 123). 
 
9. Την υπ' αρ. οικ. 17787/520/08-05-2020 (Β' 1778) κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση της ισχύος του 
έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α' 55)». 
 
10. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων 
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β' 3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β'4293), 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β' 
854), 13031/Δ1. 4551/23-03-2020 (Β' 994), 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β' 1131), 13564/Δ1.4770/30-3-2020 
(Β' 1161), 14638/Δ1.4991/9-4-2020 (Β' 1424), 17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β' 1695), 22043/Δ1.7451/11-6-
2020 (Β' 2278), 22804/Δ1.7772/12-6-2020 (Β' 2273), 27759/Δ1.9161/8.7.2020 (Β' 2780), 
39551/Δ1.11831/30-9-2020 (Β' 4261), 49091/Δ1.14744/04.12.2020 (Β' 5474) και 53345/Δ1.15956/11-1-
2021 (Β' 139) όμοιες και ισχύει, και ιδιαίτερα της παρ. 4.23 του άρθρου 4. 
 
11. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 
12. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται. 
 
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο πρώτο 
 
Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 
 
1. Η προθεσμία της παρ. 4.23 του άρθρου 4 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.9 
του άρθρου 2 (Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), παρατείνεται για το έτος 
2021, έως και την 31η Ιουλίου 2021. 
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2. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», η παράγραφος Γ' της περίπτωσης 11, όπως ισχύει 
μετονομάζεται σε εδάφιο δ) της περ. 11 της παρ. Β' του ίδιου άρθρου και διατυπώνεται ως ακολούθως: 
 
«δ) Τα προσωρινά έντυπα της παρούσας παραγράφου παύουν να ισχύουν από 11/7/2020». 
 
3. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις» ως παράγραφος Γ' της περίπτωσης 11 εξακολουθεί 
να ισχύει η προβλεφθείσα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 17239/Δ1.5936/4.5.2020 (Β' 1695) 
υπουργικής απόφασης, με έντυπο, το σχετικό με το οποίο συμπληρώθηκε το Παράρτημα της 
τροποποιούμενης, από το άρθρο 2 της υπό στοιχεία 12338/Δ1.4372/12-3-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 
854), ως ακολούθως: 
 
«Γ. Πρόβλεψη εντύπου για την υποβολή της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3α του άρθρου 4 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55). 
 
α) Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της άδειας της παρ. 3α του άρθρου 4 της 
από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55). Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω του 
δημιουργούμενου με την παρούσα προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη «Έντυπο 11.1- 
Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης 
Κανονικής Άδειας της παρ. 3στ του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 
55), ειδικά για τους μήνες Μάρτιο 2020, Απρίλιο 2020 και Μάιο 2020 συνολικά κατά το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2020. 
 
β) Σε περίπτωση νέας παράτασης του μέτρου της άδειας ειδικού σκοπού, η γνωστοποίηση στοιχείων 
λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας, γίνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του επόμενου μήνα της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού με το ανωτέρω απολογιστικό έντυπο» 
 
4. Οι άδειες ειδικού σκοπού που χορηγούνται εντός του διαστήματος από 1-6-2020 έως και 28-2-
2021 εφόσον δεν έχουν ήδη δηλωθεί επιτρέπεται να δηλωθούν απολογιστικά συνολικά στο 
προαναφερόμενο έντυπο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου 2021. 
 
Άρθρο δεύτερο 
 
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 24/02/2021 
Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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Ζ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Αριθμ. Α. 1025 
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος 
για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παρ. 8α και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α' 83),όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α' 227) και 
με το άρθρο 26 του ν. 4772/2021 (Α' 17). 
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), ιδίως το άρθρο 41. 
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90), όπως ισχύουν 
ιδίως το άρθρο 83. 
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 
63/2005 - Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
10. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
11. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/17-1-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27). 
12. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738), 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την 
Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1). 
14. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
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το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και 
ώρα 6:00» (Β' 30). 
15. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/15.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και 
ώρα 6:00» (Β' 89). 
16. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και 
ώρα 6:00» (Β' 186). 
17. Την από 08.02.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
18. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή των παρ. 8α και 10 του 
άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68). 
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε: 
Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει 
υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 
σχετίζονται με τον κορωνο-ϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) στις 04 Ιανουαρίου 2021 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 04 Ιανουαρίου 
2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά 
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από 
τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04 Ιανουαρίου 2021,απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Α'-  ή του 40% του συνολικού 
μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Β' - για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 
του δεύτερου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως ισχύει. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική 
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο 
και Φεβρουάριο 2021. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιων 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 
εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 

01.49.3 
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και 
δερμάτων 

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων 
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46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών 

46.42.11.29 
Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από 
γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού) 

46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών 

46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

47.19 
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου 
(47.19.10.02) 

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 
από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19) 

47.76 
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών 

 

σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών 
λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων 
σε μικροσυ σκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός 
καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. 
(47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων 
και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για 
σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία 
και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων 
ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων 
κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, 
κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο 
σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό 
εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη 
φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς 
(47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό 
εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, 
φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών 
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προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς 
(47.76.79) 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78 

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό 
εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής 
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς 
(47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), 
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88) 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.82 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.99 

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το 
Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού εμπορίου 
άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του 
λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών 
(47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) 
και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων 
πωλητών (47.99.17.01) 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.03 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
λιανικά 

52.21.29.04 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
χονδρικά 

52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Αλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Αλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 
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71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

79.90.39 
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και 
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

86.90.19.10 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

88.91 
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες 
κάτοικον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03) 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού 

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου 

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00 
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
(on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση 
(92.00.21) 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   119 

93.11 
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως 
προς τους χώρους ομαδικής άθλησης 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση 
κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

96.09.19.16 
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες 
εκδηλώσεις) 

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

 

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 

 

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-
shop), που βρίσκονται σε εκ-πτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι 
διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική 
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιων 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 
εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών 

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό) 

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων) 

02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 

02.20 Υλοτομία 

02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 

02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

03.11 Θαλάσσια αλιεία 

03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

05.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα 

05.20 Εξόρυξη λιγνίτη 

07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 

07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08.11 
Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και 
σχιστόλιθου 

08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου- εξόρυξη αργίλου και καολίνης 

08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων 

08.92 Εξόρυξη τύρφης 

08.93 Εξόρυξη αλατιού 

08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 

09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες 

10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 

10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 

10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 

10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 

10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών 

10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.52 Παραγωγή παγωτών 

10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων- παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 

10.81 Παραγωγή ζάχαρης 

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 

10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 

10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

11.01 Απόσταξη, ανακαθορισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05 Ζυθοποιία 

11.06 Παραγωγή βύνης 

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών- παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών 

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

13.95 
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα 
ενδύματα 

13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών 

13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14 Κατασκευή εσωρούχων 

14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.12 
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματο-ποιίας 

15.20 Κατασκευή υποδημάτων 

16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 

16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο 

16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 

16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 

16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων 

16.29 
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής 

17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού 

17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21 
Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και 
χαρτόνι 

17.22 Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας 

17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) 

17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11 Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 

20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 

20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών 

20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 

20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 

20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 

20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 

20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

20.30 
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και 
μαστιχών 

20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 

20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.51 Παραγωγή εκρηκτικών 

20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 

20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών 

22.11 
Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ- αναγόμωση και 
ανακατασ-κευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 

22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

22.21 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών 

22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 

22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 

23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 

23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 

23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού 

23.19 
Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για 
τεχνικές χρήσεις 

23.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 

23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 

23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 

23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 

23.51 Παραγωγή τσιμέντου 

23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου 

23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 

23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 

23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 

23.64 Κατασκευή κονιαμάτων 

23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου 

23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 

23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 

24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 

24.20 
Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και 
συναφών εξαρτημάτων 

24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα 

24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 

24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 

24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 

24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 

24.42 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 

24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 

24.44 Παραγωγή χαλκού 

24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 

24.51 Χύτευση σιδήρου 

24.52 Χύτευση χάλυβα 

24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων 

24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 

25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

25.30 
Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική 
θέρμανση 

25.50 
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση- 
κονιομεταλλουργία 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62 Μεταλλοτεχνία 

25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 

25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 

25.73 Κατασκευή εργαλείων 

25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 

25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 

25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 

25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα 

26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

26.52 Κατασκευή ρολογιών 

26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 

27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 

27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

28.11 
Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων 
και δικύκλων 

28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 

28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 

28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 

28.15 
Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μετάδοσης κίνησης 

28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 

28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

28.23 
Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού) 
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28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 

28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 

28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 

28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 

28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 

28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 

28.94 
Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών 

28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 

28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 

28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 

29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.20 
Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα- κατασκευή ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμε-νων οχημάτων 

29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα 

29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 

30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 

30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 

30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων 

30.91 Κατασκευή μοτοσικλετών 

30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03 Κατασκευή στρωμάτων 

31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.11 Κοπή νομισμάτων 

32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα 

33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 

33.12 Επισκευή μηχανημάτων 
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33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 

33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 

35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 

35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού 

37.00 Επεξεργασία λυμάτων 

38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 

38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 

39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 

41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 

42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 

42.12 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 

42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 

42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 

42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 

42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 

43.11 Κατεδαφίσεις 

43.12 Προετοιμασία εργοταξίου 

43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 

43.32 Ξυλουργικές εργασίες 

43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 

43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 
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43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.32 
λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους 

46.11 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων 
ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων 

46.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, 
μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 

46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών 

46.14 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού 
εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 

46.15 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, 
σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 

46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.18 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός 
από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών 
(46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων 
(46.18.11.08) 

46.18.11.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

46.18.11.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού 

46.18.11.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών 
οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 

46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 

46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 

46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 
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46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

46.38 
Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων 

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

46.42 
Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων.Εξαιρούνταιοι ΚΑΔ (46.42.11.27), 
(46.42.11.40), (46.42.11.29), (46.42.11.58) οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ 

46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51 
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και 
λογισμικού 

46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 

46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 

46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 

46.63 
Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά 
έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 

46.64 
Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό 
εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 

46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

46.74 
Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης 

46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 

46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

46.90 
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο Εξαιρείται ο ΚΑΔ με αρ. (46.90.10.06), ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α’ 

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένο καταστήματα 

47.24 
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένο καταστήματα 

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένο καταστήματα 

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένο καταστήματα 

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένο καταστήματα Εξαιρείται ο 
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ΚΑΔ με αρ. (47.62.63), ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α’ 

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένο καταστήματα 

47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.32 Εκμετάλλευση ταξί 

49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.10 Αποθήκευση 

52.21 
Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές. Εξαιρούνται οι ΚΑΔ 
(52.21.29.02),(52.21.29.03), (52.21.29.04),(52.21.29.05) οι οποίοι περιλαμβάνονται στον 
Πίνακα Α’ 

52.24 Διακίνηση φορτίων 

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

55.90 
Άλλα καταλύματα Εξαιρούνται οι ΚΑΔ (55.90.13), (55.90.19) οι οποίοι περιλαμβάνονται στον 
Πίνακα Α’ 

58.11 Έκδοση βιβλίων 

58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 

58.13 Έκδοση εφημερίδων 

58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 

59.11 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.12 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 
Εξαιρείται ο ΚΑΔ (59.13.11.02) ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α’ 

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 

61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 

63.12 Δικτυακές πύλες (web portals) 

63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα 

64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 

64.30 
Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή 
χρηματοπιστωτικά μέσα 

64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

65.11 Ασφάλειες ζωής 

65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 

65.20 Αντασφάλιση 

66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών 

66.19 
Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 

66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 

66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 

68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 

68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 

69.20 
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών 
συμβουλών 

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 

71.20 
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις. Εξαιρείται ο ΚΑΔ(71.20.14) ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
Πίνακα Α’ 

72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 

72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 

73.11 Διαφημιστικά γραφεία 

73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 

73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 

77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77.32 
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού 
μηχανικού 

77.33 
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.39 
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα 
Εξαιρούνται οι ΚΑΔ (77.39.13), (77.39.19.03), οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ 

77.40 
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με 
δικαιώματα δημιουργού 

78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 

78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 

79.90 
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες Εξαιρούνται οι 
ΚΑΔ 
(79.90.32), (79.90.39) οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ 

80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 

80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 

80.30 Δραστηριότητες έρευνας 

81.10 
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες 
σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ) 

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 

81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 

81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 

82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 

82.19 
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες 
γραμματειακής υποστήριξης 

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 

82.91 
Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών 
πληροφοριών 

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας 

82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 

84.12 
Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, 
πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση 

84.13 
Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη 
λειτουργία των επιχειρήσεων 

84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες 

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.90 
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας. Εξαιρείται ο ΚΑΔ (86.90.19.10) ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α’ 

87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 

87.20 
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές 
διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88.10 
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα 
με αναπηρία Εξαιρούνται οι ΚΑΔ (88.10.11), (88.10.12) οι οποίοι περιλαμβάνονται στον 
Πίνακα Α’ 

88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα 

90.03 
Καλλιτεχνική δημιουργία Εξαιρούνται οι ΚΑΔ (90.03.11.04), (90.03.11.07), (90.03.11.17), 
(90.03.11.18)οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ 

94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 

94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 

94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 

94.99 
Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. Εξαιρείται ο ΚΑΔ (94.99.16) ο οποίος 
περιλαμβάνεται 
στον Πίνακα Α’ 

95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 

96.09 

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από Υπηρεσίες 

οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) 

Επίσης, εξαιρούνται οι ΚΑΔ (96.09.19.06), (96.09.19.08), (96.09.19.09), (96.09.19.12), 

(96.09.19.16), (96.09.19.17) οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α' 

 

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι 

εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο 

OnlineMedia) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την 

έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν 

έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, να δημοσιευθούν 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 09/02/ 2021 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

Αριθμ. Α.1030 
Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών 
για τα μισθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/ 
 
2020 (Α' 104), όπως ισχύουν μετά και την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 
4758/2020 (Α' 242) και με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4772/ 
 
2021 (Α' 17). 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 43Α, 67, 68 και 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167). 
 
3. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90), όπως ισχύουν. 
 
4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
7. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
 
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα ^βερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
11. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
13. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
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14. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' 
αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27). 
 
15. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Α' 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως 
ισχύουν. 
 
16. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 4738), όπως ισχύει. 
 
17. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α. 1139/2020 (Β' 
2269), Α. 1243/2020 (Β' 4914), Α. 1253/2020 (Β' 5180) και Α.1264/2020 (Β' 5345) αποφάσεις του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει. 
 
18. Την από 8.2.2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
 
19. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των 
εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. 
 
20. Την υπό στοιχεία οικ. 2/2837/ΔΠΓΚ/22.01.2021 εισήγηση του Α' Τμήματος της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021, που 
δεν είναι εκ των προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά, και θα 
καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με 
την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023-
711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» προς τους ΑΛΕ από τους οποίους θα διενεργηθεί η πληρωμή, οι 
οποίοι είναι: 
 
α) ο ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική 
προσωπικότητα» για τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα και 
 
β) ο ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς» για δικαιούχους 
νομικά πρόσωπα, αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
 
Σκοπός 
 
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, για τα πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 
(ΚΦΕ), που δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, σύμφωνα με 
διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, η διαδικασία και οι 
προϋποθέσεις καταβολής: α) για τα φυσικά πρόσωπα ποσού ίσου με το ογδόντα τοις εκατό (80%)του 
συνολικού μισθώματος εκάστου μήνα και β) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, 
συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του 
άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α' 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ποσού ίσου με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μισθώματος εκάστου 
μήνα, στον τραπεζικό λογαριασμό τους που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου 
εδαφίου, αντίστοιχα, της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει. 
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2. Το ως άνω καταβαλλόμενο ποσό, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε 
οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και 
ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής 
διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα 
ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 
4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της παρ. 1 του παρόντος στην 
περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. 
 
Άρθρο 2 
 
Δικαιούχοι 
 
1. Οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (Α' 32), 
καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συνάψει 
σύμβαση μίσθωσης για ακίνητα επί των οποίων έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή 
επικαρπίας και δεν εισπράττουν μίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους 
αντισυμβαλλόμενους, μισθωτές, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID-19. 
 
2. Οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α' 32), 
καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βάσει 
δικαιώματος υπεκ-μίσθωσης, έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθωσης και δεν εισπράττουν υπομίσθωμα για 
τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους αντισυμβαλλόμενους, υπομισθωτές, κατ' επιταγή του 
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19. 
 
3. Οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη 
Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογη-τικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί 
κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου (σχετ. 
ΠΟΛ.1006/31-12-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
 
4. Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 
χωριά. Η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης για 
τους εν λόγω δικαιούχους θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. 
 
Άρθρο 3 
 
Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» 
 
1. Ο δικαιούχος είσπραξης εκμισθωτής/υπεκμισθω-τής προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση 
Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 
όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση της με τις υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β' 2269), Α.1243/2020 (Β' 4914), 
και Α.1253/2020 (Β' 5180) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
 
2. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την «Δήλωση Covid» 
μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό 
(80%) του συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα, καθίστανται οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στη 
Δ.Ο.Υ. του θανόντος την εν λόγω δήλωση, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 5 της 
υπό στοιχεία Α.1139/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της κατά 
περίπτωση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς που ορίζεται στα άρθρα 62, 63 
και 64 του ν. 2961/2000. 
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3. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει μετά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» και δεν έχει 
γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1140/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει τότε: 
 
3α. Εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε 
από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κληρονομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό 
προσκομίζοντας βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αυτός. 
 
3β. Αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, τότε οι 
κληρονόμοι αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανό-ντος, προσκομίζοντας τα κατάλληλα 
δικαιολογητικά, τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρονομιαία περιουσία και τον αριθμό και το έτος 
υποβολής της «Δήλωσης Covid». Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό 
(80%) του συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα καταβάλλεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα εξ' 
αυτών, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κληρονόμων που έχουν δηλωθεί στην Προσωποποιημένη 
Πληροφόρηση του TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. Η αίτηση της παρούσας υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από 
την λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς που ορίζεται 
στα άρθρα 62, 63 και 64 του ν. 2961/2000. 
 
Άρθρο 4 
 
Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους 
 
1. Η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID» και εντός τριάντα (30) ημερών, 
επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» και τις γνωστοποιήσεις του άρθρου 3 της παρούσας, με βάση τα 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις 
απορρίπτει. Ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με 
μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την 
απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή 
της. 
 
2. Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διε-νεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά 
δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid», όπως αυτή ορίζεται με 
την ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β' 3579) ως ισχύει και ολοκληρώνεται εντός τριάντα 
(30) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Η ημερομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου. Η καταβολή των ποσών στους 
δικαιούχους διενεργεί-ται σταδιακά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 
 
3. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) ή στο εξήντα τοις εκατό (60%), κατά περίπτωση, 
του συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που 
έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. 
 
4. Η ΑΑΔΕ πριν από την πληρωμή δημιουργεί: 
 
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή 
IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) 
και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία 
«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. 
 
β) Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον 
αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή 
πιστωτικό ίδρυμα. Η εν λόγω κατάσταση διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο 
διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ. 
 
5. Η έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου αποστέλλεται μέσω 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών στη Διεύθυνση 
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Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία 
εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 
200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιάμεσου 
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με κωδικό IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία 
«Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με i) το συνολικό 
ποσό προς τους δικαιούχους και ii) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς 
τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η 
Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή προς τρίτους. 
 
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο 
λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμέ-νου να διοδευθούν οι επιμέρους 
πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ ΑΕ. 
 
6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN 
GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και 
λογιστι-κοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ 
ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. 
 
7. Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις μη επιτυχείς πληρωμές του πρώτου κύκλου πραγματοποιείται σε 
δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν 
λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ή να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Προσωποποιημένη 
Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Στο δεύτερο στάδιο η Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις 
Covid» μετά τις διορθώσεις και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει προκειμένου να διενερ-γηθούν οι πληρωμές 
των δικαιούχων ακολουθώντας τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία 
νέας κατάστασης από Α.Α.Δ.Ε., μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω 
ΔΙΑΣ). Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής είναι τελικός. 
 
8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
9. Ως δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
α) η παρούσα απόφαση, 
 
β) η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, 
 
γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, 
 
δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. Για την πληρωμή του εν λόγω ποσού, η 
ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 5 του παρόντος επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
 
Άρθρο 5 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 18/02/2021 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. Α.1051/2021 
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την 
εφαρμογή της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και 
λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων 
διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α' 
31). 
 

Αθήνα, 10/03/2021 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 480 και ιδίως την περ. α' της παρ. 1 του ν. 4781/2021 (Α' 31). 
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 »Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), όπως ισχύουν. 
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει. 
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 
133). 
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738), 
όπως ισχύει. 
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α' 121). 
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805). 
10. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), όπως ισχύουν, 
ιδίως το άρθρο 41. 
12. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
13. Την ανάγκη καθορισμού των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και 
λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς 
αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α' 31). 
14. Την υπό στοιχεία Α.1022/09.02.2021 (Β' 516) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών με την οποία προσδιορίστηκαν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 
(Α' 17). 
15. Την εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
Σκοπός 
 
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 (Α' 31), για την υπαγωγή, από 
την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021, αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που, 
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- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, με 
δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει 
στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και 
εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 
2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019. 
- είτε ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των συνημμένων 
Παραρτημάτων 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, μη συνυπολογιζομένου 
του κύκλου εργασιών τους. 
 
Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις Υπαγωγής - Δικαιούχοι 
 
Από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 
αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου 
αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίες πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής στην υπό στοιχεία Α.1022/2021 (Β' 516) απόφαση. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, 
 
1. είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης 
(Παράρτημα 1) 
 
2. είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 (Παράρτημα 2). 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 
 
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 

47.19 
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου 
(47.19.10.02) 

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, 

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 
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47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.75 

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 
από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 
(47.75.76.19) 

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο 
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και 
φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων 
π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, 
μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο 
καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), 
Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο 
σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο 
σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά 
(47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων 
πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για 
παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, 
βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων 
και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78) και Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών 
για ζώα συντροφιάς (47.76.79) 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78 

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό 
εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής 
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς 
(47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87) και 
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88) 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.82 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.99 

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το 
Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού εμπορίου 
άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του 
λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών 
(47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) 
και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων 
πωλητών (47.99.17.01) 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 
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71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

79.90.39 
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και 
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

86.90.19.10 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

88.91 
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες 
κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03) 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού 

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου 

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00 
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας 
(on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση 
(92.00.21) 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση 
κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 
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96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

96.09.19.16 
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες 
εκδηλώσεις) 

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

  
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» 
(shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά 

  
κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την 
προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ 
 
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 

01.49.3 
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και 
δερμάτων 

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό) 

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων) 

02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 

02.20 Υλοτομία 

02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 

02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

03.11 Θαλάσσια αλιεία 

03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

05.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα 

05.20 Εξόρυξη λιγνίτη 

07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 

07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08.11 
Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και 
σχιστόλιθου 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης 

08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων 

08.92 Εξόρυξη τύρφης 

08.93 Εξόρυξη αλατιού 

08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 

09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες 

10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 

10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 

10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 

10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 

10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών 

10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.52 Παραγωγή παγωτών 

10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 

10.81 Παραγωγή ζάχαρης 

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 

10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 

10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05 Ζυθοποιία 

11.06 Παραγωγή βύνης 

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών 

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

13.95 
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα 
ενδύματα 

13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών 

13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14 Κατασκευή εσωρούχων 

14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12 
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας 
και σαγματοποιίας 

15.20 Κατασκευή υποδημάτων 

16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 

16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο 

16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 

16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 

16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων 

16.29 
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής 

17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού 

17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21 
Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και 
χαρτόνι 

17.22 Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας 

17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) 

17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11 Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 

20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 

20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών 

20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 

20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 

20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 

20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 

20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

20.30 
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και 
μαστιχών 

20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 

20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.51 Παραγωγή εκρηκτικών 

20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 

20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών 

22.11 
Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και 
ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 

22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

22.21 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών 

22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 

22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 

23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 

23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 

23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού 

23.19 
Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις 

23.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 

23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 

23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 

23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 

23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 

23.51 Παραγωγή τσιμέντου 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου 

23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 

23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 

23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 

23.64 Κατασκευή κονιαμάτων 

23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου 

23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 

23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 

24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 

24.20 
Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και 
συναφών εξαρτημάτων 

24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα 

24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 

24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 

24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 

24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 

24.42 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 

24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 

24.44 Παραγωγή χαλκού 

24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 

24.51 Χύτευση σιδήρου 

24.52 Χύτευση χάλυβα 

24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων 

24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 

25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

25.30 
Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική 
θέρμανση 

25.50 
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· 
κονιομεταλλο υ ργία 

25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62 Μεταλλοτεχνία 

25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 

25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 

25.73 Κατασκευή εργαλείων 

25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 
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25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 

25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 

25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα 

26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

26.52 Κατασκευή ρολογιών 

26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 

27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 

27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

28.11 
Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων 
και δικύκλων 

28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 

28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 

28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 

28.15 
Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μετάδοσης κίνησης 

28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 

28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

28.23 
Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού) 

28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 

28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 

28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 

28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 
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28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 

28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 

28.94 
Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών 

28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 

28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 

28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 

29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.20 
Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα 

29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 

30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 

30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 

30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων 

30.91 Κατασκευή μοτοσικλετών 

30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03 Κατασκευή στρωμάτων 

31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.11 Κοπή νομισμάτων 

32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα 

33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 

33.12 Επισκευή μηχανημάτων 

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 
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33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 

35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 

35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού 

37.00 Επεξεργασία λυμάτων 

38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 

38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 

39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 

41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 

42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 

42.12 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 

42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 

42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 

42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 

42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 

43.11 Κατεδαφίσεις 

43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου 

43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 

43.32 Ξυλουργικές εργασίες 

43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 

43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 

43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
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45.32 
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους 

46.11 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων 
ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων 

46.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, 
μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 

46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών 

46.14 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού 
εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 

46.15 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, 
σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 

46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.18 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός 
από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών 
(46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών 
αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων 
(46.18.11.08) 

46.18.11.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

46.18.11.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού 

46.18.11.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών 
οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 

46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 

46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 

46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

46.38 
Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων 

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
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46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 

46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51 
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και 
λογισμικού 

46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 

46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 

46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 

46.63 
Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά 
έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 

46.64 
Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό 
εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 

46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

46.74 
Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης 

46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 

46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47.19 
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) 

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.24 
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 
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47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.76 
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.82 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.32 Εκμετάλλευση ταξί 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.10 Αποθήκευση 
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52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24 Διακίνηση φορτίων 

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

53.20 
Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από Υπηρεσίες κατ οίκον 
παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12) 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90 Άλλα καταλύματα 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

58.11 Έκδοση βιβλίων 

58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 

58.13 Έκδοση εφημερίδων 

58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 

59.11 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.12 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 

61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.09 
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 

63.12 Δικτυακές πύλες (web portals) 

63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 154  ///www.solcrowe.gr 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα 

64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 

64.30 
Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή 
χρηματοπιστωτικά μέσα 

64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

65.11 Ασφάλειες ζωής 

65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 

65.20 Αντασφάλιση 

66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών 

66.19 
Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 

66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 

66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 

68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 

68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 

69.20 
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών 
συμβουλών 

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 

72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 

73.11 Διαφημιστικά γραφεία 

73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 

73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 
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77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77.32 
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού 
μηχανικού 

77.33 
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα 

77.40 
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με 
δικαιώματα δημιουργού 

78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 

78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 

80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 

80.30 Δραστηριότητες έρευνας 

81.10 
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες 
σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.) 

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 

81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 

81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 

82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 

82.19 
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες 
γραμματειακής υποστήριξης 

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.91 
Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών 
πληροφοριών 

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας 

82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 

84.12 
Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, 
πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση 

84.13 
Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη 
λειτουργία των επιχειρήσεων 

84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες 
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85.10 Προσχολική εκπαίδευση 

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 

87.20 
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές 

διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88.10 
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα 

με αναπηρία 

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00 

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας 

(on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση 

(92.00.21) 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 

94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 

94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 

94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 

95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09 
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από Υπηρεσίες 
οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) 

  

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-
shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων 

  

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι 
εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο 
Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερωσης κατά την 
έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν 
έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 

  
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και τα καταστήματα 
αφορολογήτων ειδών. 

 
Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 
 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 10/03/2021 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. ΓΔΟΥ 154 
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με 
τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13-4-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του 
στοιχείου β' της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L351/1/24-12-2013). 
 
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/26-6-2014). 
 
5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19-3-2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
[Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α' 184), όπως 
ισχύει. 
 
8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
13. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
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15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
17. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
18. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
19. Την υπ' αρ. 1076/2-4-2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη 
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλή-γησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
 
20. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
 
21. Την υπό στοιχεία 16256 ΕΞ 2021/9-2-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων 
 
1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος 
στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19: 
 
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων. 
 
β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση 
τις ακόλουθες:  
 
αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021. 
 
ββ) Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από 
τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων 
ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή. 
 
γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που 
αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές 
επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις 
προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, 
διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, 
 
δδ) επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων, 
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εε) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. 
 
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου, οι 
οποίες: 
 
α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 
187/26-6-2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί 
ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά 
την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, δύνα-ται να υποβάλλουν εκδήλωση 
ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31-12-2019, υπό την προϋπόθεση ότι: 
 
αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και 
 
ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση 
εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. 
 
β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (ΕΕ L351/1/24-12-2013) και δεν έχουν ήδη 
εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2019-2021. 
 
3. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω 
στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και τον Ιανουάριο 2021: 
 
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης 
ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα. 
 
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν: 
 
αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, 
 
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδικός 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, 
 
γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 
 
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 
581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που 
αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης. 
 
Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή 
Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. 
 
Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την 
οριστικοποίησή τους, με εξαίρεση τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2021 που δύναται να τροποποιούνται 
μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 7. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και 
Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν. 
 
4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων 
χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που 
τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων 
περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων. 
 
5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν 
διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων. 
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6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί 
την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της 
ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος 
προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης. 
 
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού-ΙΒΑΝ από την 
επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και 
η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών. 
 
7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 
22η Φεβρουαρίου 2021. 
 
8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή 
αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις. 
 
9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και 
χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με 
όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της 
παρούσας. 
 
Άρθρο 2 
 
Έναρξη ισχύος 
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 10/02/ 2021 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Οι Υπουργοί 
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
 

 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 171 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19»  
(Β' 1645), όπως ισχύει. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχ. β' της 
παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
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3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(ΕΕ L351/1 της 24.12.2013). 

 

4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης (ΕΕ L 187/26.6.2014). 

 

5. Τον υπ' αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης 

Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 

διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1080/2006,όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 460/2020 και 

ειδικότερα την τροποποίηση την παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1301/2013. 

 

6. Τον υπ' αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1083/2006, 

όπως ισχύει. 

 

7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 

πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 

 

9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως ισχύει. 

 

10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 

79 και 80. 

 

11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 

 

12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90), όπως ισχύουν. 

 

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 

 

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α' 121). 

 

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 

 

16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 

Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
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17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 

 

18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 

 

19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 

 

20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α' 

98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133) . 

 

21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 

 

22. Την υπ' αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 

3375). 

 

23. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 

 

24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 

 

25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 

39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 

 

26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), όπως ισχύει. 

 

27. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 

Επιστρε-πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 

ισχύει. 

 

28. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής 

απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 

1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδο-τούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων”» (Β' 5968), όπως ισχύει. 

 

29. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 

και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β' 2573)» (Β' 

2857). 
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30. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 

ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 

προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784). 

 

31. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 (Β' 1645) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί 

επαρκής χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεδομένων και 

των μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 

 

32. Την υπό στοιχεία 20410 ΕΞ 2021/19.2.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας "myBusinessSupport", μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας». 

 

2. Το Παράρτημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα προβλε-

πόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 30η 

Ιουνίου 2021: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 

(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 

 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 

ζημιών, 

 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 

εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 

 

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 

περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 

 

- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
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- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 

δεν ήταν κάτω του 1,0. 

 

2. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 

και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση». 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα, 19/02/2021 

Οι Υπουργοί 
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

 

 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 172 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729), όπως ισχύει. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχ. β' της 
παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
 
5. Τον υπ' αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπό στοιχεία 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαρτίου 2020 (L 99) και ειδικότερα την τροποποίηση 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 2013/1301. 
 
6. Τον υπ' αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπό στοιχεία 
1083/2006 (L 347), όπως ισχύει. 
 
7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως ισχύει. 
 
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 
79 και 80. 
 
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013» (Α' 107). 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α' 90), όπως ισχύουν. 
 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
 
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α' 
98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'133). 
 
21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
22. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
23. Την υπ' αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
3375). 
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24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ' αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729), όπως ισχύει. 
 
27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με η μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), όπως ισχύει. 
 
28. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κο-ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 
ισχύει. 
 
29. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427^ΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 
1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-
2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων"”» (Β' 5968), όπως ισχύει. 
 
30. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β' 2573)» (Β' 
2857). 
 
31. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784). 
 
32. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 (Β' 2729) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί 
επαρκής χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεδομένων και 
των μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 
 
33. Την υπό στοιχεία 2/47615/19.2.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
34. Την υπό στοιχεία 20413 ΕΞ 2021/19.2.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
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35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729), όπως ισχύει, 
τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport', μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας». 
 
2. Το Παράρτημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
30η Ιουνίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
2. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση». 
 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 19/02/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
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Αριθμ. ΓΔΟΥ 173 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471), όπως ισχύει. 
 
 Έχοντας υπόψη: 
  
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
  
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 
  
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
  
5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
  
6. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
  
7. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
  
8. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
  
9. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90), όπως ισχύουν. 
  
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
  
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
  
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
  
13. fa π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
  
14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
  
15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
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16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
  
17. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 
  
18. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
  
19. Την υπό στοιχεία. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
  
20. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
  
21. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/ 2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27). 
  
22. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471), όπως ισχύει. 
  
23. Την υπό στοιχεία Α.1076/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 
ισχύει. 
  
24. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 4471), όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής 
χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιο-λογητικών, δεδομένων και των 
μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 
  
25. Την υπ' αρ. 2/47615/19.2.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
  
26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
  
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471), όπως ισχύει, 
τροποποιείται ως εξής: 
  
1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.» 
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2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 

  

«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  

Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 

30η Ιουνίου 2021: 

  

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 

(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 

  

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 

ζημιών, 

  

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 

εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 

  

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 

περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

  

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 

  

- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 

  

- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 

δεν ήταν κάτω του 1,0. 

  

2. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 

και  μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.». 

  

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 19/02/2021 

Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός  Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 174 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 

τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047), όπως ισχύει. 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75) η 
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οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 

από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1του ν. 4690/2020 (Α' 104). 

 

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 

της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 

 

3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 

 

4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 

 

5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 

πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 

 

6. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 

 

7. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 «Επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις” (Α' 184). 

 

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90), όπως ισχύουν. 

 

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 

 

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α' 121). 

 

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 

 

13. Τ3 π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 

Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 

 

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 

 

15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 

 

16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 

 

17. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 

 

18. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
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19. Την υπό στοιχεία. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 

 

20. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 

 

21. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 

27). 

 

22. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047). 

 

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» 

(Β' 4899), όπως ισχύει. 

 

24. Την από στοιχεία ΓΔΟΥ 233/11.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοιού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471), όπως ισχύει. 

 

25. Την από στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/ 07.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και 

χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 

17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, 

Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γ) 

Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β' 4431), όπως ισχύει. 

 

26. Την από στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/ 07.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και 

χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 

17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, 

Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β' 4432), όπως ισχύει. 

 

27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729), όπως ισχύει. 

 

28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), όπως ισχύει. 

 

29. Την υπό στοιχεία Α.1076/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 

Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
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διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 

ισχύει. 

 

30. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 5047), όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής 

χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιο-λογητικών, δεδομένων και των 

μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 

 

31. Την υπ' αρ. 2/47615/19.2.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047), όπως ισχύει, 

τροποποιείται ως εξής: 

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας.». 

 

2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 

30η Ιουνίου 2021: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 

(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 

 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 

ζημιών, 

 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 

εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 

 

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 

περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 

 

- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 

 

- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 

δεν ήταν κάτω του 1,0. 
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2. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 

και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.». 

 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα 19/02/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 

 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 175 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 236), όπως ισχύει. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχ. β' της 
παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
 
5. Τον υπ' αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπό στοιχεία 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαρτίου 2020 (L 99) και ειδικότερα την τροποποίηση 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 2013/1301. 
 
6. Τον υπ' αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπό στοιχεία 
1083/2006 (L 347), όπως ισχύει. 
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7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως ισχύει. 
 
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90), όπως ισχύουν. 
 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
 
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α' 
98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'133). 
 
21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
22. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
23. Την υπ' αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
3375). 
 
24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
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39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 236), όπως ισχύει. 
 
27. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κο-ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 
ισχύει. 
 
28. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 (Β' 236) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί 
επαρκής χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεδομένων και 
των μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 
 
29. Την υπ' αρ. 2/47615/19.2.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
 
30. Την υπό στοιχεία 20380 ΕΞ 2021/19.2.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 236), όπως ισχύει, 
τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας "myBusinessSupport', μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας». 
 
2. Το Παράρτημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
30η Ιουνίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
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- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
2. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση». 
 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 19/02/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

 

 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 177/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/10.2.2021 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 540) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του 
στοιχείου β' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L351/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκη (ΕΕ L 187/26.6.2014). 
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5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α' 107). 
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
 
8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
12. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
13. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
17. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
18. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
19. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/10.2.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 540). 
 
20. Την υπ' αρ. Α.1076/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
 
21. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
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22. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 176/22.2.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
 
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/10.2.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο 
ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 540), ως εξής: 
 
1. Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι 
επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους "Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 
93.29.19.07) και "Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04).». 
 
2. Η παρ. 7 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην 
πλατφόρμα έως την 24η Φεβρουαρίου 2021». 
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 22/02/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 

 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 232/2021 
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α'75) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α'84) η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1/24.12.2013). 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
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5. Τον υπ' αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1080/2006,όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 460/2020 και 
ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού 1301/2013. 
6. Τον υπ' αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1083/2006, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις” (Α'184). 
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «A) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (Α'265), όπως ισχύει. 
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143). 
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α' 107). 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α'90), όπως ισχύουν. 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119). 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181). 
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α'192). 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'145). 
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 
21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805). 
22. Την υπ' αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
3375). 
23. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β'2901). 
24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β'3051). 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' 
αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/29.1.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
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Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β'341). 
27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15.1.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β'89). 
28. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/8.1.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β'30). 
29. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ 2/2.1.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β'1). 
30. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/10-02-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021» (Β'540). 
31. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 
ισχύει. 
32. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β'3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης 
"Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”» (Β'5968), όπως ισχύει. 
33. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - 
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/22.9.2014, (Β'2573)» 
(Β'2857). 
34. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β'2784). 
35. Την υπ' αρ. 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
36. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19. 
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37. Την υπό στοιχεία 2/48909/ΔΠΓΚ/1.3.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 
38. Την υπό στοιχεία 24767/1.3.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη ύψους 
τετρακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (420.000.000) ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου 
Οικονομικών και του ΑΛΕ 2310803020 «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς με νομική μορφή», η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του ΑΛΕ 2310803020, καθώς και με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 
«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών του κορωνοϊού», και δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-
711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξαρτάται από τα 
πραγματικά γεγονότα και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες», ενώ δαπάνη ύψους εκατό τριάντα 
εκατομμυρίων (130.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών θα αντιμετωπιστεί από το διαθέσιμο υπόλοιπο της ΣΑ051/2,  
 
αποφασίζουμε: 
Άρθρο 1  
Σκοπός 
 
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας 
προκαταβολής για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τον μήνα Ιανουάριο 2021. 
2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται είτε: 
α) σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει, είτε 
β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(Κανονισμός de minimis). 
3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν 
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 
 
Άρθρο 2  
Ορισμοί 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν 
όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
2. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
3. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 5, καθώς και του 
ελέγχου της προϋπόθεσης της περίπτ. α της παρ. 3 του άρθρου 3, ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν 
οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις 
ακόλουθες σχέσεις: 
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης 
επιχείρησης, 
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, 
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που 
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας, 
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δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που 
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων 
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 
Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω 
μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων 
που ενεργούν από κοινού. 
4. Επιτόκιο αναφοράς: 0,64% το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση την τελευταίας υπό στοιχεία 2008/C 14/02 (C 14/6 της 19.1.2008), ήτοι -0,45, προσαυξημένο 
κατά 109 μονάδες βάσης. 
5. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η παραγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 104/2000, και η 
οποία αντιστοιχεί στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική 
Παραγωγή. 
6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αρ. 104/2000 
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας (EE L17/22/21.1.2000), και οι οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
7. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει 
επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι 
απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση. 
8. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς 
πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη 
πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε 
δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση. η πώληση από μέρους 
πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε 
χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. 
9. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 
παράρτημα I του Κανονισμού 651/2014. 
Εξ' αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω παραρτήματος: 
α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ. 
β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους και 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα 
(10) εκατ. ευρώ. 
γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 
εκατ. ευρώ. 
Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών λαμβάνονται υπόψη τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος. 
Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα Ι, θεωρούνται μεγάλες. 
10. Κύκλος εργασιών αναφοράς: για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ: 
α) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο 2020, ως κύκλος 
εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Ιανουαρίου του 2020, 
β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο του 2020 και έχει 
θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Οκτώβριο του 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος 
εργασιών του μηνός Οκτωβρίου 2020, 
γ) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0). 
11. Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς: για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι 
υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ: 
α) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 ως τα ακαθάριστα έσοδα 
του έτους 2019, διαιρεμένα με δώδεκα (12), 
β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και έχει θετικά 
ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2020, ως τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Ιανουαρίου του 
έτους 2020, 
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γ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, ούτε τον μήνα 
Ιανουάριο 2020, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Οκτωβρίου 
2020. 
δ) σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν (0). 
12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα οικονομικά δεδομένα που 
υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τις επιχειρήσεις στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ 154/10-02-2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β'540). 
Εφόσον για τα οικονομικά δεδομένα που δηλώνονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport», η επιχείρηση έχει υποβάλει τις οικείες φορολογικές δηλώσεις μέχρι και την 
προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λαμβάνονται δεδομένα των δηλώσεων αυτών. 
Ως προς τα λοιπά δεδομένα εισοδήματος και ΦΠΑ, λαμβάνονται αυτά που έχουν δηλωθεί από τις 
επιχειρήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 
Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τις οποίες το 
άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, όπως έχουν 
υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της περιοδικής 
δήλωσης ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου 2020, όπως έχει υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, τότε για σκοπούς προσδιορισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς του 
άρθρου 2, των δικαιούχων του άρθρου 3 και υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης του άρθρου 4, η 
διαφορά μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική 
πλατφόρμα «myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα ποσά του κύκλου εργασιών των μηνών 
Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. 
Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τις οποίες το 
άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, όπως έχουν 
υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της περιοδικής 
δήλωσης ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου 2020, όπως έχει υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, τότε για σκοπούς προσδιορισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς του 
άρθρου 2, των δικαιούχων του άρθρου 3 και υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης του άρθρου 4, η 
διαφορά μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική 
πλατφόρμα «myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα ποσά του κύκλου εργασιών των μηνών 
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020. 
 
Άρθρο 3 
Δικαιούχοι  
 
1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι: 
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) οι Οργανισμοί Λιμένων και οι 
επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 
93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04). 
β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με 
εξαίρεση τις ακόλουθες:  
 
αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, 
ββ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που 
αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές 
επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις 
προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, 
διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης 
παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της παρ. 3. 
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: 
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ 154/10-02-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 540). 
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β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις 
υποβάλουν, ως εξής: 
αα) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, 
ββ) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει 
όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020. 
γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, 
όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
καθ' όλη την περίοδο αυτή. 
δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του 
ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ 
ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από 
το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. 
ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως: 
αα) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ο κύκλος εργασιών μηνός Ιανουαρίου 2021 όπως 
αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των 
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο 
εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από διακόσια (200) 
ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η 
Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 
2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών το έτος 2020 
συνολικά σε σχέση με το έτος 2019. 
ββ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, τα 
ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021 όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport», παρουσιάζουν μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον, σε σχέση με τα ακαθάριστα 
έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι μεγαλύτερα από διακόσια (200) ευρώ. 
Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η 
Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 
2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση των ακαθάριστων εσόδων το έτος 2020 
συνολικά σε σχέση με το έτος 2019. 
Στις ανωτέρω υπό αα) και ββ) υποπεριπτώσεις, διενεργείται στρογγυλοποίηση των ποσοστών μείωσης σε 
σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς ή με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο 
ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου 2021, όπως έχει δηλωθεί 
στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος 
με μηδέν. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα Ιανουαρίου 2021 είναι αρνητικά. 
Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η 
Ιανουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, και οι οποίες 
είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα V, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα V, όπως 
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα 
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως 
του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους. 
Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, τον ΚΑΔ 92.00 «Τυχερά 
παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών», καθώς και όλες τις κατηγορίες 
εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ που περιλαμβάνονται σε αυτόν, εξαιρουμένων των ΚΑΔ 92.00.11 
«Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού», ΚΑΔ 92.00.14 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
(on-line) σύνδεση» και 92.00.21 «Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση» ή των οποίων 
τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω 
ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι 
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 και οι οποίες 
άλλαξαν καθεστώς υπαγωγής στο ΦΠΑ (ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έγιναν μη υποκείμενες ή 
απαλλασσόμενες ή το αντίστροφο) εντός των ετών 2019 ή 2020, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου 
εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους. 
στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α'137). 
ζ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων. 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   187 

3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις, κατά περίπτωση: 
α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη διάθεσή τους 
προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 
επιπλέον, 
αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού υπ' 
αρ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και 
ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά 
τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης: 
i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και 
ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση 
εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης. 
Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. 
β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται 
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
Επιχειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα, ήτοι δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη 
επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς, και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 
υπ' αρ. 1407/13, δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού 
για την επιλέξιμη δραστηριότητά τους, με τις εξής προϋποθέσεις: 
αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση 
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, ή αποτελεί την κύρια δραστηριότητα βάσει ενεργού κύριου 
ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και 
ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση 
του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης. 
 
Άρθρο 4 
Ύψος ενίσχυσης  
 
1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως: 
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ: 
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς - κύκλος εργασιών μηνός Ιανουαρίου 2021) X ποσοστιαία 
διαφορά εκροών εισροών] - [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή] 
όπου: 
αα) Ο κύκλος εργασιών μηνός Ιανουαρίου 2021 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς, όπως ορίζονται στην 
παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου 2021, όπως έχει δηλωθεί στην 
ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, θεωρείται για τους σκοπούς υπολογισμού της 
ενίσχυσης ίσος με μηδέν. 
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 
δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση 
ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Σε περίπτωση 
που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 10% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ 
του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών 
εισροών είναι μεγαλύτερη του 60%, θεωρείται ίση με 60%. 
γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που 
αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης 
εργασίας, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών όπως 
τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε 
μηνιαία βάση, ως το ποσοστό των ημερών του Ιανουαρίου 2021 που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε 
εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με 534. 
β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες 
από το ΦΠΑ: 
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς - Ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021) X ποσοστιαία 
διαφορά εσόδων - εξόδων] - [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή] 
όπου: 
αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021 και τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, όπως ορίζονται 
στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα Ιανουαρίου 2021, όπως έχουν δηλωθεί 
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στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικά, θεωρούνται για τους σκοπούς υπολογισμού 
της ενίσχυσης ίσα με μηδέν. 
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων ισούται με τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός 047 δήλωσης Ε3) 
του έτους 2019 αφαιρουμένων των εξόδων του έτους 2019, διαιρεμένων με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 
2019. Ως έξοδα λογίζονται τα συνολικά έξοδα (κωδικός 580 δήλωσης Ε3) μειούμενα κατά το ποσό των 
παροχών σε εργαζομένους (κωδικός 581 δήλωσης Ε3) και των διάφορων λειτουργικών εξόδων κατά το 
μέρος που αφορά δαπάνες ενοικίου (κωδικός 585 α/α 14 της ηλεκτρονικής δήλωσης Ε3). Σε περίπτωση 
που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι μικρότερη του 10% ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του 
έτους 2019 είναι μηδενικά, θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων 
εξόδων είναι μεγαλύτερη του 60%, θεωρείται ίση με 60%. 
γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που 
αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης 
εργασίας, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών όπως 
τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε 
μηνιαία βάση, ως το ποσοστό των ημερών του Ιανουαρίου 2021 που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε 
εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με 534. 
Σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου, για τον υπολογισμό των 
ποσοστιαίων διαφορών εκροών-εισροών ή εσόδων-εξόδων, κατά περίπτωση, διενεργείται 
στρογγυλοποίηση στο πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. 
2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη 
των ακόλουθων ορίων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας: 
α) Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους 
στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα 
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 
στις 04.01.2021: 
αα) χίλια (1.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 
1η Ιανουαρίου 2021, 
ββ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) 
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021, 
γγ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) 
εργαζομένων και έως είκοσι (20) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021, 
δδ) οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των είκοσι (20) 
εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021. 
β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί 
να είναι κατώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ. 
3. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, η ενίσχυση που προκύπτει από τις 
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) 
ευρώ. Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2021 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. 
 
Άρθρο 5 
Έλεγχος σώρευσης  
 
1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό 
ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού 
Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να 
υπερβαίνει το ποσό των ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το 
συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων 
(270.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) ευρώ, σε 
επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής. 
2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το συνολικό ποσό 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία 2019-2021 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, 
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ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) ευρώ, και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση 
τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει 
βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση 
ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από 
περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του 
άρθρου 2 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το 
συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των 
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με 
βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά 
ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια. 
4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις 
ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά 
στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας 
υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος. 
5. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα απαραίτητα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την 
εφαρμογή της παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport». 
 
Άρθρο 6 
Διαδικασία υποβολής αίτησης  
 
1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της 
ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). 
2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 16η Μαρτίου 2021. 
3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού 
Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την 
πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει 
στο πλαίσιο της παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών 
διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ. 
5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των 
δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των 
υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, 
ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην 
προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή 
του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών. 
6. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων 
χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που 
τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς. 
 
Άρθρο 7 
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης  
 
1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της 
αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα 
επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου 
Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και 
λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 
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2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, 
καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην 
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. 
3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», 
επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια 
πριν από την πληρωμή δημιουργεί: 
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούσαν κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2021 εργαζόμενους, των οποίων η ενίσχυση καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα 
πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού 
λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός 
(προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και 
διαβιβάζεται. 
β) Συγκεντρωτική κατάσταση των ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούσαν κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021 εργαζόμενους, των οποίων η ενίσχυση καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως 
και αριθμητικώς, το πλήθος των συναλλαγών καθώς και το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους 
(ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
γ) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούσαν κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021 εργαζόμενους και νομικών προσώπων, σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, 
η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον 
κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο 
τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της 
κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς 
την οποία και διαβιβάζεται. 
δ) Συγκεντρωτική κατάσταση των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούσαν κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021 εργαζόμενους και νομικών προσώπων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το 
συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το πλήθος των συναλλαγών καθώς και το 
συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 109/123-2019 πράξη του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 
Άρθρο 8 
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΔΕ  
 
1. Για ενισχύσεις προς ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 
εργαζόμενους, οι οποίες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, η συγκεντρωτική 
κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, η 
οποία βάσει αυτής, μεταφέρει (άνευ υπoλόγου) το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου που είναι 
ενταγμένο στη ΣΑ051/2, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 4222 
890 και τίτλο «Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Οικονομικών μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος 
με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps). 
Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα 
από αίτημα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος 
για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση 
Εισπράξεων -Πληρωμών» και την πίστωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού με το ποσό που αφορά 
το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την 109/12.3.2019 πράξη του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά 
συναλλαγή κόστους προς τρίτους. 
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR52 0100 0230 
0000 0242 4222 890 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, 
προς του τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την 
ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση 
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του 
λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ. 

http://www.solae.gr/
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Η αναλυτική κατάσταση της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ 
Α.Ε. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό σε πίστωση των εμπορικών τραπεζικών 
λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση της αναλυτικής κατάστασης που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από 
την ΑΑΔΕ. 
Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά που επιτυχώς πληρώθηκαν 
βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ, αποστέλλεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
προκειμένου να συνοδεύσει το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ. 
2. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN 
GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ. 
Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τον 
τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου 
να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας 
(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο 
λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ). 
Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του 
τρέχοντος έτους. 
3. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 
4. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο 
ΠΔΕ 2021 (ΣΑΕ), 
β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7, 
γ) το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό του 
έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
Άρθρο 9 
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από τον τακτικό προϋπολογισμό  
 
1. Για ενισχύσεις προς λοιπές ατομικές επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 
εργαζόμενους και τα νομικά πρόσωπα, οι οποίες θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Οικονομικών, η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης της περ. γ της παρ. 3 του 
άρθρου 7 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται, μέσω της ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Οικονομικών, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για 
χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και 
την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 
1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 
συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή 
κόστους προς τρίτους. 
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο 
λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους 
πληρωμές, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. 
Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την 
Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 
και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. 
3. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN 
GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και 
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. 
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Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τον 
τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου 
να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας 
(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο 
λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ). 
Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του 
τρέχοντος έτους. 
4. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση 
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 
5. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) η παρούσα απόφαση, 
β) η απόφαση του Υπουργού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, 
γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7, 
δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της 
Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. 
Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
 
Άρθρο 10 
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης  
 
1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου 
απασχόλησης έως την 30η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος 
άρθρου. 
2. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας. 
3. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία 
η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. 
4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται, 
αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών 
καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα. 
5. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο 
διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet / ο λογαριασμός μου / 
Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή». 
6. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εμφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για το 
σκοπό αυτό. 
7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις 
του ΚΕΔΕ. 
8. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το 
επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος 
ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος 
ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 
το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα 
αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα 
συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς 
παραιτήσεις. 
 
Άρθρο 11 
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις  
 
1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2021 το 

επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος 
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ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 

2021 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος 

ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2021 

το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα 

αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα 

συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς 

παραιτήσεις. 

2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 

3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 

υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη 

χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση. 

4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί 

αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης. 

5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο 

όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου 

ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας 

ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη 

σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

6. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος -λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε 

στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του 

παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα. 

7. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα 

για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων 

οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός 

έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση 

των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται 

υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, 

περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν 

μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

8. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος-λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με 

την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία: 

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς 

το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη 

χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, 

β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που 

περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η 

είσοδος σε ένα κτίριο. 

 

Άρθρο 12 

Υποχρέωση διαφάνειας  

 

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας 

αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award 

Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του 

Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). 

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της ενίσχυσης για τη 

δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε. 
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Άρθρο 13 
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης ΠΔΕ  
 
1. Η δράση, κατά το μέρος που βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδοτείται από 
το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου 
Οικονομικών, ΣΑ051/2 και μέρος αυτής θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών ενεργειών, 
στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
2013/1303 και 2013/1301 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020. 
2. Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που χρηματοδοτείται από το ΕΠ και επιστρέφεται μετά την 
ολοκλήρωση της δράσης σε συγκεκριμένο για το σκοπό τραπεζικό λογαριασμό, χρησιμοποιείται για τον ίδιο 
σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος. 
3. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 2013/1303, είναι η ΓΔΟΥ του Υπουργείου 
Οικονομικών. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής 
υποστήριξης της δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, 
καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και 
μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο 
φορέα, καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 
Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή 
Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. 
4. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:  
α) να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάρτηση των 
ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 
1 του άρθρου 12 της παρούσας, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων 
εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 35 του Προσωρινού Πλαισίου, 
β) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της 
δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης, 
γ) να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής και 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά 
για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 
(www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx. 
 
Άρθρο 14 
Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων  
 
1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής 
υποστήριξης της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση 
παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, και τηρεί 
λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμένων 
ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις 
για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επίσης, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση 
των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 12 της παρούσας, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου. 
2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών κάθε απαιτούμενη 
πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως στοιχείων που απαιτούνται στο 
πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Με βάση τον ως άρθρο 2 παρ. 18 του Καν. 651/2014, προβληματική είναι η επιχείρηση για την οποία 
συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας Επιχείρησης1 (ΜΜΕ) που δεν έχει 
συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της 
πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν 
ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει 
απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό 
ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία 
που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό 
ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο 
όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο 
παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο όρος 
«κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο’ 
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη 
της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει 
επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, 
όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της 
παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη 
για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II 
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ’ 
γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις 
του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά 
από αίτημα των πιστωτών της’ 
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το 
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε 
σχέδιο αναδιάρθρωσης’ 
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
είναι κάτω του 1,0. 
Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων γίνεται σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο 
ενιαίας επιχείρησης. 
1 όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του καν.651/2014 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
1. Η επιχείρηση δηλώνει αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου C/2020/1863, ή 
βάσει του Καν.1407/2013 (de minimis). 
2. Στην περίπτωση που αιτείται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, η επιχείρηση δηλώνει: 
 
α. Ολες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση: 
 

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 
β. Όλες τις ενισχύσεις που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του προσωρινού πλαισίου από αλλα 
προράμματα, σε επίπεδο ενιαίας ενίσχυσης: 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 196  ///www.solcrowe.gr 

 
 
γ. Αν η επιχείρηση με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 παρ.9 της παρούσας ΚΥΑ, είναι: 
• Πολύ μικρή 
• Μικρή 
• Μεσαία 
• Μεγάλη 
 
δ. Ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019 σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 σημείου 
18 του Κανονισμού 651/2014 (EE L 187/26.6.2014), σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς καί σε 
επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, 
ή 
εφόσον η επιχείρηση είναι μικρή ή πολύ μικρή, ότι δεν υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία, και 
ότι δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης (και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση 
εγγύησης) - και ότι δεν έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης (και δεν υπόκειται ακόμη σε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης). 
ε. Ότι σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν έχει στη διάθεσή της ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη 
βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
στ. Ότι, σε περίπτωση που δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων, δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη 
δυνάμει της παρούσας ενίσχυση. 
ζ. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν 
διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα 3.α του Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει με 
κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το 
σχετικό ανώτατο όριο. 
η. Ότι για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 
4488/2017 (Α'137). 
θ. Ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσας απόφασης και ότι πληροί το σύνολο των 
προϋποθέσεων της παρούσας. 
 
3. Στην περίπτωση που αιτείται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, η επιχείρηση 
δηλώνει:  
 
α. Όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση: 

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 
β. Όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης κατά την τριετία 
2019-2021: 
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Σημειώνονται τα εξής 
- Η ενίσχυση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του 
έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης (ήτοι κατά την ημερομηνία έκδοσης εγκριτικής απόφασης), 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης στην επιχείρηση. 
-Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που 
έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις δηλώνονται επίσης στον ως 
άνω πίνακα και λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας 
στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. 
- Αν μια επιχείρηση έχει διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος 
σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την 
ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων 
κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης. 
γ. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς για τους οποίους ισχύουν 
διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον Καν. de minimis, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα 
όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο 
όριο. 
δ. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς και 
επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/13, διασφαλίζει με 
κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι δεν ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα. 
ε. Ότι για την επιχείρηση δεν συντρέχουν ol λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 
4488/2017 (Α'137). 
στ. Αν η επιχείρηση είναι ΜΜΕ ή όχι, με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του Καν. 
651/2014. 
ζ. Ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσας απόφασης καί ότι πληροί το σύνολο των 
προϋποθέσεων της παρούσας. 
  
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 11 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
30η Ιουνίου 2021: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος I "Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων., καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
-Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
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- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
2. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΚΑΔ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.41.12 Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών 

46.11.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων και γόνου 

46.17.11.27 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων, μη ζώντων 

46.21.19.11 
Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων 
ασπόνδυλων 

46.38.1 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

46.76.19.14 
Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών 
ή εχινόδερμων και οστών σουπιών 

46.76.19.15 Χονδρικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων 

46.76.19.30 Χονδρικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων 

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77.82.08 Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων 

47.77.82.13 Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων 

47.78.86.18 
Λιανικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή 
εχινόδερμων και οστών σουπιών 

47.91.15 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.99.15 
Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εμπίπτουν 
στην παρ.2 του άρθρου 4. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ. 
 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 
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77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

79.90.39 
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και 
Αλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού 

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου 

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00 
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας 
(on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (online) σύνδεση 
(92.00.21) 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση 
κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

96.04 

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας 
(ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 
96.04.10.02), των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 
96.04.10.06) 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

96.09.19.16 
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες 
εκδηλώσεις) 

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εμπίπτουν 
στην περ. ε) της παρ.2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε 
περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και 
οκταψήφιων, κ.ο.κ. 
 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 

01.49.3 
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και 
δερμάτων 

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων 

46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών 

46.42.11.29 
Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα 
(εκτός από καλύμματα κεφαλιού) 

46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών 

46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

47.19 
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου 
(47.19.10.02) 

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.54 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07) και το 
λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12) 

47.59 

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και 
φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.1)και του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων 
πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07) 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 
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από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19) 

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο 
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και 
φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων 
π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, 
μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο 
καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), 
Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων 
ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων 
ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά 
(47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων 
πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για 
παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, 
βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων 
και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για 
ζώα συντροφιάς (47.76.79) 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78 

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό 
εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής 
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς 
(47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), 
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88) 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.82 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.99 

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το 
Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού εμπορίου 
άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του 
λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών 
(47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) 
και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων 
πωλητών (47.99.17.01) 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.03 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
λιανικά 

52.21.29.04 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
χονδρικά 
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52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

61.90.10.07 
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή 
ποτά) 

71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.21 
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού 
(μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09) 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

79.90.39 
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και 
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 
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88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

88.91 
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες 
κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03) 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού 

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου 

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00 
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας 
(online) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση 
(92.00.21) 

93.11 
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως 
προς τους χώρους ομαδικής άθλησης 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση 
κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

96.09.19.16 
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες 
εκδηλώσεις) 

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

 

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 

 

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), 
που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές 
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Άρθρο 13 
Έναρξη ισχύος  
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 01/03/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 289/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορω-νοϊού COVID-19, κατά 
το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 804) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο 
της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
 
5. Τον υπ' αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006,όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 460/2020 και 
ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1301/2013. 
 
6. Τον υπ' αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις” (Α' 184). 
 

9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «A) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως ισχύει. 
 

10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 

11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α' 107). 
 

12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α' 90), όπως ισχύουν. 
 

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 

16. Τ3 π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
 

17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 

18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
 

19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 

20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 

21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 

22. Την υπ' αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
3375). 
 

23. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 

24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 

25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 
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απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 341). 
 
27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/22.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον περαιτέρω 
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 
25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 186). 
 
28. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 89). 
 
29. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/8.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 30). 
 
30. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2/2.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1). 
 
31. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/10.2.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 540). 
 
32. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 
ισχύει. 
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33. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β'3521) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β' 5968), όπως ισχύει. 
 
34. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - 
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/22.9.2014, Β' 2573» (Β' 
2857). 
 
35. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784). 
 
36. Την υπ' αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 
37. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19. 
 
38. Την υπό στοιχεία 2/52174/ΔΠΓΚ/10.3.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
39. Την υπό στοιχεία 29704ΕΞ2021/10.3.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί στην υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
232/1.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  
 
αποφασίζουμε: 
 
1. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 804), 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
«Κατ' εξαίρεση, δύνανται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6, και οι επιχειρήσεις της παρ. 1 που 
δήλωσαν έως την 24η Φεβρουαρίου 2021 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Τα Έσοδά μου”, 
που λειτουργεί για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην πλατφόρμα "myBusinessSupport” 
της ΑΑΔΕ, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει έως την ως άνω ημερομηνία την εκδήλωση ενδιαφέροντος του 
προηγούμενου εδαφίου.». 
 
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη 
μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 804), αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
«Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 18η Μαρτίου 2021.». 
3. Οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αίτηση σύμφωνα 
με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 804), η οποία απορρίφθηκε, εκ του λόγου ότι δεν είχαν υποβάλει τη σχετική 
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εκδήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/10.2.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 540), όπως ισχύει, δύνανται να υποβάλουν εκ 
νέου αίτηση, εφόσον έως την 24η Φεβρουαρίου 2021 δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», που λειτουργεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Η νέα 
αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
232/1.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης. 
 
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10/03/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Αναπληρωτής Οικονομικών Υπουργός  - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών  - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

 

 

e-ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α.Π. 58522/17.2.2021 
Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου 
Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις 
εργασίας και ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» 
 

Αθήνα 17/02/2021 
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθμ. οικ.51083/2612/11.12.2020 (Φ.Ε.Κ.5515/τ.Β'/16.12.2020) 
Κ.Υ.Α. με τις οποίες καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών 
και απεικόνισης της ασφάλισης του Δ.Χ./2020 για εργαζόμενους ενταχθέντες στο Μηχανισμό 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και όσων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους και σας γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα: 
 
Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προκύπτει ότι, πέραν των κατά πάγια διαδικασία προβλεπόμενων, ως 
προς τον προσδιορισμό και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021, της αναλογίας του 
Δ.Χ./2020, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της πραγματικής απασχόλησης, από 01.05.2020 έως 
31.12.2020, πρέπει να απεικονίζεται στην ίδια Α.Π.Δ. και η αναλογία Δ.Χ./2020 που αντιστοιχεί στο χρόνο 
αναστολής της σύμβασης εργασίας ή της συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και οι 
αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. 
 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Α.Π.Δ.) 
Δ.Χ./2020 ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Ως γνωστόν, για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων των οποίων οι 
συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί γίνεται χρήση του Τ.Α. 18 (Τ.Α.19 για το Δώρο Πάσχα 2020) 
 
Εν προκειμένω, για την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ή 
διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 τα 
στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ περιτροπής απασχόληση 
με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με τη χρήση του νέου 
Τύπου Αποδοχών (Τ.Α.) 116 «ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓ. ΑΝΑΣΤ. ΣΥΜΒ.» 
 
Ο Τ.Α. 116 χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Χ./2020, το οποίο δεν υποχρεούται να 
καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο - καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, οφείλει να το δηλώσει στην 
Α.Π.Δ. 
 
Η εγγραφή με τον Τ.Α. 116 περιλαμβάνει: 
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• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους ή μειωμένης, ή εκ 
περιτροπής απασχόληση, που αντιστοιχούν στη πραγματική απασχόληση του εργαζόμενου, 
 
• αποδοχές Δ.Χ./2020, που αναλογούν στο διάστημα ή στα διαστήματα κατά τα οποία, εντός της περιόδου 
από 01.05.2020 έως 31.12.2020, η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου βρισκόταν σε αναστολή, καθώς και 
αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργατικές και εργοδοτικές) οι οποίες καλύπτονται πλήρως από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. 
 
Επισημαίνεται ότι: 
 
- Η εγγραφή με Τ.Α.116 δεν δέχεται ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους Τ.Α. που αφορούν δώρα 
εορτών) 
 
- Ο υπολογισμός των εισφορών (εργοδότη & εργαζόμενου) γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κ.Π.Κ. 
πλήρους, ή μειωμένης, ή εκ περιτροπής απασχόληση για κάθε περίπτωση 
 
- Η εγγραφή με τον Τ.Α.116 δύναται να συνδυαστεί με εγγραφές λοιπών Τ.Α. που αφορούν Δ.Χ. (π.χ. 003, 
114, 115, 902) για τον ίδιο εργαζόμενο και λειτουργούν συνδυαστικά (προσθετικά) όσον αφορά τον 
περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 ευρώ). 
 
- Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι ασφαλιστικές εισφορές 
(εργοδότη & εργαζόμενου) για το Δ.Χ./2020, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η δε 
ασφάλιση λαμβάνει χώρα μέσω Α.Π.Δ. που θα παραχθεί αυτοτελώς από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, του e - Ε.Φ.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Δ. και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με τον ίδιο 
Κ.Π.Κ., βάσει του οποίου καταβάλλονταν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν την υποβολή της μονομερούς 
δήλωσης αναστολής, και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής ενέργειας εκ μέρους των 
επιχειρήσεων - εργοδοτών. Τελική ημερομηνία παραγωγής των εν λόγω Α.Π.Δ. και καταβολής των 
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίστηκε η 31.03.2021. 
 
Δ.Χ./2020 Μηχανισμού «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» 
 

1. Κεφ. Α'Εγκ.39/2020 e - Ε.Φ.Κ.Α. 
 

1.1. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ή ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Κ.Α.Δ. 
(άρθρο 31 ν.4690/2020 παρ.3γ & 4) 
 

1.2. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(άρθρο 31 ν.4690/2020 παρ. 5) 
 

Ως γνωστόν για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων που έχουν 
ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», με τις αναφερόμενες στον τίτλο διατάξεις (κεφάλαιο Α' της 
εγκυκλίου 39/2020 e-Ε.Φ.Κ.Α.) χρησιμοποιούνται οι τύποι αποδοχών (Τ.Α.) 68 και 69, οι οποίοι 
λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά (αντιστοίχως οι Τ.Α. 70 και 71 για την απεικόνιση του 
Ε.Α. έτους 2020). 
 

Εν προκειμένω, για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020 που αντιστοιχεί στο 
χρονικό διάστημα ένταξης στις προαναφερόμενες διατάξεις καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 
2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 114 
«Τακτ. αποδ. ΔΧ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και 115 «Πρόσθ. αποδ. ΔΧ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίοι λειτουργούν 
παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά. 
 

-  ο Τ.Α. 114 αφορά την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Χ./2020, το οποίο κατέβαλε ο εργοδότης στον 
εργαζόμενο, ενώ 
 

-  ο Τ.Α. 115 αφορά το τμήμα των αποδοχών του Δ.Χ./2020 που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο 
εργοδότης στον εργαζόμενο - καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, έχει υποχρέωση να τις δηλώσει μέσω 
Α.Π.Δ. 
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Η εγγραφή με τον Τ.Α. 114 περιλαμβάνει: 
• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, που 

αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου, 

 

• αποδοχές του Δ.Χ./2020 που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του 

εργαζόμενου (παρασχεθείσα εργασία) καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και 

εργαζομένου) οι οποίες καταβάλλονται στο σύνολό τους κατά τα γνωστά μέχρι 26.02.2021. 

 

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 115 περιλαμβάνει: 

 

• τους ίδιους Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) 

 

πλήρους απασχόλησης, με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος για την ίδια μισθολογική 

περίοδο με τον Τ.Α. 114 

 

• τις αποδοχές Δ.Χ./2020, που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο 

δεν παρασχέθηκε εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες (εργατικές και 

εργοδοτικές) καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

• την τιμή100 στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)» που αντιστοιχεί σε πλήρη επιδότηση των 

ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) ενώ, ως 

 

ανάλογα ποσά (επιδότησης σε ποσοστό κάλυψης 100%) δηλώνονται στα πεδία 43 : «Επιδότηση 

Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45 «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αντίστοιχα. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

 

- Οι εγγραφές με Τ.Α.114 και 115 δεν περιλαμβάνουν ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους Τ.Α. 

που αφορούν δώρα εορτών) 

 

- Επειδή οι συγκεκριμένοι Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/ προσθετικά ΔΕΝ γίνεται δεκτή 

Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο με τον Τ.Α.114, εάν για τον ίδιο ασφαλισμένο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α.115, 

με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.. 

 

- Οι εγγραφές με τους Τ.Α. 114 & 115 μπορούν να συνδυαστούν με εγγραφές, στις οποίες γίνεται χρήση 

των λοιπών Τ.Α. που αφορούν το Δ.Χ. (π.χ. 003, 116, 902) για τον ίδιο εργαζόμενο και λειτουργούν 

συνδυαστικά (προσθετικά) όσον αφορά τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 

ευρώ) 

 

2. Κεφ. Δ' Εγκ.39/2020 e - Ε.Φ.Κ.Α. 

 

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ & ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(άρθρο 123 του ν.4714/2020) 

 

Ως γνωστόν για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων που έχουν 

ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», με τις αναφερόμενες στο τίτλο διατάξεις (κεφάλαιο Δ' της 

εγκυκλίου 39/2020 e-Ε.Φ.Κ.Α.) χρησιμοποιούνται οι τύποι αποδοχών (Τ.Α.) 40 και 60, οι οποίοι 

λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά (αντιστοίχως οι Τ.Α. 53 και 54 για την απεικόνιση του 

Ε.Α. έτους 2020) 

 

Εν προκειμένω, για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020 που αντιστοιχεί στο 

χρονικό διάστημα ένταξης στις προαναφερόμενες διατάξεις καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 

2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 117 
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«Τακτ. αποδ. ΔΧ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.» και 118 «Πρόσθ. αποδ. ΔΧ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.», οι οποίοι λειτουργούν 

παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά. 

- ο Τ.Α. 117 αφορά την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Χ./2020, το οποίο κατέβαλλε ο εργοδότης στον 

εργαζόμενο, ενώ 

 

- ο Τ.Α. 118 αφορά το τμήμα των αποδοχών του Δ.Χ./2020 που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο 

εργοδότης στον εργαζόμενο - καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, έχει υποχρέωση να τις δηλώσει μέσω 

Α.Π.Δ. 

 

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 117 περιλαμβάνει: 

 

• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, που 

αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου 

 

• αποδοχές Δ.Χ./2020 που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, 

καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργαζομένου) οι οποίες καταβάλλονται 

στο σύνολό τους κατά τα γνωστά μέχρι 26.02.2021 

 

• τιμή 100 στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)», που αντιστοιχεί σε πλήρη επιδότηση των εργοδοτικών 

εισφορών. Το ποσό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 

100% επιδότηση καταχωρείται στο πεδίο 45 «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)» 

 

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 118 περιλαμβάνει: 

 

• τους ίδιους Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, με 

αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 117 

 

• τις αποδοχές Δ.Χ./2020, που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο 

δεν παρασχέθηκε εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες (εργατικές και 

εργοδοτικές) καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 

 

•  την τιμή100 στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)» που αντιστοιχεί σε πλήρη επιδότηση των 

ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών), ενώ, ως ανάλογα ποσά (επιδότησης σε ποσοστό 

κάλυψης 100%) δηλώνονται στα πεδία 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45 «Επιδότηση 

Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αντίστοιχα. 

 

Επισημαίνεται ότι: 
 

- Οι εγγραφές με τους Τ.Α.117 και 118 δεν περιλαμβάνουν ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους 

Τ.Α. που αφορούν δώρα εορτών). 
 

-  Επειδή οι συγκεκριμένοι Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά ΔΕΝ γίνεται δεκτή 

Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο με τον Τ.Α.117, εάν για τον ίδιο ασφαλισμένο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α.118, 

με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.. 
 

- Οι εγγραφές με τους Τ.Α.117 & 118 μπορούν να συνδυαστούν με εγγραφές, στις οποίες γίνεται χρήση των 

λοιπών Τ.Α. που αφορούν Δ.Χ. (π.χ. 003, 116, 902) για τον ίδιο εργαζόμενο και λειτουργούν συνδυαστικά 

(προσθετικά) όσον αφορά τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 ευρώ) 
 

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς 

σας. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 
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Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 12/17/02/2021 
Επέκταση της διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» 
 

Αθήνα 17/02/2021 
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4764/2020 (Φ.Ε.Κ.256 Α') με τις οποίες 
τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 31 του 4690/2020 (Φ.Ε.Κ.104 Α') καθώς και την οικ.3297/110/2021 
(Φ.Ε.Κ. 240 Β') Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ.23103/478/13-6-2020 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ - 
ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274) όπως ισχύει» και θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 
 
Με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις η χρονική διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης της 
απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» επεκτάθηκε 
έως τις 28.02.2021 για όλες τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον 
οποίο δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις προϋποθεσεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 
4690/2020, όπως ισχύει. 
 
Κατά συνέπεια, τα προβλεπόμενα στις εγκύκλιες 39/2020 και 49/2020 του e - Ε.Φ.Κ.Α., όσον αφορά τον 
προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Μηχανισμού «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» τυγχάνουν εφαρμογής και για τις μισθολογικές περιόδους 
Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 
- Για το Δ.Χ./2020 οδηγίες παρασχέθηκαν με το υπ. αρ. 58522/17.02.2021 Γενικό έγγραφο του e - Ε.Φ.Κ.Α. 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ως προς τους τίτλους σελ 3 & 5 
 
- Το Δ.Χ./2020, που αφορά περίοδο ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», 
καταχωρείται στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 (με αναλογίες Δ.Χ./2020 για πραγματικά παρασχεθείσα 
απασχόληση και για περίοδο/περιόδους αναστολής της σύμβασης εργασίας) η οποία πρέπει να υποβληθεί, 
μέσω διαδικτύου, μέχρι τη Δευτέρα 01.03.2021 Η καταβολή των αντίστοιχων απαιτητών εισφορών πρέπει 
να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 26.02.2021 
 
- Για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. του 
Δ.Π./2021 θα παρασχεθούν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας. 
 
- Από τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2021 και μετέπειτα, η απεικόνιση των επιδοτήσεων των 
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) στους τύπους αποδοχών (Τ.Α.) : 69, 71, 74, 60 & 54 
(Εγκ.39/2020) και 901 έως 914 (Εγκ.49/2020) θα πραγματοποιείται με καταχώριση των αντίστοιχων ποσών 
στα πεδία 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45 : Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αναλόγως, 
ενώ, στο πεδίο 44 : «Επιδότηση Εργοδότη (%)» θα τίθεται η τιμή 100. 
 
Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς 
σας. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 

 

 

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/24-02-2021 
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες 
  

Αθήνα, 24/02/2021 
 
Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 6789/309/15.2.2021 (ΦΕΚ 
646/τ. Β'/19-02-2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και 
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εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Ισχύουσες διατάξεις 
 
Με τις διατάξεις των υπ' αριθμ. οικ. 49250/2712/30.11.2020 (ΦΕΚ 5298/τ. Β'/02-12-2020) και 47/9/4.1.2021 
(ΦΕΚ 4/ τ. Β'/04-01-2021) Κ.Υ.Α. παρατάθηκαν έως 31/12/2020 και 31/01/2021 αντίστοιχα οι προθεσμίες 
καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των επιχειρήσεων ή εργοδοτών με τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται 
στους συνημμένους αυτών πινάκων. Συγχρόνως, παρατάθηκαν ισόχρονα και οι προθεσμίες όλων των 
επόμενων μηναίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.  
 
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων 
ενεργών ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της υπ' αριθμ. οικ. 6789/309/15.2.2021 
(ΦΕΚ 646/τ. Β719-02-2021) Κ.Υ.Α., δηλαδή έως την 19/02/2021. Ταυτόχρονα, παρατάθηκε κατά ένα (1) 
μήνα και η προθεσμία όλων των επόμενων μηναίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. 
 
2. Κριτήρια υπαγωγής 
 
Στο άρθρο 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις αυτής έχουν οι 
επιχειρήσεις ή οι εργοδότες εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι: 
 
- απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, 
 
- έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020 ή διαθέτουν ενεργό κατά την 
05/11/2020 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με ακαθάριστα έσοδα της αρχικής δήλωσης 
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 να είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020. 
 
Στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. συμπεριλαμβάνεται σχετικός πίνακας που απεικονίζει τους αναφερόμενους 
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. 
 
3. Πεδίο εφαρμογής 
 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση του Ιανουαρίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων ή εργοδοτών θα έχει 
πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 28/02/2021. Ως επακόλουθο η συνολική διάρκεια των 
ρυθμίσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα, καθώς 
τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ενεργής 
ρύθμισης. 
 
Διευκρινίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και 
λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. 
 
Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης. 
 
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος και η συστημική υλοποίηση των ανωτέρω για τους εργοδότες και επιχειρήσεις θα 
πραγματοποιηθεί κεντρικά. 
 
4. Απώλεια πλεονεκτημάτων επέκτασης καταβολής 
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παράτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της 
κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α. παραμένουν οι εξής: 
 
- η μη καταγγελία της σύμβασης εργασίας των εργαζόμενων (μέρους ή συνόλου αυτών) που τέθηκαν 
σε καθεστώς αναστολής αυτής από τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, δικαιούχους της παράτασης και 
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- η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της νόσου COVID-19. Οι 
επιχειρήσεις ή εργοδότες με μείωση του αριθμού θέσεων εργασίας εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης, 
συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζομένου, ύπαρξης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που έληξαν 
κατά την ολοκλήρωση του μέτρου ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την προϋπόθεση. 
 
Διευκρινίζεται ότι από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας λόγω της 
μορφής, του είδους ή της δραστηριότητας τους που εκ των πραγμάτων δε μπορούν να εκπληρώσουν τις 
ανωτέρω υποχρεώσεις. 
 
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις παύει αυτοδικαίως η παράταση 
καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από 
την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

 

 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 19/12/3/2021 
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες 
 

Αθήνα, 12/03/2021 
 
Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 7078/323/26.2.2021 (ΦΕΚ Β', 
819/02-03-2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων 
ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Με τις διατάξεις των υπ' αριθμ. οικ.49250/2712/30.11.2020 (ΦΕΚ Β' 5298/02-12-2020), οικ.47/9/4.1.2021 
(ΦΕΚ Β', 4/04-01-2021) και οικ.6789/309/15.2.2021 (ΦΕΚ Β' 646/19-02-2021) Κ.Υ.Α. παρατάθηκαν έως 
31/12/2020, 31/01/2021 και 28/02/2021 αντίστοιχα οι προθεσμίες καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων 
των επιχειρήσεων ή εργοδοτών με τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται στους συνημμένους αυτών πινάκων. 
Συγχρόνως, παρατάθηκαν ισόχρονα και οι προθεσμίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε 
ρύθμισης.  
 
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων 
ενεργών ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές έως 28/02/2021, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων 
μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης κατά ένα (1) μήνα. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 
 
Στο άρθρο 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις αυτής έχουν οι 
επιχειρήσεις ή οι εργοδότες εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι: 
 
• απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, 
 
• έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 05/11/2021, ή διαθέτουν ενεργό κατά την 
05/11/2021 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2018. 
 
Στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. συμπεριλαμβάνεται σχετικός πίνακας που απεικονίζει τους αναφερόμενους 
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. 

http://www.solae.gr/
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Φεβρουαρίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων ή εργοδοτών θα έχει 

πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/03/2021. Ως επακόλουθο, η συνολική διάρκεια των 

ρυθμίσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα, καθώς 

τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ενεργής 

ρύθμισης. 

 

Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, 

τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της εκάστοτε ρύθμισης. 

 

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος και η συστημική υλοποίηση των ανωτέρω για τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις 

θα πραγματοποιηθεί κεντρικά. 

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση παράτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της 

κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α. παραμένουν οι εξής: 

 

- η μη καταγγελία της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων (μέρους ή συνόλου αυτών) που τέθηκαν 

σε καθεστώς αναστολής αυτής από τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, δικαιούχους της παράτασης και 

 

- η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της νόσου COVID-19. Οι 

επιχειρήσεις ή εργοδότες με μείωση του αριθμού θέσεων εργασίας εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης, 

συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζόμενου, ύπαρξης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που έληξαν 

κατά την ολοκλήρωση του μέτρου δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την προϋπόθεση. 

 

Διευκρινίζεται ότι από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας λόγω της 

μορφής, του είδους ή της δραστηριότητας τους που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις 

ανωτέρω υποχρεώσεις. 

 

Στην περίπτωση που δε συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, παύει αυτοδικαίως η παράταση 

καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από 

την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

 

 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 20/12/3/2021 

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση 

ασφαλιστικών εισφορών-Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 

Αθήνα, 12/03/2021 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 (ΦΕΚ 26/τ. 

Α'/19-02-2021) «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

και άλλες επείγουσες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ 235/τ. Α'/26-11-2020) 

χορηγήθηκε η δυνατότητα στους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες 
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υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών συγκεκριμένων χρονικών 

περιόδων για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής ή αναστολή είσπραξης. 

 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις τροποποιούνται οι παρ. 1, 3 και 10 του άρθρου 32 του προαναφερόμενου 

νόμου. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Με τις υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.37618/1492/25-9-2020 (ΦΕΚ 4253/τ, Β'/30-09- 2020) και 

Δ.15/Δ'/οικ.37620/1493/24-9-2020 (ΦΕΚ 4253/τ, Β'/30-09-2020) Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

αντίστοιχα είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές 

εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι την 30η Απριλίου 2021 στο 

πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της νόσου 

COVID-19. 

 

Ειδικότερα, η παράταση αφορούσε: 

■ Ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων και εργοδοτών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων 

απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, 

■ Ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές 

εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μάϊου 2020 καθώς και τυχόν 

δόσεων από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, 

■ Όσες από τις παραπάνω οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης. 

 

Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Με την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 οι οφειλές των προαναφερόμενων 

χρονικών περιόδων με τις τυχόν αναλογούσες σε αυτές προσαυξήσεις δύναται πλέον να εξοφληθούν μέχρι 

και σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις αντί σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, όπως ίσχυε, με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

 

Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα 

από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) 

ετησίως υπολογισμένο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται άλλη 

επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής. 

 

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης συνεχίζει να ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€). 

 

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις εάν οι ανωτέρω οφειλές υπαχθούν σε σχήμα ρύθμισης έως και 

είκοσι τεσσάρων (24) αντί δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων, όπως ίσχυε, κατ' εξαίρεση, δεν επιβαρύνονται με 

το επιτόκιο της συγκεκριμένης ρύθμισης. 

 

Με τις νέες διατάξεις, η ημερομηνία 31η Ιουλίου 2021 που είχε καθοριστεί με την παρ. 10 του άρθρου 32 

του ν. 4756/2020 ως καταληκτική για την υποβολή της αίτησης και την υπαγωγή στη ρύθμιση 

αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31η Ιανουαρίου 2022. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για την υπαγωγή στη 

ρύθμιση υποβάλλεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. αφού καταστούν ληξιπρόθεσμες οι παραπάνω 

οφειλές και διαβιβαστούν στο Κ.Ε.Α.Ο.. 

 

Σημειώνεται ότι τα οριζόμενα των παρ. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 του άρθρου 32 ν. 4756/2020 αναφορικά με τη 

διαδικασία υποβολής αιτήματος, την απώλεια της ρύθμισης, τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και τη 

χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας παραμένουν ως έχουν και ισχύουν οι χορηγηθείσες 

εγκύκλιες οδηγίες. 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

http://www.solae.gr/
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Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 6995/231/15.2.2021(ΦΕΚ Β' 607/16-02-2021) 

Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του 

τουρισμού 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 

κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α' 235). 

 

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 

 

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 

ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύουν. 

 

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133). 

 

5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα (Α' 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 

133). 

 

6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145), 

όπως ισχύουν. 

 

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύουν. 

 

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύουν. 

 

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 

 

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α' 121). 

 

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123). 

 

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 

 

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 

 

14. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 

 

15. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993),όπως ισχύει. 
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16. Την υπό στοιχεία οικ. 3418/173/29-1-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

17. Την ανάγκη στήριξης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού 

και οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19. 

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, το 

ύψος της οποίας εκτιμάται έως του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000 €),  

 

αποφασίζουμε: 

 

Καθορίζουμε τις ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού, 

δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τις προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης, το ύψος και 

τη διαδικασία καταβολής της, ως εξής: 

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 

 

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου(Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), για τους 

μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 είναι οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων: 

 

α) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e - 

ΕΦΚΑ καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν, από διετούς φοίτησης, Σχολές Ξεναγών εντός του 2019 

και του 2020 και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα. 

 

β) Οι τουριστικοί συνοδοί οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές 

επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ' όλη τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή μερική 

απασχόληση, και είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών 

συνοδών μέχρι 31/12/2020, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου 

περί της εγγραφής τους ως μέλος. 

 

γ) Οι εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε 

τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ' όλη τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή 

μερική απασχόληση, χωρίς να έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε 

επιχειρήσεις με ΚΑΔ 79.11 «Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων», 79.12 «Δραστηριότητες γραφείων 

οργανωμένων ταξιδιών», και 79.90 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες», εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν και δεν απασχολήθηκαν από τους ανωτέρω εργοδότες 

- επιχειρήσεις κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του 2020 και δεν υπάγονται στην τακτική επιδότηση 

ανεργίας της περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91) σε συνδυασμό με την παρ. 9 του 

άρθρου 6 του ίδιου νόμου. 

 

δ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις 

όλης της χώρας, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά 

κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 έως και τον Μάρτιο 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο 

του 2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας. 

 

Άρθρο 2 

Ύψος, διάρκεια και Προϋποθέσεις Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 

 

Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 

πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 

2021 εφόσον: 
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α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω 

χρονικού διαστήματος, 

 

β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, 

 

γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία. 

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 

 

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 2, 

υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, στο ειδικό έντυπο 

του Παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών που 

απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση 

ειδικού σκοπού», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 (Α' 75), ανά 

μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού 

μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. 

 

2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του 

προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 

 

3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των 

στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο 

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων, σε 

σχέση με τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις. 

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία Καταβολής Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 

 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, 

ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή 

γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε 

ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον 

αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, 

το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους. 

 

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά 

συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη 

Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 

περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και 

αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον 

αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της 

Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης 

του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης. 
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4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της 

Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με 

ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ 

Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το 

ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/12-

03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την 

κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. 

 

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται 

ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους 

πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον 

λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα Ελλάδος από 

τη Διεύθυνση Λογαριασμών Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε 

πίστωση του Λογαριασμού με IBAN: GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα 

του τακτικού προϋπολογισμού. 

 

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. 

 

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: 

GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και 

λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. 

ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου 

ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. 

 

6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

 

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση 

συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 

πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 

υπαιτιότητα. 

 

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 

 

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού 

χρηματικού εντάλματος. 

 

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2. 

 

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 

Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15/02/2021  
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 7078/323/26.2.2021 (ΦΕΚ Β' 819/02-03-2021) 

Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών 

εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση 

των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86). 

 

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ 

του άρθρου 20. 

 

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), όπως ισχύει. 

 

4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α' 

209). 

 

5. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α' 

251). 

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (Α' 98). 

 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει. 

 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει. 

 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), όπως 

ισχύει. 

 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 

119). 

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123). 

 

12. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»  

(Α' 2). 

 

13. Την υπό στοιχεία Α.1015/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των 

λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76)» (Β' 246). 
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14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 

 

15. Την υπό στοιχεία οικ. 7097/326/15.2.2021 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 

προϋπολογισμό,  

 

αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών  

 

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων 

ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 28/2/2021 καθώς και η προθεσμία όλων των 

επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό 

διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές 

προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά 

η δόση. 

 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα υπαγωγής  

 

Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που: 

 

α) Απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 

αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, 

 

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα 

ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο 

συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από 

την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 

έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020. 

 

Άρθρο 3 

Απώλεια ευεργετημάτων  

 

1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της παρούσας, μέρος ή όλοι, 

τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, 

καθώς και στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες 

δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της παρούσας 

παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που 

αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο 

χρόνο λειτουργίας. 

 

3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς 

από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι 

ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων 
και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 

01.49.3 
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και 
δερμάτων 

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων 

46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών 

46.42.11.29 
Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από 
γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού) 

46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών 

46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

47.19 
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση 
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου 
(47.19.10.02) 

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 
από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19) 

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και 
σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο 
αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), λιανικό 
εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), λιανικό εμπόριο 
δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό εμπόριο 
ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, 
βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), 
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λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών 
που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών 
(47.76.77.09), λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο 
σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), λιανικό εμπόριο 
σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά 
(47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων 
πατάτας (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως 
στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για 
παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, 
βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), λιανικό εμπόριο 
λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και 
τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78 

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής 
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς 
(47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), 
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88) 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.82 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.99 

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το 
άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού εμπορίου 
άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ,α. μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του 
λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών 
(47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) 
και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων 
πωλητών (47.99.17.01) 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.03 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
λιανικά 

52.21.29.04 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
χονδρικά 

52.21.29.05 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από 
τρίτους 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 
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55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής 

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

79.90.39 
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και 
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

86.90.19.10 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

88.91 
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και 
τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03) 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού 
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90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου 

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00 

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας 

(on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on- line) σύνδεση 

(92.00.21) 

93.11 
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως 

προς τους χώρους ομαδικής άθλησης 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση 

κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

96.09.19.16 
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες 

εκδηλώσεις) 

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

 

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 

ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα 

καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 

 

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 

καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a 

shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 

χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι 

διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 26/02/21 

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Αριθμ. οικ. 8690/199/25/2/2021 2021 (ΦΕΚ Β' 756/25-
02-2021) 
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για 
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς 
την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως 
ισχύει. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως, στη συνέχεια, 
τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα 
για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την 
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων 
και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των 
πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α' 
161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177). 
 
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133). 
 
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 
4622/2019 (Α' 133). 
 
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168). 
 
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121), καθώς και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123). 
 
10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
 
11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805). 
 
12. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» 
(Β' 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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13. Την υπ' αρ. 3813/102/27-01-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην 
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς 
την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως ισχύει» (Β' 289). 
 
14. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη 
συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. 
 
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 
οικ. 8507/432/24.2.2021 εισήγηση ΓΔΟΥ του παραπάνω Υπουργείου,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. 
 
Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 
εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το 
σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την 
περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και 
την 31η Μαρτίου 2021. 
 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2021. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 25/02/2021 
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Υγείας - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) οικ.  9498/321/2.3.2021  (ΦΕΚ Β' 822/02-03-2021) 
Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 4374/131/ 30.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021» (Β' 345) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α' 235). 
 
2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 
 
3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης» (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83). 
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4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 
104). 
 
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133). 
 
7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 
133). 
 
8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α' 145), όπως ισχύει. 
 
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει. 
 
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει. 
 
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123). 
 
14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
 
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» 
(Β' 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
18. Την υπ' αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993), όπως ισχύει. 
 
19. Την υπ' αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021» (Β' 345). 
 
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/29.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 341), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.6882/31.1.2021 (Β' 346) και Δ1α/Γ.Π.οικ.7062/1.2.2021 (Β' 363) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 
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21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 534), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.9769/12.2.2021 (Β' 586) και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.10604/18.2.2021 (Β' 643) όμοιές της. 
 
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.10969/19.2.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.» (Β'648), όπως ισχύει. 
 
23. Την υπ' αρ. οικ. 160/16/17.2.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
24. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021, ένεκα της απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή 
δημόσιας αρχής ή του γεγονότος ότι εξακολουθούν να πλήττονται από τις δυσμενείς συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης 
της Χώρας και της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας. 
 
25. Το γεγονός ότι θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας 
και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και 
μητροπολιτικών περιοχών). 
 
26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη η οποία ανέρχεται έως το 
ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000,00 €) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2021, πέραν αυτής που είχε 
προβλεφθεί με την υπ' αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 (Β' 345) όμοιά της,  
 
αποφασίζουμε: 
 
την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής: 
 
Μετά το Παράρτημα A' προστίθενται Παραρτήματα Α.Ι. και Α.ΙΙ και ισχύουν για το διάστημα από 11 
Φεβρουαρίου 2021 έως και την 28 Φεβρουαρίου 2021, ως κατωτέρω: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Ι. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

96.02 

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, εξαιρούμενων των υπηρεσιών 
κομμωτηρίων και άλλων υπηρεσιών καλλωπισμού (ΚΑΔ 96.02.10), των υπηρεσιών κομμωτηρίων 
γυναικών και κοριτσιών (ΚΑΔ 96.02.11), των υπηρεσιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου 
γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.01), των υπηρεσιών 
κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες κομμωτές 
(ΚΑΔ 96.02.11.02), των υπηρεσιών κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών (ΚΑΔ 
96.02.12), των υπηρεσιών κουρείου (ΚΑΔ 96.02.12.01), των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου 
ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.02), των υπηρεσιών κουρείου ή 
κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.03) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΙΙ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που 
αναστέλλονται. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές 
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επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές 
δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από 
τους ΚΑΔ του παρακάτω Πίνακα. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

47.19 

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), 
καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-
shop κτλ.) 

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.42 

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.), 
καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και 
αντικατάστασης κινητών συσκευών 

47.43 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-
shop κτλ.) 

47.52 

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-
shop κ.τ.λ.) [εξαιρούμενων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας, καθώς και 
των Δήμων Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της 
Περιφέρειας Κρήτης] 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.54 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.), 
το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07) και το 
λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12) 

47.59 

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.), εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών 
λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.01), του λιανικού εμπορίου 
λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07) 

47.61 
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.62.63 
Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.63 
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.64 
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.). 

47.71 
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-
shop κτλ.) 

47.75 

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 
από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), λιανικό εμπόριο 
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και 
φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων 
π.δ.κ.α. (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, 
μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), λιανικό εμπόριο 
καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που 
χρησιμοποιούνται στη γεωρνία και νια τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), 
λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο σπόρων 
ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων 
ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά 
(47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων 
πατάτας (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για 
παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών υλών που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.) για 
σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 
(47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), λιανικό 
εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.78 

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής 
χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς 
(47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), 
λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.). Επιτρέπεται 
η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών 
βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα 
δίδεται από τους καταστηματάρχες 

47.79 
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.89 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών 
καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.99 

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων 
του άλλου λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 
εκτός καταστημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και 
του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

(ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω 
αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω 
αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών 
ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών 
(ΚΑΔ 47.99.17.01) 

77.21 
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) τις 
υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες μίσθωσης 
αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09) 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

88.91 

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες 
κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)/επαναλειτουργούν και πλήττονται σε όλη 
την επικράτεια από 11/1/2021 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

 

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-
shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι 
διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Επιτρέπεται η λειτουργία των 
εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας και συγκεκριμένα επί της 
ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side) 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 345). 
 
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

Αθήνα, 02/03/2021 
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Αριθμ. οικ. 10238/329/4-3-2021 (ΦΕΚ Β' 856/05-03-
2021) 
Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης 
"ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως ισχύει 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 40 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 26). 
 
2. Το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (Α' 
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104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 
157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α' 177), το άρθρο 18 του ν. 4722/2020 (Α' 177) 
και το άρθρο 112 του ν. 4764/2020 (A' 256). 
 
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει. 
 
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133). 
 
5. Τα στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). 
 
6. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα (Α' 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 
133). 
 
7. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145), 
όπως ισχύει. 
 
8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει. 
 
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει. 
 
10. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), όπως ισχύει. 
 
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123). 
 
14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
 
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» 
(Β' 3520), όπως ισχύει. 
 
18. Την υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου 
εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 54462/1611/31-12-2020 (Β' 5892) και την υπ' αρ. οικ.3297/110/22-1-2021 (Β' 
240) όμοιές της. 
 
19. Την υπ' αρ. οικ. 7183/329/18-2-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
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20. Την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 

 

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη που υπολογίζεται να 

ανέλθει έως το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (10.300.000,00) ευρώ και βαρύνει τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΛΕ 2310989899 του Ε.Φ. 

1033-5010000000), πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί με τις υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β' 2274), 

54462/1611/31-12-2020 (Β' 5892) και οικ. 3297/110/22-1-2021 (Β' 240) κοινές υπουργικές αποφάσεις,  

 

αποφασίζουμε: 

 

Την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του 

πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β' 2274), όπως 

ισχύει, ως εξής: 

 

Α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφ. Α, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 

«Για τον μήνα Μάρτιο 2021, στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι, που 

έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Ιανουαρίου 2021, σε επιχειρήσεις -

εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Κεφ. Α και κάνουν χρήση του Μηχανισμού.». 

 

Β. Το άρθρο 5 του Κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς 

ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

 

α. Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να 

παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής 

δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον 

Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής: 

 

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό 
Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά 

τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2020 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 
Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου-

Ιουλίου-Αυγούστου 2020 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - 

Μάρτιος 2021 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου- Νοεμβρίου - 

Δεκεμβρίου 2020 

 

i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 

 

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019. Σε περίπτωση 

που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι 

θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο 

δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι 

θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). 
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Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2019. Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών 

δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 

2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 

Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3). 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου- Ιουνίου 2019. Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) 

μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 

2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών 

του 

 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 

Φεβρουαρίου 

 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - 

Ιουλίου- Αυγούστου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός 

εκ των έξι (6) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του 

κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια δύο (2). Σε περίπτωση που 

ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6). 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - 

Μάρτιος 2021 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των 

τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 

Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). Ειδικά για 

τις εντάξεις στον Μηχανισμό κατά τον μήνα Μάρτιο, εάν ο 

κύκλος εργασιών ενός εκ των μηνών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-

Νοεμβρίου- 

  

Δεκεμβρίου 2019 είναι μηδενικός και επιπλέον ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου 2020 είναι μηδενικός, 

τότε λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2019. 

 

ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία: 

 

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, 

διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ 

των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου 

εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 

πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα 

(2/3). 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου 

του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση 

που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, 

λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά 

τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι 

θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020. 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, 
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Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Κύκλος εργασιών αναφοράς 

πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου 
του 

 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο 
τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου 
εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο 
κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 
εργασιών πρώτου τριμήνου του 

 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, 
πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου 
του 2019 και του τρίτου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί 
δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των 
τριών τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου 
εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος 
εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών 
πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 
2021 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, 
πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του τέταρτου τριμήνου 
του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο 
τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου 
τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

 
Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, 
σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις 
που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το 
πρώτο τρίμηνο του 2020. 
 
β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον 
ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 
δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής: 
 

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό 
Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά 
ποσοστό τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2020 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 
Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 
2020 

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 
Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - 
Ιουλίου - Αυγούστου 2020 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος- 
Μάρτιος 2021 

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 
- Δεκεμβρίου 2020 

 
Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, 
ορίζεται ως ακολούθως: 
 

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

Ιούνιος 2020 
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε 
περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση 
έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιούλιος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε 
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Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση 
έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε 
περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση 
έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια δύο (2). Σε 
περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση 
έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος-
Μάρτιος 2021 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε 
περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση 
έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 
Ειδικά, για τον μήνα Ιανουάριο 2021 και σε περίπτωση επιχειρήσεων - εργοδοτών οι οποίες δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις ένταξης που ορίζονται στο παρόν και έχουν ήδη μειώσει το χρόνο εργασίας των 
εργαζομένων τους συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός 
Ωραρίου, λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις ένταξης που ορίζονται για τους μήνες Οκτώβριο - 
Δεκέμβριο 2020.». 
 
Γ. Το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Ως διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15-06-2020 
έως 31-3-2021. 
 
2. Οι επιχειρήσεις- εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή 
περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το 
σύνολο των εργαζομένων τους. 
 
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κατωτέρω περ. α), β) και γ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 
Μηχανισμό για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος, 15-06-2020 έως και 31-3-
2021 
 
α) επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" και έχουν Κύριο Κωδικό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30η Μαΐου 2020, έναν από τους κάτωθι: 
 
51.10 "Αεροπορικές μεταφορές επιβατών'; 
51.21 "Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων', 
52.23 "Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές" και 
33.16 "Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων', 
 
β) επιχειρήσεις - εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των 
αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και 
 
γ) επιχειρήσεις - εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί 
εργαζόμενούς τους. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής από 16-10-2020 έως και 31-3-2021 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον 
είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα.». 
 
Δ. Στο τέλος της περ. γ) της Α' φάσης της παρ. Α.ΙΙ. του άρθρου 7 του Κεφ. Α προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 
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«Για τον μήνα Μάρτιο 2021, τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης 
την 31η Ιανουαρίου 2021, που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από 
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.». 
 
Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β'2274) κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
ισχύει. 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

Αθήνα, 04/03/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6978/174/15.2.2021 
Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε ειδικές περιπτώσεις 
 

Αθήνα: 15/02/2021 
 
Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού 
της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Α' 55, ως ισχύει, (κύρωση 
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020) διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
Α. Γονείς παιδιών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή έχουν σοβαρή αναπηρία 
 
Προκειμένου για εργαζόμενους γονείς παιδιών τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για 
νόσηση από τον κορωνοϊό covid-19 ή έχουν σοβαρή αναπηρία άνω του 70% με απόφαση ΚΕΠΑ και εκ του 
λόγου αυτού δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά 
παρακολουθούν εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το τρέχον σχολικό έτος διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις και οι 
εγκύκλιοι αρμοδιότητας του Υπουργείου μας σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού τυγχάνουν εφαρμογής και 
στην δική τους περίπτωση, ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησής τους. 
 
Β. Περί χορήγησης της άδειας έπειτα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης 
 
Τα ανωτέρω τυγχάνουν εφαρμογής και στις περιπτώσεις που προβλέπεται ότι η χορήγηση της άδειας 
γίνεται έπειτα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή νόμιμης 
εκπροσώπησης του φορέα στον οποίο εργάζονται οι γονείς, ενώ κατά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης 
θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των οικογενειών της προηγούμενης 
παραγράφου και η άδεια θα πρέπει να χορηγείται κατά προτεραιότητα. 
 
Παράλληλα, κατά την προαναφερόμενη διαδικασία θα πρέπει επίσης να δίνεται προτεραιότητα στις αιτήσεις 
των μονογονέων και ιδιαιτέρως των δικαιούχων της άδειας των μονογονεϊκών οικογενειών του άρθρου 7 
της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003, χήρων και άγαμων γονέων που έχουν την επιμέλεια του παιδιού. 
 
Σημειώνεται τέλος ότι η θέσπιση της ανωτέρω διαδικασίας για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού σε 
δραστηριότητες και τομείς της οικονομίας που έχουν ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες της κοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί, λόγω του φαινομένου του COVID -19, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών αυτών των οικογενειών και σε κάθε περίπτωση δεν θα 
πρέπει οι ανωτέρω εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του δικαιώματος αυτού να 
καταφεύγουν σε άδεια άνευ αποδοχών η οποία ούτως ή άλλως στερεί την επιχείρηση από ανθρώπινους 
πόρους, με δυσμενείς για τους ίδιους τους εργαζόμενους συνθήκες. Ως ακολούθως, η χορήγηση άδειας 
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άνευ αποδοχών ως εναλλακτική της χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού, εφόσον ο εργαζόμενος πληροί 
τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω άδειας, δεν συνάδει με τον σκοπό της θέσπισης της ως άνω 
διαδικασίας. 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10221/239/4.3.2021 
Διευκρινίσεις επί της παρ. 1α) της υπό στοιχεία 8689/198/25.02.2021 ΚΥΑ (Β'756) και επί 
του σημείου 3 του Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ.1Β του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/03.03.2021 ΚΥΑ ( Β' 843) 
 
Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που έχει δεχτεί η υπηρεσία μας αναφορικά με τον υπολογισμό του ποσοστού 
του προσωπικού των επιχειρήσεων - εργοδοτών επί του οποίου εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της 
εξ αποστάσεως εργασίας σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Α) Η παρ. 1α) της υπό στοιχεία 8689/198/25.2.2021 ΚΥΑ προβλέπει:  
 
«1.α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή 
Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 31/03/2021, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως 
παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί 
με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων 
αυτών.»  
 
Το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των οποίων η 
εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων 
της επιχείρησης και όχι ανά παράρτημα/υποκατάστημα αυτής. 
 
Β) Το σημείο 3 του Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ.1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3.3.2021 ΚΥΑ (2η Στήλη «ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ», τρίτη κουκίδα) 
προβλέπει: «Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό εφόσον συνάδει προς τη φύση των 
καθηκόντων ανεξαρτήτως αν αφορά ευάλωτη αυξημένου κινδύνου ομάδα.  
 
Ειδικώς στην παροχή υπηρεσιών υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 60%.» 
 
Διευκρινίζεται ότι, ειδικά στην παροχή υπηρεσιών για τις περιοχές επιπέδου πολύ αυξημένου κινδύνου, το 
προβλεπόμενο ποσοστό 60% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στις περιπτώσεις όπου η 
τηλεργασία συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων τους, υπολογίζεται επίσης επί του συνολικού αριθμού 
των εργαζομένων της επιχείρησης και όχι ανά παράρτημα/υποκατάστημα. 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 
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Η. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σ.Λ.Ο.Τ. 

 

ΣΛΟΤ 862/2020 
Κρατική ενίσχυση δοθείσα στο πλαίσιο του ν.3908/2011, λογιστικός χειρισμός και 
απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις 
 

Αθήνα, 19/05/2020 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
Ξενοδοχειακή ΑΕ ιδρυθείσα το 2008 προέβη σε επένδυση ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήματος, η 
οποία υπήχθη στον ν.3299/2004. Η επιχορήγηση εισπράχθηκε κατά το 1/2 το 2010 και κατά το υπόλοιπο 
1/2 το 2013. 
 
Ακολούθως, το 2014 η ίδια ΑΕ προέβη σε νέα επένδυση ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήματος, η 
οποία υπήχθη στον ν.3908/2011. Η επιχορήγηση εισπράχθηκε κατά τα 2/7 το 2018 και κατά τα υπόλοιπα 
5/7 το 2020. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του ν. 4308/2014 και τη συναφή Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του: 
«Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην 
περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα 
ότι θα εισπραχθούν (…)». 
 
Η εν λόγω ΑΕ για την πρώτη επιχορήγηση αναγνώρισε το ποσό ως αποθεματικό στο λογαριασμό 41.10 
“επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων”, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και το αποτυπώνει εφεξής στις οικονομικές 
της καταστάσεις στην Καθαρή Θέση και όχι στις Υποχρεώσεις, κάνοντας χρήση της μεταβατικής διάταξης 
του άρθρου 37 του ως άνω νόμου. 
 
Για τη δεύτερη επιχορήγηση, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: 
 
1. Ποιος είναι ο ορθός λογιστικός χειρισμός επιχορήγησης παγίων που καταβάλλεται από το Δημόσιο 
σύμφωνα με τον ν.3908/2011, εφόσον αυτή εισπράχθηκε μετά την 1.1.2015; Πρέπει επί της επιχορήγησης 
να διενεργηθούν αποσβέσεις και να μεταφέρεται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδο, όπως προβλέπει 
το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 4308/2014 και η σχετική Λογιστική Οδηγία, ή πρέπει να παραμείνει ως ειδικό 
φορολογικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 10 του ν. 3908/2011; 
 
2. Σε περίπτωση που υπερισχύει η ειδικότερη διάταξη του ν.3908/2011, ερωτάται εάν τυγχάνει εφαρμογής 
η πρόβλεψη του ν.4308/2014 και της Λογιστικής Οδηγίας περί αναγνώρισης της επιχορήγησης ως 
υποχρέωσης, ή η επιχορήγηση αναγνωρίζεται ως αποθεματικό απευθείας σε λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων 
(καθαρή θέση), όπως συνέβαινε μέχρι 31.12.2014 σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
Οι οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 
(ν. 4308/2014), αντιμετωπίζουν λογιστικά τις κρατικές επιχορηγήσεις με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23 
«Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι» του ν. 4308/2014. 
 
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 4308/2014 αναφέρεται ότι: "Οι κρατικές επιχορηγήσεις που 
αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή 
στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι 
κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους 
στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα 
της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε". 
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Ο ν. 3908/2011 είναι φορολογικός νόμος με αναπτυξιακό περιεχόμενο, δεδομένου ότι θεσπίζει φορολογικά 
κίνητρα για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, των οποίων χρήση μπορούν να κάνουν όλες οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού οι 
λαμβανόμενες επιχορηγήσεις πρέπει να καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια ως «αφορολόγητο 
αποθεματικό», δεν υπόκεινται σε απόσβεση και δεν επιτρέπεται η διανομή τους πριν την παρέλευση 
πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
 
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 «Πρώτη εφαρμογή» του ν. 4308/2014 παρασχέθηκε η δυνατότητα, 
επιχορηγήσεις που είχαν ληφθεί πριν την 1.1.2015 (ημερομηνία πρώτης εφαρμογής των Ε.Λ.Π.), να 
συνεχίσουν να παρακολουθούνται στα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 
νομοθεσίας. 
 
Επομένως, οι οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα 
με τα Ε.Λ.Π. και άρα εφαρμόζουν το άρθρο 23 του ν. 4308/2014, θα παρακολουθούν τις κρατικές 
επιχορηγήσεις, οι οποίες έχουν εισπραχθεί ή η είσπραξή τους έχει καταστεί οριστική μετά την 1.1.2015, ως 
υποχρέωση (αναβαλλόμενο έσοδο) στη λογιστική βάση και ως «αφορολόγητο αποθεματικό» στη 
φορολογική βάση. Με την τμηματική απόσβεση της υποχρέωσης (αναβαλλόμενου εσόδου) θα 
ανασυστήνεται το «αφορολόγητο αποθεματικό» και στη λογιστική βάση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
 

 

ΣΛΟΤ 1074/2020 
Φορολογική μεταχείριση συμβάσεων μίσθωσης κινητού εξοπλισμού 
 

Αθήνα, 03/11/2020 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε τη θέση της Διοίκησης αναφορικά με Συμβάσεις που έχει 
συνάψει η εταιρεία μας αφενός με εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων και αφετέρου με Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ειδικότερα με Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Ο.Τ.Α.). 
 
1. Σχετικές διατάξεις  
Ως προς τη φορολογία εισοδήματος 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, ορίζεται ότι: 
 
«Φορολογικές Αποσβέσεις: 
1. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι «φορολογικές» αποσβέσεις 
των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: 
α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της 
περίπτωσης β 
β) τον μισθωτή, σε περίπτωση «χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του ν. 4308/2014, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν». 
 
Περαιτέρω, καταργήθηκε από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα, με το άρθρο 115 παρ.5α και 18“ 
Ν.4549/2018, η παρ. 2 του παραπάνω άρθρου (η οποία παρείχε ορισμό της έννοιας της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης), όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 22 παρ.10.β. Ν.4223/2013 και με την παρ. Δ 
υποπαρ.1 περ.5 άρθρου πρώτου Ν.4254/2014 και ο νομοθέτης ορίζει πλέον την έννοια της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης δια παραπομπής στον ν.4308/2014. 
 
Σύμφωνα δε με τους Ορισμούς του Παραρτήματος Α του ν.4308/2014: 
 
«.Χρηματοδοτική μίσθωση (finance lease): Η μίσθωση η οποία μεταφέρει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους 
και τα οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας μπορεί 
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τελικά είτε να μεταβιβάζεται είτε όχι. Παραδείγματα καταστάσεων οι οποίες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό 
θα μπορούσαν να συνεπάγονται την κατάταξη μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής, είναι τα εξής: 
α) Η μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο μισθωτή κατά τη λήξη της 
μισθωτικής περιόδου. 
β) Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι 
επαρκώς χαμηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος, έτσι ώστε, κατά 
την έναρξη της μίσθωσης, να θεωρείται ευλόγως βέβαιο ότι το δικαίωμα θα ασκηθεί. 
γ) Η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής του περιουσιακού 
στοιχείου, έστω και αν ο τίτλος κυριότητας δε μεταβιβάζεται. 
δ) Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων, στα οποία δεν 
λαμβάνεται υπόψη το κόστος τυχόν προσφερόμενων υπηρεσιών στη διάρκεια της μίσθωσης, καλύπτει 
ουσιωδώς το σύνολο της εύλογης αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. 
ε) Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε μόνον ο μισθωτής να μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις. 
 
Ενδείξεις καταστάσεων οι οποίες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό θα μπορούσαν επίσης να συνεπάγονται την 
κατάταξη μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής είναι οι εξής: 
 
α) Εάν ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη μίσθωση, οι ζημίες του εκμισθωτή που συνδέονται με 
την ακύρωση καλύπτονται από το μισθωτή. 
 
β) Κέρδη και ζημίες από τη διακύμανση της εύλογης αξίας του υπολείμματος ανήκουν στο μισθωτή (για 
παράδειγμα με τη μορφή έκπτωσης του μισθώματος που ισούται με το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος 
της πώλησης στη λήξη της μίσθωσης). 
 
γ) Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη μίσθωση με μίσθωμα σημαντικά χαμηλότερο από τα 
τρέχοντα μισθώματα της αγοράς». 
 
Ενώ ως Λειτουργική μίσθωση (operating lease) ορίζεται: «Μια μίσθωση που δεν είναι χρηματοδοτική». 
 
Ως προς τη λογιστική αντιμετώπιση του ζητήματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το άρθρο 18 παρ. 5 του 
ν.4308/2014, προβλέπει ότι: 
 
«5. Χρηματοδοτική μίσθωση 
α) Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην οντότητα (μισθωτής) με χρηματοδοτική μίσθωση 
αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας με το κόστος κτήσης που θα είχε προκόψει εάν το 
στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια 
οντότητα (υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία 
αντιμετωπίζονται λογιστικά βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα 
στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται 
σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. 
β) Από την πλευρά του εκμισθωτή, τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται σε τρίτους δυνάμει 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίζονται αρχικά ως απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη 
μίσθωση. Μεταγενέστερα η απαίτηση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως χορηγηθέν δάνειο, το 
δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως 
χρηματοοικονομικό έσοδο. 
γ) Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, 
λογιστικά αντιμετωπίζεται από τον πωλητή ως εγγυημένος δανεισμός. Το εισπραττόμενο από τψ πώληση 
ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση η οποία μειώνεται με τα καταβαλλόμενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικοί 
τόκοι αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Τα πωληθέντα στοιχεία συνεχίζουν να αναγνωρίζονται 
στον ισολογισμό ως περιουσιακά στοιχεία». 
 
Ως προς το Φ.Π.Α. 
 
Από τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 8 και 22 παρ. 1 περ. κστ του ν. 2859/2000 προκύπτει ότι τόσο 
η λειτουργική μίσθωση κινητών πραγμάτων όσο και η χρηματοδοτική μίσθωση αυτών υπάγεται κανονικά σε 
Φ.Π.Α με συντελεστή 24%, καθώς η σχετική απαλλαγή αφορά μόνο σε περιπτώσεις μίσθωσης ακινήτων. 

http://www.solae.gr/
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2. Πραγματικά Περιστατικά - Οι Συμβάσεις. 
 
Α. Στην εταιρεία μας ανατέθηκε η προμήθεια κινητού εξοπλισμού (φορτηγών οχημάτων) σε Οργανισμό 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμο), προς κάλυψη των αναγκών του, μετά από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό 
(«Διαγωνισμός για την Προμήθεια με Χρηματοδοτική Μίσθωση Οχημάτων Μηχανολογικού Εξοπλισμού και 
Μηχανημάτων Έργου»). Η εταιρείας μας, ως ανάδοχος, προέβη στη σύναψη σχετικής Σύμβασης 
Προμήθειας με τον Ο.Τ.Α., όπου εξειδικεύονται οι όροι της συμφωνίας . 
 
Β. Σε εκτέλεση της παραπάνω Σύμβασης Προμήθειας, η εταιρεία μας συνήψε σύμβαση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (finance lease-sale and lease back) του παραπάνω κινητού εξοπλισμού με εταιρεία 
χρηματοδοτικών μισθώσεων (Εταιρεία Leasing), διάρκειας πέντε ετών. 
 
Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση: 
■ η Εταιρεία Leasing (εκμισθώτρια) εκμισθώνει στην εταιρεία μας (μισθώτρια) τον εν λόγω εξοπλισμό, ο 
οποίος παραμένει στην κυριότητα της εκμισθώτριας καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ενώ ρητά 
συμφωνείται ότι η μισθώτρια δύναται να προβεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην υπεκμίσθωση του 
εξοπλισμού, 
■ η μισθώτρια ευθύνεται να ασφαλίσει τον εξοπλισμό καθώς και να αποζημιώσει εάν δεν ληφθεί το 
ασφάλισμα) την εκμισθώτρια σε κάθε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του από οιαδήποτε αιτία, 
συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας, ενώ καρπώνεται τα οφέλη από τη χρήση του και ειδικότερα 
εισπράττει τα μισθώματα (πολιτικοί καρποί) από την υπεκμίσθωσή του, 
■ κατά τη λήξη της μίσθωσης, η μισθώτρια έχει δικαίωμα εξαγοράς του εξοπλισμού με τίμημα αξίας πέντε 
(5,00) ευρώ, το οποίο είναι προφανώς επαρκώς χαμηλότερο από την εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία 
άσκησης του δικαιώματος. 
 
Γ. Στη συνέχεια και πάντα σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, η εταιρεία μας (υπεκμισθώτρια), προέβη 
στη σύναψη σύμβασης υπομίσθωσης των παραπάνω φορτηγών οχημάτων με τον ανωτέρω Ο.Τ.Α. 
(υπομισθωτής), διάρκειας πέντε ετών, υπό τις προϋποθέσεις που το επιτρέπει η παραπάνω σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση υπομίσθωσης: 
■ ο εν λόγω κινητός εξοπλισμός παραμένει στην κυριότητα της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
ωστόσο, έχει παραδοθεί από την υπεκμισθώτρια εταιρεία μας στον υπομισθωτή Ο.Τ.Α., ο οποίος τον 
κατέχει και τον χρησιμοποιεί για τις καθημερινές του ανάγκες, καταβάλλοντας -στην υπεκμισθώτρια εταιρεία 
μας- το συμφωνηθέν μίσθωμα. 
■ κατά τη διάρκεια της υπομίσθωσης, η υπεκμισθώτρια εταιρεία μας φέρει την υποχρέωση ασφάλισης του 
εξοπλισμού για κάθε κίνδυνο, της διατήρησης σε ισχύ όλων των αναγκαίων αδειών για τη νόμιμη χρήση και 
λειτουργία των εν λόγω οχημάτων καθώς επίσης και πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, όλα τα παραπάνω 
με δικά της έξοδα. Αντίθετα, ο υπομισθωτής φέρει αποκλειστικά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την 
κυκλοφορία και χρήση των οχημάτων από τους προστηθέντες, από αυτόν, οδηγούς ενώ, επίσης όλες οι 
υποχρεώσεις της υπεκμισθώτριας εταιρείας μας έναντι της εκμισθώτριας (εταιρείας Leasing) σχετικά με τη 
διαφύλαξη, τη συντήρηση και τις ζημιές ή φθορές του εξοπλισμού, δεσμεύουν και τον υπομισθωτή Ο.Τ.Α. 
■ μετά την αποπληρωμή των μισθωμάτων ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του υπομισθωτή, 
έναντι του συμβολικού τιμήματος ποσού ενός (1,00) ευρώ ανά τεμάχιο. 
 
Οι ανωτέρω συμβάσεις, αφενός μεταξύ εταιρείας Leasing και της εταιρείας μας, αφετέρου μεταξύ της 
εταιρείας μας και του Ο.Τ.Α.), τελούν σε σχέση κύριας και παρεπόμενης, αντίστοιχα. 
 
Δ. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι από οικονομικής άποψης, όλοι οι κίνδυνοι αλλά και τα οφέλη που 
προκύπτουν από την ιδιοκτησία του υπό συζήτηση κινητού εξοπλισμού μεταφέρονται ουσιωδώς στον 
Ο.Τ.Α. Ο τελευταίος, μέσω των αρμοδίων οργάνων του, αποφάσισε υπέρ της αναγκαιότητας για την 
προμήθεια του εξοπλισμού, προκήρυξε το δημόσιο διαγωνισμό σε εκτέλεση του οποίου συνάφθηκαν οι 
μετέπειτα συμβάσεις, έχει στην κατοχή του και χρησιμοποιεί τα οχήματα για τις ανάγκες του και εν τέλει, θα 
τα αποκτήσει κατά τη λήξη της σύμβασης για το συμβολικό τίμημα του ενός (1) ευρώ ανά τεμάχιο. 
 
Επιπλέον, η εταιρεία μας, ποτέ δεν είχε την πρόθεση ούτε να κάνει χρήση του εν λόγω μηχανολογικού 
εξοπλισμού πόσω μάλλον να αποκτήσει την κυριότητά του. Εξάλλου, η αποκομιδή και η διαχείριση 
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απορριμμάτων (καθώς ο εν λόγω εξοπλισμός αποτελείται κατά κύριο λόγο από απορριμματοφόρα 
οχήματα) είναι κατά κανόνα ευθύνη των Ο.Τ.Α. ενώ η εταιρεία μας δεν παρέχει τέτοιας φύσης υπηρεσίες. 
Συνεπώς, η σύναψη των υπό συζήτηση συμβάσεων αποτελεί ουσιαστικά για την εταιρεία μας παροχή 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης, χωρίς να αποσκοπεί στη χρήση ή ιδιοποίηση του εξοπλισμού. Άλλωστε, το 
γεγονός ότι ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από τον Ο.Τ.Α. και εν τέλει θα περιέλθει στην κυριότητά του, 
ήταν εξ αρχής γνωστό και στην εταιρεία leasing, καθώς, η υπεκμίσθωσή του εξοπλισμού στον Ο.ΤΑ. 
γνωστοποιείται ήδη με σχετικό παράρτημα της σύμβασης στην οποία συμβάλλονται η εταιρεία leasing και η 
εταιρεία μας. 
 
Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, από οικονομικής άποψης, ουσιαστικά, η μισθωτική σχέση με την έννοια της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης του εξοπλισμού — υφίσταται μεταξύ της εταιρείας χρηματοδοτικών μισθώσεων 
και του Ο.Τ.Α., ο οποίος καταβάλλει το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα και στον οποίο θα περιέλθει, εν τέλει, 
η κυριότητα του εξοπλισμού. Αντίθετα, η εταιρεία μας, παρέχει υπηρεσίες της στον Ο.Τ.Α., μεσολαβώντας 
στην παραπάνω οικονομική συναλλαγή και συνεπώς τα έσοδά της (η διαφορά μεταξύ του μισθώματος που 
εισπράττει από τον Ο.Τ.Α. και εκείνου που καταβάλλει στην εταιρεία leasing) προέρχονται ουσιαστικά από 
την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης. 
 
2. Λογιστική και Φορολογική Μεταχείριση 
Ως προς τη φορολογία εισοδήματος 
 
Τις παραπάνω συμβάσεις η εταιρεία μας τις μεταχειρίζεται λογιστικά και φορολογικά ως εξής: αφενός, το 
μηνιαίο μίσθωμα που εισπράττουμε από τον Ο.Τ.Α., αποτελεί ακαθάριστο έσοδο από επιχειρηματική 
δραστηριότητα (παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης), για το οποίο εκδίδουμε σχετικό τιμολόγιο με Φ.Π.Α 
με συντελεστή 24%. Αφετέρου, το μίσθωμα που καταβάλλουμε στην εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων 
αποτελεί δαπάνη της εταιρείας μας, την οποία εκπίπτουμε από τα ακαθάριστα έσοδα. Συνεπώς, καθαρό 
κέρδος της εταιρείας μας από την εν λόγω διαμεσολάβηση αποτελεί η διαφορά μεταξύ των δύο 
μισθωμάτων(αυτού που εισπράττεται από τον υπομισθωτή Ο.Τ.Α. και αυτού που καταβάλλεται στην 
εκμισθώτρια εταιρεία Leasing), η οποία αποτελεί έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα (και όχι 
χορηγηθέν δάνειο) και φορολογείται με βάση τις οικείες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. Από την άλλη, ο Ο.Τ.Α. 
προβαίνει στις αποσβέσεις των εν λόγω παγίων κατά τα άρθρα 18 παρ. 5 του ν.4308/2014 και 24 παρ. 1 
του Ν.4172/2013. 
 
Άλλωστε, η λογιστική και φορολογική μεταχείριση των ανωτέρω συμβάσεων δύσκολα θα μπορούσε να είναι 
διαφορετική χωρίς αυτό να αποτελεί λογική ανακολουθία. 
 
Πρώτον, η σύμβαση υπομίσθωσης δε θα μπορούσε να λειτουργήσει — και μάλιστα αυτοτελώς - ως 
σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης δεδομένου ότι η εταιρεία μας δεν έχει ούτε στην κυριότητά της ούτε 
στην κατοχή της τον υπό συζήτηση εξοπλισμό και άρα δεν είναι σε θέση να τον μεταβιβάσει, αντί τιμήματος 
ενός (1) ευρώ ανά τεμάχιο, στον Ο.Τ.Α, κατά τη λήξη της σύμβασης. 
Σε κάθε περίπτωση, εάν οι εκατέρωθεν συμβάσεις (αφενός μεταξύ εταιρείας Leasing και της εταιρείας μας, 
αφετέρου μεταξύ της εταιρείας μας και του Ο.Τ.Α.), αντιμετωπίζονταν αμφότερες ως αυτοτελείς συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, τότε: 
■ τόσο η εταιρεία μας όσο και ο Ο.Τ.Α. θα έπρεπε να αναγνωρίζουν παράλληλα τον ίδιο εξοπλισμό ως 
περιουσιακό στοιχείο τους, λόγω της ιδιότητας τους ως μισθωτές σε διαφορετικές σχέσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (η εταιρεία μας ως μισθωτής στη σύμβαση με την εταιρεία Leasing ενώ ο Ο.Τ.Α στη σύμβαση 
υπομίσθωσης), 
■ ως εκ τούτου, στις λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις των εν λόγω παγίων θα προβαίνουν, 
παραδόξως, παράλληλα δύο οντότητες, δηλαδή τόσο η εταιρεία μας όσο και ο Ο.Τ.Α. 
 
Η οικονομική σημασία των παραπάνω συμβάσεων βρίσκεται στην τελική απόκτησή του εξοπλισμού από 
τον Ο.Τ.Α. 
 
Ως προς το Φ.Π.Α. 
 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, από τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 8 και 22 παρ. 1 περ. κστ του ν. 
2859/2000 προκύπτει ότι τόσο η λειτουργική μίσθωση κινητών πραγμάτων όσο και η χρηματοδοτική 
μίσθωση αυτών υπάγεται κανονικά σε Φ.ΠΑ με συντελεστή 24%. 
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Εν προκειμένω συνεπώς, η εταιρείας μας, στα πλαίσια της μισθωτικής σχέσης της με την εταιρεία 
χρηματοδοτικών μισθώσεων, καταβάλλει το μηνιαίο συμφωνηθέν μίσθωμα, πλέον του Φ.Π.Α., (φόρου 
εισροών). 
 
Από την άλλη, όσον αφορά στη σύμβαση υπομίσθωσης (παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραπάνω 
σκέψεις), η εταιρεία μας εκδίδει τιμολόγια με τα οποία χρεώνει τον Ο.Τ.Α με το μηνιαίο συμφωνηθέν 
μίσθωμα πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (φόρου εκροών) με συντελεστή 24% ενώ για τη διαμόρφωση της 
τελικής φορολογικής υποχρέωσής της, ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του 
Κώδικα Φ.Π.Α. 
Ο παραπάνω χειρισμός, από πλευράς Φ.Π.Α., των εν λόγω συμβάσεων, άλλωστε, δε μεταβάλλεται από το 
χαρακτηρισμό των μισθωτικών συμβάσεων, δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις επιβάλλεται Φ.Π.Α., 
άρα δεν τίθεται ζήτημα εσόδων για τα οποία δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης (pro rata έκπτωση του 
Φ.Π.Α.) . 
 
4. Το Ερώτημα 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε τα εξής:  
Η εταιρεία μας μεταχειρίζεται ορθά, από λογιστική και φορολογική άποψη, τις εν λόγω συμβάσεις καθώς η 
διαφορά μεταξύ του ποσού που εισπράττει η εταιρεία μας από τον υπομισθωτή Ο.Τ.Α. και του μισθώματος 
που καταβάλλει στην εκμισθώτρια εταιρεία Leasing, αποτελεί έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα 
(παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης στον Ο.Τ.Α.) και φορολογείται με βάση τις οικείες διατάξεις του 
Κ.Φ.Ε. Άλλωστε, η μισθωτική σχέση - με την έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης του εξοπλισμού — 
υφίσταται μεταξύ της εταιρείας χρηματοδοτικών μισθώσεων και του Ο.Τ.Α., οι ανάγκες του οποίου 
εξυπηρετούνται. Από οικονομικής άποψης, όλοι οι κίνδυνοι αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από την 
ιδιοκτησία του υπό συζήτηση κινητού εξοπλισμού μεταφέρονται ουσιωδώς στον Ο.ΤΑ. καθώς επίσης, σε 
αυτόν θα περιέλθει, εν τέλει, η κυριότητα του εξοπλισμού. Άλλωστε, το γεγονός ότι ο εξοπλισμός θα 
χρησιμοποιηθεί από τον Ο.Τ.Α. και εν τέλει θα περιέλθει στην κυριότητά του, ήταν εξ αρχής γνωστό και 
στην εταιρεία leasing. Ως εκ τούτου, ο Ο.Τ.Α. ορθώς προβαίνει στις αποσβέσεις των εν λόγω παγίων κατά 
τα άρθρα 18 παρ. 5 του ν.4308/2014 και 24 παρ. 1 του Ν.4172/2013.  
 
2) Ως προς Φ.Π.Α..  
 
Η εταιρεία μας, καταβάλλοντας Φ.Π.Α. πλέον του μηνιαίου μισθώματος στην εταιρεία χρηματοδοτικών 
μισθώσεων και εισπράττοντας, αντίστοιχα, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. με βάση τα τιμολόγια που εκδίδει προς 
τον υπομισθωτή Ο.Τ.Α., μεταχειρίζεται ορθά, από πλευράς Φ.Π.Α., τις εν λόγω συμβάσεις και δε γεννάται 
ζήτημα σχετικά με την επιβολή του φόρου ή την ορθή άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης (ζητήματα 
εκπεσιμότητας της δαπάνης ή pro rata). Άλλωστε, η μεταχείριση τους σε σχέση με το Φ.Π.Α. δε 
μεταβάλλεται από το χαρακτηρισμό των μισθωτικών συμβάσεων, δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις 
επιβάλλεται ο φόρος. 
 
Στη διάθεσή σας να σας παράσχουμε και επιπλέον πληροφορίες εφόσον το θεωρείτε κρίσιμο. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Στους ορισμούς του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 η χρηματοδοτική μίσθωση ορίζεται ως: "Η μίσθωση 
η οποία μεταφέρει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία ενός 
περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας μπορεί τελικά είτε να μεταβιβάζεται είτε όχι. Παραδείγματα 
καταστάσεων οι οποίες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό θα μπορούσαν να συνεπάγονται την κατάταξη μιας 
μίσθωσης ως χρηματοδοτικής, είναι τα εξής: 
 
α) Η μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο μισθωτή κατά τη λήξη της 
μισθωτικής περιόδου. 
β) Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι 
επαρκώς χαμηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος, έτσι ώστε, κατά 
την έναρξη της μίσθωσης, να θεωρείται ευλόγως βέβαιο ότι το δικαίωμα θα ασκηθεί. 
γ) Η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής του περιουσιακού 
στοιχείου, έστω και αν ο τίτλος κυριότητας δε μεταβιβάζεται. 
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δ) Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων, στα οποία δεν 
λαμβάνεται υπόψη το κόστος τυχόν προσφερόμενων υπηρεσιών στη διάρκεια της μίσθωσης, καλύπτει 
ουσιωδώς το σύνολο της εύλογης αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. 
ε) Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε μόνον ο μισθωτής να μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις. 
Ενδείξεις καταστάσεων οι οποίες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό θα μπορούσαν επίσης να συνεπάγονται την 
κατάταξη μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτικής είναι οι εξής: 
α) Εάν ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη μίσθωση, οι ζημίες του εκμισθωτή που συνδέονται με 
την ακύρωση καλύπτονται από το μισθωτή. 
β) Κέρδη και ζημίες από τη διακύμανση της εύλογης αξίας του υπολείμματος ανήκουν στο μισθωτή (για 
παράδειγμα με τη μορφή έκπτωσης του μισθώματος που ισούται με το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος 
της πώλησης στη λήξη της μίσθωσης). 
γ) Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη μίσθωση με μίσθωμα σημαντικά χαμηλότερο από τα 
τρέχοντα μισθώματα της αγοράς". 
 
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 4308/2014 αναφέρεται ότι: 
"α) Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην οντότητα (μισθωτής) με χρηματοδοτική μίσθωση 
αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας με το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το 
στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια 
οντότητα (υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία 
αντιμετωπίζονται λογιστικά βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα 
στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται 
σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. 
β) Από την πλευρά του εκμισθωτή, τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται σε τρίτους δυνάμει 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίζονται αρχικά ως απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη 
μίσθωση. Μεταγενέστερα η απαίτηση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως χορηγηθέν δάνειο, το 
δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως 
χρηματοοικονομικό έσοδο". 
Η εταιρεία μισθώνει από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό με 
σκοπό αυτός να υπεκμισθωθεί απ’ ευθείας σε πελάτη της Ο.Τ.Α. και άρα λειτουργεί ως ενδιάμεσος 
εκμισθωτής. 
 
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της συναλλαγής, δηλαδή τη μίσθωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και 
των οχημάτων από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, από τους όρους της σύμβασης προκύπτει ότι η 
μίσθωση θα πρέπει να καταταχθεί ως χρηματοδοτική. Για τον λογιστικό χειρισμό των συμβάσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης για τους μισθωτές ισχύουν τα προβλεπόμενα από το σημείο α της παραγράφου 
5 του άρθρου 18 του ν. 4308/2014. 
 
Ο ν. 4308 και η Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του νόμου δεν παρέχουν καθοδήγηση 
σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των υπομισθώσεων. Για την γνωμοδότησή μας αναζητήσαμε ερμηνευτική 
καθοδήγηση από τα Δ.Π.Χ.Α., όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014. 
 
Στους ορισμούς του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ορίζεται ότι υπομίσθωση είναι «η συναλλαγή στο πλαίσιο της 
οποίας ο μισθωτής («ενδιάμεσος εκμισθωτής») εκμισθώνει εκ νέου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο σε 
τρίτο μέρος, ενώ η μίσθωση («κύρια μίσθωση») μεταξύ του κυρίως εκμισθωτή και του μισθωτή παραμένει 
σε ισχύ». 
 
Σχετικά με την υπομίσθωση ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός για τον ενδιάμεσο εκμισθωτή του 
ερωτήματος εξαρτάται από την ουσία της συναλλαγής: 
 
1. Εάν, ύστερα από την υπομίσθωση των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, συνεχίζουν να 
υφίστανται οι υποχρεώσεις του ενδιάμεσου μισθωτή προς τον κυρίως εκμισθωτή, τότε ο ενδιάμεσος 
μισθωτής δρα ως εντολέας και θα πρέπει να κατατάξει την σύμβαση της υπομίσθωσης ως χρηματοδοτική ή 
λειτουργική. Η σύμβαση της υπομίσθωσης στο ερώτημα είναι χρηματοδοτική, γιατί ο τελικός μισθωτής 
(Ο.Τ.Α.) έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι επαρκώς 
χαμηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος (€ 1 ανά τεμάχιο), έτσι 
ώστε, κατά την έναρξη της μίσθωσης, να θεωρείται ευλόγως βέβαιο ότι το δικαίωμα θα ασκηθεί. Οι δύο 
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συμβάσεις (αρχική μίσθωση και υπομίσθωση) θα πρέπει να αντιμετωπιστούν λογιστικά ως μία ενιαία 
σύμβαση, αφού η διαπραγμάτευση των συμβάσεων φαίνεται ότι γίνεται σε συνολική βάση με συνολικό 
εμπορικό στόχο. Συνεπώς, για τα οχήματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, η εταιρεία του ερωτήματος, 
παράλληλα ως μισθωτής και εκμισθωτής, θα πρέπει να παρουσιάσει στον ισολογισμό απαίτηση ποσού 
ίσου με την καθαρή επένδυση στη υπομίσθωση και υποχρέωση από τη μίσθωση χωριστά από τις άλλες 
υποχρεώσεις δίχως να καταχωρίσει και στη συνέχεια διαγράψει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Σε 
περίπτωση που η απαίτηση διαφέρει από την υποχρέωση η διαφορά θα καταχωριστεί στα αποτελέσματα 
χρήσης. Στη συνέχεια, τα εισπραττόμενα και καταβαλλόμενα μισθώματα θα αναλύονται σε τόκο και 
χρεολύσιο και η εταιρεία θα παρουσιάζει στα αποτελέσματά της έσοδα και έξοδα από τόκους. 
 
2. Εάν ως ενδιάμεσος εκμισθωτής η εταιρεία δεν αναλαμβάνει ουσιώδεις κινδύνους και ωφέλειες από τη 
μίσθωση των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού τότε, είναι πιθανό, να δρα ως εντολοδόχος και, 
κατά συνέπεια, για τις συναλλαγές αυτές θα πρέπει να καταχωρίσει έσοδο προμήθειας αντί της 
καταχώρισης απαιτήσεων και υποχρεώσεων όπως περιγράφονται ανωτέρω. Σημειώνεται ότι για να δρα ως 
εντολοδόχος θα πρέπει η υποχρέωση της οικονομικής οντότητας να συνίσταται αποκλειστικά στη 
διευθέτηση της παροχής των αγαθών από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης στον Ο.Τ.Α. 
 
Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για το 
εισπρακτέο από τον Ο.Τ.Α. ποσό μισθώματος και ότι καθόρισε η ίδια τους όρους της υπομίσθωσης. 
Επομένως, έχει αναλάβει τους ουσιώδεις κινδύνους και ωφέλειες από τη μίσθωση των οχημάτων και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και κατά συνέπεια λειτουργεί ως εντολέας και θα πρέπει να παρουσιάζει στον 
ισολογισμό απαίτηση και υποχρέωση και στην κατάσταση αποτελεσμάτων έσοδα και έξοδα από τόκους. 
 
Για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

 

 

ΣΛΟΤ 1347/2020 
Λογιστικός χειρισμός διανομής κερδών στο προσωπικό 
 

Αθήνα, 14/07/2020 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
1. Εταιρεία, που εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ, προτίθεται να προτείνει στούς μετόχους, αφού αφαιρεθούν τα κατά 
νόμο προβλεπόμενα ποσά, δηλαδή φόρος εισοδήματος, κράτηση για τακτικό αποθεματικό και υποχρεωτικό 
1° μέρισμα, την διανομή ενός ποσού από το υπόλοιπο κερδών της κλειόμενης χρήσης ως οικειοθελή 
παροχή στο προσωπικό. Η παροχή αυτή δεν σχετίζεται άμεσα με κάποια επίτευξη εταιρικού στόχού αλλά 
έχει επετειακό χαρακτήρα κατ προτείνεται να δοθεί εκτάκτως και ανεξαιρέτως σε όλους τους εργαζομένους 
που βρίσκονται σε υπηρεσία, νέους ή παλαιούς, είτε είχαν συνεισφορά είτε όχι στα κέρδη και γενικότερα 
στη πορεία της εταιρείας. Η εταιρεία δεν έχει ούτε είχε στο παρελθόν κάποια πολιτική έκτακτων αμοιβών 
ούτε στο προσωπικό ούτε στα μέλη ΔΣ ούτε σε άλλο τρίτο. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 
αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία δεν είναι γνωστό αν θα εγκρίνει την έκτακτη αυτή διανομή. Το 
υποχρεωτικό 1ο μέρισμα ανέρχεται σε 200 χιλ και το πρόσθετο διανεμόμενο ποσά στα προσωπικό, 
ανέρχεται σε 50 χιλ. 
 
2. Ως προς την ουσία της συναλλαγής, η βούληση των μετόχων είναι να εκληφθεί η χορήγηση τον ποσού 
αυτού ως διανομή προς μη μετόχους. Για την αξιολόγηση της οικονομικής λογικής της συναλλαγής, 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
 
α} η ουσία της συναλλαγής με βάση τη φορολογική νομοθεσία αντιμετωπίζεται ως διάθεση κερδών και 
μάλιστα ως μέρισμα και εκ τον λόγον αυτού επιβάλλεται ανάλογη παρακράτηση φόρου όπως ισχύει κάθε 
φορά (σήμερα 5%) (βλ ΠΟΛ.1042/2015). 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 250  ///www.solcrowe.gr 

β) η συναλλαγή από άποψη εμπορικού δικαίου, ομοίως θεωρείται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ως 
διανομή ποσών από τα κέρδη και δηλαδή δεν αποτελεί εταιρικό βάρος αλλά αντιμετωπίζεται ως διάθεση 
κερδών 
 
2. Ως προς τον τύπο της συναλλαγής προκύπτουν ζητήματα απεικόνισης καθώς: α} Τα ΔΠΧΑ δεν 
μεταχειρίζονται Θέματα διανομής. 
Ειδικότερα, στο ΔΑΠ 32, παρ. 35 προβλέπεται ότι η διανομή μερίσματος στους μετόχους εμφανίζεται στα 
Ίδια Κεφάλαια, όμως στο ΔΑΠ 1, και ειδικότερα στις παραγράφους που ρυθμίζουν την Κατάσταση 
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ή Καθαρής Θέσης) δεν προβλέπεται η δυνατότητα διανομής μερίσματος σε 
μη μετόχους. 
 
Επιπλέον, το ΔΑΠ 1 στο μέρος που περιγράφει τα περιεχόμενα και τη λειτουργία της Κατάστασης 
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, αναφέρει ότι σε αυτή καταχωρούνται, εκτός των συναλλαγών με τους 
μετόχους και των εξόδων που σχετίζονται με αυτές, α) τα αποτελέσματα της χρήσης (έσοδα, έξοδα, κέρδη 
και ζημίες), β) κάθε άλλο στοιχείο που από τα πρότυπα προβλέπεται η αναγνώριση του στη καθαρή θέση. 
Η διανομή μερίσματος σε μη μετόχους δεν ρυθμίζεται από κάποιο πρότυπο ώστε να εμφανιστεί στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα. 
 
β) Το ΔΑΠ 19, το οποίο πραγματεύεται τις παροχές στο προσωπικά. 
Σύμφωνα με τη παράγραφο 11, όταν ένας εργαζόμενος παρέχει υπηρεσία σε μια λογιστική περίοδο, το 
κόστος αυτό θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Στις παραγράφους 19 και επόμενες, 
προβλέπεται ότι μια οντότητα θα αναγνωρίζει ως κόστος στα αποτελέσματα, το κόστος μερισμού κερδών 
και έκτακτων αμοιβών όταν και μόνο όταν η αμοιβή αυτή: 
ί) προκύπτει από υφιστάμενη νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση και 
ii) μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα 
 
Ως τεκμαιρόμενη δέσμευση νοείται η περίπτωση όπου η οντότητα δεν έχει άλλη ρεαλιστική επιλογή από το 
να μην καταβάλλει την αμοιβή. 
 
Περαιτέρω, το ίδιο πρότυπο, στη παράγραφο 21 προβλέπει ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει νομική δέσμευση, 
αν η καταβολή ποσών στο προσωπικό αποτελεί συνήθη πρακτική της οντότητας, τότε επίσης τέτοια ποσά 
εκλαμβάνονται ως τρέχουσες παροχές στο προσωπικό. Τέλος, στη παράγραφο 23 του προτύπου 
διευκρινίζεται ότι όταν υπάρχουν καταβολές στο προσωπικό που θεωρούνται παροχές, είτε γιατί πληρούν 
τα κριτήρια της παραγράφου 19 είτε αυτά της παραγράφου 21, θα καταχωρούνται στα έξοδα και όχι στα 
Ίδια Κεφάλαια καθώς δεν αφορούν συναλλαγές με μετόχους χωρίς όμως να διευκρινίζεται η αντιμετώπιση 
στη περίπτωση που δεν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. 
 
3. Με βάση τα ανωτέρω και εξετάζοντας τα πραγματικά γεγονότα, το ανωτέρω ποσό είναι έκτακτο, 
επετειακού χαρακτήρα μη συνδεόμενο με συγκεκριμένα γεγονότα επίδοσης, αποτελεί οικειοθελή 
παραχώρηση των μετόχων και κατά συνέπεια δεν πληροί καμία εκ των προϋποθέσεων τον ΔΑΠ 19 
προκειμένου να χαρακτηριστεί ως τρέχουσα παροχή παρά μόνο κατ' ερμηνεία μη δυνάμενη να ενταχθεί σε 
άλλον τύπου συναλλαγή. 
Στον αντίποδα, δεν προβλέπεται από άλλο πρότυπο ειδικός χειρισμός ώστε το ποσό να εμφανιστεί σε 
χρέωση της καθαρής θέσης παρότι το ποσό αυτό αντιμετωπίζεται ως διανομή με βάση το εμπορικό και το 
φορολογικό δίκαιο αλλά δυνητικά και τη βούληση των ίδιων των μετόχων. 
 
4. Μία από τις γενικές αρχές που διέπουν τα ΔΠΧΑ είναι η ουσία να υπερισχύει τον τύπον. 
 
Παρακαλούμε να μας υποδείξετε ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο ορθός τρόπος απεικόνισης της ανωτέρω 
διανομής από τα κέρδη προς μη μετόχους. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Οι γνωμοδοτήσεις μας που αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) / Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), δεν συνιστούν 
ερμηνεία αυτών, αλλά έκφραση γνώμης επί των εφαρμοστέων επιμέρους προτύπων και δεν έχουν 
δεσμευτικό χαρακτήρα. 

http://www.solae.gr/
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Στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» αναφέρεται ότι: 
«Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται από έναν εργοδότη για τη λογιστική αντιμετώπιση όλων των παροχών σε 
εργαζόμενους, εκτός εκείνων στις οποίες εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
των μετοχών». Για τους σκοπούς του ΔΛΠ 19 στην παράγραφο 7 αναφέρεται ότι στους εργαζόμενους 
περιλαμβάνονται διευθυντές και λοιπό προσωπικό διοίκησης. 
 
Στην παράγραφο 9 του ΔΛΠ 19 αναφέρεται ότι παροχές όπως οι ακόλουθες, εφόσον αναμένεται να 
διακανονιστούν πλήρως εντός δώδεκα μηνών από το πέρας της ετήσιας περιόδου αναφοράς, στην οποία 
οι εργαζόμενοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, θεωρούνται ως βραχυπρόθεσμες παροχές σε 
εργαζομένους: 
α) ημερομίσθια, μισθοί και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης· 
β) ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών και άδεια ασθενείας μετ’ αποδοχών· 
γ) συμμετοχή στα κέρδη και πρόσθετες παροχές· και 
δ) μη χρηματικές παροχές (όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγαση, αυτοκίνητα και δωρεάν ή 
επιδοτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους νυν εργαζόμενους. 
 
Στην παράγραφο 11 για την καταχώριση βραχυπρόθεσμων παροχών αναφέρεται ότι:  
«Όταν ένας εργαζόμενος έχει παράσχει υπηρεσία σε οικονομική οντότητα κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής 
περιόδου, η οικονομική οντότητα πρέπει να αναγνωρίσει το απροεξόφλητο ποσό των βραχυπρόθεσμων 
παροχών σε εργαζόμενους που αναμένεται να πληρωθεί σε αντάλλαγμα για αυτήν την υπηρεσία: 
α) ως υποχρέωση (δουλευμένο έξοδο), μετά την αφαίρεση κάθε ποσού που ήδη πληρώθηκε. Εάν το ποσό 
που ήδη πληρώθηκε υπερβαίνει το απροεξόφλητο ποσό των παροχών, η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει 
το ποσό της υπέρβασης ως περιουσιακό στοιχείο (προπληρωθέν έξοδο) στο βαθμό που η προπληρωμή 
θα οδηγήσει, για παράδειγμα, σε μείωση των μελλοντικών πληρωμών ή σε ταμειακή επιστροφή. 
β) ως έξοδο, εκτός αν ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει τη συμπερίληψη των παροχών στο κόστος 
περιουσιακού στοιχείου (βλ., για παράδειγμα, ΔΛΠ 2 Αποθέματα και ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια)». 
 
Εφόσον προγράμματα μερισμού κερδών και πρόσθετων παροχών δεν αναμένεται να διακανονιστούν 
πλήρως μέσα σε δώδεκα μήνες μετά τη λήξη της ετήσιας περιόδου αναφοράς, εντός της οποίας οι 
εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, τότε σύμφωνα με την παράγραφο 153 του ΔΛΠ 19 
αναγνωρίζονται ως άλλες μακροπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους. 
 
Για τον λογιστικό χειρισμό της διανομής των κερδών στο προσωπικό παρέχεται καθοδήγηση από την 
παράγραφο 23 του προαναφερθέντος προτύπου: «Η δέσμευση σύμφωνα με τα προγράμματα συμμετοχής 
στα κέρδη και προσθέτων παροχών προέρχεται από την υπηρεσία εργαζόμενων και όχι από κάποια 
συναλλαγή με τους ιδιοκτήτες της οικονομικής οντότητας. Συνεπώς, η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει το 
κόστος προγραμμάτων συμμετοχής στα κέρδη και προσθέτων παροχών όχι ως διανομή κερδών, αλλά ως 
έξοδο». 
 
Τέλος, για τον χρόνο καταχώρισης του εξόδου παρέχεται καθοδήγηση από την παράγραφο 19 του 
προτύπου, στην οποία αναφέρεται ότι: «Η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει το αναμενόμενο κόστος 
συμμετοχής στα κέρδη και προσθέτων παροχών σύμφωνα με την παράγραφο 11, όταν και μόνον όταν: 
α) η οικονομική οντότητα έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να πραγματοποιήσει τέτοιες 
πληρωμές, ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων· και 
β) είναι εφικτή μια αξιόπιστη εκτίμηση της δέσμευσης. 
 
Μια παρούσα δέσμευση υπάρχει όταν, και μόνο όταν, η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία ρεαλιστική 
εναλλακτική λύση παρά να πραγματοποιήσει τις πληρωμές». 
 
Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι πριν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
δεν υφίσταται για την ερωτώσα εταιρεία τεκμαιρόμενη ή παρούσα νομική δέσμευση να καταβάλει μέρος των 
κερδών στο προσωπικό. 
 
Συνεπώς, τα «διανεμόμενα κέρδη» θα καταχωριστούν ως έξοδα αμοιβών στο προσωπικό μετά την λήψη 
της σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
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ΣΛΟΤ 2106/2020 
Λογιστικός χειρισμός επιδότησης δώρου Πάσχα για το διάστημα της αναστολής εργασίας 
εργαζομένων 
 

Αθήνα, 22/09/2020 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας η αναλογία του ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ, που αντιστοιχεί 
στην περίοδο της αναστολής της εργασίας εργαζόμενων. 
 
Ποιός είναι ο σωστός λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της παραπάνω επιδότησης για ΑΕ; 
 
Καταχώριση στον 81.01 και φορολόγηση τους στο τέλος της χρήσης; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων, με Αριθμό 21036/1737/2.6.2020 (ΦΕΚ 2141/Β/3-6-2020), καθορίστηκε το επίδομα εορτών 
Πάσχα 2020, ο χρόνος καταβολής του, ο τρόπος κάλυψής του από τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω της 
πανδημίας, καθώς και η διαδικασία πληρωμής του. 
 
Στις επιχειρήσεις - εργοδότες που συγκέντρωναν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου δέκατου 
ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), δόθηκε η δυνατότητα καταβολής του επιδόματος Πάσχα στους 
εργαζομένους των ως άνω επιχειρήσεων, σε χρόνο μεταγενέστερο από την καθορισμένη ημερομηνία 
καταβολής του, που ήταν η 15/4/2020, σε κάθε περίπτωση όμως, όχι πέραν της 30/6/2020. 
Ακολούθως, η σχετική διάταξη ορίζει ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των 
απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες τέθηκε σε αναστολή, το μέρος του ποσού του 
επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχούσε στο χρονικό διάστημα της αναστολής της εργασιακής σχέσης 
θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
 
Ωστόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις - εργοδότες θα πρέπει να 
καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που 
καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη, όσο και το ποσό που θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό 
και, περαιτέρω, θα πρέπει να αποδώσουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους 
οικείους φορείς, για το συνολικό ποσό του επιδόματος. 
 
Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του μέρους του επιδόματος εορτών Πάσχα, με το οποίο βαρύνεται ο 
κρατικός προϋπολογισμός, προηγήθηκε η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, σε ειδικό προς τούτο έντυπο, στο 
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, στα οποία μεταξύ άλλων συμπεριελήφθησαν και τα ποσά του επιδόματος εορτών 
Πάσχα 2020, τα οποία αντιστοιχούσαν στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης κάθε 
εργαζόμενου και τα οποία θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή οι μικτές αποδοχές και 
οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ): «Οι κρατικές επιχορηγήσεις που 
αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο 
που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα 
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.». 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η επιχείρηση λογιστικοποιεί την μισθοδοτική κατάσταση του επιδόματος 
εορτών Πάσχα 2020, στα συνολικά της ποσά και καταβάλλει στο ακέραιο τα οφειλόμενα, τόσο προς τους 
εργαζόμενους, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ). 
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Ταυτοχρόνως με την λογιστικοποίηση της μισθοδοτικής κατάστασης, δεδομένου ότι η επιχορήγηση αφορά 
δαπάνη της χρήσεως 2020, η επιχείρηση θα διενεργήσει την παρακάτω λογιστική εγγραφή: 
 

 
 
Όταν τα ποσά καταβληθούν και πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της επιχείρησης, θα 
διενεργηθεί η εγγραφή: 
 

 
 
Για τις φορολογικές επιπτώσεις του θέματος, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
 

 

ΣΛΟΤ 2186/2020 
Παραστατικά Ελαιοτριβείου 
 

Αθήνα, 29/09/2020 
  
ΕΡΩΤΗΜΑ  
 
Θα ήθελα να με ενημερώσετε όταν ένα ελαιοτριβείο αγοράζει καρπό από αγρότη με σκοπό την παραγωγή 
ελαιολάδου, τι παραστατικά πρέπει να γραφτούν, ώστε ο καρπός που αγόρασε το ελαιοτριβείο, μετά την 
παραγωγική διαδικασία να απεικονίζεται λογιστικά το ελαιόλαδο που έχει παραχθεί; 
 
Έτσι ώστε να είναι ενημερωμένη η αποθήκη με την ποσότητα του ελαιολάδου για την παραγωγή και την 
ιχνηλασιμότητα. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Από τα δεδομένα του ερωτήματος, δεν προκύπτει με σαφήνεια, αν το ελαιοτριβείο, ως οντότητα που 
ενεργεί με την ιδιότητα του αγοραστή (απόκτηση του ελαιοκάρπου), συναλλάσσεται με αγρότη του ειδικού 
καθεστώτος του ΦΠΑ ή με αγρότη που ανήκει στο κανονικό καθεστώς αυτού του φόρου. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 τον ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), σε συνδυασμό με την περίπτωση 

(α) της παραγράφου 1, του άρθρου 39 του ίδιου νόμου, στην πρώτη περίπτωση, το ελαιοτριβείο θα έχει την 

υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού αγοράς προς τεκμηρίωση της συναλλαγής, ενώ, 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 254  ///www.solcrowe.gr 

αντιθέτως στην δεύτερη περίπτωση, ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος είναι αυτός που θα πρέπει να 

προχωρήσει στην έκδοση του τιμολογίου, ως πωλητής (άρθρο 8 ΕΛΠ). 

 

Περαιτέρω, βάσει των αναφερομένων στην παράγραφο 8.10.1, της ΠΟΛ.1003/31-12-2014, η οποία 

ενσωματώθηκε στην Λογιστική Οδηγία για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, το σχετικό παραστατικό που 

εκδίδει η οντότητα – αγοραστής, όταν συναλλάσσεται με πρόσωπο μη υπόχρεο στην έκδοση τιμολογίου, 

μπορεί να έχει την μορφή της έγγραφης συμφωνίας (συμφωνητικό), υπεύθυνης δήλωσης, τιμολογίου 

(αγοράς), «τίτλου κτήσης» ή «απόδειξης δαπάνης» και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω στοιχεία, 

κατά περίπτωση αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών: 

«α) Την ημερομηνία έκδοσής του. 

β) Την επωνυμία, την διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αντισυμβαλλόμενου. 

γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή 

υπηρεσιών. 

ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής. 

στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.». 

 

Οίκοθεν νοείται, όπως ήδη σημειώθηκε πιο πάνω, ότι αν η αγορά του ελαιοκάρπου (από το ελαιοτριβείο) 

πραγματοποιείται από αγρότη του κανονικού καθεστώτος, ο τελευταίος θα εκδώσει το τιμολόγιο του 

άρθρου 8 του ν. 4308/2014, προς τεκμηρίωση της συναλλαγής, εκτός αν τα αγαθά παραδοθούν με στοιχείο 

διακίνησης (δελτίο αποστολής), οπότε η έκδοση του ως άνω τιμολογίου θα ακολουθήσει μεταγενέστερα, 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 11, ν. 4308/2014). 

 

Σε κάθε περίπτωση, η οικονομική οντότητα (ελαιοτριβείο), πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλες ασφαλιστικές 

δικλείδες, σε ότι αφορά τις παραλαμβανόμενες ποσότητες πρώτων υλών (ελαιόκαρπος), ώστε να 

διασφαλίζει την αξιοπιστία του λογιστικού της συστήματος. Επισημαίνεται ότι, εφόσον η οντότητα τηρεί με 

τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή, εν προκειμένω, τα τιμολόγια αγοράς 

ελαιοκάρπου και, βεβαίως, τα τιμολόγια πώλησης κ.λπ. προς τρίτους, ώστε να είναι σε θέση να τεκμηριώνει 

οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών, δεν γεννάται υποχρέωση ενημέρωσης ή τήρησης ιδιαίτερου αρχείου 

για τα διακινούμενα αγαθά κατά ποσότητα ή και αξία, δηλαδή δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης του 

βιβλίου αποθήκης (παρ. 5.9.1, ΠΟΛ.1003/31-12-2014). 

 

Αναφορικά με την επεξεργασία του ελαιοκάρπου για την παραγωγή του ελαιόλαδου και των υγρών ή 

στερεών αποβλήτων που προκύπτουν (ελαιοπυρήνας κ.λπ.), θα πρέπει να παρακολουθούνται τα στάδια 

μετασχηματισμού της πρώτης ύλης (ελαιόκαρπος) σε έτοιμο προϊόν (ελαιόλαδο) και να εφαρμόζονται οι 

κανόνες κοστολόγησης, με στόχο, τόσο την παρακολούθηση της πορείας των αποθεμάτων κατά την 

παραγωγική διαδικασία, όσο και τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής. Το κόστος παραγωγής 

προϊόντος προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει: 

α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν 

λόγω στοιχείο και 

β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, 

στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. 

 

Σημειώνεται ότι τα κόστη διανομής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής (άρθρο 20, παρ. 3 

και 4 του ν. 4308/2014). 

 

Το ελαιοτριβείο μπορεί να εφαρμόζει οποιαδήποτε εσωτερική λογιστική οργάνωση διακινήσεων αγαθών, με 

σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης του κόστους παραγωγής του ελαιολάδου, με την προϋπόθεση 

όμως ότι θα «παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που 

απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια 

οποιουδήποτε ελέγχου» (παρ. 10, άρθρο 5 ν. 4308/2014). 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

http://www.solae.gr/
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ΣΛΟΤ 2389/2020 

Προαιρετική μετάπτωση κατάρτισης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 

 

Αθήνα, 03/11/2020 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Είμαστε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία που από τη χρήση 2015 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2015 – 

31.12.2015 – πρώτη εφαρμογή), εφαρμόζουμε προαιρετικά κατά άρθρο 1 παρ. 4 ν.4308/2014 για τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καταρτίζοντας και δημοσιεύοντας τις οικονομικές της 

καταστάσεις σύμφωνα με αυτά. 

Κλείνοντας τη χρήση του 2019 ( διαχειριστική περίοδος 01.01.2019 – 31.12.2019 ) , συμπληρώνουμε 5 

χρόνια εφαρμογής τους. 

Η βούληση της εταιρίας είναι για την τρέχουσα χρήση 2020 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2020 – 

31.12.2020), να συνεχίσει να εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Ενόψει της βούλησης της εταιρίας και την συνέχιση της στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ, επιθυμούμε να θέσουμε 

τα παρακάτω ερωτήματα: 

 

1. Η εφαρμογή των ΔΠΧΑ από την χρήση 2020 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2020 – 31.12.2020), σημαίνει 

ότι θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ για άλλα πέντε χρόνια υποχρεωτικά (Διαχειριστικές 

Χρήσεις 2020, 2021, 2022, 2023, 2024); 

 

2. Αν εφαρμόσει ΔΠΧΑ την διαχειριστική χρήση 2020 και 2021, αλλά η διοίκηση αποφασίσει να αλλάξει την 

τήρηση την διαχειριστική χρήση 2022 από ΔΠΧΑ σε ΕΛΠ, θα μπορεί να το κάνει με απόφαση ΔΣ( πριν το 

κλείσιμο πενταετίας); 

 

3. Εφόσον μπορεί την διαχειριστική χρήση 2022 να εφαρμόσει ΕΛΠ, θα πρέπει να κρατήσει την τήρηση για 

τις επόμενες 5 διαχειριστικές χρήσεις (2022-2023-2024-2025-2026); 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Στην παράγραφο 4 του Άρθρου 1 του ν.4308/2014 αναφέρεται ότι:  

«Κάθε άλλη οντότητα υποκείμενη στον παρόντα νόμο μπορεί, με απόφαση της διοίκησής της, να εφαρμόζει 

προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προαιρετική εφαρμογή 

Δ.Π.Χ.Α.). Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική για πέντε συνεχόμενες 

ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.» 

Διευκρινιστική στην ανωτέρω παράγραφο είναι η παράγραφος 1.4.1 της Λογιστικής Οδηγίας για την 

εφαρμογή του ν.4308/2014 της ΕΛΤΕ όπου αναφέρεται ότι: «Όταν μια οντότητα εφαρμόζει προαιρετικά το 

λογιστικό πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στον υπολογισμό των πέντε 

ετών για την υποχρέωση παραμονής σε αυτό το λογιστικό πλαίσιο προσμετρείται και η πρώτη περίοδος 

εφαρμογής, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη η συγκριτική περίοδος της πρώτης εφαρμογής». 

 

Από το ερώτημά σας προκύπτει ότι η Εταιρεία έχει καταρτίσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, τα 

τελευταία πέντε έτη, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Συνεπώς, καθώς δεν υφίσταται πλέον κάποιος περιορισμός, 

με απόφαση του Δ.Σ, η εταιρεία δύναται να επιλέξει να καταρτίσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε οποιαδήποτε χρήση εφεξής. 

 

Αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την 

πρώτη εφαρμογή τους, διευκρινίζεται ότι τέτοιος περιορισμός δεν προβλέπεται από τον ν.4308/2014. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
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ΣΛΟΤ 2431/2020 

Μεταφορική εταιρεία αναλαμβάνει εκτελωνισμό για πελάτη 

 

Αθήνα, 03/11/2020 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Μεταφορική εταιρεία, με ΚΑΔ και διεθνείς μεταφορές αναλαμβάνει να εκτελέσει τις διαδικασίες 

εκτελωνισμού για λογαριασμό πελάτη της και γίνονται αναλυτικά οι εξής κινήσεις. 

 

α. Ο πελάτης μας καταθέτει στον όψεως της εταιρείας τα έξοδα εκτελωνισμού (πχ 9.000 ευρώ). 

 

β. Η εταιρεία καταθέτει το άνω ποσό στον όψεως του εκτελωνιστή. 

 

γ. Ο εκτελωνιστής εκδίδει τιμολόγιο στο όνομα της μεταφορικής. 

 

δ. Η μεταφορική εκδίδει τιμολόγιο στον πελάτη. Το τιμολόγιο περιέχει όλα τα έξοδα εκτελωνισμού, με ΦΠΑ 

ή όχι, όμως τα έξοδα αυτά ενημερώνουν τους λογαριασμούς εσόδων 73.00.00.24 όσα έχουν ΦΠΑ και 

73.00.00.00 όσα δεν έχουν. 

 

Ερώτημα: 

 

Είναι ορθό να ενημερώνονται οι υπολογαριασμοί του 73; (για εμάς όχι, δεν μπορεί να θεωρείται έσοδο). Αν 

όχι, τι λογιστικές εγγραφές πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να αποτυπώνεται η όλη κίνηση ορθά. Να 

χρησιμοποιηθεί ο ενδιάμεσος 30.90; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Από τις πληροφορίες που παραθέτετε στο ερώτημά σας, προκύπτει ότι η Μεταφορική Εταιρεία, μεσολαβεί 

στην διαδικασία του εκτελωνισμού για λογαριασμό πελάτη της, αφού ο εκτελωνισμός δεν αφορά δικά της 

εισαγόμενα αγαθά. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα της εισαγωγής, έχουν εκδοθεί στην επωνυμία του 

πελάτη της Μεταφορικής. Συνεπώς, η εκτελωνιστική διαδικασία και οι φόροι που θα καταβληθούν στην 

Τελωνειακή Αρχή, αφορούν τον εισαγωγέα / πελάτη της Μεταφορικής. Ο εκτελωνιστής, εν συνεχεία, 

καλείται να εκδώσει το τιμολόγιό του προς την διαμεσολαβούσα Εταιρεία, με την οποία προφανώς 

συνεργάζεται. 

 

Υπό αυτήν την έννοια, τα αναγραφόμενα ποσά στο τιμολόγιο του εκτελωνιστή, δεν θα καταχωρίζονται σε 

λογαριασμούς κόστους απόκτησης (εισαγωγής) αγαθών ή σε λογαριασμούς εξόδων, κατά περίπτωση, της 

Μεταφορικής, αλλά θα χρεώνονται σε ενδιάμεσο λογαριασμό (30.90), στον οποίο θα εμφανίζεται 

(προσωρινή) απαίτηση κατά του εντολέα /πελάτη αυτής. 

 

Ο ενδιάμεσος αυτός λογαριασμός στη συνέχεια, θα εξισώνεται, πιστούμενος, όταν η Εταιρεία εκδώσει το 

αναλυτικό τιμολόγιο εκτελωνιστικών εργασιών προς τον πελάτη της. 

 

Η καταχώριση του τιμολογίου αυτού στα βιβλία της Μεταφορικής, δεν θα αντιπροσωπεύει απόκτηση 

αγαθών, αλλά θα «κλείνει» την προσωρινή υποχρέωση που είχε σχηματισθεί κατά την αρχική λήψη 

(χρέωση) του ποσού στον λογαριασμό όψεως, με την εντολή διαμεσολάβησης στην ανάληψη του 

εκτελωνισμού. 

 

Ως έσοδο για την Εταιρεία θα μπορούσε να καταχωριστεί τυχόν προμήθεια, που αυτή θα ελάμβανε, κατόπιν 

συμφωνίας με τον πελάτη της, λόγω της ως άνω διαμεσολάβησης. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της 

προμήθειας θα εμφανίζεται διακεκριμένα στο τιμολόγιο, οπότε το συγκεκριμένο παραστατικό μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «εκκαθάριση» (βλέπε κατωτέρω τις λογιστικές εγγραφές). 

http://www.solae.gr/
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Επομένως, εφόσον έχει συμφωνηθεί η καταβολή προμήθειας διαμεσολάβησης, το χρεωστικό υπόλοιπο 
που θα εμφανιστεί στην καρτέλα του πελάτη «Χ», μετά την διενέργεια της λογιστικής εγγραφής (Δ), θα 
αντιπροσωπεύει το ποσό αυτής της προμήθειας (συν τον αναλογούντα ΦΠΑ). 
 
Για θέματα ελέγχου διασταύρωσης των συναλλαγών (πελατών / προμηθευτών), αρμόδιο να απαντήσει 
είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

 

 

ΣΛΟΤ 2453/2020 
Ερώτημα για την διαχείριση εξόδου σε εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό 
 

Αθήνα, 03/11/2020  
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Έχω μία εταιρία που είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος μίας μάρκας ειδών κομμωτηρίου (βαφές, 
σαμπουάν κ.α.). 
 
Στο τιμολόγιο που λαμβάνουμε από την εταιρία του εξωτερικού (ενδοκοινοτική συναλλαγή), υπάρχει ένας 
κωδικός που αφορά ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Τα έξοδα αυτά είναι ουσιαστικά η αναγραφή της ελληνικής 
γλώσσας στις συσκευασίες των εμπορευμάτων. 
 
Μπορείτε παρακαλώ να με ενημερώσετε εάν αυτά τα έξοδα μετάφρασης που εμπεριέχονται στο τιμολόγιο 
του προμηθευτή θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν ως ειδικά έξοδα αγορών στην ομάδα 2, δηλαδή να 
επιμεριστεί το έξοδο της μετάφρασης στα εμπορεύματα του τιμολόγιου ή να καταχωρηθούν ως έξοδα στην 
ομάδα 6 και να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης. 
 
Να επισημάνω ότι τα εν λόγω έξοδα μετάφρασης που βρίσκονται στο εκάστοτε τιμολόγιο αγοράς δεν 
αφορούν τα εμπορεύματα του συγκεκριμένου τιμολογίου αλλά μπορεί να αφορούν προϊόντα από 
προηγούμενα ή επόμενα τιμολόγια. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4308/2014: «το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 
περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και 
κατάστασή τους.». 
 
Στην Λογιστική Οδηγία για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, παράγραφοι 20.2.1 & 20.2.2, αναφέρονται τα 
εξής: «Ο όρος “παρούσα θέση” αναφέρεται στη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται (π.χ. σε αποθήκη 
στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). Ο όρος “κατάσταση” αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας για 
παραγόμενα προϊόντα. Το κόστος αγοράς για εμπορεύματα και υλικά περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους 
εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να 
ανακτήσει από την φορολογική αρχή, όπως ο ΦΠΑ), μεταφορικά, κόστη παράδοσης και άλλα κόστη άμεσα 
επιρριπτέα στην απόκτηση των ετοίμων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις 
τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους κτήσης των 
αποθεμάτων.». 
 
Από τα στοιχεία που παρατίθενται στο ερώτημα, προκύπτει, κατ αρχήν, ότι τα «έξοδα μετάφρασης», με τα 
οποία επιβαρύνονται τα εμπορεύματα για την αναγραφή οδηγιών στην συσκευασία τους στην Ελληνική 
γλώσσα, αποτελούν δαπάνη που πρέπει να περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσης. Περαιτέρω, επισημαίνεται 
στο ερώτημα, ότι το ως άνω έξοδο που εμφανίζεται στο εκάστοτε τιμολόγιο του ξένου οίκου, δεν αφορά 
αποκλειστικά την ποσότητα του αποθέματος της συγκεκριμένης εισαγωγής, αλλά ενδέχεται να επιβαρύνει 
τις ποσότητες προηγούμενων ή και επόμενων εισαγωγών. Το γεγονός αυτό καθιστά δυσχερή τον 
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υπολογισμό της, κατά μονάδα εισαγόμενου εμπορεύματος, επιβάρυνσης, με αποτέλεσμα να υφίσταται 
κίνδυνος μη ορθής εφαρμογής, της ως άνω διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 20. 
 
Ωστόσο, με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014: «Οι απαιτήσεις αυτού του νόμου 
σχετικά με την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση, γνωστοποίηση και ενοποίηση, μπορεί να 
παραβλέπονται, μόνο εάν η επίπτωση της μη συμμόρφωσης προς αυτές δεν είναι σημαντική.». Η έννοια 
του «σημαντικού μεγέθους» καθορίζεται στο Παράρτημα Α των όρων του νόμου, ως εξής: «Σημαντικό 
μέγεθος: Παραλείψεις ή σφάλματα σε κονδύλια είναι σημαντικά εάν θα μπορούσαν ατομικά ή αθροιστικά, 
να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται βάσει των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. Το σημαντικό μέγεθος εξαρτάται από το μέγεθος και τη φύση της παράλειψης ή του 
σφάλματος, κρινόμενο υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Το μέγεθος ή η φύση του κονδυλίου, ή ένας 
συνδυασμός και των δύο, θα μπορούσε να είναι καθοριστικός παράγων.». 
 
Τα παραπάνω αποτελούν εφαρμογή της «αρχής του ουσιώδους των λογιστικών γεγονότων», η οποία 
υιοθετείται από την Ελληνική νομοθεσία (ως άνω) και επιτρέπει παρέκκλιση από τις γενικά παραδεκτές 
λογιστικές αρχές, εφόσον πρόκειται για λογιστικά γεγονότα με ασήμαντα ποσά, τα οποία δεν επηρεάζουν 
τόσο τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όσο και την δυνατότητα λήψης των επιχειρηματικών 
αποφάσεων. Σημειώνεται πάντως, ότι η έννοια της σημαντικότητας, σε κάθε περίπτωση, είναι σχετική και 
θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με λοιπά συγγενή μεγέθη του υπό εξέταση λογιστικού γεγονότος. 
 
Συνεπώς, εάν το κονδύλι που αφορά στο συγκεκριμένο έξοδο του ερωτήματος, συγκεντρώνει τα 
χαρακτηριστικά του μη σημαντικού μεγέθους, ώστε να δικαιολογείται η, κατά παρέκκλιση, αποτίμηση των 
εισαγόμενων εμπορευμάτων, ενώ ταυτοχρόνως βοηθά στο να εξαλείφεται ο κίνδυνος λανθασμένων 
υπολογισμών, είναι δυνατή η καταχώριση των σχετικών ποσών σε λογαριασμό εξόδου της ομάδας 6 και η 
μεταφορά του στα αποτελέσματα χρήσης.  
 
Τέλος, ο συνδυασμός των ανωτέρω οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι η διοίκηση της οντότητας, θα πρέπει να 
κρίνει, σε ποιο βαθμό η μη συμπερίληψη του επίμαχου εξόδου στο τελικό κόστος κτήσης των εισαγομένων 
αγαθών, είναι σύννομη με την έννοια του «σημαντικού μεγέθους» και δεν επηρεάζει την περιουσιακή 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να εξευρεθεί 
τρόπος κατανομής της δαπάνης στο τελικό, κατά μονάδα κόστος εισαγωγής, των εμπορευμάτων. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

 

 

ΣΛΟΤ 2641/2020 
Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις 
δωρεές 
 

Αθήνα, 10/11/2020 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φιλανθρωπικού χαρακτήρα, έχει κύκλο εργασιών από εμπορική 
δραστηριότητα 200.000 ευρώ και από δωρεές ιδιωτών 1.350.000 ευρώ. Αθροιστικά ξεπερνάει το όριο του 
1.500.000 ευρώ, όμως τα 1.350.000 είναι από δωρεές που δεν θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Θα υποχρεωθεί να τηρήσει διπλογραφικά βιβλία ή θα παραμείνει στην κατηγορία των πολύ 
μικρών οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία;  Αποτελούν οι δωρεές εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και επηρεάζουν το όριο για την αλλαγή βιβλίων ή όχι; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Στο Παράρτημα Α’ του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), παρατίθεται ο ορισμός του Κύκλου εργασιών (καθαρός) μίας 
οντότητας, ως: «η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται 
από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, 
εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου 
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εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι 
που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών.». Σημειώνεται ότι, κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, για την 
εφαρμογή των ρυθμίσεών του, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι ορισμοί του Παραρτήματος Α’. 
 

Η Λογιστική Οδηγία της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, παρέχει την διευκρίνιση ότι: «δεν 

περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές 

διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ 

τρίτων. Εννοείται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που 

πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου (παρ. 2.11).». 

 

Συνεπώς, για την εφαρμογή των διατάξεων του Λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) ως «κύκλος 

εργασιών (καθαρός)» θεωρείται αυτός που περιλαμβάνει έσοδα από τις συνήθεις δραστηριότητες της 

οντότητας. Η χρηματική δωρεά, αφενός μεν δεν εντάσσεται στις συνήθεις δραστηριότητες μίας οντότητας, 

αφετέρου δε, συγκεντρώνει τα κύρια χαρακτηριστικά μίας άνευ ανταλλάγματος, παροχής περιουσιακού 

στοιχείου (Α.Κ. άρθρο 496), ακόμη και στην περίπτωση, κατά την οποία, ενδέχεται, να έχουν τεθεί 

περιορισμοί από τον δωρητή. 

 

Βάσει των ανωτέρω, οι χρηματικές δωρεές δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχηματισμό του κύκλου 

εργασιών μίας οντότητας, συνεπώς ούτε και στην διαμόρφωση του δεύτερου κριτηρίου για τον καθορισμό 

του μεγέθους αυτής. 

 

Για τις φορολογικές πτυχές του θέματος αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Παρά 

ταύτα, απάντηση στο ερώτημά σας δίνεται από την ΠΟΛ.1059/2015. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

 

 

ΣΛΟΤ 2693/2020 

Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων κοινωφελούς ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενο στον 

έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών) 
 

Αθήνα, 22/12/2020 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Εντός του 2019 χορηγήθηκε έγκριση σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος, η οποία σύσταση έλαβε χώρα το 

2008 με διαθήκη ενώ ο διαθέτης απεβίωσε το 2012. 

Τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος κατά τα οριζόμενα στην ιδρυτική πράξη (διαθήκη) αποτελούνται 

από ακίνητα, στα οποία κατέχει την ψιλή κυριότητα, από κινητές αξίες (μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών) καθώς και από καταθέσεις μετρητών. 

 

Τα προαναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία περιήλθαν στην κυριότητα του ιδρύματος το Β' εξάμηνο του 

2020 όπως προκύπτει από τους τίτλους μεταβίβασης ακινήτων, αποθετήριο αξιών και τραπεζικοί 

λογαριασμοί. 

 

Τα έσοδα από την κινητή περιουσία, χρεόγραφα και καταθέσεις, έχουν κατατεθεί στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομα του Ιδρύματος από την ημερομηνία θανάτου του διαθέτει και 

εντεύθεν. 

 

Ερώτημα : Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία θα αναγνωρισθούν στις οικονομικές καταστάσεις με 

31.12.2019 ή στο 2020 όπου περιήλθαν και επισήμως στην κυριότητα του ιδρύματος; Με ποιές αξίες θα 

πρέπει να αναγνωρισθούν στις οικονομικές καταστάσεις; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Στο Παράρτημα Α του ν.4308/2014 αναφέρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό) είναι πόροι επί των 
οποίων η επιχείρηση ασκεί έλεγχο, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και από τους οποίους 
αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 
 
Επειδή στα Ε.Λ.Π. δεν αναλύεται περαιτέρω η έννοια του ελέγχου, αναζητήσαμε καθοδήγηση στο 
«Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά» των Δ.Π.Χ.Α.1, στο οποίο αναφέρεται ότι μια 
οικονομική οντότητα ελέγχει έναν οικονομικό πόρο εάν έχει την παρούσα ικανότητα να κατευθύνει την 
χρήση του οικονομικού πόρου και την λήψη των οικονομικών ωφελειών που μπορεί να απορρέουν από 
αυτόν. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την παρούσα ικανότητα αποτροπής άλλων μερών από την κατεύθυνση της 
χρήσης του πόρου και την απόκτηση των οικονομικών ωφελειών που μπορεί να απορρέουν από αυτόν. 
Επομένως, συνεπάγεται ότι εάν ένα μέρος ελέγχει έναν οικονομικό πόρο, κανένα άλλο μέρος δεν ελέγχει 
αυτόν τον πόρο. Μια οικονομική οντότητα έχει την παρούσα ικανότητα να κατευθύνει την χρήση ενός 
οικονομικού πόρου εάν έχει το δικαίωμα να τον αξιοποιήσει και να τον εκμεταλλευτεί, στο πλαίσιο άσκησης 
της οικονομικής της δραστηριότητας ή, εάν δύναται, να επιτρέψει σε ένα άλλο μέρος να εκμεταλλευτεί τον 
οικονομικό πόρο στις δραστηριότητές του2. 
 
Το κρίσιμο σημείο για την απάντηση στο ερώτημά σας, είναι ο προσδιορισμός του χρονικού σημείου κατά 
το οποίο το Ίδρυμα ασκεί έλεγχο επί των περιουσιακών στοιχείων, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία, στα 
οποία αναφέρεστε είναι πόροι που έχουν την δυναμική να αποκομίσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.  
 
Στην ιδρυτική πράξη (διαθήκη) ορίζονται ρητώς τα στοιχεία του ιδρύματος (δικαιώματα ακινήτων, μετοχές 
και μετρητά) και, κατά συνέπεια, κανένα άλλο μέρος δεν ελέγχει τους πόρους. Παρά ταύτα, όπως μας 
αναφέρετε, η κυριότητα των στοιχείων περιήλθε στο ίδρυμα εντός της χρήσεως 2020 και μόνο μέσω αυτής 
αποκτήθηκε το δικαίωμα να αξιοποιηθούν οι πόροι, στο πλαίσιο της άσκησης της οικονομικής 
δραστηριότητας του ιδρύματος. Επομένως, με την πλήρη μεταβίβαση της κυριότητας αποκτάται ο έλεγχος 
επί των στοιχείων και, άρα, πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Στην χρήση 2019 το ίδρυμα 
θα πρέπει να γνωστοποιήσει τους τίτλους ψιλής κυριότητας, τα χρεόγραφα και τα ταμειακά διαθέσιμα όπως 
αυτά ορίζονται στην ιδρυτική πράξη. 
 
Η απουσία κόστους κτήσης για τα στοιχεία του ερωτήματος, καθώς αυτά αποκτήθηκαν χωρίς αντάλλαγμα 
(με διαθήκη), φυσικά δεν αποκλείει την πιθανότητα καταχώρισης αυτών ως περιουσιακών στοιχείων στον 
ισολογισμό εάν πληρούν τα κριτήρια του ανωτέρω ορισμού. 
 
Αναφορικά με τις αξίες, στις οποίες θα καταχωριστούν τα περιουσιακά στοιχεία στις οικονομικές 
καταστάσεις, σας γνωρίζουμε ότι, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων των Ε.Λ.Π., τα αποκτηθέντα με διαθήκη 
πάγια περιουσιακά στοιχεία πρέπει να καταχωρίζονται στην εύλογη αξία τους, η οποία θα προσδιορίζεται 
με βάση την εκτίμηση επαγγελματιών εκτιμητών. Είναι δυνατόν να μην ορίζεται επαγγελματίας εκτιμητής, 
όταν οι συνθήκες της αγοράς και η προσέγγιση διασφαλίζουν την αξιοπιστία της εκτίμησης. Σημειώνεται ότι, 
η αντικειμενική αξία, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν και για σκοπούς λογιστικής 
(βλέπε Γνωμ. 292/2355/1997 Ε.ΣΥ.Λ.), είναι πολύ πιθανό να μην αποτελεί την τιμή ανταλλαγής των 
περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές, στην αγορά 
συνθήκες, κατά την ημερομηνία της μέτρησης. 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

 

 

ΣΛΟΤ 2743/2020 
Παραγγελιοδοχικές εργασίες πώλησης αγαθών και ΕΛΠ 
 

Αθήνα, 15/12/2020 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Είμαστε λογιστές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πώληση νωπών οπωροκηπευτικών με το 
σύστημα των παραγγελιοδοχικών πωλήσεων (πώληση για λογαριασμό τρίτου). 
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Ζητάμε την γνώμη του ΣΛΟΤ σχετικά με την τήρηση των λογιστικών αρχείων και εμφάνισης των 
οικονομικών δεδομένων (κύκλο εργασιών) στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών. 
 
Ερωτάμε εάν έχουν αναλογική εφαρμογή οι γνωματεύσεις του ΣΛΟΤ 1754/2018 & ΣΛΟΤ 2671/2020 και η 
αναφερόμενη σε αυτή ερμηνεία του ΔΠΧΑ 15. 
 
Επιπλέον πως μπορεί να έχει εφαρμογή η Ε.2181/2020 (ΑΑΔΕ) που αναφέρεται στον χειρισμό ΦΠΑ σε 
αυτές τις περιπτώσεις η οποία καταργεί την έννοια της προμήθειας σε αυτές τις συναλλαγές και εμμέσως 
υποδεικνύει την λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών σε λογαριασμούς αγορών και 
πωλήσεων και όχι σε ενδιάμεσους λογαριασμούς υποχρεώσεων (50.90).  
Παρακαλούμε για την γνωμάτευσή του ΣΛΟΤ επί των ανωτέρω. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Εμπορικής νομοθεσίας (άρθρα 90 – 94 του ΕμπΝ): 
«παραγγελιοδόχος είναι αυτός που ενεργεί με δικό του όνομα ή υπό εταιρικό όνομα για λογαριασμό 
κάποιου παραγγελέως». Από τον ορισμό αυτόν συνάγεται ευθέως και η έννοια της «σύμβασης 
παραγγελίας». Ως τέτοια νοείται η σύμβαση, κατά την οποία ο ένας των συμβαλλομένων 
(παραγγελέας/εντολέας) παρέχει την «σχετική εντολή», ο δε άλλος (παραγγελιοδόχος) αναλαμβάνει επ’ 
ονόματί του, αλλά για λογαριασμό του παραγγελέα, την διενέργεια εμπορικών πράξεων επί προμηθεία 
(αμοιβή). Η σύμβαση της παραγγελίας είναι αμφοτεροβαρής και συνιστά πράξη εξ αντικειμένου εμπορική, η 
δε προμήθεια αποτελεί συστατικό στοιχείο αυτής. 
 
Η οικονομική οντότητα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενεργεί και συναλλάσσεται με την ιδιότητα του 
παραγγελιοδόχου, έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ. 
Συγκεκριμένα, εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 7 του ν. 4308/2014, που αναφέρονται τόσο 
στην ένταξή της στο κατάλληλο λογιστικό σύστημα (απλογραφικό ή διπλογραφικό), όσο και στην 
ενημέρωση, τήρηση και διαφύλαξη των προβλεπομένων λογιστικών αρχείων (λογιστικά βιβλία). 
 
Ακολούθως, η οικονομική οντότητα που πωλεί εμπορεύματα τρίτου για λογαριασμό του, έχει υποχρέωση 
να τα παρακολουθεί, κατ’ είδος και ποσότητα, διακεκριμένα ανά αποθηκευτικό χώρο. Στην παράγραφο 
4.5.1 της ΠΟΛ.1003/31-12-2014, η οποία ενσωματώθηκε στην Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ για την 
εφαρμογή του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), αναφέρεται ότι η ως άνω παρακολούθηση των αποθεμάτων τρίτων 
δύναται να γίνεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και να προκύπτει από οποιοδήποτε τηρούμενο 
αρχείο, χωρίς να απαιτείται η φυσική καταμέτρησή τους. Υπό την έννοια αυτή, η οντότητα/παραγγελιοδόχος 
οφείλει να τεκμηριώνει τα αποθέματα αυτής της κατηγορίας που βρίσκονται στην κατοχή της, «τηρώντας με 
τάξη και πληρότητα το σύνολο των λαμβανόμενων και εκδιδόμενων παραστατικών διακίνησης ή 
ενημερώνοντας επιπρόσθετα άλλα αρχεία». 
 
Περαιτέρω, βάσει της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014: «Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για 
λογαριασμό της οντότητας και εκδίδει το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό της, εκδίδει επίσης 
έγγραφο (εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τις πωλήσεις για λογαριασμό της οντότητας. Το 
έγγραφο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον εκδότη στην οντότητα 
έγκαιρα, για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης.». Η διάταξη αυτή, ορίζει την υποχρέωση του 
παραγγελιοδόχου, ως τρίτου, ο οποίος πωλεί αγαθά για λογαριασμό μίας άλλης οντότητας (έναντι αμοιβής) 
και εκδίδει ο ίδιος το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό της, να εκδίδει και ένα έγγραφο – 
παραστατικό (εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για την τεκμηρίωση των πραγματοποιηθεισών 
πωλήσεων. Η εκκαθάριση αυτή περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον 
εκδότη/παραγγελιοδόχο στην άλλη οντότητα, εγκαίρως, για την εκπλήρωση κάθε μορφής νόμιμης 
υποχρέωσης της. 
 
Στην παράγραφο 2.11 της ΠΟΛ.1003/31-12-2014, η οποία ενσωματώθηκε στην Λογιστική Οδηγία της 
ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
νόμου ως “κύκλος εργασιών” θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της 
οντότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α. Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο 
εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή 
επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν 
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εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγματοποιούνται για 
λογαριασμό τρίτου». 
 
Όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό από την οντότητα/παραγγελιοδόχο που πωλεί για λογαριασμό τρίτου, 
για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: 
- Κατά την πώληση των αγαθών, θα χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη και θα πιστώνεται με το ίδιο 
ποσό ο λογαριασμός 50.90 «Τρίτοι - λογαριασμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους». Ο 
λογαριασμός αυτός, θα αναλύεται σε προσωπικούς λογαριασμούς τρίτων (εντολέων). 
- Κατά την ημερομηνία που η οντότητα/παραγγελιοδόχος εισπράττει από τον πελάτη το ποσό της 
συναλλαγής ή μέρος αυτού, θα χρεώνεται ο λογαριασμός χρηματικών διαθεσίμων (καταθέσεων όψεως) με 
το ποσό που κατατίθεται σε αυτόν, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού του πελάτη. 
 
- Κατά την εξόφληση του τρίτου (του εντολέα, για λογαριασμό του οποίου γίνονται οι παραπάνω κινήσεις), 
από την οντότητα/παραγγελιοδόχο, με την έκδοση της εκκαθάρισης, θα χρεώνεται ο ως άνω λογαριασμός 
50.90 «Τρίτοι - λογαριασμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους» με το συνολικό ποσό που 
καταβάλλεται και θα πιστώνονται οι λογαριασμοί: 73. «Έσοδα από παροχή υπηρεσιών» (κατάλληλος 
υπολογαριασμός) με το ποσό της προμήθειας, ο αντίστοιχος υπολογαριασμός του ΦΠΑ με το ποσό που 
αναλογεί στην προμήθεια και ο λογαριασμός χρηματικών διαθεσίμων με το υπόλοιπο που απομένει. 
 
Επισημαίνεται ότι, με την Ε.2181/2020 (ΑΑΔΕ), παρέχονται αρμοδίως διευκρινίσεις, αναφορικά με τις 
παραγγελιοδοχικές πωλήσεις, με σκοπό την ερμηνεία διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), για την 
ορθή και ομοιόμορφη τήρησή τους (συμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ). 
 
Τέλος, οι Γνωμοδοτήσεις ΣΛΟΤ 1754/2018 & ΣΛΟΤ 2671/2020, αναφέρονται σε αγροτικούς 
συνεταιρισμούς, οι οποίοι διέπονται από ειδικές διατάξεις νόμων. 
 
Για τις φορολογικές επιδράσεις του θέματος αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
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