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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Με την Υπουργική Απόφαση Γ3α β/Γ.Π.οικ.49291/ 

2019 - ΦΕΚ 2809/Β/4-7-2019 «Σύστημα διοικητικής 

και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου, επιχορήγησης 

και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυ-

χικής υγείας.» καταργείται η Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/ 

16-4-2010 - ΦΕΚ 453/Β/16-4-2010 «Σύστημα διοι-

κητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και 

παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής 

υγείας» με βάση την οποία λειτουργούσαν αλλά και 

ελέγχονταν οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας (στη συνέ-

χεια Μ.Ψ.Υ.) μέχρι την 31/12/2019. Οι νέες διατάξεις 

επιφέρουν περιορισμένες αλλαγές σε σχέση με τις 

προηγούμενες διατάξεις και ισχύουν από 1/1/2020. 

Συνεπώς η λειτουργία των Μ.Ψ.Υ. αλλά και ο έλεγ-

χος των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 

2020 θα πρέπει να γίνουν με τη νέα Υ.Α. 

 

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των ορκωτών ελε-

γκτών λογιστών, ξεκίνησε με την, με αριθμό 

Α4β/Γ.Π.οικ.19569/2017, Απόφαση του Υπουρ-

γού Υγείας (ΦΕΚ Β' 1033/27-3-2017), με την οποία 

ο έλεγχος επί της οικονομικής διαχείρισης των μο-

νάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν, ως Ν.Π.Ι.Δ, 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του άρθρου 11 του 

ν. 2716/1999 (Α’ 96) αποφασίστηκε να διενεργείται 

από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές. 

 

Στη συνέχεια εκδόθηκε η, με αριθμό 

Α4β/Γ.Π.οικ.32477, Απόφαση του Υπουργού Υγείας 

(ΦΕΚ 1811Β’ 25/5/2017), με την οποία αποφασί-

στηκε η «Δοκιμαστική εφαρμογή του ελέγχου της 

οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγεί-

ας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του 

άρ.11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96Α΄) από ορκωτούς 

ελεγκτές λογιστές [άρθρο 4Αν. 2716/1999, όπως 

προστέθηκε με το ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α΄)]».  

 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του  

Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α 105/14.6.2018) προστέθηκε η 

παράγραφος 5 στο άρθρο 4 α του ν. 2716/1999 

(ΦΕΚ 96/Α/1999) που έχει ως εξής: 

 

«Ο έλεγχος των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων 

των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας, διενεργείται από ορκωτούς λογι-

στές. Η επιλεξιμότητα των δαπανών των ανωτέρω 

φορέων για τα έτη 2013 έως και 2018 ελέγχεται, 

σύμφωνα με την υπ' αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/ 

30.3.2010 (Β' 453) υπουργική απόφαση, όπως κάθε 

φορά τροποποιείται και ισχύει.». 

 

Με βάση το δεύτερο εδάφιο της παραπάνω διάτα-

ξης, δεν ελήφθησαν υπόψη, στον έλεγχο εκείνων 

των χρήσεων, τα αποτελέσματα του συστήματος 

κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως 

προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 4α του νόμου 

ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999 όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 13 Ν.4272/2014,ΦΕΚ Α 145/11.7.2014.  

 

Οι διατάξεις που επέβαλαν ανώτατο όριο επιχορή-

γησης, σχετιζόμενο με το τεκμαρτό κόστος των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών, περιλαμβάνονταν στο αρχι-

κό άρθρο 4α και είχε ξεκινήσει η εφαρμογή τους με 

τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος που 

όμως δεν είχε την αναγκαία υποστήριξη και εγκατα-

λείφθηκε. Η πρόθεση επαναφοράς του από 

1/1/2019 δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και συ-

νεπώς η εκτέλεση από τους ορκωτούς ελεγκτές λο-

γιστές της τελευταίας διαδικασίας της περίπτωσης Β 

του παραρτήματος της Υ.Α. Αριθμ. Α4β/Γ.Π. οικ. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

(Επισημάνσεις και σχόλια επί των αλλαγών - 

παράθεση των νέων με τις παλαιές διατάξεις) 

 
του Μιχάλη Τσιάβου 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Μέλους της ΣΟΛ α.ε. 
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32477/2017 δεν είναι δυνατή. Η διαδικασία αυτή 

είναι η εξής: «Ειδικότερα τα έσοδα από επιχορηγή-

σεις θα ελέγχονται βάσει της άδειας λειτουργίας της 

μονάδας ψυχικής υγείας και σε σχέση με το κόστος 

ανά ωφελούμενο και τον τύπο της μονάδας ψυχικής 

υγείας, δεδομένου ότι τα εν λόγω έσοδα είναι ανάλο-

γα είτε του αριθμού και της διάρκειας παραμονής 

των ασθενών στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκα-

τάστασης στεγαστικού τύπου (οικοτροφεία, ξενώνες, 

προστατευμένα διαμερίσματα), είτε του αριθμού των 

επισκέψεων ανά ασθενή στις μονάδες ψυχικής υγεί-

ας (Κέντρα Ημέρας και Κινητές μονάδες Ψυχικής 

Υγείας). 

Νομοθετικά, η περίπτωση να μην καταστεί δυνατή η 

επαναλειτουργία του συστήματος κοστολόγησης 

από 1/1/2019 είχε ήδη καλυφθεί με την παρ. 1 του 

άρθρου 8 του Ν.4542/2018 (ΦΕΚ Α 105/14.6.2018) 

με την οποία προστέθηκε στο άρθρο 9 του νόμου 

2716/1999, νέο εδάφιο όπου αναφέρεται ότι: «Σε 

περιπτώσεις μη δυνατότητας καταχώρισης των στοι-

χείων που οφείλουν οι μονάδες ψυχικής υγείας να 

τηρούν ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συ-

στήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής 

Υγείας, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ως 

άνω συστήματος, η επιλεξιμότητα των δαπανών για 

τα σχετικά χρονικά διαστήματα ελέγχεται σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30.3.2010 (Β΄ 

453) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά τροπο-

ποιείται και ισχύει.» Επειδή προφανώς η πρόθεση 

ήταν να αντικατασταθεί η Υ.Α. 39321/30.3.2010. στο 

παραπάνω εδάφιο έγινε νέα αλλαγή με την παρ. 3 

του άρθρου 144 του Ν. 4600/2019 με ισχύ την 

9/3/2019. Οι διορθώσεις και διαγραφές έχουν ως 

εξής: «Σε περιπτώσεις μη δυνατότητας καταχώρισης 

των στοιχείων που οφείλουν οι μονάδες ψυχικής 

υγείας να τηρούν ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφο-

ριακού συστήματος παρακολούθησης μονάδων 

ψυχικής υγείας, καθώς και σε περιπτώσεις μη 

δυνατότητας εξαγωγής αξιόπιστων αναφορών 

λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας ή δυσλει-

τουργίας του ανωτέρω συστήματος, η επιλεξιμότη-

τα των δαπανών για τα σχετικά χρονικά διαστήματα 

ελέγχεται, σύμφωνα με την Υ5α,β/Γ.Π. οικ. 

39321/30.3.2010 απόφαση της Υφυπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 453).  

Με την διατύπωση αυτή θα μπορούσε κανείς να 

υποθέσει ότι μέχρι να εφαρμοστεί το πληροφοριακό 

σύστημα, καμία από τις διατάξεις της νέας Κ.Υ.Α. 

που διαφοροποιείται στο θέμα επιλεξιμότητας δα-

πανών δεν ισχύει και ισχύουν οι διαφορετικές διατά-

ξεις της καταργηθείσας Υ.Α. Βέβαια η πρόθεση του 

νομοθέτη προφανώς δεν ήταν αυτή, αλλά ο έλεγχος 

να γίνει με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες, χωρίς την 

σύγκρισή τους με οποιοδήποτε πρότυπο η τεκμαρτό 

κόστος. 

ΙΙ.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-

ΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ-

ΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ3Α Β/Γ.Π.ΟΙΚ. 49291/2019 - ΦΕΚ 

2809/Β/4-7-2019 

 

Με τις νέες διατάξεις που αφορούν πλέον μόνο Μο-

νάδες Ψυχικής Υγείας (στη συνέχεια Μ.Ψ.Υ) «που 

ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και που επιχορηγούνται 

εν όλω ή εν μέρει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης», επήλθαν και οι παρακάτω αλλαγές που πρέπει 

να λάβουν υπόψη οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές αλ-

λά και οι διοικήσεις των μονάδων ψυχικής υγείας. 

 

Δεν αναλύονται οι νέες διατάξεις που θα ισχύσουν 

όταν θα επαναλειτουργήσει το πληροφοριακό σύ-

στημα κοστολόγησης. 

 
Οι νέες διατάξεις επισημαίνονται με υπογράμμιση 
και έντονη γραφή 
 

Άρθρο 2 

 

Δαπάνες μονάδων ψυχικής υγείας που κρίνονται 

επιλέξιμες για επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋ-

πολογισμό του Υπουργείου Υγείας 

 
…. 
 
2-1-β. Δαπάνες κάλυψης αποκλειστικής νοση-

λεύτριας: 

 

Ι. σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να κα-

λυφθούν από τα έσοδα του ενοίκου σε όλες τις 

απαιτούμενες βάρδιες 

ΙΙ. στην περίπτωση που ο ένοικος δεν έχει πό-

ρους 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Οι προϋποθέσεις κάλυψης δαπάνης 

αποκλειστικής νοσηλεύτριας δεν αναφέρονταν 

στην προηγούμενη απόφαση. 
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2-1-η. Οι εύλογες δαπάνες για τη μίσθωση χώρων 

που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των μονά-

δων ψυχικής υγείας, καθώς και οι δαπάνες κοινο-

χρήστων. Οι ορκωτοί ελεγκτές στην έκθεση τους, 

ελέγχουν ότι το μίσθωμα ανταποκρίνεται στις 

τρέχουσες κάθε φορά τιμές της τοπικής αγοράς, 

καθώς επίσης και τη διαδρομή εκμίσθωσης. Οι 

δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες σε περί-

πτωση που το ακίνητο ανήκει σε μέλος της διοί-

κησης του φορέα ψυχικής υγείας ή σε πρόσωπο 

με συγγένεια 1ου και 2ου βαθμού με μέλος της 

διοίκησης του φορέα ή μεσολαβεί καθεστώς 

υπεκμίσθωσης. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Το υπογραμμισμένο και με έντονη 

γραφή κείμενο αφορά νέα διάταξη με την οποία:  

 

α) Αποκλείεται η επιχορήγηση δαπάνης ενοικί-

ου αν ο εκμισθωτής είναι μέλος της διοίκησης 

του φορέα ή συγγενής του έως και 2ου βαθμού ή 

μεσολαβεί κατάσταση υπομίσθωσης (Η διάταξη 

αφαιρέθηκε με την Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.19216 29 

Μαρτίου 2021 Απόφαση της Υφυπουργού Υγεί-

ας -ΦΕΚ Α 1225 και πιθανότατα εξ αρχής. Πρέπει 

να δοθούν διευκρινήσεις από τη Διεύθυνση Ψυ-

χικής Υγείας εάν η διάταξη καταργείται από την 

αρχή ή ισχύει μέχρι την κατάργησή της. Εάν 

υπάρξει αμφιβολία για την ισχύ της, τότε οι ορ-

κωτοί ελεγκτές λογιστές θα πρέπει να λάβουν 

έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση ότι για 

τις μισθώσεις δεν συντρέχουν οι λόγοι που 

αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1-η. 

Εάν υπάρχουν μισθώματα τέτοιας κατηγορίας 

θα πρέπει να θεωρηθούν μη επιλέξιμα με σχετι-

κή υπόμνηση ότι η διάταξη αυτή ακυρώθηκε. 

 

β) Ανατίθεται στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 

να εξετάσουν το εύλογο του μισθώματος, διαδι-

κασία που απαιτεί τη χρησιμοποίηση υπηρε-

σιών εμπειρογνώμονα (μεσίτη ή εκτιμητή) αλλά 

και πάλι η τιμή ανά τ.μ. δεν μπορεί να είναι το 

απόλυτο κριτήριο για το εάν είναι εύλογο ένα 

μίσθωμα για ένα κτίριο που πρέπει να πληροί 

και άλλες προδιαγραφές για την παροχή υπη-

ρεσιών υγείας. Ακόμα και μια απλή διερεύνηση 

των αγγελιών των προσφερόμενων προς ενοι-

κίαση ακινήτων, είναι και χρονοβόρα και μη 

αξιόπιστη αφού ακόμα και εάν το μίσθωμα είναι 

κοντά ή και κάτω από το μέσο όρο της αγοράς 

δεν αποκλείεται να έχουμε ένα εύλογο μίσθωμα 

σε ένα υπερβολικά μεγάλο, για τις πραγματικές 

ανάγκες της μονάδας, κτίριο. Η προσωπική μου 

περίπτωση για σύγκριση των ζητούμενων μι-

σθωμάτων, σε επαρχιακή πόλη με πανεπιστη-

μιακές σχολές, δεν κατέληξε σε κανένα ασφαλές 

συμπέρασμα αφού, έναντι ακινήτου 400 τ.μ. που 

χρησιμοποιεί η Μ.Ψ.Υ. η μέση επιφάνεια των 

προσφερόμενων προς ενοικίαση ακινήτων ήταν 

τα 53τ.μ. με τα περισσότερα να εκμισθώνονται 

επιπλωμένα. Εκτιμώ ότι η Διεύθυνση Ψυχικής 

Υγείας πρέπει να δώσει οδηγίες για απλοποιη-

μένες διαδικασίες αφού υπάρχει φορέας που 

διαχειρίζεται περίπου σαράντα Μ.Ψ.Υ. και έχει 

συνάψει ανάλογο αριθμό μισθώσεων. Δεν είναι 

δυνατό να προσδοκά η εποπτεύουσα αρχή από 

τον ελεγκτή μέσα στο ήδη προσυμφωνημένο 

κόστος ελέγχου να χρησιμοποιήσει πραγματο-

γνώμονα για να βεβαιώσει το εύλογο του μι-

σθώματος για τόσο μεγάλο αριθμό ακινήτων. 

Ίσως αυτή η διάταξη θα πρέπει να επανεξετα-

στεί. 

 

γ) Τέλος γίνεται ρητή αναφορά για την επιλεξι-

μότητα των δαπανών κοινοχρήστων. 

 

2-1-ι. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης κτιρίων, 

εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Γίνεται ρητή αναφορά ότι αποτελεί 

επιλέξιμη η δαπάνη επισκευής και συντήρησης 

μεταφορικών μέσων. Δεν διευκρινίζεται εάν 

αφορά μόνο ιδιόκτητα ή και μισθωμένα μεταφο-

ρικά μέσα. 

 

2-1-ιβ. Δαπάνες απόκτησης, υποστήριξης ή αντικα-

τάστασης λογισμικού, αναγκαίου για τη λειτουργία 

της μονάδας ψυχικής υγείας και για την εναρμόνι-

ση σε ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Το υπογραμμισμένο και με έντονη 

γραφή κείμενο αφορά νέα διάταξη που πιθανό-

τατα προστέθηκε για να συμπεριλάβει και τις 

πρόσθετες δαπάνες για απόκτηση λογισμικού 

τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήμα-

τος που πλέον είναι υποχρεωτικό από την 

1/1/2020. 

 

2-1-ιζ. Δαπάνες για την νομική υποστήριξη των 

ενοίκων καθώς και δαπάνες για την τυχόν ανα-

γκαία θέση ενοίκου σε καθεστώς δικαστικής συ-

μπαράστασης. 

ΣΧΟΛΙΟ: Νέα διάταξη με την οποία αναγνωρί-

ζονται ως επιλέξιμες ορισμένες νομικές δαπάνες 

που γίνονται για το συμφέρον των «ενοίκων». Η 

διάταξη είναι ιδιαίτερα γενική και ενδεχομένως 
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να πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις από τη Δι-

εύθυνση Ψυχικής Υγείας για το είδος της νομι-

κής υποστήριξης. Θα μπορούσε να είναι και νο-

μική υποστήριξη σε ποινικές υποθέσεις; 

 

2-1-ιη. Δαπάνες για αμοιβές επαγγελματιών 

προς το σκοπό συμμόρφωσης και για την εναρ-

μόνιση σε ειδικές διατάξεις της κείμενης νομο-

θεσίας 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Η παράγραφος προστέθηκε προφανώς 

για να συμπεριλάβει κυρίως τις πρόσθετες δα-

πάνες λογιστικής παρακολούθησης από την 

υποχρεωτική εφαρμογή του διπλογραφικού.  

 

2-2.Για τη διαφανή λειτουργία οικονομικής διαχείρι-

σης των μονάδων ψυχικής υγείας, την εξασφάλιση 

επαρκούς διαδρομής ελέγχου από τα θεσμοθετημέ-

να ελεγκτικά όργανα, οι φορείς που έχουν την επι-

στημονική και διοικητική ευθύνη λειτουργίας των μο-

νάδων ψυχικής υγείας και λειτουργούν ως νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα και χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας υποχρεού-

νται να τηρούν συγκεκριμένα αρχεία, αναλυτικά, 

ευανάγνωστα και εύκολα προσβάσιμα. Τα αρχεία 

αυτά είναι: 

 

2-2-α. Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ενημέ-

ρωσης των βιβλίων τους, που θα υποστηρίζει 

την αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση κάθε 

επιχορηγούμενης Μ.Ψ.Υ. (τήρηση βιβλίων Γ κα-

τηγορίας). Παράλληλα στο λογαριασμού 64, κα-

ταχωρούνται όλα τα κατ' είδος οργανικά έξοδα 

που δεν καταχωρούνται σε οποιαδήποτε άλλο 

λογαριασμό της ομάδας 6. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Η εφαρμογή διπλογραφικού λογιστι-

κού συστήματος καθίσταται από 1/1/2020 υπο-

χρεωτική για τους φορείς που λειτουργούν μο-

νάδες ψυχικής υγείας. Η υποχρέωση αυτή αφο-

ρά όλον τον φορέα ακόμα και εάν έχει και άλλες 

δραστηριότητες μη επιχορηγούμενες. Επιση-

μαίνουμε εδώ ότι και πριν την 1/1/2020, φορείς 

που διαχειρίζονταν Μ.Ψ.Υ. τηρούσαν προαιρετι-

κά διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για να 

διευκολυνθούν στη λογιστική παρακολούθηση 

των μονάδων αυτών, χωρίς όμως αυτά να είναι 

τα επίσημα φορολογικά τους βιβλία αφού συνή-

θως δηλώνουν μη υπόχρεοι. Οι Ορκωτοί Ελε-

γκτές Λογιστές θα πρέπει να ελέγξουν την κατη-

γορία βιβλίων από την προσωποποιημένη 

πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. 

 

2-2-δ. Αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του εξοπλι-

σμού κάθε μονάδας ψυχικής υγείας. Τα πάγια πε-

ριουσιακά στοιχεία (λογιστική καρτέλα παγίων) 

καθώς και τα είδη εξοπλισμού που συνιστούν τη 

συνολική περιουσία του φορέα, θα πρέπει να 

παρακολουθούνται σε ενιαίο αρχείο. Απογραφή 

περιουσίας κάθε μονάδας ψυχικής υγείας θα 

πραγματοποιείται τον Ιανουαρίου κάθε έτους, 

όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση 

876/2000, (αρθ. 18, παρ. 3). Τα απογραφικά φύλ-

λα θα φέρουν τις υπογραφές από τους διενερ-

γήσαντες την απογραφή, οι οποίοι ορίζονται με 

απόφαση της Διοίκησης του φορέα και θα τυγ-

χάνουν της έγκρισης αυτού. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Το υπογραμμισμένο και με έντονη 

γραφή κείμενο υπενθυμίζει διάταξη της Υ.Α. 

876/2000 όπου στο άρθρο 18 στην παρ. 3 ανα-

φέρει: «Τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους γίνεται 

απογραφή της περιουσίας της Μονάδας Ψυχο-

κοινωνικής Αποκατάστασης η οποία κατατίθεται 

στον φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα Ψυχο-

κοινωνικής Αποκατάστασης και στον οποίο 

ανήκει το σύνολο της περιουσίας αυτής. Κάθε 

αντικείμενο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

επειδή τέθηκε εκτός λειτουργίας ή αποφασίστη-

κε η αντικατάστασή του παραδίδεται στον φορέα 

που ανήκει η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκα-

τάστασης προς αχρήστευσή του.» Η Υ.Α. 

876/2000 αναφέρονταν σε Μονάδες Ψυχοκοινω-

νικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) 

και σε Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερι-

σμάτων που έχουν σημαντικής αξίας «ξενοδο-

χειακό εξοπλισμό». Η νέα διατύπωση δείχνει να 

αφορά πλέον κάθε Μ.Ψ.Υ. Στην τελευταία παρά-

γραφο αναφέρονται διαδικασίες ορισμού της 

επιτροπής και για τις απαιτούμενες υπογραφές 

στα απογραφικά φύλλα. Κατά συνέπεια ο ορκω-

τός ελεγκτής λογιστής πρέπει να ζητήσει τα 

απογραφικά φύλλα, την απόφαση το Διοικητι-

κού Συμβουλίου για την σύσταση της επιτροπής 

και επίσης να εξετάσει εάν οι κατ’ έτος αξίες 

κτήσεως που αναφέρονται στην απογραφή ταυ-

τίζονται με το ποσά του κωδικού του απολογι-

σμού 121.01 «Δαπάνες για απόκτηση πάγιου 

εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)». Τέλος, η αναφορά 

για ενιαίο αρχείο των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων του φορέα χρειάζεται διευκρινήσεις 

αφού ο φορέας δεν αποκλείεται να έχει και άλ-

http://www.solae.gr/
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λες μη επιχορηγούμενες δραστηριότητες και να 

έχει αποκτήσει, για τη λειτουργεία τους, πάγια 

στοιχεία χωρίς αυτά να έχουν επιχορηγηθεί.  

 

2-2-στ. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που 

υποβάλλονται στον ΕΦΚΑ καθώς και τις αντίστοιχες 

καταστάσεις που τηρούνται για άλλα ασφαλιστικά 

ταμεία. Η λογιστική παρακολούθηση των κρατή-

σεων, υπέρ ασφαλιστικών φορέων, του Δημοσί-

ου και λοιπών τρίτων όπως και των αντίστοιχων 

αποδόσεων τους θα γίνεται σε διακριτούς λογα-

ριασμούς ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας ώστε να 

επιτυγχάνεται η άμεση συμφωνία σε επίπεδο 

Μονάδας και σύμφωνα με το ΕΓΛΣ. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Το υπογραμμισμένο και με έντονη 

γραφή κείμενο αφορά νέα διάταξη με την οποία, 

αναφέρεται μια ειδικότερη περίπτωση λογιστι-

κής παρακολούθησης των λογαριασμών των 

ασφαλιστικών κρατήσεων, στα πλαίσια της αυ-

τόνομης λογιστικής παρακολούθησης κάθε μο-

νάδας ξεχωριστά. Η διάταξη αυτή προφανώς 

προστέθηκε από την μελέτη των εκθέσεων των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Όμως η εφαρμο-

γή της δεν είναι πάντα απλή όταν υπάρχουν, 

εκτός από τους αποκλειστικά απασχολούμε-

νους σε μια μονάδα, και απασχολούμενοι μερι-

κώς σε περισσότερες από μια Μ.Ψ.Υ. ή και επι-

μεριζόμενες δαπάνες όπως είναι, για παράδειγ-

μα, οι αμοιβές των εργαζομένων στο κεντρικό 

λογιστήριο της μονάδας. Πάντως, εάν στο τέλος 

της χρήσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών δεν 

αναλύονται κατά Μ.Ψ.Υ., είναι προφανές ότι δεν 

αναγράφεται στον απολογισμό το σωστό ποσό 

ανεξόφλητων δαπανών στο τέλος του έτους που 

διαμορφώνει και την συμφωνία των ταμιακών 

διαθεσίμων με βάση τη συνάρτηση: 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  

ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

(-)  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ  

(+)  ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  

(-)  ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  

(+)  ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ  

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  

(=)  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ  

 

2-8. Σε περίπτωση που οι ετήσιες απολογιστικές 

δαπάνες της Μονάδας εμφανίζουν σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος 10% ή μεγαλύτερη αύξηση, 

η οποία δεν έχει εγκριθεί με σχετική απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, κινείται διαδικασία δευτε-

ροβάθμιου ή τριτοβάθμιου ελέγχου σύμφωνα με 

το άρθρο 5 της παρούσας. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Πρόκειται για νέα διάταξη που ίσως 

δεν φαίνεται να είναι απολύτως συμβατή για την 

περίοδο που θα εφαρμοστεί η κοστολόγηση. Οι 

ορκωτοί λογιστές εκτιμώ ότι θα πρέπει να κά-

νουν σχετική αναφορά συγκρίνοντας όμως μόνο 

τις επιλέξιμες δαπάνες των δύο χρήσεων και όχι 

τις εμφανιζόμενες στους απολογισμούς. Για να 

μη δημιουργείται σύγχυση θα κατά τη γνώμη 

μου να παρατίθενται και οι δύο συγκρίσεις, αλλά 

ως συμπέρασμα θα αναφέρεται η σύγκριση των 

επιλέξιμων δαπανών. Θα πρέπει να παρατίθεται 

η μεταβολή ακόμα και εάν είναι οφθαλμοφανές 

ότι δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής της διάτα-

ξης. 

 

Άρθρο 3 

Κατάθεση προϋπολογιστικών στοιχείων φορέων 

 

4.Για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού 

κάθε μονάδας ψυχικής υγείας λαμβάνεται υπόψη το 

ύψος των απολογισμών των αμέσως προηγούμενων 

ετών λειτουργίας της μονάδας. Σε κάθε περίπτωση: 

 

β. Στην κατηγορία «αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 

συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του επιστημονικά 

υπευθύνου της Μονάδας, αφού δεν επιτρέπεται η 

απασχόληση επιστημονικά υπευθύνου παρά μόνον 

με τη μορφή της εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Η 

μηνιαία μικτή αμοιβή του επιστημονικά υπεύθυ-

νου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

ενιαίου μισθολογίου και δεν μπορεί να υπερβαί-

νει την μηνιαία μεικτή αμοιβή του Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης μιας Δημόσιας Υπηρεσίας με αντί-

στοιχα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την ανω-

τέρω 13 σχετική απόφαση. Σε περίπτωση μερικής 

απασχόλησης η αμοιβή του επιστημονικά υπευθύ-

νου προσαρμόζεται ανάλογα του χρόνου απασχό-

λησης του. Κάθε επιστημονικά υπεύθυνος δεν επι-

τρέπεται να απασχολείται σε περισσότερες από δύο 

(2) Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Στην περίπτωση αυτή 

η συνολική αμοιβή του και το τυχόν εργοδοτικό κό-

στος επιμερίζεται αναλογικά στις δύο Μονάδες και 

αποτυπώνεται στα προϋπολογιστικά και απολογιστι-

κά στοιχεία αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι 

δύο Μονάδες να βρίσκονται εντός του ίδιου Νομού ή 

της ίδιας Νήσου. 
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ΣΧΟΛΙΟ: Η αμοιβή του επιστημονικά υπευθύνου 

που, μέχρι την 31/12/2019, σε περίπτωση πλή-

ρους απασχόλησης του, δεν μπορούσε να 

υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων 

(3.000,00) ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών, 

από 1/1/2020 και μετά δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την μηνιαία μεικτή αμοιβή του Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης μιας Δημόσιας Υπηρεσίας με αντί-

στοιχα τυπικά προσόντα. Όμως η αμοιβή του 

Προϊσταμένου Διεύθυνσης μιας Δημόσιας Υπη-

ρεσίας διαμορφώνεται και από το επίδομα θέ-

σης που είναι Ευρώ 450, ενώ στην Κ.Υ.Α. 

Α4β/Γ.Π.οικ.46786/19-06-2017 αναφέρεται ότι: 

«Εγκρίνουμε την αντιστοίχιση των θέσεων ευθύ-

νης των επιστημονικά υπευθύνων των κάτωθι 

περιληφθεισών μονάδων ψυχικής υγείας, σύμ-

φωνα με τα ως άνω (3-5) σχετικά, με τη θέση του 

Προϊσταμένου Τμήματος της παραγράφου 1 του 

άρθρου 16 του ν. 4354/2016». Το επίδομα αυτό 

είναι Ευρώ 290 και εάν εξακολουθεί να ισχύει, 

τότε δεν είναι δυνατό η αμοιβή του επιστημονι-

κά υπευθύνου να εξισωθεί με την αμοιβή του 

Προϊσταμένου Διεύθυνσης μιας Δημόσιας Υπη-

ρεσίας αφού πάντα θα υπολείπεται κατά Ευρώ 

160, όση και η διαφορά των επιδομάτων θέσεως 

ευθύνης. Γενικότερα ασάφεια επικρατεί στα επι-

τρεπόμενα επιδόματα θέσης ευθύνης αφού 

εκτός από το επίδομα του επιστημονικά υπεύ-

θυνου, φαίνεται ότι κανένα άλλο επίδομα δεν 

επιτρέπεται μετά την έναρξη ισχύος της παρ. 

άρθρου. 5 του άρθρου 16 του Ν.4354/2015. Όμως 

στο παρελθόν η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας είχε 

αποστείλει στις μονάδες ψυχικής υγείας το με 

Αριθμ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π. οικ.67606 12 / 09/2016 

έγγραφο που έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αντιστοίχιση θέσεων ευ-

θύνης προσωπικού Ν.Π.Ι.Δ. σε εφαρμογή της 

παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.4354/2015. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 16 του Ν.4354/2015, για τους υπαλλή-

λους των Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α’ του 

ν.3429/2005, οι οποίοι κατέχουν θέση ευθύνης 

που δεν αντιστοιχεί στα οριζόμενα στην παρ. 1 

του ίδιου άρθρου (Προϊστάμενοι Διοίκησης 

κ.ο.κ.), εκδίδεται απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του 

αρμόδιου Υπουργού, με την οποία οι εκάστοτε 

θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με τον οργανισμό του 

φορέα, αντιστοιχίζονται με τις προβλεπόμενες 

από τις διατάξεις της παρ. 1 του εν λόγω άρ-

θρου.  

 

Διευκρινίζεται ότι, απουσία οργανισμού, θα ληφ-

θεί υπόψη ο εσωτερικός κανονισμός και η άδεια 

λειτουργίας του εκάστοτε φορέα. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις 

σχετικές προτάσεις σας.  

 

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία 

και διευκρίνιση.» 

 

Στο έγγραφο αυτό δεν υποδεικνύεται η μη χο-

ρήγηση επιδομάτων θέσεως ευθύνης αφού συ-

στήνεται (διευκρινίζεται) «ότι, απουσία οργανι-

σμού, θα ληφθεί υπόψη ο εσωτερικός κανονι-

σμός και η άδεια λειτουργίας του εκάστοτε φο-

ρέα» και ζητείται από τους φορείς να καταθέ-

σουν τις σχετικές προτάσεις τους.  

 

Όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιστοιχιστεί 

μια θέση όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 του 

ν.4354/2015 με τη θέση που αναφέρεται στον 

οργανισμό ή τους εσωτερικούς κανονισμούς 

των μονάδων ψυχικής υγείας ή στις άδειες λει-

τουργείας. Ειδικά στις άδειες λειτουργείας ανα-

φέρεται η ειδικότητα και όχι η θέση. 

 

Υπενθυμίζουμε και προγενέστερο του 

ν.4354/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ψυχικής 

Υγείας με Αριθμ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π./62115 

4/07/2012 «Διευκρινήσεις σχετικά με το διαχειρι-

στικό πλαίσιο εποπτευόμενων ΝΠΙΔ που ανα-

πτύσσουν μονάδες Ψυχικής Υγείας», στο οποίο 

αναφέρονταν περιορισμοί στην επιλεξιμότητα 

των επιδομάτων θέσεως ευθύνης.  

 

Ορισμένες ενδεικτικές διατυπώσεις του παρα-

πάνω εγγράφου έχουν ως εξής: 

 

«…6. Για τον Επιστημονικά Υπεύθυνο προ-

βλέπεται και θεωρείται επιλέξιμο το επίδομα θέ-

σης ευθύνης. 

 

7. Οι φορείς που λειτουργούν τέσσερις (4) και 

περισσότερες μονάδες, έχουν την δυνατότητα σε 

έναν από τους διοικητικούς υπαλλήλους που 

απασχολούν, να του αναθέσουν καθήκοντα 

διοικητικά υπευθύνου. Για τον εν λόγω υπάλλη-

λο το επίδομα θέσης - ευθύνης θα θεωρείται επι-

λέξιμο. 
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8.Το επίδομα θέσεως προϊσταμένου (15%) για 

την ειδικότητα του νοσηλευτή δεν είναι επιλέξι-

μο. 

 

9.Το νοσοκομειακό επίδομα (20%) για όλες τις 

ειδικότητες εργαζομένων πλην των νοσηλευτών 

δεν είναι επιλέξιμο…» 

 

δ. Σε ότι αφορά τις δαπάνες των "αμοιβών και εξό-

δων τρίτων" αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 

ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ 

ετησίως, πλέον των τυχόν επιβαρύνσεων και του 

τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε Μονάδα Ψυ-

χικής Υγείας. 

 

Από το ανωτέρω όριο εξαιρούνται: 

 

α) οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τα 

Κέντρα Ημέρας, σε περίπτωση άγονης προκή-

ρυξης για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα 

με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης Μονάδων 

που εξυπηρετούν δυσπρόσιτες περιοχές ή/και οι 

ανάγκες στελέχωσης με συγκεκριμένες ειδικότη-

τες. 

 

β) οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που αναπτύσ-

σουν συμπληρωματικές δράσεις ή προγράμματα 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

 

Ειδικά για τα μέλη του Δ.Σ. του φορέα, τους νόμι-

μους εκπροσώπους και τους διαχειριστές, κα-

θώς και τους συζύγους και τους συγγενείς α' και 

β' βαθμού αυτών, οι οποίοι προσφέρουν υπηρε-

σίες στο φορέα ως εξωτερικοί συνεργάτες, η μη-

νιαία αμοιβή τους δεν δύναται να υπερβαίνει την 

μηνιαία μεικτή αμοιβή του Προϊσταμένου Διεύ-

θυνσης μιας Δημόσιας Υπηρεσίας με αντίστοιχα 

τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την ανωτέρω 13 

σχετική απόφαση. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Το υπογραμμισμένο και με έντονη 

γραφή κείμενο αφορά νέα διάταξη με την οποία 

θεσπίζονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις από το 

ανώτατο όριο των Ευρώ 45.000 για τις αμοιβές 

και έξοδα τρίτων Οι εξαιρέσεις αφορούν ειδικές 

περιπτώσεις των Κινητών Μονάδων και των 

Κέντρων Ημέρας καθώς και Μονάδες Ψυχικής 

Υγείας που αναπτύσσουν συμπληρωματικές 

δράσεις ή προγράμματα που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της απόφασης αυτής. 

 

Ειδικά για τα μέλη του Δ.Σ. του φορέα, τους νό-

μιμους εκπροσώπους και τους διαχειριστές, κα-

θώς και τους συζύγους και τους συγγενείς α' και 

β' βαθμού αυτών, οι οποίοι προσφέρουν υπη-

ρεσίες στο φορέα ως εξωτερικοί συνεργάτες, η 

μηνιαία αμοιβή τους δεν δύναται να υπερβαίνει 

την μηνιαία μεικτή αμοιβή του Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης μιας Δημόσιας Υπηρεσίας με αντί-

στοιχα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το Ενιαίο 

μισθολόγιο. Η μεικτή αμοιβή του Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης διαφοροποιείται από των υπαλλή-

λων με τα ίδια προσόντα και ίδια προϋπηρεσία 

μόνο από το επίδομα θέσης ευθύνης που ανέρ-

χεται σε ποσό Ευρώ 450. Όμως όπως αναφέρα-

με ήδη φαίνεται ότι μόνο ο επιστημονικά υπεύ-

θυνος δικαιούται επίδομα θέσης και αυτό είναι 

ποσό Ευρώ 290 τον μήνα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

Συμπληρωματικές δράσεις και χρηματοδότηση των 

μονάδων ψυχικής υγείας 

 

Άρθρο 7 

 

ιε) Ανάπτυξη προγραμμάτων για την παροχή 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατ' οίκον και πα-

ρέμβασης στη κρίση. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Πρόκειται για νέα επιτρεπόμενη συ-

μπληρωματική δράση. 

 

Άρθρο 8 

Χρηματοδότηση των μονάδων ψυχικής υγείας 

 

Το Υπουργείο Υγείας καταβάλλει το σύνολο των 

εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών κάθε Μονάδας 

Ψυχικής Υγείας, με τμηματικές καταβολές κατά τη 

διάρκεια κάθε διαχειριστικού έτους. Η τελευταία κα-

ταβολή αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού, σε πε-

ρίπτωση που απαιτείται, καταβάλλεται από το 

Υπουργείο Υγείας μετά τον έλεγχο των ετήσιων 

απολογιστικών στοιχείων και την πιστοποίηση 

των εγκεκριμένων δαπανών από ορκωτούς ελε-

γκτές. Για την παρακολούθηση και εποπτεία του 

φυσικού αντικειμένου που επιτελείται από τις 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας εφαρμόζεται σε μη-

νιαία βάση η καταγραφή και κοστολόγηση των 

υπηρεσιών (μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο 

και τύπο μονάδας), βάσει των ισχυουσών 

υπουργικών αποφάσεων οργάνωσης και λει-

τουργίας των Μ.Ψ.Α. και εγκυκλίων εφαρμογής 

με τεχνικές οδηγίες προσαρμογής καταχώρισης 

στο λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα. Από τη 

Δ/νση Ψυχικής Υγείας ασκείται σε μηνιαία βάση 

ή σε συγκεκριμένους και καθορισμένους μήνες 

αναφοράς πρωτοβάθμιος έλεγχος και γνωστο-

ποιούνται τα αποτελέσματα επί συνόλω θερα-
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πευτικού έργου και του σχετικού κόστους. Το 

μηνιαίο θεραπευτικό έργο αποτέλεσμα αναγόμε-

νο σε κόστος αποτελεί τη βάση καθορισμού του 

εύρους της μηνιαίας χρηματοδότησης των Μο-

νάδων στις εγκρίσεις σκοπιμότητας κατά τη 

διάρκεια του έτους από τη Δ/νση Ψυχικής Υγεί-

ας. 

 

Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών για κάθε μο-

νάδα ψυχικής υγείας συνιστούν προϋπόθεση 

του κύρους της έγκρισης των ετήσιων απολογι-

στικών στοιχείων βάσει των οποίων πραγματο-

ποιείται η τελική εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις 

όπου, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προ-

κύπτει ότι τα συνολικά ετήσια έσοδα της μονά-

δας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της 

παρούσας υπερβαίνουν τις ετήσιες απο-

λογιστικές δαπάνες της, η εποπτεύουσα αρχή 

δύναται είτε να συμψηφίζει την προκύπτουσα 

διαφορά με τις αμέσως επόμενες επιχορηγήσεις 

της μονάδας, είτε να εγκρίνει τη διάθεση της 

προκύπτουσας διαφοράς για πρόσθετες δράσεις 

της μονάδας. Στις περιπτώσεις όπου τα ανωτέ-

ρω έσοδα της μονάδας υπολείπονται των ετή-

σιων απολογιστικών δαπανών της, η προκύ-

πτουσα διαφορά καλύπτεται με την/τις επόμε-

νη/νες επιχορήγηση/σεις της μονάδας ψυχικής 

υγείας από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Υγείας. 

 

Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ 

των ετήσιων επιλέξιμων απολογιστικών δαπα-

νών της μονάδας και του ποσού που προκύπτει 

από την κοστολόγηση των υπηρεσιών της σε 

ετήσια βάση, η έγκριση των ετήσιων απολογι-

στικών στοιχείων της μονάδας γίνεται λαμβάνο-

ντας υπόψη το μικρότερο εκ των δύο ποσών. 

 

Σε περίπτωση που οι ετήσιες επιλέξιμες απολο-

γιστικές δαπάνες της μονάδας υπερβαίνουν το 

ποσό που προκύπτει από την κοστολόγηση των 

υπηρεσιών της σε ετήσια βάση, ο φορέας οφεί-

λει να προβεί άμεσα σε ισοσκελισμό της σχετι-

κής διαφοράς, ο οποίος αποτυπώνεται στο 

έντυπο του απολογισμού του 2ου τριμήνου του 

επόμενου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρ-

μόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 131 της 

ανωτέρω σχετικής (9) απόφασης, εκτός αν το 

οικείο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο 

εγκρίνει, κατόπιν αιτιολόγησης, την κάλυψη της 

σχετικής διαφοράς από τον τακτικό προϋπολο-

γισμό του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτω-

                                                      
1  Άρθρο 13 Αριθ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439 «Ανάκληση Άδειας 

Λειτουργίας μετά από Προδικασία» 

ση, αν ο φορέας δεν προβεί σε ισοσκελισμό της 

διαφοράς για δεύτερο οικονομικό έτος, εφαρμό-

ζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της ανω-

τέρω σχετικής (9) απόφασης. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Το αντίστοιχο άρθρο της προηγούμε-

νης Y.A. είχε ως εξής:  

 

«Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης καταβάλλει το σύνολο των εγκεκριμένων 

και νόμιμων δαπανών κάθε Μονάδας Ψυχικής 

Υγείας, με τμηματικές καταβολές κατά τη διάρ-

κεια κάθε διαχειριστικού έτους. Η τελευταία κα-

ταβολή - αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού, 

που σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο απο-

λογισμό κάθε Μονάδας έχει δαπανηθεί κατα-

βάλλεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης μετά τον έλεγχο των ετήσιων 

απολογιστικών στοιχείων και την πιστοποίηση 

των εγκεκριμένων δαπανών. Από την συνολική 

χρηματοδότηση των εγκεκριμένων και νομίμων 

δαπανών κάθε μονάδας αφαιρούνται τα εισπρα-

χθέντα έσοδα από τις πηγές πέραν των επιχο-

ρηγήσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης.» Η σημαντική αλλαγή εδώ είναι ότι για να 

δοθεί πλέον η τελευταία δόση μετά τον έλεγχο 

των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων και την 

πιστοποίηση των εγκεκριμένων δαπανών από 

ορκωτούς ελεγκτές. Διευκρινήσεις πρέπει να 

δοθούν για την απάλειψη της διατύπωσης ότι 

από την επιχορήγηση αφαιρούνται τα εισπρα-

χθέντα έσοδα από τις πηγές πέραν των επιχο-

ρηγήσεων. Μέχρι σήμερα μια δωρεά τρίτου μεί-

ωνε το ποσό της κρατικής επιχορήγησης γεγο-

νός που αποδυνάμωνε το κίνητρο αναζήτησης 

δωρεών από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Επί-

σης μειωτικό στοιχείο των επιχορηγήσεων είναι 

και τα Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών ορ-

γανισμών» Στη σημερινή μορφή του απολογι-

σμού των Μ.Ψ.Υ. το χρηματικό υπόλοιπο μια 

μονάδας αποτελεί πάντα το υπερβάλλον ποσό 

της τακτικής επιχορήγησης της τελευταίας ημέ-

ρας του απολογισμού, αφού αφαιρεθούν οι μη 

εξοφληθείσες υποχρεώσεις, κατά την ημέρα αυ-

τή και προστεθούν οι μη επιλέξιμες δαπάνες 

που έχουν εντοπιστεί στους ελέγχους της χρή-

σεως αλλά και των προηγούμενων χρήσεων για 

τις οποίες δεν έχει ληφθεί απόφαση για την κά-

λυψή τους. Οι υπόλοιπες διατάξεις αφορούν τον 

τρόπο υπολογισμού των επιχορηγήσεων διαδι-

κασίες συμψηφισμού όχι όμως και διαδικασίες 

καταλογισμού δαπανών που καταβλήθηκαν από 

προκαταβολές επιχορηγήσεων αλλά κρίθηκαν 

μεταγενέστερα ως μη επιλέξιμες.  

http://www.solae.gr/
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ΙΙΙ.  ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ - ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  
(Με υπογράμμιση και έντονη γραφή επισημαίνονται οι σημαντικότερες νέες διατάξεις)  

 
 

Υπουργική Απόφαση Γ3α β/Γ.Π.οικ. 49291/2019 
- ΦΕΚ 2809/Β/4-7-2019 
Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, 
ελέγχου, επιχορήγησης και παρακολούθησης της 
ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας. 

Υπουργική Απόφαση 5α,β/Γ.Π.οικ. 39321/16-4-
2010 - ΦΕΚ 453/Β/16-4-2010 
Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, 
ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε 
μονάδες ψυχικής υγείας  
 

Προοίμιο 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 «Εκσυγχρονισμός 
υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α' 96/17.5.1999) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθ. 4Α. 
 
 
 
2.Το ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Β'/01062018) «Κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του 
Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για 
την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ 
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω 
του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, 
για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την 
Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων 
Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές 
διατάξεις». 
 
3.Το ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11072014), 
«Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 
Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης 
Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 
ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των 
κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που 
προορίζονται για μεταμόσχευση Ρυθμίσεις για την 
Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη 
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις», άρθρο 13. 
 
4.To v. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28062014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», άρθρο 24, παρ. ε. 
 
5.Το ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/9122013/Α'), 
«Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 
2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και 
άλλες διατάξεις» του άρθρου 27. 
 

Προοίμιο 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 "Εκσυγχρονισμός 
υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις" 
(ΦΕΚ Α' 96/17.5.1999) όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα της 
παραγράφου 10 του άρθρου 3 και της παραγράφου 
7β του άρθρου 11.  
 
2. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του 
ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/τ. Α'/18−6−2007) "Προμήθειες 
Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 
"Ρυθμίσεις για την ψυχική υγεία" του ν. 3754/09 
(ΦΕΚ 43/ τ.Α'/11−3−2009) "Ρύθμιση όρων 
απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, 
σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξει"». 
  
 
 
 
 
4. Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των 
οργανισμών των ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων 
και των Γενικών Νοσοκομείων. 
  
 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α' 
76/22.4.1992) "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας" όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 
123/24.4.2000.  
 
 
 
 
 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 16  /// www.solae.gr 

6.Το ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ. Α'/21081997), 
άρθρο 28 παρ. α. 
 
 
 
7.Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α'/2017) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 
 
 
 
 
8.Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/ Α'/23092015) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Η αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β' 2932) 
υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα 
«Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και 
καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, 
δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης 
λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό 
Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του 
άρθρου 11 του ν. 2716/1999», όπως τροποποιείται 
και ισχύει. 
 
10.Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.3899/19012017 (ΦΕΚ 
94/23012017) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος 
υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
11.Την αριθμ. Α4β/Γ.Π.οικ. 19569/1432017, (Β' 
1033) υπουργική απόφαση με θέμα «Έλεγχος της 
οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής 
υγείας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα του άρ. 11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96Α') 
από ορκωτούς λογιστές [άρθρο 4Α 2716/1999, 
όπως προστέθηκε με το ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 
145Α')]». 
 

6. Την αριθμ. 167287 (ΦΕΚ 2480/τ. Β'/18−12−2009) 
υπουργική απόφαση με θέμα "Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φωτεινής Γεννηματά".  
 
7. Την αριθμ. Α3α/οικ. 876 (ΦΕΚ Β' 661/23.5.2000) 
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υφυπουργού 
Οικονομικών με θέμα "Καθορισμός του τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, 
Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων 
Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999".  
 
8. Την αριθμ.Υ5β/οίκ.1962 (ΦΕΚ Β' 
1268/19.10.2000) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, 
δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης 
λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό 
Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα", όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ.Υ5β/Γ.Π.οίκ/126064 
(ΦΕΚ Β' 1916/23.12.2003) υπουργική απόφαση με 
θέμα "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' 
αριθμ.Υ5β/οίκ.1962/21.9.2000 (ΦΕΚ Β' 
1268/19.10.2000) Υπουργικής Απόφασης". 
  
9. Την αριθμ. Υ5β/οίκ.1662 (ΦΕΚ Β' 691/5.6.2001) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός του 
τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των 
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 
του ν. 2716/1999, καθώς και κάθε λεπτομέρειας 
εφαρμογής του ίδιου άρθρου".  
 
 
 
 
 
 
10. Την αριθμ. Γ3/οίκ.1677 (ΦΕΚ Β' 664/31.5.2001) 
υπουργική απόφαση με θέμα "Καθορισμός των 
προϋποθέσεων, του τρόπου και της διαδικασίας 
παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής 
φροντίδας ψυχικής υγείας κατ' οίκον, του άρθρου 6 
του Ν. 2716/99".  
 
11. Την αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οίκ. 35724 
(ΦΕΚ485/τ. Β'/19−4−02) υπουργική απόφαση με 
θέμα "Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του Ν. 
2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου 
και τροποποίηση της αριθμ.Υ4α/οίκ. 1320/98 κοινής 
υπουργικής απόφασης περί "Ορισμού νοσηλίου 
Νοσοκομείων".  
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12.Την αριθμ. Α4β/Γ.Π.οικ.32477/2842017, (Β' 
1811) υπουργική απόφαση με θέμα «Δοκιμαστική 
εφαρμογή του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης 
των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ. 11 του ν. 
2716/1999 (ΦΕΚ 96Α') από ορκωτούς ελεγκτές 
λογιστές [άρθρο 4Α 2716/1999, όπως προστέθηκε 
με το ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α')]»· 
 
13.Την αριθμ. Α4β/Γ.Π.οικ46786/2662017, (Β' 2175) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Αντιστοίχιση θέσεων 
ευθύνης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 
11 του ν. 2716/1999 σε εφαρμογή των διατάξεων 
του αρθ. 16 παρ. 1 και 5 του ν. 4354/2015». 
 
14.Την αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ. 33542/1542014 (ΑΔΑ: 
ΒΙΦ2ΘΜ47) υπουργική απόφαση με θέμα «Τήρηση 
Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας». 
 
15.Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 50552/2952013 (ΦΕΚ Β' 
1299/29.05.2013) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με 
αριθμ. Υ5β/ οικ 1662/2152001 (ΦΕΚ 691/Β72001) 
με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και 
της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής 
Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999 καθώς και 
κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου». 
 
16.Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 50557/2952013 (ΦΕΚ Β' 
1299/29.05.2013) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 
Υ5β/Γ.Π.οικ. 156618/25.11.2009 «Καθορισμός του 
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων 
Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/199 (ΦΕΚ Β' 
2444/14.12.2009)». 
 
17.Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 56669/1162013 
υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της 
υπουργικής απόφασης 
Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 «Καθορισμός του 
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων 
Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» (ΦΕΚ Β' 
2444/14.12.2009) όπως ισχύει, τροποποιηθείσα με 
την αριθμ. υπουργική απόφαση Υ5β/Γ.Π. οικ 
50557/29.05.13 (ΦΕΚ Β' 1299)». 
 
18.Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.06.13 κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της 
κοινής υπουργικής απόφασης 
Α3α/οικ.876/16.05.2000 «Καθορισμός του τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, 
Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων 
Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» 
(ΦΕΚ Β' 661/23.5.2000)». 

12. Την αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οίκ. 72732 (ΦΕΚ 
1105/τ.Β'/9−6− 2009) υπουργική απόφαση με θέμα 
"Τρόπος άσκησης του ελέγχου και οι σχετικές με το 
σκοπό αυτό αρμοδιότητες της Ειδικής Επιτροπής 
Διοικητικού, Οικονομικού−Διαχειριστικού Ελέγχου 
των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ) που ανήκουν 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του 
άρθρου 11 του ν. 2716/99 (άρθρο 11 παρ. 2 ν. 
3754/2009 ΦΕΚ Α 43/11−3−2009".  
 
13. Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ. 156618 (ΦΕΚ 2444/τ. 
Β'/ 14−12−2009) υπουργική απόφαση με θέμα 
"Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και 
λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του 
ν. 2716/99".  
 
14. Το υπ' αριθμό 5Υβ/Γ.Π./οικ. 34828/13.03.2009 
έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την "Εφαρμογή οδηγού 
διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στις 
μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης".  
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19.Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ. 35724 (ΦΕΚ485/τ. Β'/ 
1942002) υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός 
του κατά το άρθρο 13 του ν. 2716/1999 ειδικού 
ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση 
της αριθμ. Υ4α/οίκ. 1320/98 κοινής υπουργικής 
απόφασης περί «Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων». 
 
20.Την αριθμ. Α3α/οικ. 876 (ΦΕΚ Β' 661/23.5.2000) 
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υφυπουργού 
Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, 
Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων 
Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999». 
 
21.Την ανάγκη καθιέρωσης ενός αξιόπιστου 
Συστήματος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, 
ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε 
μονάδες ψυχικής υγείας που ανήκουν σε νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. 
 
22.Την με αριθμ. Β1α/45252/12062019 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 
 
23.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού (Α.Λ.Ε. 2310802053 του 
Φ/ΕΦ 10152010000000 του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας), αποφασίζουμε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Την ανάγκη καθιέρωσης ενός αξιόπιστου 
Συστήματος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, 
ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε 
μονάδες ψυχικής υγείας που ανήκουν σε νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου.  
 
 
 
 
16. Το γεγονός ότι από τις από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Πεδίο Εφαρμογής 
Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής του Συστήματος διοικητικής και 
οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και 
παρακολούθησης της ποιότητας και γενικές αρχές 
1.Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης 
εμπίπτουν: 
α. Ο τρόπος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης 
των μονάδων ψυχικής υγείας που σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17.5.1999) 
ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιχορηγούνται εν 
όλω ή εν μέρει από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας. 
 
 
 
β. Η παρακολούθηση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών όλων των μονάδων 
ψυχικής υγείας που προβλέπονται από το ν. 
2716/1999 και ανήκουν σε νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Πεδίο Εφαρμογής 
Άρθρο: 1 
Πεδίο εφαρμογής του Συστήματος διοικητικής και 
οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και 
παρακολούθησης της ποιότητας και γενικές αρχές  
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης 
εμπίπτουν:  
α. Ο τρόπος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης 
των μονάδων ψυχικής υγείας που σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17.5.99) 
ανήκουν είτε σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε σε νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και που 
επιχορηγούνται εν όλω ή εν μέρει από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
 
β. Η παρακολούθηση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών όλων των μονάδων 
ψυχικής υγείας που προβλέπονται από το 
ν.2716/1999 και ανήκουν είτε σε νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε 
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.  

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   19 

2.Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαρθρώνονται, 
αναπτύσσονται και λειτουργούν με βάση τις αρχές: 
της κοινοτικής ψυχιατρικής, της τομεοποίησης, της 
προτεραιότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, της 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, του 
αποϊδρυματισμού, της ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της 
εξατομικευμένης προσέγγισης, της διασφάλισης του 
συνεχούς της φροντίδας, της προσβασιμότητας, της 
διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, και του σεβασμού των 
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. 
 
3.Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρέχονται από 
Μονάδες Ψυχικής Υγείας οι οποίες συστήνονται για 
το σκοπό αυτό και λειτουργούν υπό την 
επιστημονική, διοικητική και διαχειριστική ευθύνη 
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Μη 
Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα κατά 
περίπτωση ορίζει ο νόμος. 
 
 
 
4.Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας είναι όπως ορίζονται 
στο σχετικό ένα (1) νόμο, όπως τροποποιείται και 
ισχύει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Η διοικητικοοικονομική διαχείριση των Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας, είναι αυτοτελής και αυτόνομη, 
διενεργείται στο πλαίσιο ενός ετήσιου 
προϋπολογισμού και ισχύουν οι διατάξεις που 
διέπουν τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση 
του φορέα. Σε κάθε περίπτωση η διοικητική και η 
οικονομική διαχείριση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
διέπεται από τις αρχές της "χρηστής διοίκησης", της 
νομιμότητας και της διαφάνειας στην οικονομική 
διαχείριση και της αποτελεσματικής και αποδοτικής 
αξιοποίησης των οικονομικών πόρων της χώρας. 
 

2. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαρθρώνονται, 
αναπτύσσονται και λειτουργούν με βάση τις αρχές: 
της κοινοτικής ψυχιατρικής, της τομεοποίησης, της 
προτεραιότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, της 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, του 
αποϊδρυματισμού, της ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της 
εξατομικευμένης προσέγγισης, της διασφάλισης του 
συνεχούς της φροντίδας, της προσβασιμότητας, της 
διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, και του σεβασμού των 
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.  
 
3. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρέχονται από 
Μονάδες Ψυχικής Υγείας οι οποίες συστήνονται για 
το σκοπό αυτό και λειτουργούν υπό την 
επιστημονική, διοικητική και διαχειριστική ευθύνη 
Γενικών, Ψυχιατρικών και Πανεπιστημιακών 
Νοσοκομείων, Ερευνητικών Ινστιτούτων Ψυχικής 
Υγείας, καθώς και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 
Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα 
με όσα κατά περίπτωση ορίζει ο νόμος.  
 
4. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας είναι: τα Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα 
Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία και τα Πολυδύναμα 
Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, οι Κινητές Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας, τα Ψυχιατρικά Τμήματα ενηλίκων ή 
παιδιών και εφήβων των δημόσιων Γενικών 
Νοσοκομείων, οι Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές 
Κλινικές ενηλίκων ή παιδιών και εφήβων, τα 
Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα 
Ψυχιατρικά ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία (έως 
της πλήρους κατάργησής τους), τα Πανεπιστημιακά 
Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας, οι Πανεπιστημιακές 
Μονάδες που έχουν ως αντικείμενο την ψυχική 
υγεία, τα Κέντρα εξειδικευμένης περίθαλψης, οι 
Μονάδες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής 
Υγείας κατ' οίκον, οι Μονάδες και Προγράμματα 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, τα Ειδικά Κέντρα 
Κοινωνικής (επαν)ένταξης και οι Ειδικές Μονάδες 
Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης, 
και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης 
Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.).  
 
5. Η διοικητικοοικονομική διαχείριση των Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής 
του φορέα που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους, 
είναι αυτοτελής και αυτόνομη, διενεργείται στο 
πλαίσιο ενός εγκεκριμένου από τη Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ετήσιου προϋπολογισμού 
και ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία 
και την οικονομική διαχείριση του φορέα.  
Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση και η οικονομική 
διαχείριση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας διέπεται 
από τις αρχές της "χρηστής διοίκησης", της 
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6.Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας χρηματοδοτούνται εν 
όλω ή εν μέρει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας, είτε από την πρώτη ημέρα 
λειτουργίας τους, είτε από την επομένη ημέρα της 
λήξης τυχόν συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί απόφαση του 
Υπουργού Υγείας σχετικά με την έγκριση από 
άποψη σκοπιμότητας ή την άδεια ίδρυσης ή 
λειτουργίας τους. 
  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των μονάδων 
ψυχικής υγείας. 
 
 Άρθρο 2 
Δαπάνες μονάδων ψυχικής υγείας που κρίνονται 
επιλέξιμες για επιχορήγηση από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας 
 
 
1.Οι δαπάνες των μονάδων ψυχικής υγείας που 
χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Υγείας είναι: 
 
 
α. Δαπάνες διαβίωσης (διατροφής, ένδυσης, 
υπόδησης, υγιεινής και ψυχαγωγίας) των 
εξυπηρετουμένων από τις μονάδες ψυχικής υγείας. 
 
β. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής 
περίθαλψης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας 
που λαμβάνουν υπηρεσίες από τις μονάδες ψυχικής 
υγείας, στο βαθμό που οι συγκεκριμένες δαπάνες 
δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία και ταμεία 
πρόνοιας ή στο βαθμό που ο λήπτης των 
υπηρεσιών της μονάδας ψυχικής υγείας δεν είναι 
ασφαλιστικά ή προνοιακά καλυμμένος. Η 
νοσηλευτική περίθαλψη των επωφελούμενων των 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας επιβάλλεται να 
εξυπηρετείται σε μονάδες υγείας του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, ενώ σε διαφορετική περίπτωση 
απαιτείται επαρκώς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.  
Δαπάνες κάλυψης αποκλειστικής νοσηλεύτριας: 
Ι. σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να 
καλυφθούν από τα έσοδα του ενοίκου σε όλες 
τις απαιτούμενες βάρδιες 
ΙΙ. στην περίπτωση που ο ένοικος δεν έχει 
πόρους 
 
 

νομιμότητας και της διαφάνειας στην οικονομική 
διαχείριση και της αποτελεσματικής και αποδοτικής 
αξιοποίησης των –εν ανεπαρκεία − οικονομικών 
πόρων της χώρας.  
 
6. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας χρηματοδοτούνται εν 
όλω ή εν μέρει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
είτε από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, είτε 
από την επομένη ημέρα της λήξης τυχόν 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
να έχει εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την έγκριση 
από άποψη σκοπιμότητας ή σχετικά με τη σύσταση 
ή την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας τους.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των μονάδων 
ψυχικής υγείας. 
 
Άρθρο: 2 
Δαπάνες μονάδων ψυχικής υγείας που κρίνονται 
επιλέξιμες για επιχορήγηση από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 
1. Οι δαπάνες των μονάδων ψυχικής υγείας που 
χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
είναι: 
  
α. Δαπάνες διαβίωσης (διατροφής, ένδυσης, 
υπόδησης, υγιεινής και ψυχαγωγίας) των 
εξυπηρετουμένων από τις μονάδες ψυχικής υγείας.  
 
β. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής 
περίθαλψης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας 
που λαμβάνουν υπηρεσίες από τις μονάδες ψυχικής 
υγείας, στο βαθμό που οι συγκεκριμένες δαπάνες 
δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία και ταμεία 
πρόνοιας ή στο βαθμό που ο λήπτης των 
υπηρεσιών της μονάδας ψυχι κής υγείας δεν είναι 
ασφαλιστικά ή προνοιακά καλυμμένος. Η 
νοσηλευτική περίθαλψη των επωφελουμένων των 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας επιβάλλεται να 
εξυπηρετείται σε μονάδες υγείας του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, ενώ σε διαφορετική περίπτωση 
απαιτείται επαρκώς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.  
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γ. Δαπάνες για την ανάπτυξη ατομικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας όπως ενδεικτικά η αγορά 
εκπαιδευτικού υλικού και υλικού 
απασχολησιοθεραπείας, η οργάνωση τακτικών 
επισκέψεων σε χώρους της κοινότητας, η 
συμμετοχή σε ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις. 
 
δ. Αμοιβές και έξοδα απασχολούμενου με 
συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας 
προσωπικού, σύμφωνα με την έγκριση 
σκοπιμότητας ή την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας της 
μονάδας ψυχικής υγείας, όπως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών ή 
άλλων εισφορών και επιβαρύνσεων, οι οποίες 
καθορίζονται από τις διατάξεις περί Ενιαίου 
Μισθολογίου, όπως αυτές ισχύουν στην 
ελεγχόμενη χρήση. 
 
ε. Αμοιβές και έξοδα τρίτων, εξειδικευμένων 
επιστημονικών ή άλλων εξωτερικών συνεργατών και 
εν γένει ελευθέρων επαγγελματιών, απαραίτητων 
για την λειτουργία της μονάδων ψυχικής υγείας και 
τη φροντίδα των εξυπηρετουμένων απ' αυτήν. 
 
 
στ. Λειτουργικές δαπάνες όπως ηλεκτροφωτισμός, 
θέρμανση, ύδρευση αποχέτευση, χρήση 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και διαδικτύου, 
τηλεγραφικά, ταχυδρομικά έξοδα και ασφάλιση 
πυρός. 
 
ζ. Δαπάνες για υλικά άμεσης ανάλωσης, εθνικά και 
διεθνή δίκτυα, έντυπη και γραφική ύλη. 
 
 
η. Οι εύλογες δαπάνες για τη μίσθωση χώρων που 
είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των μονάδων 
ψυχικής υγείας 1, καθώς και οι δαπάνες 
κοινοχρήστων. Οι ορκωτοί ελεγκτές στην 
έκθεση τους, ελέγχουν ότι το μίσθωμα 
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κάθε φορά τιμές 
της τοπικής αγοράς, καθώς επίσης και τη 
διαδρομή εκμίσθωσης. Οι δαπάνες ενοικίου δεν 
είναι επιλέξιμες σε περίπτωση που το ακίνητο 
ανήκει σε μέλος της διοίκησης του φορέα 
ψυχικής υγείας ή σε πρόσωπο με συγγένεια ου και 
2ου βαθμού με μέλος της διοίκησης του φορέα ή 
μεσολαβεί καθεστώς υπεκμίσθωσης. 
 
θ. Δαπάνες για την μακροχρόνια μίσθωση πάγιου 
κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού. 
 
ι. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης κτιρίων, 
εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων. 
 

γ. Δαπάνες για την ανάπτυξη ατομικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας όπως ενδεικτικά η αγορά 
εκπαιδευτικού υλικού και υλικού 
απασχολησιοθεραπείας, η οργάνωση τακτικών 
επισκέψεων σε χώρους της κοινότητας, η 
συμμετοχή σε ψυχαγωγικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις.  
 
δ. Αμοιβές και έξοδα απασχολούμενου με 
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας προσωπικού, 
σύμφωνα με την έγκριση σκοπιμότητας ή την άδεια 
ίδρυσης ή λειτουργίας της μονάδας ψυχικής υγείας, 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών ή άλλων 
εισφορών και επιβαρύνσεων.  
 
 
 
 
ε. Αμοιβές και έξοδα τρίτων, εξειδικευμένων 
επιστημονικών ή άλλων εξωτερικών συνεργατών 
και εν γένει ελευθέρων επαγγελματιών, 
απαραίτητων για την λειτουργία της μονάδων 
ψυχικής υγείας και τη φροντίδα των 
εξυπηρετουμένων απ’ αυτήν.  
 
στ. Λειτουργικές δαπάνες όπως ηλεκτροφωτισμός, 
θέρμανση, ύδρευση -αποχέτευση, χρήση 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και διαδικτύου, 
τηλεγραφικά, ταχυδρομικά έξοδα και ασφάλιση 
πυρός.  
 
ζ. Δαπάνες για υλικά άμεσης ανάλωσης, συνδρομές 
σε περιοδικά και εφημερίδες, έντυπη και γραφική 
ύλη.  
 
η. Οι δαπάνες για τη μίσθωση χώρων που είναι 
απαραίτητοι για τη λειτουργία των μονάδων ψυχικής 
υγείας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
θ. Δαπάνες για την μακροχρόνια μίσθωση πάγιου 
κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού.  
 
ι. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης κτιρίων - 
εγκαταστάσεων.  
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ια. Δαπάνες απόκτησης, επισκευής, συντήρησης ή 
αντικατάστασης εξοπλισμού (ηλεκτρονικός, 
ηλεκτρικός, ειδικός, ξενοδοχειακός και λοιπά είδη) 
αναγκαίου για την καθημερινή και ποιοτική 
λειτουργία της μονάδας ψυχικής υγείας. 
 
ιβ. Δαπάνες απόκτησης, υποστήριξης ή 
αντικατάστασης λογισμικού, αναγκαίου για τη 
λειτουργία της μονάδας ψυχικής υγείας και για την 
εναρμόνιση σε ειδικές διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 
 
ιγ. Δαπάνες μετακίνησης μεταφοράς και τα παντός 
είδους έξοδα μετακίνησης των επωφελούμενων 
ασθενών για λόγους υγείας, για συμμετοχή σε 
οργανωμένες εκδηλώσεις και γενικά για 
θεραπευτικούς και αποκαταστασιακούς λόγους. 
Επίσης, οι δαπάνες μετακίνησης μεταφοράς, 
διαμονής και διατροφής του προσωπικού και των 
εξωτερικών συνεργατών των μονάδων ψυχικής 
υγείας, εφόσον αυτοί μετακινούνται για λόγους που 
σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία και την 
πραγματοποίηση του έργου των μονάδων τους. 
 
ιδ. Δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων αγωγής 
και προαγωγής της ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας 
καθώς και οι δαπάνες για την έκδοση σχετικών με 
τα ανωτέρω εντύπων. 
ιε. Διάφοροι φόροι ή τέλη που βαρύνουν τους 
φορείς. 
 ιστ. Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα.  
 
ιζ. Δαπάνες για την νομική υποστήριξη των 
ενοίκων καθώς και δαπάνες για την τυχόν 
αναγκαία θέση ενοίκου σε καθεστώς δικαστικής 
συμπαράστασης. 
 
ιη. Δαπάνες για αμοιβές επαγγελματιών προς το 
σκοπό συμμόρφωσης και για την εναρμόνιση 
σε ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 
Αποκλίσεις από τα οριζόμενα στις αμέσως 
προηγούμενες παραγράφους απαιτούν επαρκή και 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και τελούν υπό την τελική 
έγκριση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας. 
 
2.Για τη διαφανή λειτουργία οικονομικής διαχείρισης 
των μονάδων ψυχικής υγείας, την εξασφάλιση 
επαρκούς διαδρομής ελέγχου από τα 
θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα, οι φορείς που 
έχουν την επιστημονική και διοικητική ευθύνη 
λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας και 
λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

ια. Δαπάνες απόκτησης, επισκευής, συντήρησης ή 
αντικατάστασης εξοπλισμού, επίπλων και σκευών 
αναγκαίων για την ποιοτική λειτουργία της μονάδας 
ψυχικής υγείας.  
 
 
ιβ. Δαπάνες απόκτησης ή αντικατάστασης 
λογισμικού, αναγκαίου για τη λειτουργία της 
μονάδας ψυχικής υγείας.  
 
 
 
ιγ. Δαπάνες μετακίνησης – μεταφοράς και τα 
παντός είδους έξοδα μετακίνησης των 
επωφελουμένων ασθενών για λόγους υγείας, για 
συμμετοχή σε οργανωμένες εκδηλώσεις και γενικά 
για θεραπευτικούς και αποκαταστασιακούς λόγους. 
Επίσης, οι δαπάνες μετακίνησης – μεταφοράς, 
διαμονής και διατροφής του προσωπικού και των 
εξωτερικών συνεργατών των μονάδων ψυχικής 
υγείας, εφόσον αυτοί μετακινούνται για λόγους που 
σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία και την 
πραγματοποίηση του έργου των μονάδων τους.  
 
ιδ. Δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων αγωγής 
και προαγωγής της ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας 
καθώς και οι δαπάνες για την έκδοση σχετικών με 
τα ανωτέρω εντύπων.  
ιε. Διάφοροι φόροι ή τέλη που βαρύνουν τους 
φορείς.  
ιστ. Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποκλίσεις από τα οριζόμενα στις αμέσως 
προηγούμενες παραγράφους απαιτούν επαρκή και 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και τελούν υπό την 
τελική έγκριση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
 
2. Για τη διαφανή λειτουργία οικονομικής 
διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας, την 
εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου από τα 
θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα, οι φορείς που 
έχουν την επιστημονική και διοικητική ευθύνη 
λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας και 
λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
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του Υπουργείου Υγείας υποχρεούνται να τηρούν 
συγκεκριμένα αρχεία, αναλυτικά, ευανάγνωστα και 
εύκολα προσβάσιμα. Τα αρχεία αυτά είναι: 
 
α. Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα 
ενημέρωσης των βιβλίων τους, που θα 
υποστηρίζει την αυτοτελή λογιστική 
παρακολούθηση κάθε επιχορηγούμενης Μ.Ψ.Υ. 
(τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας). Παράλληλα στο 
λογαριασμού 64, καταχωρούνται όλα τα κατ' 
είδος οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται 
σε οποιαδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 
6. 
 
 
 
 
β. Ειδικό φάκελο ανά κατηγορία δαπάνης και ανά 
μονάδα ψυχικής υγείας με το σύνολο των 
δικαιολογητικών, παραστατικών και 
νομιμοποιητικών εγγράφων, ταξινομημένων κατ' 
έτος με απόλυτη χρονολογική σειρά, αλλά και με το 
σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων εξόφλησης 
κάθε μιας δαπάνης. 
 
γ. Αναλυτικά στοιχεία των ωφελουμένων της κάθε 
μονάδας, για τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται το 
απόρρητο όπως αυτό ορίζεται στην εν γένει 
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των 
προσωπικών και προσωπικών ευαίσθητων 
δεδομένων. Πρόσβαση σε αυτά μπορούν να έχουν 
μόνο θεσμοθετημένα όργανα ή πρόσωπα. 
 
δ. Αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του εξοπλισμού 
κάθε μονάδας ψυχικής υγείας. Τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία (λογιστική καρτέλα 
παγίων) καθώς και τα είδη εξοπλισμού που 
συνιστούν τη συνολική περιουσία του φορέα, θα 
πρέπει να παρακολουθούνται σε ενιαίο αρχείο. 
Απογραφή περιουσίας κάθε μονάδας ψυχικής 
υγείας θα πραγματοποιείται τον Ιανουαρίου 
κάθε έτους, όπως αναφέρεται στην υπουργική 
απόφαση 876/2000, (αρθ. 18, παρ. 3). Τα 
απογραφικά φύλλα θα φέρουν τις υπογραφές 
από τους διενεργήσαντες την απογραφή, οι 
οποίοι ορίζονται με απόφαση της Διοίκησης του 
φορέα και θα τυγχάνουν της έγκρισης αυτού. 
 
ε. Συμβάσεις εργασίας μεταξύ του φορέα και των 
απασχολουμένων σε κάθε μονάδα ψυχικής υγείας. 
 
στ. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που 
υποβάλλονται στον ΕΦΚΑ καθώς και τις αντίστοιχες 
καταστάσεις που τηρούνται για άλλα ασφαλιστικά 
ταμεία. Η λογιστική παρακολούθηση των 
κρατήσεων, υπέρ ασφαλιστικών φορέων, του 
Δημοσίου και λοιπών τρίτων όπως και των 

του Υπουργείου Υγείας υποχρεούνται να τηρούν 
συγκεκριμένα αρχεία, αναλυτικά, ευανάγνωστα και 
εύκολα προσβάσιμα. Τα αρχεία αυτά είναι:  
 
α. Αναλυτικές λογιστικές καταχωρήσεις, χωριστές 
για κάθε μονάδα ψυχικής υγείας, συμβατές με τις 
υποχρεώσεις του φορέα με βάση τον Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992 όπως αυτός 
ισχύει και τα όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες 
φορολογικούς νόμους). Σε κάθε περίπτωση ο 
φορέας τηρεί αναλυτικές λογιστικές καταστάσεις για 
κάθε μονάδα ψυχικής υγείας χωριστά, στις οποίες 
θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά και 
συγκεντρωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες ανά 
κατηγορία όπως αναφέρονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1 της παρούσης.  
 
β. Ειδικό φάκελο ανά κατηγορία δαπάνης και ανά 
μονάδα ψυχικής υγείας με το σύνολο των 
δικαιολογητικών, παραστατικών και 
νομιμοποιητικών εγγράφων, ταξινομημένων κατ' 
έτος με απόλυτη χρονολογική σειρά, αλλά και με το 
σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων εξόφλησης 
κάθε μιας δαπάνης.  
 
γ. Αναλυτικά στοιχεία των ωφελουμένων της κάθε 
μονάδας, τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν το 
απόρρητο και στα οποία πρόσβαση μπορούν να 
έχουν μόνο θεσμοθετημένα όργανα ή πρόσωπα.  
 
 
 
 
δ. Αναλυτικά στοιχεία του εξοπλισμού κάθε μονάδας 
ψυχικής υγείας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε. Συμβάσεις εργασίας μεταξύ του φορέα και των 
απασχολουμένων σε κάθε μονάδα ψυχικής υγείας.  
 
στ. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που 
υποβάλλονται στο ΙΚΑ καθώς και τις αντίστοιχες 
καταστάσεις που τηρούνται για άλλα ασφαλιστικά 
ταμεία.  
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αντίστοιχων αποδόσεων τους θα γίνεται σε 
διακριτούς λογαριασμούς ανά Μονάδα Ψυχικής 
Υγείας ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση 
συμφωνία σε επίπεδο Μονάδας και σύμφωνα με 
το ΕΓΛΣ. 
 
ζ. Τα αντίγραφα πληρωμής των ασφαλιστικών 
εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία. 
 
η. Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας για 
κάθε μονάδα ψυχικής υγείας η οποία θα 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 
σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες. 
 
θ. Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος. 
  
ι. Αναλυτική κατάσταση κίνησης τραπεζικού 
λογαριασμού (EXTRAIT). 
 
3.Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
υποχρεούνται στην τήρηση μοναδικού τραπεζικού 
λογαριασμού, ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας της 
οποίας έχουν την ευθύνη λειτουργίας, στον οποίο 
θα γίνεται μεταφορά του ποσού της επιχορήγησης 
και στον οποίο θα αποτυπώνονται όλες οι κινήσεις 
των εσόδων και δαπανών που αφορούν τη 
λειτουργία της Μονάδας. 
 
4.Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
έχουν την ευθύνη λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής 
Υγείας, υποχρεούνται στην εξόφληση της 
μισθοδοσίας μέσω του τραπεζικού λογαριασμού και 
στη τμηματική ή ολική εξόφληση του φορολογικού 
στοιχείου για δαπάνες αγαθών ή λήψης υπηρεσιών 
αξίας 200 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, μέσω 
τραπεζικών λογαριασμών. 
 
 
5.Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών και παραστατικών, οι ανωτέρω 
πληρωμές δεν θεωρούνται νομίμως καταβληθείσες 
και ως εκ τούτου κρίνονται ως μη επιλέξιμες για 
επιχορήγηση. 
 
 
6.Βασική προϋπόθεση για την πλήρη επιλεξιμότητα 
των δαπανών των μονάδων ψυχικής υγείας και για 
χρηματοδότηση τους από τον Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας είναι η αυστηρή τήρηση των 
επιμέρους προϋποθέσεων (αριθμός 
φιλοξενουμένων, σύνθεση προσωπικού, αριθμός 
ωφελουμένων, χωρική ευθύνη κ.ά.) που 
αναφέρονται στη σχετική Απόφαση έγκρισης 
σκοπιμότητας ή την Απόφαση ίδρυσης ή 
λειτουργίας της Μονάδας και ιδιαίτερα των 

 
 
 
 
 
 
ζ. Τα αντίγραφα πληρωμής των ασφαλιστικών 
εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.  
 
η. Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας για 
κάθε μονάδα ψυχικής υγείας θεωρημένη από την 
αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας.  
 
θ. Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος.  
 
ι. Αναλυτική κατάσταση κίνησης τραπεζικού 
λογαριασμού (EXTRAIT).  
 
3. Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
υποχρεούνται στην τήρηση μοναδικού τραπεζικού 
λογαριασμού, ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας της 
οποίας έχουν την ευθύνη λειτουργίας, στον οποίο 
αποτυπώνονται όλες οι κινήσεις των εσόδων και 
δαπανών που αφορούν τη λειτουργία της Μονάδας.  
 
 
 
4. Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
έχουν την ευθύνη λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής 
Υγείας, υποχρεούνται στην εξόφληση της 
μισθοδοσίας μέσω του τραπεζικού λογαριασμού και 
στη τμηματική ή ολική εξόφληση του φορολογικού 
στοιχείου για δαπάνες αγαθών ή λήψης υπηρεσιών 
αξίας 200 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, με δίγραμμες 
επιταγές του φορέα ή μέσω τραπεζικών 
λογαριασμών.  
 
5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προβλεπομένων 
δικαιολογητικών και παραστατικών, οι ανωτέρω 
πληρωμές δεν θεωρούνται νομίμως καταβληθείσες 
και ως εκ τούτου κρίνονται ως μη επιλέξιμες για 
επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
 
6. Βασική προϋπόθεση για την πλήρη επιλεξιμότητα 
των δαπανών των μονάδων ψυχικής υγείας και για 
χρηματοδότησή τους από τον Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
είναι η αυστηρή τήρηση των επιμέρους 
προϋποθέσεων (αριθμός φιλοξενουμένων, σύνθεση 
προσωπικού, αριθμός ωφελουμένων, χωρική 
ευθύνη κ.ά.) που αναφέρονται στη σχετική 
Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας ή την Απόφαση 
σύστασης ή την Απόφαση ίδρυσης ή λειτουργίας 
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επιμέρους στοιχείων που αναφέρονται στη σύνθεση 
του προσωπικού αυτής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Σε περιπτώσεις βεβαιωμένων παρατυπιών ή 
παραβάσεων η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας, επιλαμβάνεται την επιβολή 
κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο στον φορέα που έχει την ευθύνη 
λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, 
διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την ομαλή και 
απρόσκοπτη θεραπευτική αντιμετώπιση των 
ληπτών των υπηρεσιών της Μονάδας, την 
προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη 
Μονάδα. 
 
8.Σε περίπτωση που οι ετήσιες απολογιστικές 
δαπάνες της Μονάδας εμφανίζουν σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος 10% ή μεγαλύτερη 
αύξηση, η οποία δεν έχει εγκριθεί με σχετική 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, κινείται 
διαδικασία δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου 
ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 
  
Άρθρο 3 
Κατάθεση προϋπολογιστικών στοιχείων φορέων 
1.Οι φορείς υποχρεούνται με ευθύνη του 
επιστημονικά υπεύθυνου και του νόμιμου 
εκπροσώπου τους, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
προϋπολογιστικά στοιχεία για το επόμενο 
οικονομικό έτος το αργότερο έως τις 30 
Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. 
 
2.Τα προϋπολογιστικά στοιχεία υποβάλλονται για 
κάθε μονάδα ψυχικής υγείας σε ηλεκτρονική μορφή, 
με βάση πρότυπα έντυπα που έχουν ήδη αποσταλεί 
στους φορείς και συνοδεύονται από τεκμηριωμένη 
έκθεση για τις οικονομικές ανάγκες της κάθε 
μονάδας του φορέα που θα περιλαμβάνει 
οπωσδήποτε και αναλυτικά όλα τα ακόλουθα 
ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία: 
 
α) Σύνθεση προσωπικού που θα απασχοληθεί κατ' 
άτομο και κατά ειδικότητα, με ανάλυση κατ' άτομο 
του ύψους των αμοιβών. 
 
β) Ποσοτική εκτίμηση του αριθμού των ληπτών των 

της Μονάδας και ιδιαίτερα των επιμέρους στοιχείων 
που αναφέρονται στη σύνθεση του προσωπικού 
αυτής.  
Σε περίπτωση μη τήρησης των επιμέρους 
προϋποθέσεων που αναφέρονται στις ως άνω 
σχετικές κατά περίπτωση Αποφάσεις, χωρίς γι' αυτό 
να ευθύνεται ο φορέας, ο ετήσιος προϋπολογισμός 
της Μονάδας συντάσσεται μειωμένος ανάλογα και 
μόνο ως προς το μέρος και τις κατηγορίες των 
δαπανών που επηρεάζονται από την υπολειμματική 
λειτουργία της.  
 
7. Σε περιπτώσεις βεβαιωμένων παρατυπιών ή 
παραβάσεων η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
σύμφωνα πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, 
επιλαμβάνεται την επιβολή κυρώσεων στον φορέα 
που έχει την ευθύνη λειτουργίας της Μονάδας 
Ψυχικής Υγείας, διασφαλίζοντας σε κάθε 
περίπτωση την ομαλή και απρόσκοπτη θεραπευτική 
αντιμετώπιση των ληπτών των υπηρεσιών της 
Μονάδας, την προάσπιση των ατομικών τους 
δικαιωμάτων και την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων στη Μονάδα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο: 3 
Κατάθεση προϋπολογιστικών στοιχείων φορέων  
1. Οι φορείς υποχρεούνται με ευθύνη του 
επιστημονικά υπεύθυνου και του νόμιμου 
εκπροσώπου τους, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης προϋπολογιστικά στοιχεία 
για το επόμενο οικονομικό έτος το αργότερο έως τις 
30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.  
 
2. Τα προϋπολογιστικά στοιχεία υποβάλλονται για 
κάθε μονάδα ψυχικής υγείας σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή, με βάση πρότυπα έντυπα που 
θα αποσταλούν στους φορείς και συνοδεύονται από 
τεκμηριωμένη έκθεση για τις οικονομικές ανάγκες 
της κάθε μονάδας του φορέα που θα περιλαμβάνει 
αναλυτικά τα εξής ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία:  
 
 
α) Σύνθεση προσωπικού που θα απασχοληθεί 
κατ'άτομο και κατά ειδικότητα, με ανάλυση κατ' 
άτομο του ύψους των αμοιβών.  
 
β) Ποσοτική εκτίμηση του αριθμού των ληπτών των 
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υπηρεσιών της Μονάδας για το έτος αναφοράς. 
 
γ) Εύρος σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και τυχόν 
επέκταση αυτών συγκριτικά με τα αμέσως 
προηγούμενα έτη. 
 
δ) Γενικούς και αναλυτικούς επιμέρους στόχους του 
σχεδιαζόμενου έργου της Μονάδας για το έτος 
αναφοράς στους τομείς: θεραπευτικό ή/και 
αποκαταστασιακό έργο, κλινικό έργο, επιστημονικές 
δραστηριότητες, ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. 
 
ε) Δείκτες επίτευξης του σχεδιαζόμενου έργου της 
Μονάδας, σχετιζόμενους με τους γενικούς και 
επιμέρους στόχους, σε όλους τους παραπάνω 
τομείς. 
 
στ) Αναλυτική περιγραφή των αναγκών λήψης 
υπηρεσιών από τρίτους (επιστημονικούς 
συνεργάτες, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής 
υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, ελεύθερους 
επαγγελματίες εν γένει), τεκμηρίωση των αναγκών 
αυτών και αποτύπωση του σχεδιαζόμενου ύψους 
της σχετικής δαπάνης. 
 
ζ) Αναλυτική, τεκμηριωμένη περιγραφή των 
αναγκών προμήθειας, συντήρησης ή 
αντικατάστασης εξοπλισμού, επίπλων και σκευών 
και αποτύπωση του προϋπολογιζόμενου κόστους. 
 
η) Αναλυτική, τεκμηριωμένη περιγραφή των 
αναγκών για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών της 
Μονάδας (παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κ.λπ.). 
 
3.Στα προϋπολογιστικά στοιχεία πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα έσοδα που 
προβλέπεται να εισπραχθούν από τους φορείς 
ψυχικής υγείας και τα οποία προέρχονται από 
πηγές άλλες πέραν των επιχορηγήσεων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. 
 
 
Αναλυτικότερα: 
α. Έσοδα από ίδιους πόρους και αξιοποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων των φορέων.  
 
β. Έσοδα από δωρεές και χορηγίες.  
 
γ. Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών. 
 
δ. Χρηματοδοτήσεις από Επιχειρησιακά 
Προγράμματα. 
 
ε. Λοιπά Έσοδα. 
 

υπηρεσιών της Μονάδας για το έτος αναφοράς.  
 
γ) Εύρος σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και τυχόν 
επέκταση αυτών συγκριτικά με τα αμέσως 
προηγούμενα έτη.  
 
δ) Γενικούς και αναλυτικούς − επιμέρους στόχους 
του σχεδιαζόμενου έργου της Μονάδας για το έτος 
αναφοράς στους τομείς: θεραπευτικό ή/και 
αποκαταστασιακό έργο, κλινικό έργο, επιστημονικές 
δραστηριότητες, ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.  
 
ε) Δείκτες επίτευξης του σχεδιαζόμενου έργου της 
Μονάδας, σχετιζόμενους με τους γενικούς και 
επιμέρους στόχους, σε όλους τους παραπάνω 
τομείς.  
 
στ) Αναλυτική περιγραφή των αναγκών λήψης 
υπηρεσιών από τρίτους (επιστημονικούς 
συνεργάτες, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής 
υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, ελεύθερους 
επαγγελματίες εν γένει), τεκμηρίωση των αναγκών 
αυτών και αποτύπωση του σχεδιαζόμενου ύψους 
της σχετικής δαπάνης. 
  
ζ) Αναλυτική, τεκμηριωμένη περιγραφή των 
αναγκών αντικατάστασης ή προμήθειας νέου 
εξοπλισμού, επίπλων και σκευών και αποτύπωση 
του προϋπολογιζόμενου κόστους.  
 
η) Αναλυτική, τεκμηριωμένη περιγραφή των 
αναγκών για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών της 
Μονάδας (παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κ.λπ.).  
 
3. Στα προϋπολογιστικά στοιχεία πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα έσοδα που 
προβλέπεται να εισπραχθούν από τους φορείς 
ψυχικής υγείας και τα οποία προέρχονται απο 
πηγές άλλες πέραν των επιχορηγήσεων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
 
Αναλυτικότερα:  
α. Έσοδα από ίδιους πόρους και αξιοποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων των φορέων.  
 
β. Έσοδα από δωρεές και χορηγίες.  
 
γ. Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών.  
 
δ. Χρηματοδοτήσεις από Επιχειρησιακά 
Προγράμματα.  
 
ε. Λοιπά Έσοδα.  
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στ. Η παρακολούθηση της χρηματοδότησης της 
κάθε Μονάδας Ψυχικής Υγείας θα γίνεται σε 
διακριτούς λογαριασμούς, ανά πηγή 
χρηματοδότησης. 
 
ζ. Σε περίπτωση δανεισμού διαθεσίμων μεταξύ των 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ίδιου Φορέα, οι 
συναλλαγές καταγράφονται και παρακολουθούνται 
με τον πλέον ευδιάκριτο τρόπο και συνοδεύονται 
από εγκριτικές αποφάσεις του οργάνου διοίκησης 
του Φορέα. 
 
4.Για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού 
κάθε μονάδας ψυχικής υγείας λαμβάνεται υπόψη το 
ύψος των απολογισμών των αμέσως 
προηγούμενων ετών λειτουργίας της μονάδας. Σε 
κάθε περίπτωση: 
 
 
 
 
 
 
α. Η συμμετοχή της κατηγορίας δαπανών «αμοιβές 
και έξοδα προσωπικού» στη σύνθεση του 
συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού κάθε μονάδας 
ψυχικής υγείας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 
60% κατ' ελάχιστον και του 70% το μέγιστο. Σε 
διαφορετική περίπτωση απαιτείται επαρκώς 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. 
 
β. Στην κατηγορία «αμοιβές και έξοδα προσωπικού» 
συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του επιστημονικά 
υπευθύνου της Μονάδας, αφού δεν επιτρέπεται η 
απασχόληση επιστημονικά υπευθύνου παρά μόνον 
με τη μορφή της εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Η 
μηνιαία μικτή αμοιβή του επιστημονικά υπεύθυνου 
καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ενιαίου 
μισθολογίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
μηνιαία μεικτή αμοιβή του Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης μιας Δημόσιας Υπηρεσίας με 
αντίστοιχα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την 
ανωτέρω 13 σχετική απόφαση. Σε περίπτωση 
μερικής απασχόλησης η αμοιβή του επιστημονικά 
υπευθύνου προσαρμόζεται ανάλογα του χρόνου 
απασχόλησης του. Κάθε επιστημονικά υπεύθυνος 
δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε περισσότερες 
από δύο (2) Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Στην 
περίπτωση αυτή η συνολική αμοιβή του και το τυχόν 
εργοδοτικό κόστος επιμερίζεται αναλογικά στις δύο 
Μονάδες και αποτυπώνεται στα προϋπολογιστικά 
και απολογιστικά στοιχεία αυτών. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι οι δύο Μονάδες να βρίσκονται 
εντός του ίδιου Νομού ή της ίδιας Νήσου. 
 
γ. Ο εξωτερικός επόπτης της δομής δεν μπορεί να 
είναι εργαζόμενος (με οποιαδήποτε σχέση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού 
κάθε μονάδας ψυχικής υγείας λαμβάνεται υπόψη 
τόσο το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έγκριση 
σκοπιμότητας ή τη σχετική απόφαση σύστασης ή 
λειτουργίας της μονάδας αναπροσαρμοσμένου 
ανάλογα, όσο και το ύψος των απολογισμών των 
αμέσως προηγούμενων ετών λειτουργίας της 
μονάδας. Σε κάθε περίπτωση:  
 
α. Η συμμετοχή της κατηγορίας δαπανών "αμοιβές 
και έξοδα προσωπικού” στη σύνθεση του συνολικού 
ετήσιου προϋπολογισμού κάθε μονάδας ψυχικής 
υγείας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 60% κατ' 
ελάχιστον και του 70% το μέγιστο. Σε διαφορετική 
περίπτωση απαιτείται επαρκώς τεκμηριωμένη 
αιτιολόγηση.  
 
β. Στην κατηγορία "αμοιβές και έξοδα προσωπικού" 
συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του επιστημονικά 
υπευθύνου της Μονάδας, αφού δεν επιτρέπεται η 
απασχόληση επιστημονικά υπευθύνου παρά μόνον 
με τη μορφή της εξαρτημένης σχέσης εργασίας.  
Η μηνιαία μικτή αμοιβή του επιστημονικά 
υπευθύνου σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριών 
χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, πλέον εργοδοτικών 
εισφορών. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης η 
αμοιβή του επιστημονικά υπευθύνου 
προσαρμόζεται ανάλογα του χρόνου απασχόλησής 
του. Κάθε επιστημονικά υπεύθυνος δεν επιτρέπεται 
να απασχολείται σε περισσότερες από δύο (2) 
Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Στην περίπτωση αυτή η 
συνολική αμοιβή του και το τυχόν εργοδοτικό 
κόστος επιμερίζεται αναλογικά στις δύο Μονάδες 
και αποτυπώνεται στα προϋπολογιστικά και 
απολογιστικά στοιχεία αυτών. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι οι δύο Μονάδες να βρίσκονται 
εντός του ίδιου Νομού ή της ίδιας νήσου.  
 
 
 
γ. Ο εξωτερικός επόπτης της δομής δεν μπορεί να 
είναι εργαζόμενος (με οποιαδήποτε σχέση 
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εργασίας) της συγκεκριμένης δομής, άλλης δομής 
του ίδιου Φορέα καθώς και μέλος του Δ.Σ. του 
Φορέα και επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
να παρέχει υπηρεσίες εποπτείας σε περισσότερες 
από μια (1) Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ίδιου 
φορέα. Ο ορισμός του γίνεται μετά από πρόταση 
του επιστημονικά υπευθύνου και οι μηνιαίες 
συνεδρίες δεν δύναται να υπερβαίνουν τις τέσσερις 
(4) ανά Μονάδα. 
 
 
 
 
 
δ. Σε ότι αφορά τις δαπάνες των "αμοιβών και 
εξόδων τρίτων" αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 
ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) 
ευρώ ετησίως, πλέον των τυχόν επιβαρύνσεων και 
του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας. 
Από το ανωτέρω όριο εξαιρούνται: 
 
α) οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τα 
Κέντρα Ημέρας, σε περίπτωση άγονης 
προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
στελέχωσης Μονάδων που εξυπηρετούν 
δυσπρόσιτες περιοχές ή/και οι ανάγκες 
στελέχωσης με συγκεκριμένες ειδικότητες. 
 
β) οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που 
αναπτύσσουν συμπληρωματικές δράσεις ή 
προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
παρούσας. 
Ειδικά για τα μέλη του Δ.Σ. του φορέα, τους 
νόμιμους εκπροσώπους και τους διαχειριστές, 
καθώς και τους συζύγους και τους συγγενείς α' 
και β' βαθμού αυτών, οι οποίοι προσφέρουν 
υπηρεσίες στο φορέα ως εξωτερικοί 
συνεργάτες, η μηνιαία αμοιβή τους δεν δύναται 
να υπερβαίνει την μηνιαία μεικτή αμοιβή του 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης μιας Δημόσιας 
Υπηρεσίας με αντίστοιχα τυπικά προσόντα, 
σύμφωνα με την ανωτέρω 13 σχετική απόφαση. 
 
5.Τα ετήσια αναλυτικά προϋπολογιστικά στοιχεία 
κάθε φορέα και η έκθεση που τα συνοδεύει 
υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Σε 
περίπτωση που η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 
διαπιστώσει υπερβολικές και μη επιλέξιμες δαπάνες 
στον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό του φορέα 
ζητά εγγράφως από τον φορέα να υποβάλει νέο, 
αναμορφωμένο προϋπολογισμό. Ο φορέας εντός 10 
ημερών από τη λήψη του εγγράφου της Διεύθυνσης 
Ψυχικής Υγείας υποχρεούται να προβεί σε 
αναδιατύπωση και εκ νέου κατάθεση του 

εργασίας) της συγκεκριμένης δομής, άλλης δομής 
του ίδιου Φορέα καθώς και μέλος του Δ.Σ. του 
Φορέα και δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε 
περισσότερες από μια (1) Μονάδα Ψυχικής Υγείας. 
Ο ορισμός του γίνεται μετά από πρόταση του 
επιστημονικά υπευθύνου. Στα Κέντρα Ημέρας και 
τις Κινητές Μονάδες πραγματοποιείται μία (1) 
συνεδρία το μήνα με τον εξωτερικό επόπτη. Στα 
οικοτροφεία και τους ξενώνες πραγματοποιούνται 
δύο (2) συνεδρίες το μήνα. Ειδικότερα για τις 
μονάδες που φιλοξενούν άτομα με νοητική 
υστέρηση, αυτισμό και Αλτσχάιμερ δύναται να 
πραγματοποιούνται τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα.  
 
δ. Σε ότι αφορά τις δαπάνες των "αμοιβών και 
εξόδων τρίτων" αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν 
το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) 
ευρώ ετησίως, πλέον των τυχόν επιβαρύνσεων και 
του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Τα ετήσια αναλυτικά προϋπολογιστικά στοιχεία 
κάθε φορέα και η έκθεση που τα συνοδεύει 
ελέγχονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και σε 
περίπτωση που δεν προκύπτει ζήτημα διαφωνίας ή 
παρατηρήσεων, εγκρίνονται απ' αυτήν. Σε 
περίπτωση που η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 
διαπιστώσει υπερβολικές και μη επιλέξιμες δαπάνες 
στον υποβαλλόμενο προς έγκριση προϋπολογισμό 
του φορέα ζητά εγγράφως από τον φορέα να 
υποβάλει νέο, αναμορφωμένο προϋπολογισμό. Ο 
φορέας εντός 10 ημερών από τη λήψη του 
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τροποποιημένου προϋπολογισμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, και σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις επαρκώς αιτιολογημένες ή 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ο φορέας, που 
έχει την επιστημονική και διοικητική ευθύνη 
λειτουργίας μιας μονάδας, δύναται να αιτηθεί 
τεκμηριωμένα την τροποποίηση του 
προϋπολογισμού της. 
  
 
 
 
Άρθρο 4 
Κατάθεση απολογιστικών στοιχείων 
1.Οι φορείς υποχρεούνται στην σύνταξη και 
υποβολή στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας λεπτομερών ετήσιων 
απολογιστικών στοιχείων, με βάση πρότυπα έντυπα 
που έχουν αποσταλεί για κάθε μονάδα ψυχικής 
υγείας, το αργότερο έως το τέλος του μηνός 
Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Τα απολογιστικά 
στοιχεία, που συντάσσονται και υποβάλλονται με 
την ευθύνη του Επιστημονικά και του Διοικητικά 
Υπευθύνου της Μονάδας, συνοδεύονται από 
τεκμηριωμένη έκθεση που περιλαμβάνει αναλυτικά 
τα εξής ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία: 
 
 
α) Σύνθεση προσωπικού που απασχολήθηκε κατ' 
άτομο και κατά ειδικότητα. 
 
β) Ποσοτική αποτύπωση του αριθμού των ληπτών 
των υπηρεσιών της Μονάδας για το έτος αναφοράς. 
 
γ) Εύρος παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν 
και συσχέτιση τους με τις αντίστοιχες των αμέσως 
προηγουμένων ετών. 
 
δ) Δείκτες επίτευξης του έργου της Μονάδας που 
πραγματοποιήθηκε, σχετιζόμενους με τους γενικούς 
και επιμέρους στόχους, που αρχικά κατά τη σύνταξη 
των προϋπολογιστικών στοιχείων είχαν τεθεί, στους 
τομείς: θεραπευτικό ή/και αποκαταστασιακό έργο, 

εγγράφου της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας 
υποχρεούται να προβεί σε αναδιατύπωση και εκ 
νέου κατάθεση του τροποποιημένου 
προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που και πάλι η 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας διαπιστώσει 
προβλήματα στον ετήσιο προϋπολογισμό του 
φορέα, προχωρά στην έγκριση ετήσιου 
προϋπολογισμού διαμορφωμένο με βάσει τη δική 
της τεκμηριωμένη άποψη, τόσο ως προς το 
συνολικό του ύψους, όσο και ως προς το ύψος των 
επιμέρους κατηγοριών δαπανών. Ο 
προϋπολογισμός αυτός κοινοποιείται στο φορέα, ο 
οποίος έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί προς 
αυτόν.  
 
6. Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, και σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις επαρκώς αιτιολογημένες ή 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ο φορέας, που 
έχει την επιστημονική και διοικητική ευθύνη 
λειτουργίας μιας μονάδας, δύναται να αιτηθεί 
τεκμηριωμένα την τροποποίηση του 
προϋπολογισμού της. Στην περίπτωση που η 
αίτησή του γίνει εγγράφως δεκτή από τη Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας, ισχύει ο νέος αναμορφωμένος 
προϋπολογισμός της μονάδας.  
 
Άρθρο: 4 
Κατάθεση απολογιστικών στοιχείων  
1. Οι φορείς υποχρεούνται στην σύνταξη και 
υποβολή στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
λεπτομερών ετήσιων απολογιστικών στοιχείων, με 
βάση πρότυπα έντυπα που θα αποσταλούν, για 
κάθε μονάδα ψυχικής υγείας, το αργότερο έως το 
τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του επομένου έτους. 
Τα απολογιστικά στοιχεία, που συντάσσονται και 
υποβάλλονται με την ευθύνη του Επιστημονικά και 
του Διοικητικά Υπευθύνου της Μονάδας, 
συνοδεύονται από τεκμηριωμένη έκθεση που 
περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής ποιοτικά και 
ποσοτικά στοιχεία:  
 
α) Σύνθεση προσωπικού που απασχολήθηκε κατ' 
άτομο και κατά ειδικότητα.  
 
β) Ποσοτική αποτύπωση του αριθμού των ληπτών 
των υπηρεσιών της Μονάδας για το έτος αναφοράς.  
 
γ) Εύρος παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν 
και συσχέτισή τους με τις αντίστοιχες των αμέσως 
προηγουμένων ετών.  
 
δ) Δείκτες επίτευξης του έργου της Μονάδας που 
πραγματοποιήθηκε, σχετιζόμενους με τους γενικούς 
και επιμέρους στόχους, που αρχικά κατά τη σύνταξη 
των προϋπολογιστικών στοιχείων είχαν τεθεί, στους 
τομείς: θεραπευτικό ή/και αποκαταστασιακό έργο, 
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κλινικό έργο, επιστημονικές δραστηριότητες, 
ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 
τοπικής κοινωνίας. 
 
ε) Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών από 
τρίτους (επιστημονικούς συνεργάτες, επαγγελματίες 
υγείας και ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, 
ελεύθερους επαγγελματίες εν γένει) που έλαβε η 
μονάδα κατά το έτος αναφοράς.  
 
2.Τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία για κάθε μονάδα 
ψυχικής υγείας συνυποβάλλονται και στην αρμόδια 
Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (και, έως τη 
συγκρότηση τους, Τ.Ε.Ψ.Υ. Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), του 
Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει κάθε 
μονάδα, επίσης το αργότερο έως το τέλος του μηνός 
Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Η Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. 
ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (και, έως τη συγκρότηση τους, 
Τ.Ε.Ψ.Υ. Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) στην οποία κατατέθηκε ο 
ετήσιος απολογισμός της Μονάδας, υποχρεούται 
εντός μηνός από τη λήψη του απολογισμού να 
συντάξει έκθεση αξιολόγησης της Μονάδας, η οποία 
αφορά αποκλειστικά στην ποιοτική εκτίμηση του 
παραγόμενου θεραπευτικού έργου της, και να την 
αποστείλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας με 
κοινοποίηση στη Διοίκηση του φορέα στον οποία 
ανήκει η Μονάδα. 
 
3.Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
υποχρεούνται επιπλέον να συντάσσουν, με ευθύνη 
του Επιστημονικά και του Διοικητικά Υπευθύνου και 
να αποστέλλουν προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας, τριμηνιαία προοδευτικά 
απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με πρότυπα 
έντυπα που έχουν αποσταλεί στους φορείς. Η 
υποβολή των τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 
γίνεται ηλεκτρονικά και έως το τέλος του επόμενου 
μήνα από τον μήνα αναφοράς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

κλινικό έργο, επιστημονικές δραστηριότητες, 
ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 
τοπικής κοινωνίας  
 
ε) Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών από 
τρίτους (επιστημονικούς συνεργάτες, επαγγελματίες 
υγείας και ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, 
ελεύθερους επαγγελματίες εν γένει) που έλαβε η 
μονάδα κατά το έτος αναφοράς.  
 
2. Τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία για κάθε μονάδα 
ψυχικής υγείας συνυποβάλλονται και στην αρμόδια 
Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Τομέα 
Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει κάθε μονάδα, 
επίσης το αργότερο έως το τέλος του μηνός 
Φεβρουαρίου του επομένου έτους.  
Η Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας στην οποία 
κατατέθηκε ο ετήσιος απολογισμός της Μονάδας, 
υποχρεούται εντός μηνός από τη λήψη του 
απολογισμού να συντάξει έκθεση αξιολόγησης της 
Μονάδας και να την αποστείλει στη Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας με κοινοποίηση στη Διοίκηση του 
φορέα στον οποία ανήκει η Μονάδα. 
 
  
 
 
 
3. Οι φορείς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
υποχρεούνται επιπλέον να συντάσσουν, με ευθύνη 
του Επιστημονικά και του Διοικητικά Υπευθύνου, και 
να αποστέλλουν προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
μηνιαία προοδευτικά απολογιστικά στοιχεία, 
σύμφωνα με πρότυπα έντυπα που θα αποσταλούν 
στους φορείς. Η υποβολή των μηνιαίων 
απολογιστικών στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά και 
έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα 
αναφοράς. Επιπρόσθετα, για τον τρίτο, έκτο, ένατο 
και δωδέκατο μήνα κάθε έτους, τα προοδευτικά 
απολογιστικά στοιχεία των Μονάδων Ψυχικής 
Υγείας υποβάλλονται και εγγράφως με διαβιβαστικό 
στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας υπογεγραμμένα 
από το λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
φορέα, συνοδευόμενα από τις παρακάτω 
καταστάσεις:  
α. Αντίγραφα των διμηνιαίων δηλώσεων του Φόρου 
Μισθωτών Υπηρεσιών της περιόδου αναφοράς ή 
αντίγραφο της οριστικής δήλωσης Φόρου 
Μισθωτών Υπηρεσιών (εφόσον έχει υποβληθεί).  
β. Αντίγραφο ισοζυγίου ή καταστάσεων γενικού 
καθολικού και ισοζύγιο ή καταστάσεων 
τριτοβάθμιων λογαριασμών, από το οποίο να 
προκύπτει η ανάλυλογαριασμών ανά μονάδα και 
ανά κατηγορία δαπάνης, υπογεγραμμένο από το 
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Άρθρο 5 
Επίπεδα ελέγχου της διοικητικής και οικονομικής 
λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας 
1.Ο έλεγχος της διοικητικής και οικονομικής 
λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας που 
λειτουργούν υπό την επιστημονική και διοικητική 
ευθύνη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα διακρίνεται σε τρία 
επίπεδα. 
 
2.Σε πρώτο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από τη 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
και συνίσταται στον έλεγχο της εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων που 
υποβάλλουν οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας, βάσει της 
Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Σε δεύτερο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από 
την Επιτροπή Διοικητικού, Οικονομικού 
Διαχειριστικού Ελέγχου του άρθρου 11 του ν. 
2716/1999 όπως αυτή λειτουργεί βάσει της αριθμ. 
Υ5α,β/Γ.Π.οίκ.72732 (ΦΕΚ 1105/ Β79.6.2009) 
υπουργικής απόφασης. 
4.Σε τρίτο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από το 
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 
Πρόνοιας βάσει των διατάξεων που διέπουν τη 
λειτουργία του εν λόγω Σώματος. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών των μονάδων ψυχικής υγείας 
 
 Άρθρο 6 
Κοινοί δείκτες διασφάλισης της ποιότητας στις 
Μονάδες Ψυχικής Υγείας. 
1.Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
(Ξενώνες, Οικοτροφεία, Προστατευμένα 
Διαμερίσματα), είναι υποχρεωμένες να τηρούν, στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό, τα «υποχρεωτικά κριτήρια» 
του «Εγχειριδίου Διασφάλισης και Βελτίωσης της 

λογιστή.  
γ. Αντίγραφο αναλυτικής κίνησης του τραπεζικού 
λογαριασμού (EXTRAIT)ση των  
 
 
Άρθρο: 5 
Επίπεδα ελέγχου της διοικητικής και οικονομικής 
λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας  
1. Ο έλεγχος της διοικητικής και οικονομικής 
λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας που 
λειτουργούν υπό την επιστημονική και διοικητική 
ευθύνη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα διακρίνεται σε τρία 
επίπεδα.  
 
2. Σε πρώτο επίπεδο έλεγχος διενεργείται από τη 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο έλεγχος αυτού του 
επιπέδου συνίσταται στην εξέταση της ορθής 
διοικητικής λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης. 
Συγκεκριμένα, ελέγχεται η επιλεξιμότητα των 
δαπανών βάσει του άρθρου 2 της παρούσας 
απόφασης και η αξιοπιστία των απολογιστικών 
οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον 
φορέα. Ο έλεγχος δύναται να γίνεται είτε με την 
υποβολή όλων των απαραίτητων παραστατικών και 
εγγράφων στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, είτε 
επιτόπιος. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύνανται να 
πραγματοποιούνται σε φορείς καθ' όλη τη διάρκεια 
του διαχειριστικού έτους. Για κάθε διενεργούμενο 
έλεγχο συντάσσεται έκθεση, η οποία κοινοποιείται 
στον ελεγχόμενο φορέα και τηρείται σε ειδικό αρχείο 
της Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.  
 
3. Σε δεύτερο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από 
την Επιτροπή Διοικητικού, Οικονομικού − 
Διαχειριστικού Ελέγχου του άρθρου 11 του 
ν.2716/1999 όπως αυτή λειτουργεί βάσει της 
αριθμ.Υ5α,β/Γ.Π.οίκ.72732 (ΦΕΚ 1105/Β'/9.6.2009) 
υπουργικής απόφασης.  
4. Σε τρίτο επίπεδο ο έλεγχος διενεργείται από το 
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 
Πρόνοιας βάσει των διατάξεων που διέπουν τη 
λειτουργία του εν λόγω Σώματος.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών των μονάδων ψυχικής υγείας  
 
Άρθρο: 6 
Κοινοί δείκτες διασφάλισης της ποιότητας στις 
Μονάδες Ψυχικής Υγείας.  
1. Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
(Ξενώνες, Οικοτροφεία, Προστατευμένα 
Διαμερίσματα), οποιασδήποτε νομικής μορφής, 
είναι υποχρεωμένες να τηρούν, στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό, τα "υποχρεωτικά κριτήρια" του "Εγχειριδίου 
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Ποιότητας στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης». Το «Εγχειρίδιο» έχει καταστεί 
δεσμευτικό για τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης, σύμφωνα με το αριθμ. 
5Υβ/Γ.Π./οικ. 34828/13.03.2009 σχετικό έγγραφο 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 
 
2.Η εποπτεία τήρησης των «υποχρεωτικών 
κριτηρίων» του «Εγχειριδίου» γίνεται σε πρώτο 
βαθμό με ευθύνη της αρμόδιας Τ.Επ.Ε.ΨΥ.Ε. ή 
Τ.Επ.Ε.ΨΥ.Π.Ε. (και, έως τη συγκρότηση τους, 
Τ.Ε.Ψ.Υ. Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), η οποία κατά τη σχετική 
διαδικασία ακολουθεί πιστά τις οδηγίες για τους 
«εξωτερικούς αξιολογητές» που παρέχονται στο 
«Εγχειρίδιο» και συντάσσει σχετική έκθεση την 
οποία αποστέλλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 
και την κοινοποιεί στη Διοίκηση του φορέα στον 
οποίο ανήκει η Μονάδα. Κατ' έτος εποπτεύεται από 
την Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας δείγμα 
Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, όχι 
μικρότερο του 1/3 αυτών, ώστε σε διάρκεια τριετίας 
να έχει εποπτευθεί το σύνολο των Μονάδων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 
 
3.Σε δεύτερο βαθμό η εποπτεία τήρησης των 
«υποχρεωτικών κριτηρίων» γίνεται με ευθύνη της 
Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, με προτεραιότητα στις 
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που 
παρουσιάζουν τα σημαντικότερα προβλήματα, 
σύμφωνα με τις εκθέσεις των Τομεακών 
Επιτροπών. Η πλήρης αξιοποίηση του 
«Εγχειριδίου», ως αξιολογητικού εργαλείου για τη 
διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας στις 
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης θα 
επιτευχθεί με την πλήρη εφαρμογή αυτού. 
 
4.Για τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τα 
Κέντρα Ημέρας, για τα οποία δεν υπάρχει ακόμη 
ανάλογο εργαλείο Διασφάλισης και Βελτίωσης της 
Ποιότητας, η εποπτεία της τήρησης των βασικών 
προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας γίνεται 
με βάση τα αριθμό Υδβ/οίκ. 1662 (ΦΕΚ 691/τ. 
Β7562001) και Υ5β/Γ.Π.οίκ. 156618 (ΦΕΚ 2444/τ. 
Β714122009) σχετικά έγγραφα σε πρώτο βαθμό με 
ευθύνη της αρμόδιας Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή 
Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (και, έως τη συγκρότηση τους, 
Τ.Ε.Ψ.Υ. Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), και σε δεύτερο βαθμό από 
τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, με διαδικασίες 
ανάλογες αυτών των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης. 
 
5.Για τις υπόλοιπες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η 
εποπτεία της τήρησης των βασικών προϋποθέσεων 
οργάνωσης και λειτουργίας γίνεται με βάση 
ισχύουσες διατάξεις. 
  

Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας στις 
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης". Το 
"Εγχειρίδιο" έχει καταστεί δεσμευτικό για τις 
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, 
σύμφωνα με το υπ' αριθμό 5Υβ/Γ.Π./οικ. 
34828/13.03.2009 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
 
2. Η εποπτεία τήρησης των "υποχρεωτικών 
κριτηρίων" του "Εγχειριδίου" γίνεται σε πρώτο 
βαθμό με ευθύνη της αρμόδιας Τομεακής 
Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, η οποία κατά τη σχετική 
διαδικασία ακολουθεί πιστά τις οδηγίες για τους 
"εξωτερικούς αξιολογητές" που παρέχονται στο 
"Εγχειρίδιο" και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία 
αποστέλλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και την 
κοινοποιεί στη Διοίκηση του φορέα στον οποίο 
ανήκει η Μονάδα. Κατ’ έτος εποπτεύεται από την 
Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας δείγμα 
Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, όχι 
μικρότερο του 1/3 αυτών, ώστε σε διάρκεια τριετίας 
να έχει εποπτευθεί το σύνολο των Μονάδων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.  
 
 
3. Σε δεύτερο βαθμό η εποπτεία τήρησης των 
"υποχρεωτικών κριτηρίων» γίνεται με ευθύνη της 
Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, με προτεραιότητα στις 
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που 
παρουσιάζουν τα σημαντικότερα προβλήματα, 
σύμφωνα με τις εκθέσεις των Τομεακών 
Επιτροπών. Η πλήρης αξιοποίηση του 
"Εγχειριδίου", ως αξιολογητικού εργαλείου για τη 
διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας στις 
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης θα 
επιτευχθεί με την πλήρη εφαρμογή αυτού.  
 
4. Για τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τα 
Κέντρα Ημέρας, για τα οποία δεν υπάρχει ακόμη 
ανάλογο εργαλείο Διασφάλισης και Βελτίωσης της 
Ποιότητας, η εποπτεία της τήρησης των βασικών 
προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας γίνεται 
με βάση τα υπ' αριθμό Υ5β/οίκ. 1662 (ΦΕΚ 691/τ. 
Β'/5−6−2001) και Υ5β/Γ.Π.οίκ. 156618 (ΦΕΚ 2444/τ. 
Β'/14−12−2009) σχετικά έγγραφα σε πρώτο βαθμό 
με ευθύνη της αρμόδιας Τομεακής Επιτροπής 
Ψυχικής Υγείας και σε δεύτερο βαθμό από τη 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, με διαδικασίες ανάλογες 
αυτών των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης.  
 
 
5. Για τις υπόλοιπες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η 
εποπτεία της τήρησης των βασικών προϋποθέσεων 
οργάνωσης και λειτουργίας γίνεται με βάση 
ισχύουσες διατάξεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Συμπληρωματικές δράσεις και χρηματοδότηση των 
μονάδων ψυχικής υγείας 
  
 
Άρθρο 7 
Δυνατότητα ανάπτυξης συμπληρωματικών δράσεων 
από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας 
 
1. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια Μονάδα Ψυχικής 
Υγείας μπορεί να αναπτύσσει συμπληρωματικές 
δράσεις ή προγράμματα που διαφοροποιούνται από 
τα όσα ορίζονται στην απόφαση για την έγκριση 
σκοπιμότητας ή την απόφαση για τη σύσταση ή την 
απόφαση για την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας, 
εφόσον αυτό προκύπτει ως τεκμηριωμένη ανάγκη 
ψυχικής υγείας στον οικείο Τομέα Ψυχικής Υγείας. 
Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν σε σημαντική, 
ποσοτικά και ποιοτικά, επέκταση του εύρους 
δραστηριοτήτων της Μονάδας. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα εξής: 
  
α) Οργανωμένα προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης 
και στήριξης της οικογένειας ή των φροντιστών 
ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. 
 
β) Οργανωμένα προγράμματα υποστηριζόμενης 
απασχόλησης. 
 
γ) Οργανωμένα προγράμματα προεπαγγελματικής 
ή/και επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας. 
 
δ) Ανάπτυξη και λειτουργία «πιλοτικών» 
δραστηριοτήτων Κέντρου Ημέρας από άλλες 
Μονάδες Ψυχικής Υγείας. 
 
ε) Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων «λέσχης 
ελεύθερου χρόνου και δημιουργικής απασχόλησης». 
 
στ) Ανάπτυξη και λειτουργία «τηλεφωνικών 
γραμμών υποστήριξης και βοήθειας» από 
λειτουργούντα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα 
Ημέρας, Κινητές Μονάδες κ.ά. 
 
ζ) Ανάπτυξη και λειτουργία υποστηρικτικών 
στεγαστικών δομών προσωρινής διαμονής 
(προστατευμένων διαμερισμάτων) από ΜΨΑ, 
Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Κινητές 
Μονάδες κ.ά. 
 
η) Ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένων 
παρεμβάσεων για νέες, «αναδυόμενες» ψυχικές 
διαταραχές (συνοσηρότητα, διαταραχές διατροφής, 
bulling, εξάρτηση από διαδίκτυο, αυτοκτονίες κ.ά.)· 
  
θ) Ανάπτυξη οργανωμένων εκπαιδευτικών 

 
 
 
 
 
Άρθρο: 7 
Δυνατότητα ανάπτυξης συμπληρωματικών 
δράσεων από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας  
 
1. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια Μονάδα Ψυχικής 
Υγείας μπορεί να αναπτύσσει συμπληρωματικές 
δράσεις ή προγράμματα που διαφοροποιούνται από 
τα όσα ορίζονται στην Απόφαση για την έγκριση 
σκοπιμότητας ή την Απόφαση για τη σύσταση ή την 
Απόφαση για την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας, 
εφόσον αυτό προκύπτει ως τεκμηριωμένη ανάγκη 
ψυχικής υγείας στον οικείο Τομέα Ψυχικής Υγείας. 
Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν σε σημαντική, 
ποσοτικά και ποιοτικά, επέκταση του εύρους 
δραστηριοτήτων της Μονάδας. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα εξής:  
 
α) Οργανωμένα προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης 
και στήριξης της οικογένειας ή των φροντιστών 
ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.  
 
β) Οργανωμένα προγράμματα υποστηριζόμενης 
απασχόλησης.  
 
γ) Οργανωμένα προγράμματα προεπαγγελματικής 
ή/και επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας.  
 
δ) Ανάπτυξη και λειτουργία "πιλοτικών" 
δραστηριοτήτων Κέντρου Ημέρας από άλλες 
Μονάδες Ψυχικής Υγείας.  
 
ε) Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων "λέσχης 
ελεύθερου χρόνου και δημιουργικής απασχόλησης".  
 
στ) Ανάπτυξη και λειτουργία "τηλεφωνικών 
γραμμών υποστήριξης και βοήθειας" από 
λειτουργούντα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα 
Ημέρας, Κινητές Μονάδες κ.α.  
 
ζ) Ανάπτυξη και λειτουργία υποστηρικτικών 
στεγαστικών δομών προσωρινής διαμονής 
(προστατευμένων διαμερισμάτων) από Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες 
κ.α.  
 
η) Ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένων 
παρεμβάσεων για νέες, "αναδυόμενες" ψυχικές 
διαταραχές (συνοσηρότητα, διαταραχές διατροφής, 
bulling, εξάρτηση από διαδίκτυο, αυτοκτονίες κ.α.).  
 
θ) Ανάπτυξη οργανωμένων εκπαιδευτικών 
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δραστηριοτήτων σε τοπική κλίμακα που να 
απευθύνονται σε στελεχιακό δυναμικό άλλων 
τομέων (εκπαιδευτικοί, στελέχη αυτοδιοίκησης, 
στελέχη πρόνοιας, κ.ά.) 
 
ι) Διενέργεια οργανωμένων ερευνητικών 
πρωτοβουλιών για τον επιπολασμό των ψυχικών 
διαταραχών, την επιδημιολογίας πληθυσμών 
υψηλού κινδύνου κ.α. 
 
ια) Οργανωμένα προγράμματα αναδόχων και 
φιλοξενουσών οικογενειών. 
 
ιβ) Ανάπτυξη καινοτομιών και χρήση νέων 
τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας. 
 
ιγ) Ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνηγορίας και 
υποστήριξης της συλλογικής έκφρασης των ψυχικά 
ασθενών και των οικογενειών τους. 
 
ιδ) Εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε επείγουσες 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμοί, 
πυρκαγιές κ.λπ.) ή εκτάκτων και επειγουσών 
καταστάσεων. 
 
ιε) Ανάπτυξη προγραμμάτων για την παροχή 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατ' οίκον και 
παρέμβασης στη κρίση. 
 
2. Στις περιπτώσεις αυτές ο φορέας ο οποίος έχει 
την επιστημονική και διοικητική ευθύνη μιας 
Μονάδας, μετά από έκφραση γνώμης της αρμόδιας 
Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (και, έως τη 
συγκρότηση τους, Τ.Ε.Ψ.Υ. Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), 
συντάσσει τεκμηριωμένη πρόταση προς τη 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και αιτείται την έγκριση 
από άποψη σκοπιμότητας. Η πρόταση αναλύεται 
διεξοδικά και ως προς το «φυσικό» της αντικείμενο 
και ως προς τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος 
της. Σε περίπτωση έγκρισης η Μονάδα 
ενσωματώνει στον ετήσιο προϋπολογισμό της το 
κόστος ανάπτυξης των νέων, συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι πιθανόν να 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ ή 
άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και να μη 
βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας. 
 
Άρθρο 8 
Χρηματοδότηση των μονάδων ψυχικής υγείας 
Το Υπουργείο Υγείας καταβάλλει το σύνολο των 
εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών κάθε Μονάδας 
Ψυχικής Υγείας, με τμηματικές καταβολές κατά τη 
διάρκεια κάθε διαχειριστικού έτους. Η τελευταία 
καταβολή αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού, σε 
περίπτωση που απαιτείται, καταβάλλεται από το 

δραστηριοτήτων σε τοπική κλίμακα που να 
απευθύνονται σε στελεχιακό δυναμικό άλλων 
τομέων (εκπαιδευτικοί, στελέχη αυτοδιοίκησης, 
στελέχη πρόνοιας, κ.α.)  
 
ι) Διενέργεια οργανωμένων ερευνητικών 
πρωτοβουλιών για τον επιπολασμό των ψυχικών 
διαταραχών, την επιδημιολογίας πληθυσμών 
υψηλού κινδύνου κ.α.  
 
ια) Οργανωμένα προγράμματα αναδόχων και 
φιλοξενουσών οικογενειών.  
 
ιβ) Ανάπτυξη καινοτομιών και χρήση νέων 
τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας.  
 
ιγ) Ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνηγορίας και 
υποστήριξης της συλλογικής έκφρασης των ψυχικά 
ασθενών και των οικογενειών τους.  
 
ιδ) Εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε επείγουσες 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμοί, 
πυρκαγιές κ.λπ.) ή εκτάκτων και επειγουσών 
καταστάσεων.  
 
 
 
 
 
2. Στις περιπτώσεις αυτές ο φορέας ο οποίος έχει 
την επιστημονική και διοικητική ευθύνη μιας 
Μονάδας, μετά από έκφραση γνώμης της αρμόδιας 
Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, συντάσσει 
τεκμηριωμένη πρόταση προς τη Διεύθυνση Ψυχικής 
Υγείας και αιτείται την έγκριση από άποψη 
σκοπιμότητας. Η πρόταση αναλύεται διεξοδικά και 
ως προς το "φυσικό" της αντικείμενο και ως προς τα 
στοιχεία που συνθέτουν το κόστος της. Σε 
περίπτωση έγκρισης η Μονάδα ενσωματώνει στον 
ετήσιο προϋπολογισμό της το κόστος ανάπτυξης 
των νέων, συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, οι 
οποίες είναι πιθανόν να συγχρηματοδοτούνται από 
πόρους του ΕΣΠΑ ή άλλων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και να μη βαρύνουν τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
 
 
Άρθρο: 8 
Χρηματοδότηση των μονάδων ψυχικής υγείας  
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
καταβάλλει το σύνολο των εγκεκριμένων και 
νόμιμων δαπανών κάθε Μονάδας Ψυχικής Υγείας, 
με τμηματικές καταβολές κατά τη διάρκεια κάθε 
διαχειριστικού έτους. Η τελευταία καταβολή - 
αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού, που σύμφωνα 
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Υπουργείο Υγείας μετά τον έλεγχο των ετήσιων 
απολογιστικών στοιχείων και την πιστοποίηση 
των εγκεκριμένων δαπανών από ορκωτούς 
ελεγκτές. Για την παρακολούθηση και εποπτεία 
του φυσικού αντικειμένου που επιτελείται από 
τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας εφαρμόζεται σε 
μηνιαία βάση η καταγραφή και κοστολόγηση 
των υπηρεσιών (μοναδιαίο κόστος ανά 
ωφελούμενο και τύπο μονάδας), βάσει των 
ισχυουσών υπουργικών αποφάσεων 
οργάνωσης και λειτουργίας των Μ.Ψ.Α. και 
εγκυκλίων εφαρμογής με τεχνικές οδηγίες 
προσαρμογής καταχώρισης στο λειτουργικό 
πληροφοριακό σύστημα. Από τη Δ/νση Ψυχικής 
Υγείας ασκείται σε μηνιαία βάση ή σε 
συγκεκριμένους και καθορισμένους μήνες 
αναφοράς πρωτοβάθμιος έλεγχος και 
γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα επί συνόλω 
θεραπευτικού έργου και του σχετικού κόστους. 
Το μηνιαίο θεραπευτικό έργο αποτέλεσμα 
αναγόμενο σε κόστος αποτελεί τη βάση 
καθορισμού του εύρους της μηνιαίας 
χρηματοδότησης των Μονάδων στις εγκρίσεις 
σκοπιμότητας κατά τη διάρκεια του έτους από 
τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας. 
Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών για κάθε 
μονάδα ψυχικής υγείας συνιστούν προϋπόθεση 
του κύρους της έγκρισης των ετήσιων 
απολογιστικών στοιχείων βάσει των οποίων 
πραγματοποιείται η τελική εκκαθάριση. Στις 
περιπτώσεις όπου μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου προκύπτει ότι τα συνολικά ετήσια 
έσοδα της μονάδας σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 της παρούσας υπερβαίνουν τις 
ετήσιες απολογιστικές δαπάνες της, η 
εποπτεύουσα αρχή δύναται είτε να συμψηφίζει 
την προκύπτουσα διαφορά με τις αμέσως 
επόμενες επιχορηγήσεις της μονάδας, είτε να 
εγκρίνει τη διάθεση της προκύπτουσας 
διαφοράς για πρόσθετες δράσεις της μονάδας. 
Στις περιπτώσεις όπου τα ανωτέρω έσοδα της 
μονάδας υπολείπονται των ετήσιων 
απολογιστικών δαπανών της, η προκύπτουσα 
διαφορά καλύπτεται με την/τις επόμενη/νες 
επιχορήγηση/σεις της μονάδας ψυχικής υγείας 
από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας. 
Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ 
των ετήσιων επιλέξιμων απολογιστικών 
δαπανών της μονάδας και του ποσού που 
προκύπτει από την κοστολόγηση των 
υπηρεσιών της σε ετήσια βάση, η έγκριση των 
ετήσιων απολογιστικών στοιχείων της μονάδας 
γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το μικρότερο εκ 
των δύο ποσών. 
Σε περίπτωση που οι ετήσιες επιλέξιμες 
απολογιστικές δαπάνες της μονάδας 

με τον εγκεκριμένο ετήσιο απολογισμό κάθε 
Μονάδας έχει δαπανηθεί καταβάλλεται από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά 
τον έλεγχο των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων 
και την πιστοποίηση των εγκεκριμένων δαπανών. 
Από την συνολική χρηματοδότηση των 
εγκεκριμένων και νομίμων δαπανών κάθε μονάδας 
αφαιρούνται τα εισπραχθέντα έσοδα από τις πηγές 
πέραν των επιχορηγήσεων του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
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υπερβαίνουν το ποσό που προκύπτει από την 
κοστολόγηση των υπηρεσιών της σε ετήσια 
βάση, ο φορέας οφείλει να προβεί άμεσα σε 
ισοσκελισμό της σχετικής διαφοράς, ο οποίος 
αποτυπώνεται στο έντυπο του απολογισμού 
του 2ου τριμήνου του επόμενου έτους. Σε 
αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της ανωτέρω 
σχετικής (9) απόφασης, εκτός αν το οικείο 
Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο εγκρίνει, 
κατόπιν αιτιολόγησης, την κάλυψη της σχετικής 
διαφοράς από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση, αν ο 
φορέας δεν προβεί σε ισοσκελισμό της 
διαφοράς για δεύτερο οικονομικό έτος, 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 
της ανωτέρω σχετικής (9) απόφασης. 
  
Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος από 
1η Ιανουαρίου 2020. 
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργείται η με αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/16-4-
2010 (Β' 453) υπουργική απόφαση. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο: 9 
Έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος 
μεταβατικές διατάξεις  
1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
ισχύει για τα προϋπολογιστικά στοιχεία του έτους 
2011 και εξής.  
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2,3,4, του άρθρου 
2, η παράγραφος 4 του άρθρου 3 και η 
παράγραφος 3 του άρθρου 4 ισχύουν από 1ης 
Ιουλίου του τρέχοντος έτους.  
3. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις ισχύουν από την 
δημοσίευση της παρούσας στο Φύλλο της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης.  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ 
 

Νόμος 4799/2021  

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον 

αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές 

χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες 

εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των 

ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του 

ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 78/18-05-2021) 
 

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου 4799/2021 σχετικά με τη Φορολογία Εισοδήματος  

(Ν. 4172/2013) είναι οι εξής: 

 

 Κατανομή της ωφέλειας της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Άρθρο 122 παρ. 1 

του N. 4799/2021) 

 

Στο τέλος του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 7. 

 

Με τη διάταξη αυτή αντιμετωπίζεται η φορολογική επιβάρυνση των φαρμακευτικών εταιρειών και 

κατόχων αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της δικαιότερης 

φορολόγησης, το όφελος από τον συμψηφισμό της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης 

(clawback) με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, που αποτελεί εισόδημα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, κατανέμεται ισόποσα εντός πενταετίας αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος εντός 

του οποίου θα προκύψει η ωφέλεια. 

 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2020 και επόμενα. 

 

 Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

σε ποσοστό 22% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής (Άρθρο 120 του N. 

4799/2021) 

 

Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013, τροποποιείται ως προς τον φορολογικό 

συντελεστή. 

 

Φορολογούνται με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) από το φορολογικό έτος 2021 και 

εφεξής τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές 

οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία., καθώς και οι υπόχρεοι των περ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του 

άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.  

 

Εξαιρούνται: 

 

Τα πιστωτικά ιδρύματα, όπου φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).  

 

Έναρξη ισχύος 

 

Η μείωση του συντελεστή ισχύει από 18/05/2021.  
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 Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών 

προσώπων σε ποσοστό 55% του φόρου (Άρθρο 119 παρ. 1 του Ν. 4799/2021) 

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 τροποποιείται.  

 

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τη δήλωση που 

υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που 

προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του 

διανυόμενου φορολογικού έτους.  

 

Έναρξη ισχύος 

 

Η μείωση ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού 

φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.  

 

 Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων σε ποσοστό 80% του φόρου (Άρθρο 119 παρ. 2 του Ν. 

4799/2021) 

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του Ν. 4172/2013 τροποποιείται. 

 

Στα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο 

και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

βεβαιώνεται ποσό ίσο με ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που προκύπτει για τον φόρο που 

αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.  

 

Έναρξη ισχύος 

 

Η μείωση ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.  

 

 Αύξηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 100% του φόρου, στις τραπεζικές 

ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα (Άρθρο 119 παρ. 2 του Ν. 4799/2021) 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν. 4172/2013 αντικαθίσταται. 

 

Το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις 

τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.  

 

Έναρξη ισχύος 

 

Ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 

φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.  

 

 Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα του 

άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικό έτος 2021 (Άρθρο 121 παρ. 1 του Ν. 4799/2021) 

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 50 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, τροποποιείται ως προς τα 

εισοδήματα που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 
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Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 

43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή 

εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις.  

 

Έναρξη ισχύος 

 

Ισχύει από 18/05/2021.  

 
 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για το 

φορολογικό έτος 2020, σε ποσοστό 70% (Άρθρο 119 παρ. 3 του Ν. 4799/2021) 
 
Προσθήκη νέας παραγράφου 72 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013. 
 
Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 71 ορίζεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).  
 
Έναρξη ισχύος 
 
Ισχύει από 18/05/2021.  

 
 Διευκρινήσεις σχετικά με την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων στην προκαταβολή του φόρου 

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων (Άρθρο 119 παρ. 3 του Ν. 
4799/2021) 
 
Προσθήκη νέας παραγράφου 73 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 όπου διευκρινίζονται τα εξής: 
 
α.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, (προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων σε ποσοστό 55% του φόρου), ισχύει για την προκαταβολή φόρου που 
βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 
2020 και επόμενων. 

 
β.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, (προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε ποσοστό 80% του φόρου), ισχύει για την 
προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού 
έτους 2021 και επόμενων. 

 
γ.  Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, (προκαταβολή φόρου εισοδήματος, τραπεζικών 

ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα, σε ποσοστό 100% του φόρου), ισχύει για την προκαταβολή φόρου που 
βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.  

 
Έναρξη ισχύος 
 
Η παράγραφος αυτή ισχύει από 18/05/2021.  

 
 Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα του 

άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικό έτος 2022 (Άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4799/2021) 
 
Στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 74. 
 
Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα 
εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.  
 
Έναρξη ισχύος 
 
Ισχύει από 18/05/2021.  
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 Διευκρινήσεις σχετικά με την έναρξη ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν.4172/2013  (Άρθρο 
122 παρ. 2 του Ν. 4799/2021) 

 
Στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 75. 
 
Διευκρινίζεται ότι η παρ. 7 του άρθρου 21 εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2020 και επόμενα.  
 
Έναρξη ισχύος 
 
Ισχύει από 18/05/2021. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
Οι τελευταίες αποφάσεις και εγκύκλιοι που δημοσιεύθηκαν το Μάιο του 2021,παρατίθενται στην πλήρη τους 
μορφή στο κεφάλαιο Δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 
 
Παρατίθεται παρακάτω μία σύντομη περιγραφή του περιεχόμενού τους, ως χρηστικός οδηγός, ο οποίος σε 
καμμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο των αποφάσεων και εγκυκλίων. 
 
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
 Α.1112/20-05-2021 
 
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3. 
 
Σχόλια 
 
Οι κυριότερες αλλαγές στην «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα»-Έντυπο Ε3 είναι οι κατωτέρω: 
 
 Έχουν προστεθεί οι παρακάτω κωδικοί: 

- ΚΩΔ 081 «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19 
- ΚΩΔ 259-559 (Παραγωγική Δραστηριότητα) με λεκτικό «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα της 

παρ. 1 του άρθρ. 71Ζ του ν.4172/2013 (παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών 
σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα)» 

- ΚΩΔ 196 (Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις) στην Αγροτική-Βιολογική δραστηριότητα 
- ΚΩΔ 999 «Σύνολο εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής» 

 
 Λοιπές αλλαγές: 

-  Ο Κωδικός 144 (Πίνακας ΣΤ) «Αφορολόγητα έσοδα» που μειώνει τα φορολογητέα κέρδη, αναλύεται 
σε 11 κατηγορίες: 
→  Κωδ 001: «Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού» 
→  Κωδ 002: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (άρθρο2 

ν.4728/2020)» 
→  Κωδ 003: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν.4722/2020)» 
→  Κωδ 004: «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 ν. 

4753/2020)» 
→  Κωδ 005: «Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρο 55 ν. 

4758/2020)» 
→ Κωδ 006: «Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020)» 
→  Κωδ 007: «Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας 

εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. πτωχευτικού Κώδικα)» 
→  Κωδ 008: «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 

COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020)» 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   41 

→  Κωδ 009: «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 
COVID 19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουρ. γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. 
λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 ν. 4764/2020)» 

→  Κωδ 010: «Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 (παρ. 2 άρθρο 13 ν. 4690/2020)» 

→ Κωδ 011: «Λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων». 
 

-  Ο Κωδικός 150 (Πίνακας ΣΤ), που μετονομάστηκε σε «Δαπάνες άρθρων 22Α, 22Β και 22Γ του ν. 
4172/2013», περιλαμβάνει 3 κατηγορίες:  
→  Κωδ 001: «Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α του ν. 4172/2013) 

(εξωλογιστικά)» 
→  Κωδ 002: «Δαπάνες άρθρου 22Β του ν.4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης 

για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του 
περιβάλλοντος (εξωλογιστικά)» 

→  Κωδ 003: «Δαπάνες άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης 
διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 (εξωλογιστικά)». 

 
Στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης έχουν προστεθεί 3 νέοι κωδικοί οι οποίοι αφορούν: 
 
-  Δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού 

μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (περ. ιε' άρθρου 23 του ΚΦΕ) 
-  Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη 

εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου. (περ.ιστ’ άρθρου 23 του ΚΦΕ) 
-  Δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υπερβαίνουν τα λογιστικά κέρδη χρήσης 

κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους (άρθρο 22 του ΚΦΕ) 
 
 Α.1118/26-05-2021 
 
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού 
έτους 2020, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με 
αυτή. 
 
2. Φ.Π.Α. 
 
 Ε.2095/05.05.2021 
 
Απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία 
για την καταπολέμηση του COVID-19 
 
Απαλλάσσονται, για το έτος 2020, από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους τα 
εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID 19. 
 
 Ε.2097/10.05.2021 
 
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του ν. 4787/2021 και 27 του ν. 4797/2021 σχετικά 
με μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες 
 
Παρατείνεται η ισχύς των μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών για συγκεκριμένα αγαθά και 
υπηρεσίες και υπαγωγή σε υπερμειωμένο συντελεστή 6% των φίλτρων και γραμμών αιμοκάθαρσης, 
αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης. 

 
 Α.1116/20-05-2021 
 
Καθορίζεται η διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, 
εισαγωγών αγαθών και παροχών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν 
από την πανδημία του COVID 19-SARS 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ιθ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ. 
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 Δ. ΟΡΓ. Δ 1041241 ΕΞ 2021 

 

Έκδοση Μαΐου 2021 του «Εγχειριδίου ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες 

μεταφοράς αγαθών» 

 

Δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ το "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ" έκδοση Μαΐου 2021, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους 

συναδέλφους που αντιμετωπίζουν περιπτώσεις υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών και περιλαμβάνεται στο 

τμήμα Δ.III. ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) του παρόντος ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2021.  

 

3.  ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 Ε.2089/05-05-2021 

 

Έκπτωση φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από τον συνολικό φόρο προσώπου του 

άρθρου 45 του ν. 4172/2013, κατ’ εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 

 

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι ο φόρος που καταβάλλεται από πρόσωπο του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 σε 

χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για εισόδημα που προκύπτει και 

φορολογείται εκεί σύμφωνα με την οικεία ΣΑΔΦ, εκπίπτει από το συνολικό ποσό φόρου του προσώπου 

αυτού στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις και μέχρι του ύψους που ορίζουν οι εφαρμοστέες 

διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦ που προβλέπουν την πίστωση του φόρου και αφαιρείται κατά προτεραιότητα 

έναντι των λοιπών φόρων της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση, δε, που μετά από 

την αφαίρεση και των λοιπών φόρων προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 

3 του άρθρου 68. 

 

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υφίσταται ΣΑΔΦ με τη χώρα στην οποία προκύπτει και 

φορολογείται το εισόδημα αλλοδαπής εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην 

ΠΟΛ.1060/2015.  

 

 Ε.2092/06-05-2021 

 

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25 και 43 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26/19.2.2021) 

 

Η εγκύκλιος διευκρινίζει θέματα σχετικά με τις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής 

περιουσίας (Άρθρο 71Η του Ν. 4172/2013) και τη φορολογική αντιμετώπιση της έκτακτης αποζημίωσης που 

χορηγείται σε εποχικά εργαζομένους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου. 

 

 Ε.2100/18-05-2021 

 

Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 

του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) 

 

Οι ζημίες μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των 

φορολογητέων αποτελεσμάτων του κράτους του κεντρικού κατά το χρόνο που προέκυψαν στο κράτος της 

μόνιμης εγκατάστασης. 

 

Παύει λοιπόν να ισχύει (από την έκδοση της Ε 2100/18-05-2021) η ΠΟΛ.1200/2016 κατά το μέρος που 

αυτή αφορά στη φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ. 
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 Ε.2101/18.05.2021 
 
Φορολογική αντιμετώπιση του ειδικού Αποθεματικού Χρηματοδοτικής Συμβολής το οποίο έχει 
σχηματισθεί κατ' εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του ν. 2395/1996 (Α' 71)  
 
Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι το Αποθεματικό Χρηματοδοτικής Συμβολής, το οποίο σχηματίζεται δυνάμει των 
διατάξεων του ν.2395/1996, (όπου κυρώθηκε η "Σύμβαση Παραχώρησης του 'Έργου της Μελέτης, 
Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου", που υπογράφηκε, μεταξύ 
αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία "Γαλλο-
Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο 
«Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.»), δεν εμπίπτει στις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ΚΦΕ περί 
αυτοτελούς φορολόγησης αφορολόγητων αποθεματικών και δύναται να τηρηθεί ως λογαριασμός 
αφορολόγητου αποθεματικού για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά, καθώς 
εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 13 του άρθρου 72 του ΚΦΕ ως αποθεματικό ειδικής διάταξης νόμου. 
 
 Ε.2103/18-05-2021 
 
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α' 167) - Μείωση φόρου για 
εξαρτώμενα τέκνα σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του 
συμφώνου συμβίωσης 
 
Δεδομένου ότι στην ανατροφή των τέκνων συμμετέχουν από κοινού και οι δύο γονείς, ανεξάρτητα αν 
διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη ή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί ο γάμος / το σύμφωνο 
συμβίωσης, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ για τη μείωση του φόρου ανάλογα με τον 
αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων εφαρμόζονται και για τους δύο γονείς με εισόδημα από μισθωτή εργασία, 
συντάξεις ή και ατομική αγροτική δραστηριότητα. 
 
 Ε.2104/18-05-2021 
 
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του 
ν. 4797/2021 (Α' 66) 
-  Με το άρθρο 30 του Ν.4797/2021, προστέθηκε νέα παράγραφος 64 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 

με την οποία ορίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.  

- Με το άρθρο 31 του Ν.4797/2021, προστέθηκε νέα παράγραφος 65 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 
με την οποία ορίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό 
έτος 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.  

 Προβλέπεται έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) για τις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής φόρου 
εισοδήματος φυσικού προσώπου ως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2021, εφόσον η 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί μέχρι την 28/7/2021. 

- Με το άρθρο 32 του Ν.4797/2021, προστέθηκε νέα παράγραφος 66 στο άρθρο 72 του 
Ν.4172/2013, με την οποία προβλέπεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 τα εισοδήματα από 
εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό 
εισόδημα του δικαιούχου, πέραν των ειδικών περιπτώσεων.  

- Με το άρθρο 33 του Ν.4797/2021, παρατάθηκε η προθεσμία επιλογής της υποβολής χωριστών 
δηλώσεων των συζύγων, έως την 6η Μαΐου 2021. 

- Με το άρθρο 34 του Ν.4797/2021, θεσπίστηκε ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία 
υποβολής αίτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος 
φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα άρθρα 5Α και 
5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

- Με το άρθρο 35 του Ν.4797/2021, θεσπίστηκε ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία 
υποβολής αίτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για τον ειδικό τρόπο φορολόγησης φυσικών 
προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά το άρθρο 5Γ του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος. 
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- Με το άρθρο 36 του Ν.4797/2021 εισήχθη ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020, ως προς τον 
εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, για συγκεκριμένες κατηγορίες 
φορολογουμένων, οι οποίοι επλήγησαν εντός του 2020 από την πανδημία του COVID-19. 

- Με το άρθρο 37 του Ν.4797/2021 ρυθμίστηκαν ζητήματα που αφορούν στην υποχρέωση 
πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού 
εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία -συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.  

- Με το άρθρο 39 του Ν.4797/2021 παρατάθηκε η υποβολή της αίτησης για την άρση της ευθύνης και 
των μέτρων σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές 
οντότητες για φορολογικές οφειλές. 

- Με το άρθρο 44 του Ν.4797/2021 επεκτάθηκε η απαλλαγή μισθώματος επαγγελματικών 
μισθώσεων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει προσωρινά απαγορευτεί η λειτουργία ή πλήττονται 
οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι τον μήνα Απρίλιο 2021. 

 
 Ε.2106/21-05-2021 
 
Έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ 
- Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167), 
όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) 
 
Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι διατάξεις αφορούν μόνο τις δωρεές σε χρήμα ή σε είδος των νομικών 
προσώπων της περίπτωσης γ' του άρθρου 45, προς τα ρητώς κατονομαζόμενα σ' αυτές πρόσωπα, δηλαδή 
προς το Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα και τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι σε όλους γενικά τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα Ν.Π.Δ.Δ. 
 
 Ε.2107/21-05-2021 
 
Έκπτωση δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 
201) 
 
Για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και μετά, οι δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
εκπίπτουν φορολογικά μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη, κατά 
το χρόνο πραγματοποίησής τους. 
 
Η υιοθέτηση των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αφορά την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή 
οργανισμού απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, τις τοπικές 
κοινότητες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις) τα οποία επηρεάζει ή από τα οποία επηρεάζεται, μέσα από 
την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 
 
Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ευθύνη για το περιβάλλον, την εφαρμογή καλύτερων εργασιακών 
πρακτικών, τη φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες και γενικότερα τη λειτουργία της επιχείρησης με 
υπευθυνότητα και διαφάνεια και την αναγνώριση ότι η επιτυχία της εξαρτάται από την συνολική 
αλληλεπίδρασή της με τα ενδιαφερόμενα μέρη.  
 
Δε συνιστούν δράσεις για εταιρική κοινωνική ευθύνη η φιλανθρωπία, η απλή δωρεά ή η χορηγία, 
όπως για παράδειγμα, οι φιλανθρωπικές δράσεις, οι εμπορικές χορηγίες μέσα από τις οποίες οι 
επιχειρήσεις προβάλλουν το σήμα ή τα προϊόντα τους και δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη 
δημόσιων σχέσεων. 
 
 Ε.2108/21-5-2021 
 
Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
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Ο φόρος εισροών που εξέπεσε ο υποκείμενος κατασκευαστής πριν την απόφαση της αναστολής ΦΠΑ στα 
ακίνητα, διακανονίζεται κατά τον χρόνο της παράδοσης του εκάστοτε ακινήτου και εκπίπτει από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το φορολογικό έτος του διακανονισμού. 
 
 Ε.2109/21-05-2021 
 
Προϋπόθεση για την αναγνώριση δαπάνης ενοικίου - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 
(Α' 201) 
 
Η εγκύκλιος: 
-  αναφέρει ποια είναι τα κατάλληλα μέσα πληρωμής για την έκπτωση των δαπανών ενοικίων, 
-  σημειώνει ότι σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι πέραν από τη σχέση μίσθωσης (μισθωτής-

εκμισθωτής) είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν 
λογιστικούς συμψηφισμούς και  

-  διευκρινίζει ότι τυχόν προκαταβολές ενοικίων που αφορούν το φορολογικό έτος 2020 οι οποίες είχαν 
καταβληθεί μέχρι τις 12-12-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4646/2019) αναγνωρίζονται προς 
έκπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησής τους. 

 
 Ε.2110/21-05-2021 
 
Διενέργεια αποσβέσεων και φορολογική αντιμετώπιση δαπανών και ασφαλιστικών εισφορών 
πληττόμενων από την πανδημία COVID-19 επιχειρήσεων 
 
Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα 
νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί ή απαγορευθεί με 
κανονιστικές πράξεις της διοίκησης στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, διενεργούν φορολογικές αποσβέσεις και για τους μήνες του φορολογικού έτους για 
τους οποίους δεν λειτούργησαν. 
 
Αναφέρεται επίσης, στις δαπάνες που προτιμολογήθηκαν και αφορούν γεγονότα τα οποία εξαιτίας των 
συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν, καθώς και στην καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών που έχουν παραταθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της πανδημίας. 
 
 Ε.2117/28-5-2021 
 
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4738/2020 
«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207/27-10-2020) που 
ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
 
Με την ανωτέρω εγκύκλιο κοινοποιούνται οι κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα της 
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 72 του ν. 4738/2020 και 
παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική Διοίκηση του 
νέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της διαδικασίας εξυγίανσης, ιδίως δε των διατάξεων αυτού που 
άπτονται της είσπραξης δημοσίων εσόδων. 
 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021  
 

 Με την Απόφαση Αριθμ. 10517 ΕΞ 08-04-2021 του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΦΕΚ Β' 1850/07-05-
2021) διατίθεται διαδικτυακή υπηρεσία για τη λήψη στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου, που 
διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ από τα πληροφοριακά συστήματα των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ): 
 
-α) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4738/year/2020/article/72
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1030
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-β) στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
-γ) στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
-δ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
-ε) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
-στ) στο πληροφοριακό σύστημα e-research του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
-ζ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
-η) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 
-θ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
-ι) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, 
-ια) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
-ιβ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, 
-ιγ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
-ιδ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 
Η διάθεση της διαδικτυακής αυτής υπηρεσίας γίνεται με σκοπό τον προσδιορισμό και είσπραξη 
των οφειλών των Καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των ΑΕΙ 
προς τους ΕΛΚΕ, σύμφωνα με: 
 
 - την περίπτωση β΄ [(β) Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεούνται να αποδίδουν 
στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις 
εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και αποδίδεται από τους 
υπόχρεους στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε.. Οφειλές που θα προκύψουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 
παραγράφονται μετά την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο θα 
δημιουργηθούν. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2018.] και 

 
- την περίπτωση γ’ [(γ) Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης 

των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά ατομική επιχείρηση υπόχρεη σε 
τήρηση βιβλίων και στοιχείων και λογιστικών αρχείων, οι οποίες γεννήθηκαν έως τις 31-12-2017 
προσδιορίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) και παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από 
το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Οι οφειλές των Καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μέσω εταιρίας, οι οποίες γεννήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα, υπολογίζονται σε 
ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί των εισοδημάτων που προέρχονται από την εν λόγω δραστηριότητα 
(μερίσματα, διανομή κερδών κ.λπ.) και παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του 
οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση και 
κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
προς τον υπόχρεο.] της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195). 

 
Για το σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ χορηγεί στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία 
από τα οποία προκύπτει το ετήσιο καθαρό εισόδημα των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων 
που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα: 
 
- στην περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 [(δ) Τα ποσά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 

που οφείλουν οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. αποτελούν έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
οικείου Α.Ε.Ι.. Για τον προσδιορισμό της απαίτησης, η Α.Α.Δ.Ε. χορηγεί στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. όλα 
τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει το ετήσιο καθαρό εισόδημα των 
καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Εν συνεχεία, ο 
Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζει την απαίτηση και αποστέλλει στους οφειλέτες το οφειλόμενο ποσό. Εάν οι 
οφειλέτες καθηγητές δεν αποδώσουν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσό που οφείλουν, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. 
αποστέλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των υπόχρεων στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου αυτές να βεβαιώσουν 
και να εισπράξουν, υπέρ των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., τις οφειλές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..], 

 
- στην ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 165788/Ζ2/4.12.2020 (Β’ 5351) ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ], με την οποία καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης του ποσοστού επί του εισοδήματος 

http://www.solae.gr/
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καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., που προέρχεται από την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τον τρόπο είσπραξης εκκρεμών οφειλών 
παρελθόντων ετών και η οποία αντικαθιστά την κοινή απόφαση Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 των 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.), και 

 
-  στην KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.122.1/36047/Ζ2/31.3.2021 (ΦΕΚ B’ 1257/31.03.2021) ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία τροποποιεί δύο (2) ημερομηνίες – προθεσμίες της 
παραπάνω ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165788/Ζ2/4.12.2020 (Β’ 5351). 

 
Τόσο η ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 10517 ΕΞ 08-04-2021 του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, όσο και οι ΚΟΙΝΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 165788/Ζ2/4.12.2020 ΚΑΙ Φ.122.1/36047/Ζ2/31.3.2021 ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ] παραθέτονται αυτούσιες στο τμήμα Θ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ του παρόντος 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ. 
 

 Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Αριθμ. 4111.08-01/811/2021 των ΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

(ΦΕΚ B' 1810/29-04-2021) αποφασίστηκε η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού 

Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2021 και καθορίστηκαν τα νησιά που θα 

εφαρμοστεί πιλοτικά το μέτρο στη χρήση 2021, ποια φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι δικαιούχοι, οι 

επιλέξιμες δαπάνες και γενικά ο τρόπος και οι διαδικασίες εφαρμογής του μέτρου. 

 

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων (Μ.Ι. Καυσίμων) είναι ένα μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη 

νησιωτική Ελλάδα και σκοπός του είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς 

καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία. Ο δικαιούχος λαμβάνει το Αντιστάθμισμα του 

Νησιωτικού Κόστους Καυσίμων (Α.ΝΗ.ΚΟ. Καυσίμων), προκειμένου να εξισωθεί το αυξημένο κόστος 

μεταφοράς υγρών καυσίμων στα νησιά σε σχέση με το αντίστοιχο στην ξηρά.  

 

Με τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. καθορίζονται: 

 

α) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του Μ.Ι., 

β) το ύψος, οι παράμετροι και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιμα, 

γ)  η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

δ)  ο χρόνος έναρξης και η χρονική διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου, ενώ το μέτρο του 

Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων εφαρμόζεται πιλοτικά: 

 

α)  Στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, 

Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, 

Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, 

Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά αναδρομικά από 1-01-2021 έως 31-12-2021. 

 

β)  Στα νησιά Αγκίστρι, Αμμουλιανή, Ελαφόνησος, Ιθάκη, Κουφονήσια, Μεγανήσι, Παξοί και Σχοινούσα 

από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31-12-2021. 

 

Τα νομικά πρόσωπα δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με 

κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του 

άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), οι οποίες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και πληρούν 

σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α)  Έχουν την κύρια έδρα τους σε ένα από τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας όπου ισχύει η 

πιλοτική εφαρμογή του μέτρου  
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β) Έχουν κύκλο εργασιών, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ κατά την τελευταία πλήρη 

κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων, αυτές, κατά τα δύο πρώτα 

έτη λειτουργίας τους, εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες. 

 

γ)  Είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ήτοι παρουσιάζουν δραστηριότητα (κύκλο 

εργασιών) ενώ δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι 

δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο 

κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό 

μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω 

δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού. 

 

Την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), που λόγω μεγέθους δεν την περιλάβαμε στο 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, καθώς και πολλά άλλα σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου, μπορείτε να 

τα αναζητήσετε στη διεύθυνση https://metaforikoisodynamo.gr. 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, e – ΕΦΚΑ  
ΚΑΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΜΑΙΟΥ 2021  
 

 Με την ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Κ.Υ.Α.) 28631/14.5.2021 των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Β 2112/14.5.2021) αποφασίζεται η εφαρμογή του 
μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία ή πλήττονται για τον μήνα Μάιο 2021 

 

 Με την Εγκύκλιο 29/13.5.2021 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (Κ.Υ.Α.) υπ' αριθμ. οικ. 24449/28-4-2021 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β', 1794 /29-04-2021), με τις οποίες 
παρατάθηκε, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού 
COVID-19, κατά ένα (1) μήνα, η προθεσμία καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των 
δικαιούχων επιχειρήσεων ή εργοδοτών, οι οποίες ήταν απαιτητές έως 30/04/2021 και συγχρόνως, 
παρατάθηκαν ισόχρονα και οι προθεσμίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. 

 

 Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ' αριθμ. οικ. 33332/27-5-2021 του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β', 
2229/28.5.2021) παρατάθηκε, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά ένα (1) μήνα, η προθεσμία καταβολής δόσεων ενεργών 
ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων επιχειρήσεων ή εργοδοτών, οι οποίες ήταν 
απαιτητές έως 31/05/2021 και συγχρόνως, παρατάθηκαν ισόχρονα και οι προθεσμίες όλων των 
επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. 

 

 Με το ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 174064/17.5.2021 του e-ΕΦΚΑ παρέχεται η δυνατότητα 
αυτοματοποιημένης απογραφής «Νομικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών», μέσω 
διασύνδεσης με το Γ.Ε.ΜΗ. και παρέχονται οδηγίες για την πρόσβαση, την χρήση και το πεδίο 
εφαρμογής της νέας αυτής υπηρεσίας.  

 

 Με την ΑΠΟΦΑΣΗ 1958/32/27.4.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Β' 
1974/14.05.2021) εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 
έτους 2021, στο οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίησή του (δικαιούχοι 
φορείς, προϋποθέσεις ένταξης, περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και όλοι οι γενικοί 
και ειδικοί όροι). 

 

 Με την ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.51220/26375/07-05-2021 (ΦΕΚ Β' 2007/14-05-2021) του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ καθορίζονται τα επιμέρους όρια και οι περιορισμοί των 
επενδύσεων των ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.), καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 

http://www.solae.gr/
https://metaforikoisodynamo.gr/
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18 «Επενδυτικοί κανόνες (Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)» του ν. 4680/2020 «Ενσωμάτωση 
στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις.».  

 

 Με το έγγραφο Δ.15/Δ'/26677/10.5.2021 του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ γνωστοποιείται η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./983/Α325/23.02.2021 των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών (ΦΕΚ 854/Β/04.03.2021) με την οποία οριοθετούνται ως πληγείσες από φυσική 
καταστροφή, περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών (Δήμος Ηρακλείου, 
Δήμος Νέας Ιωνίας) και Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δήμος Γαλατσίου) της Περιφέρειας Αττικής 
(ανεμοστρόβιλος της 13ης Οκτωβρίου 2020).  

 

 Με το έγγραφο Δ.15/Δ'/26687/10-05-2021 του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ γνωστοποιείται η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26857/ΠΕ/Α325/12.02.2021 των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών (ΦΕΚ 792/Β/27.02.2021) με την οποία οριοθετούνται ως πληγείσες από πλημμύρα και 
χαλαζόπτωση περιοχές των Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής και Μαρωνείας-Σαπών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (πλημμύρα και 
χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019).  

 

 Με το έγγραφο Δ.15/Δ'/26706/10.5.2021 του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ γνωστοποιείται η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2471/Α325/10.03.2021 των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 
(ΦΕΚ 1048/Β/17.03.2021) με την οποία οριοθετούνται ως πλημμυρόπληκτες, περιοχές του Δήμου 
Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (πλημμύρες της 17ης Ιουνίου 2020).  

 

 Επίσης με το έγγραφο Δ.15/Δ'/26698/10.5.2021 του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ γνωστοποιείται η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6411/Α325/10.03.2021 των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών (ΦΕΚ 1049/Β/17.03.2021) με την οποία οριοθετούνται ως πλημμυρόπληκτες, περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου 2021) Σύμφωνα με το παρόν και 
τα αμέσως ανωτέρω τρία (3) έγγραφα, για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, που έχουν 
επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις οριζόμενες περιοχές και αποδεδειγμένα έχουν 
υποστεί ζημίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών προς τον e- ΕΦΚΑ και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό (πάγιες 
ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 
2556/1997, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης - Β' 272): 

 
α)  κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το 

τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, 
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της 
φυσικής καταστροφής μήνα). 

 
β)  αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 

1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό 
προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).  

 
γ)  εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε 12 έως 24 ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη 
αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς 
δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24. 
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Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 

 
Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστι-
κών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρί-
ου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, μετά από διαδοχι-
κές παρατάσεις έχει παραταθεί εκ νέου μέχρι 
31/12/2021 με βάση το άρθρο 44 του Ν. 4778/2021. 
 
Ποιος είναι ο φορολογικός χειρισμός για το έτος 
2020 των ασφαλιστικών εισφορών των περιόδων 
απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 
2020 που πήραν παράταση και μπορούν να πλη-
ρωθούν εμπρόθεσμα έως 31/12/2021; 
 
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το 
παραπάνω ερώτημα είναι η εξής: 
 
-  Στην παρ. 1 του άρθρου 32 «Ρύθμιση ασφα-

λιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορη-
γηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή 
αναστολή είσπραξης» του Ν. 4756/2020, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 44 
του Ν. 4778/2021 ορίζονται τα εξής: 
 
«1. Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφα-
λιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολού-
μενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία 
παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο 
πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητι-

κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του  
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το άρθρο 23 της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του  
ν. 4684/2020 (Α΄ 86), το άρθρο 8 της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του  
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), το άρθρο 25 της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του  
ν. 4684/2020, το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και 
το άρθρο 55 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), παρα-
τείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. 
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη 
της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύ-
νανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής κα-
ταβολής έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίων 
δόσεων, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού 
μηνιαίας δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ.». 

 
-  Στην ΠΟΛ 1113/2015 με θέμα «Κοινοποίηση 

των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 
του ν. 4172/2013» αναφέρονται τα εξής: 

 
« (….) 
 
Άρθρο 23 
 
Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του  
ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκ-
πιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα 
των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδη-
μα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς 
και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτή-
των. 
 
Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ρητά ορίζεται 
ότι δεν εκπίπτουν: 
 
α) 
 
β) 
 
γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. 
Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν 
καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης 

Οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων/ 

εργοδοτών, που εντάσσονται στο πλαίσιο 

λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας, για τις περιόδους 

απασχόλησης 2ος/3ος/4ος 2020, θα εκπέσουν 

στο φορολογικό έτος 2020, εφόσον 

καταβληθούν έως την ημερομηνία σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτή 

ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   51 

προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής 
της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, 
εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους 
το οποίο αφορούν. 
 
Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 
2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκ-
πρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής 
τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην 
έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπί-
πτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνο-
νται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του 
εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις 
αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περί-
πτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφο-
ρές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε 
ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο κα-
ταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση. 
 
(…) ». 

 
- Στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του e-ΕΦΚΑ με αριθ. 

Πρωτ. 110410/30-3-2021 με θέμα «Νέα παρά-
ταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας κατα-
βολής των ασφαλιστικών εισφορών περιό-
δων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου 
και Απριλίου 2020» αναφέρονται τα εξής: 

 
«ΣΧΕΤ.: 1. Οι από 20.3.2020 (ΦΕΚ Α΄ 68) και 
30.3.2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 75) Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). 
 
2. Οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 
(Φ.Ε.Κ. Α' 26) 
 
3. Οι με αρ. πρωτ. Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325/26-03-
2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1044), Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/ 
7.5.2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1775), Δ.15/Δ'/οικ.18044/ 
575/25.5.2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2076) & Δ.15/Δ'/ 
οικ.37618/1492/25-9-2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4253) Κοι-
νές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών - 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
4. Τα με αριθ. πρωτ. 68084/31-03-2020, 
99857/27-05-2020 και 238542/02-10-2020 Γενι-
κά Έγγραφα της Δ/νσης Εισφορών Μισθωτών. 
 
Με τα ανωτέρω σχετικά (4) Γενικά Έγγραφα του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των 
ανωτέρω σχετικών (3) Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων, με τις οποίες παρασχέθηκαν δια-
δοχικές παρατάσεις στη προθεσμία καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών πε-
ριόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 
2020 και επανακαθορίστηκαν οι Κ.Α.Δ. των επι-
χειρήσεων/εργοδοτών, που εντάσσονται στο 

πλαίσιο λήψης των εν λόγω μέτρων για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, τη 
στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφά-
λιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. 
 
Με την υπ. αρ. Δ.15/Δ'/οικ.37618/1492/25-9-
2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4253) ΚΥΑ είχε χορηγηθεί πα-
ράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλι-
στικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φε-
βρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 
30/04/2021. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν. 4778/2021, η προθεσμία καταβολής των 
ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχό-
λησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 
2020 παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31/12/2021. 

 
Επισημαίνεται ότι: 
 
-  Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής 

των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών αφορά 
τις επιχειρήσεις/εργοδότες που πληρούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αυτά κα-
θορίστηκαν με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ. 

 
-  Η καταβολή έως 31/12/2021 των ασφαλιστι-

κών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φε-
βρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα 
πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό τό-
κων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρό-
θεσμης καταβολής. 

 
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανω-
τέρω.». 

 
-  Στην Ε.2110/2021 με θέμα: «Φορολογική αντι-

μετώπιση δαπανών και ασφαλιστικών ει-
σφορών πληττόμενων από την πανδημία 
COVID- 19 επιχειρήσεων» αναφέρονται και τα 
εξής: 

 
«Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρί-
ζουμε τα ακόλουθα: 
 
…………………. 
 
3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του 
ΚΦΕ ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του 
κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επι-
τρέπεται 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 
επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συ-



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 52  /// www.solcrowe.gr 

ναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δρά-
σεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
 
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η 
αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή 
ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων 
που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, 
 
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνι-
σης των συναλλαγών της περιόδου κατά την 
οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με 
κατάλληλα δικαιολογητικά. 
 
4. Με βάση τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 
23 ΚΦΕ ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν οι μη κατα-
βληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. 
 
5. Με την ΠΟΛ. 1113/2015 εγκύκλιο διευκρινί-
στηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν 
καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης 
προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής 
της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, 
εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους 
το οποίο αφορούν, ενώ ασφαλιστικές εισφορές 
που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι 
οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν 
κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του 
έτους που αφορούν. 
 
6. ……… 
 
Περαιτέρω, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19, παρατάθηκε η προ-
θεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από 
τις εργοδότριες επιχειρήσεις. 
 
…………… 
 
10. Τέλος, επειδή για το έτος 2020 η προθεσμία 
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών που βα-
ρύνουν τον εργοδότη παρατάθηκε στο πλαίσιο 
των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της πανδημίας, οι ασφαλιστικές αυτές 
εισφορές, εφόσον καταβάλλονται εμπρόθε-
σμα και μέχρι την προθεσμία που ορίζεται 
για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων από την παρ. 3 του άρθρου 6 
του ν. 4308/2014 (Α' 251) εκπίπτουν από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στο 
φορολογικό έτος που αφορούν.». 
 

 
- Λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά όλα τα 

ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: 
 

 Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν κατα-
βληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προ-
θεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής 
της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, 
εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού 
έτους, το οποίο αφορούν, με την προϋπόθεση 
ότι έχουν καταβληθεί έως και την ημερομηνία 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, 
όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 
4308/2014. 
 

 Η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουα-
ρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, μετά από 
διαδοχικές παρατάσεις έχει παραταθεί εκ νέ-
ου μέχρι 31/12/2021 με βάση το άρθρο 44 του 
Ν. 4778/2021 και το έγγραφο του ΕΦΚΑ με 
αριθ. Πρωτ. 110410/30-3-2021. 
 

 Επομένως, οι ασφαλιστικές εισφορές περιό-
δων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου 
και Απριλίου 2020 θα εκπέσουν στο φορολο-
γικό έτος 2020, υπό την προϋπόθεση, ότι οι 
ασφαλιστικές εισφορές αφορούν επιχειρή-
σεις/εργοδότες, που πληρούν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίστηκαν 
με τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
και θα καταβληθούν μέχρι την ημερομηνία 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 
όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του 
Ν.4308/2014, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2021 για εταιρείες με λήξη της διαχειριστικής 
περιόδου στις 31/12/2020. 
 

 Στην περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές 
εισφορές καταβληθούν μετά την προθεσμία 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, 
τότε στην δήλωση του φορολογικού έτους 
2020 θα αναμορφωθούν φορολογικά και θα 
εκπέσουν κατά το έτος της καταβολής τους. 

 
Νομοθεσία - Νομολογία 

- Ν. 4756/2020 άρθρο 32 παρ 1 
- ΠΟΛ 1113/2015 

- Ε 2110/21.05.2021 
- ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ με αριθ. πρωτ.  

110410/30-3-2021/e-ΕΦΚΑ 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Ανώνυμη Εταιρεία υποκείμενη στον φόρο και υπό-

χρεη στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α έλαβε το έτος 

2020, επιδότηση τόκων δανείων λόγω της θέσπισης 

μέτρων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των αρνητι-

κών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού 

covid-19 και επίσης εισέπραξε το ποσό εκ του επι-

δόματος εορτών Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονι-

κό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης των 

εργαζομένων. 

 

Τα ποσά αυτά καταχωρήθηκαν στα έσοδα της χρή-

σης. 

 

Δεδομένου ότι η εταιρεία έχει έσοδα από ενοίκια 

ακινήτων, για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκ-

πτωσης, για τον προσδιορισμό του κλάσματος 

prorata λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω κρατικές 

επιδοτήσεις; 

 

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το 

παραπάνω ερώτημα σας είναι η εξής: 

 

- Στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000 

«Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου» 

ορίζονται τα εξής: 

 

«1. Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο 

χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγ-

ματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες 

δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμε-

νος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του 

συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών 

εισροών. 

 

Το ποσοστό αυτό βρίσκεται με βάση κλάσμα που 

έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου 

εργασιών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, που 

αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίω-

μα έκπτωσης του φόρου και ως παρανομαστή το 

ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθ-

μητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν 

παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. 

 

Στον παρανομαστή του κλάσματος συμπεριλαμ-

βάνονται επίσης και οι επιδοτήσεις, επιχορηγή-

σεις, οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες δεν απο-

τελούν μέρος της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 του άρθρου 19. (…)». 

 

- Στην ΠΟΛ 1056/11-2-2002, με την οποία δό-

θηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της 

Prorata, αναφέρονται τα εξής: 

 

«3. Αναλογία έκπτωσης Φ.Π.Α. (Prorata). 

 

Α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ-

θρου 9 του Ν. 2954/2001αντικαταστάθηκαν οι 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 

Κώδικα Φ.Π.Α. (N. 2859/2000) που αφορούν τον 

προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου εισρο-

ών. 

 

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι στην περίπτω-

ση που ο υποκείμενος χρησιμοποιεί αγαθά και 

υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων 

που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης(π.χ. φορο-

λογητέες, απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτω-

σης, φορολογητέες εκτός Ελλάδος) και για την 

πραγματοποίηση πράξεων που δεν παρέχουν 

δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. απαλλασσομένων χω-

ρίς δικαίωμα έκπτωσης ή πράξεων με αναστολή 

του δικαιώματος έκπτωσης - νέα ακίνητα κ.λπ.), 

ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών που 

αφορά τις πράξεις αυτές ορίζεται σε ποσοστό 

στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου. 

 

Το ποσοστό αυτό, το οποίο θα εφαρμοστεί 

στο φόρο των κοινών εισροών, προκειμένου 

να προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος ή μη φόρος 

αυτών, βρίσκεται με βάση κλάσμα που έχει ως 

αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, 

χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, που αφορά 

πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκ-

πτωσης του φόρου και ως παρονομαστή το πο-

σό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθμη-

Η κρατική ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω 

covid-19 με την μορφή της επιδότησης τόκων 

δανείων και της συμμετοχής στο Δώρο Πάσχα 

λαμβάνεται υπόψη στην δημιουργία  

του κλάσματος prorata, εφόσον υφίστανται 

εισροές για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα 

έκπτωσης 
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τή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν 

παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. 

 

Οι πράξεις που από τις διατάξεις του Κώδικα 

Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) παρέχουν δικαίωμα έκ-

πτωσης του φόρου των εισροών τους είναι οι 

φορολογητέες (πωλήσεις με Φ.Π.Α., παροχές 

υπηρεσιών με Φ.Π.Α. κ.λπ.), οι απαλλασσόμενες 

με δικαίωμα έκπτωσης όπως αυτές προβλέπο-

νται από τις διατάξεις του άρθρου 30, παραγρ. 1 

και 2 του ιδίου Κώδικα και υλοποιούνται με τις 

οικείες αποφάσεις και εγκυκλίους (π.χ. εξαγω-

γές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πωλήσεις με 

την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1262/93, πωλήσεις σε πρεσβείες 

κ.λπ.), καθώς και οι πράξεις οι φορολογητέες 

εκτός Ελλάδος (π.χ. αμοιβή για αρχιτεκτονικό 

σχέδιο από Έλληνα Αρχιτέκτονα για ακίνητο που 

βρίσκεται στο Λονδίνο). 

 

Εάν η επιχείρηση εκτός από πράξεις που παρα-

πάνω αναφέρθηκαν πραγματοποιεί και πράξεις, 

που από τις διατάξεις του ιδίου Κώδικα Φ.Π.Α., 

δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, θα πρέπει να 

δημιουργήσει το κλάσμα που προαναφέρθηκε 

προκειμένου να προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος 

φόρος των κοινών εισροών, δηλαδή των εισ-

ροών που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγμα-

τοποίηση των πράξεων, για τις οποίες παρέχεται 

δικαίωμα έκπτωσης καθώς και για την πραγμα-

τοποίηση πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται 

δικαίωμα έκπτωσης. 

 

Ως πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δι-

καίωμα έκπτωσης μπορεί να αναφερθούν 

κυρίως α) οι πράξεις του άρθρου 22 Ν. 

2859/2000, (π.χ. υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευ-

σης, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, 

μισθώσεις ακινήτων, παράδοση εφημερίδων 

και περιοδικών από πρακτορεία, εφημεριδοπώ-

λες και λοιπούς λιανοπωλητές, κ.λπ.) β) παρα-

δόσεις νέων ακινήτων όπως αυτά προβλέπονται 

από τις διατάξεις του άρθρου 6, παραγρ. 1, δε-

δομένου ότι έχει ανασταλεί η επιβολή του φόρου 

στα ακίνητα αυτά μέχρι το τέλος του έτους 2002 

και έχει ανασταλεί επίσης και το δικαίωμα έκ-

πτωσης του φόρου των εισροών για τις πράξεις 

αυτές, (πώληση νέων διαμερισμάτων με Φ.Μ.Α. 

χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α των υλι-

κών οικοδομής ή των υπηρεσιών για την κατα-

σκευή της), γ) για παραδόσεις βιομηχανοποιη-

μένων καπνών από μεταπωλητές και λιανοπω-

λητές (πρατηριούχους, ψιλικατζίδικα, περίπτερα 

κ.λπ.), στους οποίους δεν παρέχεται δικαίωμα 

έκπτωσης του φόρου των εισροών τους. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι την 

ίδια αντιμετώπιση έχουν και οι πωλήσεις από με-

ταπωλητές εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων 

των οποίων η ακύρωση προβλέπεται σε ειδικά 

μηχανήματα, καθώς και των καρτών τηλεπικοι-

νωνίας. 

 

Η διαφοροποίηση με την παλαιά διάταξη είναι ότι 

δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα από την επιχεί-

ρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέ-

χουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμε-

νες του Φ.Π.Α. δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου 

εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομι-

κές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη 

φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή 

και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθε-

σης των αγαθών). 

 

Από τις ανωτέρω εξαιρούμενες πράξεις, λαμβά-

νονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλο-

γίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρονομα-

στή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικο-

νομικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται άμεσα με 

την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφί-

σταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω 

πραγματοποίησης πράξεων υπαγομένων 

στο φόρο τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο 

και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.». 

 

-  Στην εγκύκλιο Ε.2185/18.11.2020, με την οποία 

δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλω-

σης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 - 

Φ2 TAXIS), αναφέρονται τα εξής: 

 

«Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνε-

πειών από την πανδημία του κορωνοϊού θεσπί-

στηκαν μέτρα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις - 

υποκειμένους στον Φ.Π.Α., μεταξύ των οποίων η 

«επιδότηση τόκων δανείων», η «αποζημίωση ει-

δικού σκοπού», η «κρατική συμμετοχή στο Δώ-

ρο Πάσχα» και η «επιστρεπτέα προκαταβολή». 

 

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα 

που απευθύνθηκαν στην Υπηρεσίας για τον 

τρόπο καταχώρησης των ενισχύσεων αυτών 

στην δήλωση Φ.Π.Α και προκειμένου για την 

ομοιόμορφη αποτύπωση, δίδονται οι κάτωθι 

οδηγίες και παράλληλα υπενθυμίζονται τα εξής: 

 

http://www.solae.gr/
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1.  Με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1084/2016 

(Β'1943/29.6.2016) ορίστηκε ο τύπος και το 

περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ 

«050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 - Φ2 TAXIS», που 

ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται 

από 1.7.2016 και εφεξής σύμφωνα με τα ειδι-

κότερα αναφερόμενα σε αυτή. 

 

2.  Με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1082/2015, ΠΟΛ 

1191/2015 και ΠΟΛ.1093/2016, δόθηκαν 

οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης 

Φ.Π.Α. Ειδικά για την συμπλήρωση των εν-

δείξεων: 

 

-  Στον κωδικό 310 δόθηκε η οδηγία για την 

αναγραφή της αξίας των εξαιρουμένων 

από τον ΦΠΑ πράξεων (π.χ. επιδοτήσεων 

που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογη-

τέα αξία, οικονομικών ενισχύσεων από 

ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού, 

λοιπών οικονομικών ενισχύσεων, μερι-

σμάτων δικηγόρων, εσόδων από συμμε-

τοχές σε άλλες εταιρείες, κ.λπ.). 

 

-  Στον κωδικό 312 δόθηκε η οδηγία για την 

αναγραφή του κύκλου εργασιών για σκο-

πούς ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου 

που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες δια-

κανονισμού του Φ.Π.Α. των εισροών, και 

διευκρινίστηκε ότι στο ποσό του κωδικού 

αυτού δεν καταχωρούνται οι εξαιρούμενες 

πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στον κω-

δικό «310» π.χ. αποζημιώσεις, μέρισμα 

δικηγορικού συλλόγου κλπ, με εξαίρεση 

τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 

1056/2002, οι οποίες συνεχίζουν να κατα-

χωρούνται στον κωδικό αυτό. 

 

3.  Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1056/2002 μεταξύ άλ-

λων διευκρινίστηκε ότι « δεν δημιουργείται 

πλέον κλάσμα από την επιχείρηση που 

πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαί-

ωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του 

ΦΠΑ, δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου 

εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικο-

νομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις 

μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντι-

παροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή 

της διάθεσης των αγαθών). Από τις ανωτέρω 

εξαιρούμενες πράξεις λαμβάνονται υπόψη 

για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτω-

σης (προστίθενται στον παρονομαστή) μόνο 

οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές 

ενισχύσεις, που δεν συνδέονται άμεσα με την 

τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται 

ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγ-

ματοποίησης πράξεων υπαγόμενων στο φό-

ρο τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χω-

ρίς δικαίωμα έκπτωσης...». 

 

4. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτη-

μα Α - ΟΡΙΣΜΟΙ του ν. 4308/2014 (Α' 251/24-

11-2014), κρατική επιχορήγηση ορίζεται ως 

η: 

 

«Ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή μετα-

φοράς πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπό-

δοση για παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρ-

φωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετί-

ζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες. 

Δεν περιλαμβάνονται στις κρατικές επιχορη-

γήσεις εκείνες οι μορφές κρατικής ενίσχυσης 

στις οποίες δεν μπορεί εύλογα να αποδοθεί 

μια αξία καθώς και συναλλαγές με το κράτος, 

οι οποίες δεν μπορούν να διακριθούν από τις 

συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της οντότη-

τας». 

 

5.  Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι: 

 

Τα ποσά που εισπράττονται από τους υπο-

κείμενους στο φόρο που έχουν υποχρέωση 

για την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α ως επιδό-

τηση τόκων υφισταμένων επιχειρηματικών 

δανείων και ως κρατική συμμετοχή στο Δώρο 

Πάσχα των εργαζομένων που τέθηκε η σύμ-

βαση εργασίας τους σε αναστολή, η οποία 

έγινε με επιστροφή μέρους του Δώρου Πά-

σχα στους πληττόμενους εργοδότες σε χρή-

μα, καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. της 

φορολογικής περιόδου που εισπράττονται 

στους κωδικούς 310 και 312. 

 

Τα ποσά που εισπράττονται ως αποζημίωση 

ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσε-

ων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, καταχωρίζονται στη 

δήλωση Φ.Π.Α. στον κωδικό 310 και δεν συ-

μπεριλαμβάνονται στον κωδικό 312. 

 

Τα ποσά που εισπράττονται ως ενίσχυση με 

την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής δεν 

καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. κατά τον 
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χρόνο είσπραξής τους. Κατά τον χρόνο που 

θα πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής 

μέρους του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό 

που δεν επιστρέφεται καταχωρίζεται στους 

κωδικούς 310 και 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. 

της οικείας φορολογικής περιόδου. 

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι 

οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α., 

όπως κοινοποιήθηκαν με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 

1082/2015, ΠΟΛ 1191/2015 και ΠΟΛ 

1093/2016.». 

 

-  Με το άρθρο 6 της από 20.3.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύ-

νου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότη-

τας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, θε-

σπίστηκε χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης 

των επιχειρήσεων. Με το άρθρο αυτό ορίζεται: 

 

«Άρθρο έκτο - Χρηματοδότηση δράσεων ενί-

σχυσης των επιχειρήσεων 

 

Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι οποίες 

πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19, και τα μέτρα για την ανάσχεση αυτής 

μπορούν να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή 

το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμ-

ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με από-

φαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων εγκρίνονται οι προκηρύξεις των δράσεων 

ενίσχυσης, οι οποίες ορίζουν τους δικαιούχους 

των ενισχύσεων, τις επιλέξιμες δαπάνες, τις 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τις 

σχετικές προθεσμίες, τις αρμόδιες για την υλο-

ποίηση Υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικό-

τερο θέμα.». 

 

-  Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης 

εκδόθηκε στη συνέχεια και η απόφαση 

77883/22.7.2020 «4η Τροποποίηση της υπ' 

αριθ. 37674/10.4.2020 απόφασης «Πρόσκληση 

για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων 

Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμε-

νων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 

του ιού COVID-19» (Β' 1291) στην οποία αναφέ-

ρονται τα εξής: 

 

«(…) 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗ-

ΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

1. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους 

συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα 

εισφορά του ν. 128/1975 των δανείων των επι-

λέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρη-

ματικών δανείων τακτής λήξης (όπως αποτυπώ-

νεται στη σχετική υπογεγραμμένη δανειακή σύμ-

βαση), ομολογιακών δανείων (όπως αποτυπώ-

νεται στη σχετική υπογεγραμμένη δανειακή σύμ-

βαση), περιλαμβανομένων και των κοινοπρακτι-

κών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοι-

κτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβα-

νομένων επίσης: 

 

(α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρ-

θρο 10 του ν. 3156/2003), 

 

(β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβι-

βαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1-3 του ν. 

4354/2015), 

 

(γ) δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει ανα-

λάβει Ειδικός Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκ-

καθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - απο-

τελώντας σήμερα το διαχειριστικό όχημα ειδικής 

εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 

4261/2014, 

 

(…) 

 

7. Πέραν των αναφερομένων στην Παράγραφο 

(1) τύπων δανειακών συμβάσεων (επιχειρηματι-

κά δάνεια τακτής λήξης και ομολογιακά δάνεια) 

δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 

σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρονται σύμβαση καταναλωτικού δανείου, 

σύμβαση στεγαστικού δανείου, σύμβαση δανεί-

ου με παρακράτηση κυριότητας.». 

 

-  Σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 19 

της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπι-

σης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» η οποία κυ-

ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 ορίζο-

νται ότι: 

 

«(…) 

 

«3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή 

σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επι-

χειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το 
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ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που 

αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της 

εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατι-

κό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται 

η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική 

απόφαση. 

 

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα 

εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλ-

λόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμέ-

νη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής 

σχέσης. 

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-

κών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρό-

πος καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του παρόντος.». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά όλα τα 

ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: 

 

- Τα ποσά που εισέπραξε η εταιρεία (υποκεί-

μενη σε φόρο και υπόχρεη σε υποβολή δή-

λωσης Φ.Π.Α.) ως επιδότηση τόκων υφιστα-

μένων επιχειρηματικών δανείων και ως κρα-

τική συμμετοχή στο Δώρο Πάσχα των εργα-

ζομένων που τέθηκε η σύμβαση εργασίας 

τους σε αναστολή, η οποία έγινε με επιστρο-

φή μέρους του Δώρου Πάσχα στην πληττό-

μενη εταιρεία σε χρήμα, συγκεντρώνουν τα 

εννοιολογικά χαρακτηριστικά των επιδοτήσε-

ων, επιχορηγήσεων, οικονομικών ενισχύσε-

ων, δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και κα-

ταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. της φορο-

λογικής περιόδου που εισπράττονται στους 

κωδικούς 310 και 312.  

 

- Επομένως, τα συγκεκριμένα ποσά, λαμβάνο-

νται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλο-

γίας έκπτωσης – prorata του φόρου των κοι-

νών εισροών, προστιθέμενα στον παρανο-

μαστή του κλάσματος και μόνο στην περί-

πτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα 

έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων 

υπαγόμενων στο φόρο τόσο με δικαίωμα έκ-

πτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης 

όπως συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περί-

πτωση όπου η εταιρεία έχει έσοδα από ενοί-

κια για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκ-

πτωσης (άρθρο 22 Ν.2859/2000).  

 

- Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά προστίθε-

νται στον παρονομαστή του κλάσματος συμ-

μετέχοντας στη δημιουργία του νέου ποσο-

στού έκπτωσης – prorata ανεξάρτητα αν, 

πριν την προσθήκη των ποσών αυτών, το 

ποσοστό έκπτωσης – prorata ανερχόταν σε 

ποσοστό 100% λόγω στρογγυλοποιήσεων 

στην αμέσως μεγαλύτερη ακεραία μονάδα, 

δηλαδή η υποχρέωση ή μη σχηματισμού 

prorata εξετάζεται αφού πρώτα ληφθούν 

υπόψη και οι ανωτέρω κρατικές επιδοτήσεις. 

 

Νομοθεσία - Νομολογία 

- Άρθρο 31 του Ν. 2859/2000 

- ΠΟΛ 1056/11.2.2002 

- Ε.2185/18.11.2020 

- Άρθρο 6 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

- Απόφαση 77883/22.7.2020  

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

- Παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 19  

της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. 
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Δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ι. ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) 
 

Α.1112/2021 
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3 
 

Αθήνα, 20/05/2021 
(ΦΕΚ Β' 2110/21-05-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α' 167), 
β) των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α' 170), 
γ) της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (Α' 249), 
δ) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 
4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, 
ε) των άρθρων 8, 21, 22, 22Α, 22Β, 22Γ, 23, 29, 47, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 71Δ, 71Ε, 71ΣΤ, 71Ζ' και 72 του 
ν. 4172/2013 (Α'167), 
στ) των άρθρων 5, 10, 11, 15, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 41 του ν. 4174/2013 (Α' 170), 
ζ) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α' 285), 
η) των άρθρων 7 και 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), 
θ) της παρ. 10 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 (Α' 276), 
ι) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1008/2011 Α.Υ.Ο. (Β' 136), που αφορά στον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων 
εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση 
υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό, 
ια) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», (Β' 4738). 
 
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και διόρθωση σφάλματος Β' 372/2013), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α'94). 
 
3. Την υπ' αρ. 1/20.1.2016 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, 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). 
 
4. Την ανάγκη ομοιόμορφης εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, όπως 
ορίζονται στην παρ. 1 των άρθρων 67 και 68 του ν. 4172/2013. 
 
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
 

αποφασίζουμε: 
 

Άρθρο 1 
 
1. Ορίζουμε για το φορολογικό έτος 2020 και επόμενα τον τύπο και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (έντυπο Ε3) καθώς και της 
κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει ως το συνημμένο παράρτημα της παρούσας. 
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2. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις 

εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση 

Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε 

χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση. 

 

3. Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και 

υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους 

συζύγους / μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους. 

 

4. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1) 

κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος. 

 

5. Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά 

το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση). 

 

6. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το 

σύνολο της επιχείρησης, ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων. 

 

7. Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν. 

 

8. Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν 

μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3, εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και 

Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

 

9. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις 

ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης 

κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που 

προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. 

 

10. Οι ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος (έντυπο Ε1) και φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 27/1975 και του άρθρου 57 του ν. 

4646/2019 υποβάλλουν το έντυπο Ε3, καταχωρώντας τα έσοδα και τις κατά περίπτωση δαπάνες τους με 

ανάλογο μηδενισμό του αποτελέσματος από τη δραστηριότητα αυτή μέσω φορολογικής αναμόρφωσης, 

καθόσον φορολογούνται με τις παραπάνω διατάξεις. 

 

11. Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν 

εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο 

και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, καθώς και όταν αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το 

έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά. 

 

12. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν) και που φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 27/1975 και του άρθρου 

57 του ν. 4646/2019, υποβάλλουν το έντυπο Ε3, καταχωρώντας τα έσοδα και τις κατά περίπτωση δαπάνες 

τους. Για τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες 

διατάξεις, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα με βάση τις διατάξεις του 

ν. 4172/2013. 

 

13. Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς 

πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Φ.Δ. 
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Άρθρο 2 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Α.1118/2021 
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
φορολογικού έτους 2020, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων  
που συνυποβάλλονται με αυτή 
 

Αθήνα, 26/05/2021 
(ΦΕΚ Β' 2226/27-05-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), 
β) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και 
ειδικότερα της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41, 
γ) των άρθρων 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 41 και 45 του ν. 4174/2013 (Α’ 
170), 
δ) του ν.4172/2013 (Α’ 167), 
ε) του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), 
στ) του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), 
ζ) του ν. 27/1975 (Α’ 77), 
η) 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), 
θ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/4.8.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Διοικητή σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743), 
ι) της υπό στοιχεία Α.1017/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018 έγγαμων φορολογούμενων» (Β’ 63). 
 
2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/ 28.1.2013 απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’130 και 372), όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016. 
 
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 παραγράφου 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 Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 σύμφωνα με τις οποίες «Με αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να 
καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε 
φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη 
χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών» (Α’ 249). 
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5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α’ 285). 
 
6. Τις διατάξεις των άρθρων 7 περί αποδεικτικής δύναμης στοιχείων ταυτότητας και 8 περί υπεύθυνης 
δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 
45) (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). 
 
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 περί βεβαίωσης του γνησίου της 
υπογραφής και επικύρωσης των αντιγράφων. 
 
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 
(Α’ 276) περί βεβαίωσης, είσπραξης και επιστροφής εσόδων. 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 3525/2007 (Α’ 16) περί πολιτιστικών χορηγιών, του ν. 3785/2009 περί της κύρωσης 
της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού 
Δημοσίου. 
  
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν.4647/2019 οι οποίες αφορούν στη φορολογική 
μεταχείριση των κάθε είδους δωρεών, χορηγιών, χρηματικών παροχών ή παροχών σε είδος προς την 
Επιτροπή 
«Ελλάδα 2021». 
 
11. Τις διατάξεις της παραγράφου Β2 του άρθρου 43 και της παραγράφου Β2 του άρθρου 44 του ν. 
4030/2011 (Α’ 249) περί φορολογικών κινήτρων αποκατάστασης κτιρίων στην περιοχή Γεράνι και 
Μεταξουργείο στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας. 
 
12. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) περί προϋποθέσεων δικαιολόγησης απόκτησης 
μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών. 
 
13. Τις διατάξεις του ν. 1497/1984 (Α’ 188) περί του τίτλου «Apostille (Convention de la Haye du 5 Octobre 
1961)» «Επισημείωση (Σύμβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961)». 
 
14. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α’ του ν. 4250/2014 (Α’ 74) περί της κατάργησης της 
υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. 
 
15. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν.4764/2020, περί της δυνατότητας παράτασης υποβολής των 
φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών φοροτεχνικών που ασθενούν 
από κορωνοϊό COVID-19 και των εντολέων πελατών τους. 
 
16. Την υπό στοιχεία Α.1163/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού δαπανών για 
τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (Β’ 3119). 
 
17. Την υπό στοιχεία Α.1090/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των 
όρων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 39Β του ν. 4172/2013» (Β’ 1636). 
 
18. Την υπ’ αρ. 39937/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό 
φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως «επενδυτικού αγγέλου» (angel investor) σε νεοφυή επιχείρηση ή 
νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) για την εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως 
προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020 (Α’ 146)» (Β’ 1415). 
 
19. Την υπό στοιχεία Α.1036/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 
624). 
 
20. Την υπό στοιχεία Α.1217/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 
4215). 
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21. Την ανάγκη για ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων, όπως 
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του ν.4172/2013. 
 
22. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
 

αποφασίζουμε: 
 

Άρθρο 1 
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

 
1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, των υπόχρεων της παραγράφου 
1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις [μέχρι 27-08-2021, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 65 του άρθρου 72 ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 31 ν. 
4797/2021 (Α’ 66)]. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ. 
Οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από το φορολογικό έτος 
2015 και έπειτα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι χειρόγραφες δηλώσεις υποβάλλονται είτε 
με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς. Επίσης, είναι δυνατή η κατάθεσή τους στο γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Τα 
στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στο διαδίκτυο 
(aade.gr/menoy/epikoinonia>ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ). 
Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας 
ταχυμεταφοράς. Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα 
του φορολογούμενου ή το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, αποτελεί 
αποδεικτικό υποβολής των δηλώσεων και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη. 
 
2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με 
τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό λογιστή λογιστικό γραφείο 
με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 ν. 4764/2020, σε περίπτωση που λογιστής φοροτεχνικός 
βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο 
που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν 
λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του ιδίου και των 
εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, 
παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου. Η εν λόγω 
ρύθμιση ισχύει για τους εντολείς πελάτες για τους οποίους ο λογιστής φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει 
εξουσιοδοτηθεί στο σύστημα taxisnet κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο 
νοσοκομείο και παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης. Σε 
περίπτωση θανάτου λογιστή φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊού COVID-19, οι ως άνω προθεσμίες 
παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα πελάτη του σε άλλον λογιστή φοροτεχνικό και σε κάθε 
περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου. 
Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται εντός των νέων 
προθεσμιών χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τους προβλεπόμενους τρόπους χωρίς την επιβολή 
προστίμου του άρθρου 54 και υπολογισμού του τόκου του άρθρου 53 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ). 
Η εξουσιοδότηση προς τον φοροτεχνικό λογιστή λογιστικό γραφείο αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ε1, 
Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων των ηλεκτρονικών 
εφαρμογών taxisnet. Στην περίπτωση αυτή, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής της εξουσιοδότησης του 
φορολογούμενου (και της συζύγου του/ΜΣΣ εάν υποβάλλεται κοινή δήλωση) προς τον λογιστή, από 
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (άρθ. 11, παρ. 1 του ν. 2690/1999). 
 
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής 
αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε 
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εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με 
ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Αυτό 
ισχύει και στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στο τέλος του έτους, εφόσον 
υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής. 
 
4. Σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των συζύγων/ 
ΜΣΣ υποβάλλονται ως κοινές με βάση τα οριζόμενα στην περ. α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του 
ν.4172/2013, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους. Σε αυτή την περίπτωση 
διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για 
κάθε σύζυγο. Στις πράξεις προσδιορισμού φόρου αναφέρονται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/ΜΣΣ 
και διαφοροποιείται μεταξύ τους ο Πίνακας Γ’ της πράξης, στον οποίο αναγράφονται τα ποσά του κάθε 
συζύγου/ΜΣΣ χωριστά. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/ΜΣΣ δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του 
άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο 
χωριστά. Ο φόρος των συζύγων/ μερών συμφώνου συμβίωσης που προκύπτει από την κοινή τους δήλωση 
βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική 
Δ.Ο.Υ. λόγω του ότι ένας εκ των δύο (ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω 
διαφορετικής φορολογικής κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται με την 
υποβολή κοινής δήλωσης αναγράφουν και στους δύο συζύγους/Μ.Σ.Σ. τη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου συζύγου. 
Οι σύζυγοι ωστόσο δύνανται να υποβάλουν χωριστή δήλωση, κατά τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 4 
του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, εφόσον έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστή δήλωση, ακολουθώντας 
την διαδικασία που περιγράφεται στην Α.1017/2019 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 63), μέχρι την 28η 
Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης, προθεσμία που ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 
παρατάθηκε μέχρι την 6η Μαΐου 2021 σύμφωνα με την παράγραφο 67 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του ν.4797/2021 (Α’ 66). 
Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική 
ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά 
τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει 
υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με τις παραπάνω μεταβολές. 
 
5. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το 
Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με δήλωση μεταβολής, δύνανται 
να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική 
αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου 
συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και 
για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης. 
 
6. Οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις και για τους κατοίκους ημεδαπής. Σε 
περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε την κατοικία του στο εξωτερικό εντός του 2020, η 
δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 
31.12.2021 (ΠΟΛ.1201/2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, Β’ 4441). 
 
7. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων, για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι τη χρονολογία του θανάτου 
τους, υποβάλλονται από τους νόμιμους κληρονόμους τους (περ. γ’, παρ. 5, άρθ. 67 του ΚΦΕ), σε 
χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εμπρόθεσμα έως 31.12.2021. Η υποβολή της χειρόγραφης 
δήλωσης πραγματοποιείται είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά ή με συστημένη 
επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος ή του 
Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος, με βάση τη 
διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ.1006/2013 (Β’ 19), όπως τροποποιήθηκε με την Α.1002/2021 απόφαση 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 20) πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία 
των νόμιμων κληρονόμων/εγγυτέρων συγγενών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
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8. Οι δηλώσεις των φορολογούμενων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν.4172/2013 

υποβάλλονται μέχρι την 27η Ιουλίου 2021, προκειμένου να τηρηθεί η υποχρέωση της καταβολής του φόρου 

που προκύπτει στην αλλοδαπή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους. 

 

9. Στην περίπτωση που ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για μια ή και για τις 

δύο περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 και παράλληλα αποκτά και 

εισοδήματα άλλης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα εισοδήματα από ακίνητα, αυτά αναγράφονται στη 

δήλωση του υπόχρεου γονέα, όπως ορίζουν οι διατάξεις της ίδιας παραγράφου. 

 

10. Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ΚΦΕ, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του 

ανήλικου τέκνου υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

11. Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μια δήλωση από τον σύνδικο πτώχευσης για 

τα εισοδήματα από την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μια δήλωση 

από τον πτωχό για τα τυχόν εισοδήματα από τη μη πτωχευτική περιουσία ηλεκτρονικά. 

 

12. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 

30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν 

στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της 

επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού 

προσδιορισμού φόρου από τις Δ.Ο.Υ. εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 20 παρ. 1 του ΚΦΔ, 

προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις 

εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

20 του ΚΦΔ, η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. 

 

13. Στις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 3, 7, 8, 10, 11 και 12 που οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται και 

οι Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου εκδίδονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτές κοινοποιούνται στους 

υποβάλλοντες την αντίστοιχη δήλωση από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΚΦΔ (ν.4174/2013). Ο φορολογούμενος ή ο 

νόμιμος κληρονόμος ή ο ασκών τη γονική μέριμνα ή ο σύνδικος πτώχευσης λαμβάνει στην προσωπική 

θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού 

τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού 

φόρου. Επιπρόσθετα, αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

14. Στην περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο (φυσικό 

πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο 

ίδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 64 

του ν. 4172/2013, ο φόρος (3%) που βαρύνει τον ανάδοχο εκπίπτει (συμψηφίζεται) από τον αναλογούντα 

φόρο της κατασκευάστριας εταιρίας ή κοινοπραξίας. Επειδή στην περίπτωση αυτή διενεργήθηκε 

παρακράτηση φόρου (3%) από τον κύριο του έργου κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος 

στον αρχικό ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) και περαιτέρω 

υποβλήθηκε και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2020, ο αρχικός ανάδοχος 

υποβάλλει χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τους τρόπους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, δήλωση χωρίς την έκπτωση (συμψηφισμό) του παρακρατούμενου φόρου (3%) που 

διενεργήθηκε από τον κύριο του έργου (σχετ. ΠΟΛ.1025/2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 618). 

 

15. Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω 

διαδικτύου, καταχωρούνται πρώτα τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η 

σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο. Το 

έντυπο Ε16 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 
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Άρθρο 2 
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 

συνυποβαλλόμενων εντύπων 
 

Για το φορολογικό έτος 2020 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων (Ε1) (παράρτημα Α), καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων: 
α) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Φ-01.002)-(Ε2) (παράρτημα Β), 
β) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) (παράρτημα Γ) καθώς 
και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει και 
γ) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16) (παράρτημα Δ), έχουν, όπως τα υποδείγματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα στα σχετικά παραρτήματά της και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 
 

Άρθρο 3 
Πράξεις Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού του Φόρου 

 
1. Ο τύπος της πράξης του Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού, κατά περίπτωση, του φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του 
φόρου πολυτελούς διαβίωσης, με την οποία συνίσταται και βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση του 
υπόχρεου και της συζύγου/ΜΣΣ., είναι αυτός που ορίστηκε στο Παράρτημα Ε’ «Πράξη 
Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου με την οποία συνίσταται και βεβαιώνεται οφειλή» και στο 
Παράρτημα Στ’ «Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου με την οποία συνίσταται και 
βεβαιώνεται απαίτηση», αντιστοίχως, της Α.1041/2019 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 353) και ισχύει 
για το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα {όπως τροποποιήθηκε με την Α.1201/2019 απόφαση του 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 1861)}. 
Η πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση την αρχική ή τις εμπρόθεσμες 
τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ή με βάση κάθε άλλο στοιχείο που 
έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 4174/2013. 
Η πράξη Διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές 
δηλώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του ν. 4174/2013. 
 
2. Εάν από την εκκαθάριση των δηλώσεων προκύπτει ποσό για καταβολή, τότε ενσωματώνεται στην 
Πράξη Προσδιορισμού του Φόρου η ειδοποίηση πληρωμής ολικής εξόφλησης, η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο) 
και μήνυμα ότι η ενημέρωση για την ανάλυση των δόσεων (πλήθος δόσεων, ποσό κάθε δόσης, ημερομηνία 
πληρωμής κάθε δόσης) γίνεται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης. 
Η ειδοποίηση επιστροφής ενσωματώνεται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου εάν από την εκκαθάριση 
της αρχικής δήλωσης προκύπτει ποσό προς επιστροφή. 
 
3. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης πραγματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων Φ.Π. που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, 
εκδίδει τις Πράξεις Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου κατά περίπτωση, με τις οποίες 
συνιστάται και βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση του φορολογούμενου. Παράλληλα, κοινοποιεί τις πράξεις 
στους φορολογούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 
4174/2013. Ο φορολογούμενος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή 
(link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να 
δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική 
ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παραπάνω 
διαδικασία δύναται να εκτελείται όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υποπ. γ’ της περ. 3 της υποπ. Ε2, της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) 
(όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/2013, Α’ 287). 
 
4. Οι φορολογούμενοι δύνανται να εκτυπώνουν, από το taxisnet, την Πράξη Διοικητικού ή Διορθωτικού 
Προσδιορισμού Φόρου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν, στην οποία 
αναγράφεται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο αυτής και φέρει ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης 
αντιγράφου και τη σήμανση για την εγκυρότητα της Πράξης Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού 
Φόρου, μέσω του www.aade.gr. 
Την εκτύπωση των δύο (2) πράξεων προσδιορισμού φόρου δύνανται να την πραγματοποιούν και οι δύο 
σύζυγοι/τα δύο ΜΣΣ, στην περίπτωση κοινής δήλωσης έγγαμων/ΜΣΣ ο καθένας με τους δικούς του 
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κωδικούς πρόσβασης. Στην περίπτωση που η σύζυγος/ΜΣΣ δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, οι πράξεις 
προσδιορισμού φόρου θα εκτυπώνονται με τους κωδικούς πρόσβασης του συζύγου/του άλλου ΜΣΣ. 
Επίσης, μπορούν να εκτυπώνουν την ταυτότητα οφειλής για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμενες δόσεις και οι αναλογούσες για αυτές 
προσαυξήσεις, από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση. Η εκτύπωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στα πιστωτικά ιδρύματα, για την εξόφληση της οφειλής. 
Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.aade.gr. Η Δ/νση 
Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.), μετά την ανάρτηση των Πράξεων Προσδιορισμού Φόρου 
στο λογαριασμό των φορολογουμένων, αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
5. Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων, αναγράφεται, διακριτά, το 
αποτέλεσμα εκκαθάρισης της αμέσως προηγούμενης δήλωσης του ιδίου έτους, καθώς και το αποτέλεσμα 
της νέας εκκαθάρισης, χωρίς να γίνεται μνεία αν έχουν καταβληθεί ή επιστραφεί τα ποσά της 
προηγούμενης δήλωσης που έχει εκκαθαριστεί. 
 
6. Ανάλογα με το είδος, το έτος και το περιεχόμενο της δήλωσης, ή όταν η εκκαθάρισή της γίνεται σύμφωνα 
με στοιχεία που έχει η Α.Α.Δ.Ε. στη διάθεσή της (σχετ. η Ε.2162/2020 εγκύκλιος), εμφανίζονται διάφορα 
μηνύματα, κατά περίπτωση, προς ενημέρωση των φορολογουμένων. 
 
7. Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση τροποποιητικών και αρχικών δηλώσεων παρελθόντων 
ετών από τη Δ.Ο.Υ., δεν αναγράφονται στοιχεία που αφορούν δόσεις ή επιστροφή φόρου. 
 

Άρθρο 4 
Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου 

 
1. Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών 
δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να 
προσκομίσουν ή να αποστείλουν με τους τρόπους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 τα 
δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, οι 
δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ., διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία 
συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του 
φόρου, τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται για αυτά τα κατάλληλα 
δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται οι πράξεις προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) (σχετ. η Ε.2162/2020 εγκύκλιος). Οι Πράξεις 
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, στις περιπτώσεις αυτές, εκδίδονται και κοινοποιούνται στους 
φορολογούμενους με βάση τις διατάξεις της περιπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΦΔ από τη Δ.Ο.Υ 
εκκαθάρισης της δήλωσης. Ο φορολογούμενος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet 
ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., 
όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. 
Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Η μη ανταπόκριση από τους φορολογούμενους στην πρόσκληση της Α.Α.Δ.Ε. να προσκομίσουν στοιχεία 
επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 
 
2. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών δηλώσεων, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική 
πληροφόρηση για ορισμένα εισοδήματα και φόρους, δύναται να μην εκκαθαρίζεται άμεσα η δήλωση και να 
ζητηθεί να προσκομιστούν δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή να αποσταλούν με τους προβλεπόμενους 
τρόπους. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορούν μόνο σε 
κωδικούς της δήλωσης οι οποίοι κατά τον χρόνο υποβολής της δεν είναι προσυμπληρωμένοι, ούτε υπάρχει 
αναρτημένη πληροφορία για αυτούς. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 
Στη συνέχεια εκδίδονται οι Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, οι οποίες κοινοποιούνται στους 
φορολογούμενους με βάση τις διατάξεις της περιπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΦΔ από τη Δ.Ο.Υ. 
εκκαθάρισης της δήλωσης. Ο φορολογούμενος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet 
ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., 
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όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. 
Επιπρόσθετα, αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
3. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί 
μέσω διαδικτύου και ζητούνται δικαιολογητικά, προσκομίζονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους 
τρόπους μόνο τα δικαιολογητικά που αφορούν σε κωδικούς της δήλωσης για τους οποίους δεν υπάρχει 
ηλεκτρονική πληροφόρηση. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα εφόσον και η αρχική 
δήλωση έχει υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο. 
 
4. Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή 
συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων 
ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται 
χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, 
οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το 
φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή 
αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ. Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις που 
αφορούν αναδρομικά αγροτικών επιδοτήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2018 και 
εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2017 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους 
προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ. 
 
5. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των 
εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου 
στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και 
σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, 
όταν αυτή είναι απαραίτητη για την συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες 
εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα. 
Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των 
τροποποιητικών δηλώσεων πραγματοποιείται χειρόγραφα ή με αποστολή με τους προβλεπόμενους 
τρόπους στη Δ.Ο.Υ. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι 
βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής. 
Όταν αποστέλλεται εκπρόθεσμα στην Α.Α.Δ.Ε. μηνιαίο ή ετήσιο αρχείο, σύμφωνα με την απόφαση 
Α.1099/2019 (Β’ 949), την Α.1101/2019 (Β’ 948) ή την απόφαση Α.1035/2021 (Β’ 797), όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1052/2021 (Β’ 962), ή διορθώνεται αρχείο από οποιονδήποτε 
εργοδότη/φορέα, τότε ο εργοδότης/ φορέας ενημερώνει υποχρεωτικά τον φορολογούμενο ότι έχει 
αποσταλεί ηλεκτρονικά αρχείο και του χορηγεί έντυπη βεβαίωση προκειμένου ο φορολογούμενος να λάβει 
γνώση ότι έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της 
απόφασης Α.1035/2021 (Β’ 797) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1052/2021 (Β’ 962), 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 ως άνω απόφασης καθώς και για τα 
ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε 
παρακράτηση. 
 
6. Οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράχθηκαν το έτος 2014 και μετά και εφόσον 
αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει 
με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο 
λογιστή-φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του ασφαλιστικού φορέα, κ.λπ. ή 
παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί 
ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση, κ.α.), υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που 
ανάγονται. Οι τροποποιητικές δηλώσεις, με τις οποίες δηλώνονται οι ως άνω αποδοχές, θεωρούνται 
εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν εντός του έτους χορήγησης της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών. Στην 
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περίπτωση που οι εν λόγω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνονται σε ετήσια 
βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή δεν αναγράφονται σε αυτή διακεκριμένα κατ’ έτος ή 
δεν μπορεί να αποδειχθεί με άλλο πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, οι αποδοχές αυτές 
φορολογούνται στο έτος καταβολής τους. Εάν δεν χορηγείται βεβαίωση αποδοχών και αποδεικνύεται με 
άλλο πρόσφορο μέσο η καταβολή των αποδοχών αλλά όχι το έτος ή τα έτη στα οποία αυτές ανάγονται, 
υποβάλλεται δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη, ακόμη και αν υποβληθεί 
έως το τέλος του έτους που έπεται της καταβολής τους. 
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις που υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις με ανείσπρακτες αποδοχές 
προηγούμενων χρόνων, δεν υπολογίζεται η προσαύξηση φόρου επί της διαφοράς μεταξύ του 
απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού αποδείξεων, επειδή υπάρχει χρονική απόκλιση μεταξύ του 
χρόνου απόκτησης του εισοδήματος και είσπραξής του. 
Στις περιπτώσεις που καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2020 ανείσπρακτες αποδοχές, είτε εξ 
ολοκλήρου είτε μέρος αυτών, ο εργοδότης/φορέας τις έχει περιλάβει σε μηνιαίο ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ 
του έτους 2020 (στον κωδικό 6 «καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος 
που εισπράττονται ή στο έτος που ανάγονται εφόσον υποβληθούν διακεκριμένα στο έτος που αφορούν»), 
ενώ ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών έχει αποδοθεί στην Α.Α.Δ.Ε. σε προγενέστερο φορολογικό έτος στο 
οποίο ανάγονται και συνεπώς δεν περιλήφθηκε στο αντίστοιχο μηνιαίο αρχείο ΦΜΥ, τότε: 
α) αν η έντυπη βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται από τον εργοδότη/φορέα αναγράφει τις καταβληθείσες 
κατά το φορολογικό έτος 2020 αποδοχές διακεκριμένα κατ’ έτος που ανάγονται, ο εργοδότης έχει 
αναγράψει το έτος/τα έτη αναφοράς κατά την συμπλήρωση του κωδικού 6 της Α.1099/2019, ή η διάκριση 
στα έτη μπορεί να αποδειχθεί από τον φορολογούμενο με κάποιο άλλο πρόσφορο μέσο, ο 
φορολογούμενος υποβάλλει τροποποιητικές δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ. για τα έτη που οι αποδοχές αυτές 
ανάγονται. 
β) αν η έντυπη βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται από τον εργοδότη/φορέα δεν αναγράφει τις 
καταβληθείσες κατά το φορολογικό έτος 2020 αποδοχές διακεκριμένα κατ’ έτος που ανάγονται και η 
διάκριση δεν μπορεί να αποδειχθεί από τον φορολογούμενο με κάποιο άλλο πρόσφορο μέσο, οι αποδοχές 
προσυμπληρώνονται στους κωδικούς 301-302 (μισθοί, ημερομίσθια) του φορολογικού έτους 2020, ο 
φορολογούμενος υποβάλλει για το φορολογικό έτος 2020 δήλωση με επιφύλαξη, αφού δεν έχει 
συμπεριληφθεί ο παρακρατούμενος φόρος και η δήλωση εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ. Κατά την 
εκκαθάριση λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των κωδικών 301-302, αλλά και ο παρακρατηθείς φόρος που 
αναλογεί στο καταβληθέν μέρος των αποδοχών, με βάση την χορηγούμενη από τον εργοδότη και 
προσκομιζόμενη στη Δ.Ο.Υ. έντυπη βεβαίωση αποδοχών. 
Στις περιπτώσεις που καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2020 ανείσπρακτες αποδοχές, ενώ ο φόρος 
μισθωτών υπηρεσιών δεν είχε αποδοθεί στον μήνα και έτος αναφοράς, όπως έπρεπε, τότε ο εργοδότης 
αποδίδει το οφειλόμενο φόρο με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης απόδοσης ΦΜΥ στον μήνα και έτος 
αναφοράς και ο φορολογούμενος, για την υποβολή της δήλωσής του, ακολουθεί την πιο πάνω διαδικασία, 
ανάλογα με το αν οι αποδοχές φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται ή στο έτος που ανάγονται. 
 
7. Τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης αναγράφονται στους κωδικούς που προβλέπονται σε κάθε 
κατηγορία εισοδημάτων (από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις, από επιχειρηματική/αγροτική 
δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) στους Υποπίνακες 4Α, 4Β, 4Γ, 4Δ, 
4Ε. Η αναγραφή γίνεται σε ευρώ και στις περιπτώσεις που τα εισοδήματα έχουν αποκτηθεί σε ξένο νόμισμα 
λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία 
καταβολής. Σε περίπτωση περιοδικών καταβολών, η μετατροπή γίνεται με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, 
όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Σε όποιους από τους κωδικούς εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης υφίσταται πίνακας, ο 
φορολογούμενος θα συμπληρώνει τον πίνακα αυτό ως εξής: 
1) θα επιλέγει τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες απέκτησε εισόδημα και 
2) θα αναγράφει το σχετικό ποσό που απέκτησε σε κάθε μία από αυτές. 
Για το εισόδημα όλων των κατηγοριών (από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις, από επιχειρηματική/αγροτική 
δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου), που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, 
από φορολογικό κάτοικο ημεδαπής και έχει καταβληθεί γι’ αυτό ή έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 
φυσικών προσώπων, εφόσον έχει δικαίωμα να φορολογήσει και η αλλοδαπή χώρα και η Ελλάδα, δηλαδή 
είτε προβλέπεται με βάση τις διμερείς συμβάσεις να φορολογήσουν και οι δύο χώρες, είτε δεν υπάρχει 
σύμβαση με τη χώρα προέλευσης του εισοδήματος, ο φόρος πιστώνεται μέχρι το ποσό του φόρου που 
αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα (άρθρο 9 ΚΦΕ). 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   69 

Όταν το εισόδημα αποκτάται από χώρες με τις οποίες υφίσταται ΣΑΔΦ, για το οποίο εισόδημα έχει και η 

Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης, και στη Σύμβαση περιλαμβάνονται διατάξεις για την εξάλειψη της διπλής 

φορολογίας οι οποίες προβλέπουν την μέθοδο της πίστωσης, στην έννοια του φόρου εισοδήματος Ελλάδας 

έναντι του οποίου παρέχεται η πίστωση του φόρου αλλοδαπής με βάση τα οριζόμενα και στο άρθρο 9 του 

ν.4172/2013, περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του 

άρθρου 43 Α του ν.4172/2013 κατά το ποσό που αναλογεί στο εισόδημα αλλοδαπής (Ε. 2147/2019 

εγκύκλιος). 

Για τις λοιπές περιπτώσεις που το εισόδημα αποκτάται από χώρες με τις οποίες δεν υφίσταται ΣΑΔΦ, στην 

έννοια του φόρου εισοδήματος Ελλάδας έναντι του οποίου παρέχεται η πίστωση του φόρου αλλοδαπής με 

βάση τα οριζόμενα και στο άρθρο 9 του ν.4172/2013, δεν θα περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43 Α του ν.4172/2013 κατά το ποσό που 

αναλογεί στο εισόδημα αλλοδαπής. 

Το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή αναγράφεται στους κωδικούς 

651652 αν πρόκειται για εισόδημα από μισθούς, συντάξεις κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης, τους κωδικούς 

265-266 αν πρόκειται για εισόδημα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, τους 

κωδικούς 469470 για εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, τους κωδικούς 653-654 για 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τους κωδικούς 683-684 για μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 

και επιλέγεται η κατηγορία, καθόσον προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές φορολόγησης για τη κάθε μία, 

τους κωδικούς 175-176 για εισόδημα από ακίνητη περιουσία και τέλος τους κωδικούς 867-868 για 

εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε κάθε ένα από τους ως άνω κωδικούς θα επιλέγεται: 

- εάν το ποσό φόρου παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε σε χώρες με τις οποίες υφίσταται ΣΑΔΦ και στη 

ΣΑΔΦ προβλέπεται η μέθοδος της πίστωσης 

- λοιπές περιπτώσεις. 

Οι φορολογούμενοι που έχουν αναγράψει ποσά στους πιο πάνω κωδικούς, δύνανται να καλούνται στη 

Δ.Ο.Υ. για προσκόμιση δικαιολογητικών. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή ή η 

παρακράτησή του, αποδεικνύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Κ.Φ.Δ. (άρθρο 16 του ν. 4174/2013) και, όπως αυτά καθορίστηκαν στην ΠΟΛ.1026/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. 

(Β’ 170). 

Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε 

δολάρια Η.Π.Α.), για τις ανάγκες πίστωσης του φόρου αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και 

ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που 

αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή. Σε περίπτωση 

όμως, περιοδικών καταβολών, η μετατροπή γίνεται με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως αυτή 

καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Προκειμένου για εισοδήματα από τις Η.Π.Α. πιστώνεται μόνο το ποσό του ομοσπονδιακού φόρου των 

Η.Π.Α. και όχι ο πολιτειακός φόρος. 

 

8. Σύμφωνα με την παρ. 65 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 31 του 

ν.4797/2021 (66 Α’), η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η 

Αυγούστου 2021 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες 

δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου και η καθεμία από τις 

επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση υποβληθεί 

μέχρι την 28η Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των 

λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) (παρ. 65 αρ. 72 ν.4172/2013). 

Ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε 

νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 

πραγματοποιείται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. 

Ο φόρος του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, καταβάλλεται 

σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους και δε συμψηφίζεται 

με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στις 
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συγκεκριμένες διατάξεις. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του 

φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό. 

 

9. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις που υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

φορολογικού έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ 

για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα και η πράξη 

προσδιορισμού φόρου εκδίδεται το επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου. Οι Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου, 

στις περιπτώσεις αυτές, εκδίδονται και κοινοποιούνται στους φορολογούμενους από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης 

της δήλωσης με βάση τις διατάξεις της περιπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΦΔ. Ο φορολογούμενος 

λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην 

αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την 

εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη 

δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

10. Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και ο φορολογούμενος καλείται 

για έλεγχο δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ., τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εντός προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης και λήψης του μηνύματος με το 

οποίο καλείται για έλεγχο δικαιολογητικών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η Δ.Ο.Υ. εκκαθαρίζει 

τις εν λόγω δηλώσεις, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της (άρθρο 32 παρ. 2 ΚΦΔ), αμελλητί και 

το αργότερο, εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας. Εάν η εμπρόθεσμη 

δήλωση εκκαθαριστεί μετά την 31η Αυγούστου 2021 ο φόρος δύναται να καταβληθεί εφάπαξ ή σε οκτώ 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Αν ο φόρος εξοφληθεί εφάπαξ εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, 

παρέχεται η έκπτωση 3% του άρθρου 72 παρ. 65 ΚΦΕ. 

 

11. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η 

λήξη της προθεσμίας που θα έπρεπε ο φόρος να είχε αρχικά καταβληθεί. Ειδικότερα, για δηλώσεις που 

υποβάλλονται εκπρόθεσμα και οδηγούνται για έλεγχο στη ΔΟΥ δεν λαμβάνεται υπόψη, για τον υπολογισμό 

των τόκων, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή της δήλωσης μέχρι την εκκαθάριση 

αυτής από τη ΔΟΥ. 

 

12. Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την πράξη προσδιορισμού φόρου, εφόσον αυτό δεν 

υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ ανά σύζυγο (παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.3522/2006 Α’ 276). 

 

13. Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την πράξη προσδιορισμού φόρου μικρότερο των πέντε (5) ευρώ 

ανά σύζυγο (παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006). 

 

14. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα που 

προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη 

περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 298 του 

ν.4738/2020 με τις οποίες προστέθηκαν οι παράγραφοι 49 και 50 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013. Αν το 

εισόδημα φορολογικού έτους 2020 προσδιορίζεται σύμφωνα με τις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 

ΚΦΕ, η απαλλαγή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον και για τα δύο (2) προηγούμενα 

φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, 

σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34 ΚΦΕ. Κατόπιν τούτων, αν στο φορολογικό έτος 2020 προκύψει 

προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει για τα δύο προηγούμενα φορολογικά 

έτη (2018 και 2019), είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω 

και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση (σχετ. η Ε.2204/2020 εγκύκλιος). 

 

15. Στο εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή των φυσικών προσώπων που έχουν υπαχθεί στις 

διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 

4172/2013 (Α.1217/2020). 
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Άρθρο 5 
Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της 
συζύγου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ. Υποχρεωτική είναι 
επίσης και η αναγραφή ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών, στον Πίνακα 8. Περαιτέρω, εξαιρούνται από την 
αναγραφή του ΑΜΚΑ στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι φορολογούμενοι οι οποίοι για λόγους 
που άπτονται ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων, δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ, 
ούτε για τους ίδιους, ούτε για τα εξαρτώμενα μέλη τους, καθώς και οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου 
και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου. 
 
2. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων, ανεξάρτητα από το αν 
φορολογούνται ή όχι, καθώς και ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Για τα αυτοτελώς ή με 
ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς, κατά περίπτωση, 
φόρος. 
 
3. Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ, με την Α.1099/2019 απόφαση 
Διοικητή ΑΑΔΕ, την Α.1101/2019, την Α.1035/2021 (Β’ 797), όπως τροποποιήθηκε με την Α.1052/2021 (Β’ 
962) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και την ΠΟΛ.1033/2014 (Β’ 276), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
ΠΟΛ.1054/2015 (Β’ 495), 1260/2015 (Β’ 2637), Α.1177/2019 (Β’ 1509) αποφάσεις, είτε 
προσυμπληρώνονται ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις κ.λπ.) 
και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης, είτε οι 
φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω πίνακα για τα ποσά των εισοδημάτων τους και των 
παρακρατηθέντων φόρων, καθώς και λοιπών στοιχείων της δήλωσης (πχ. δόσεις δανείων). 
 
4. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που 
αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. 
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει αιτιολογημένα 
διαφορετικά. 
 
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) εξαιρούνται από τις 
υποχρεώσεις καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι 
εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με 
πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 
κατοίκους. Για τη διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος ή 
την επιβολή μειωμένου τέλους, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού 
της Χώρας. Στην περίπτωση που η δραστηριότητα δεν ασκείται ολόκληρο το φορολογικό έτος σε περιοχή 
που απαλλάσσεται, αλλά λόγω μεταφοράς έδρας ασκείται κάποιους μήνες και σε περιοχή που δεν υπάρχει 
η πληθυσμιακή εξαίρεση, το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται αναλογικά για τους μήνες λειτουργίας στη μη 
απαλλασσόμενη περιοχή. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4484/2017 (Α’ 110) τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 31 
του ν. 3986/2011, ως προς την έννοια του υποκαταστήματος για την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής 
του τέλους επιτηδεύματος και δόθηκαν σχετικές οδηγίες με την ΠΟΛ.1156/2017 εγκύκλιο. Συνεπώς, για τις 
εγκαταστάσεις που δεν νοούνται ως υποκαταστήματα για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος 
και οι οποίες δηλώνονται στον κωδικό 008 του εντύπου Ε3, δεν υπολογίζεται τέλος επιτηδεύματος. 
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4577/2018 (Α’ 199), που τροποποίησαν 
την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους 
επιτηδεύματος, οι αγρότες μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 
του ν. 4384/2016 (Α’ 78), καθώς και όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 
αλλά βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει 
ολόκληρο το φορολογικό έτος, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας. 
 
6. Για το φορολογικό έτος 2020 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι 
αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την 
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ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας 
αλιείας, που εκμεταλλεύονται, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων. Η εξαίρεση 
εφαρμόζεται για τους φορολογούμενους με τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται στην εγκύκλιο Ε.2140/2020 και 
στην Ε.2114/2021 εγκύκλιο. 
 
7. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 57 ν.4646/2019 (Α’ 201) απαλλάσσονται από το τέλος 
επιτηδεύματος οι πλοιοκτήτες των υπό ελληνική σημαία αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, καθώς και των 
ρυμουλκών των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει 
το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους (Σχετ. η Ε.2115/2021 
Εγκύκλιος). 
Τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4646/2019 (Α΄ 201) ήτοι είναι 
πλοιοκτήτες αποκλειστικά ρυμουλκών ή κατ΄ εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, διαχειρίζονται το ρυμουλκό πλοίο και εισπράττουν ναύλους υποβάλουν τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.4174/2013 και 
προσκομίζουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, ώστε η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη 
περί μη επιβολής τέλους επιτηδεύματος. 
 
Β. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 
 
8. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας 
(έντυποΕ2), ορίζονται τα κάτωθι: 
  
Για τη συμπλήρωση της στήλης 4, γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με 
την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία, 
Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, 
Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο 
(Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση. Αντίστοιχη συμπλήρωση θα γίνεται 
και σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης. 
 
9. Οι στήλες 13, 14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον 
υπόχρεο κατά κατηγορία, όπως εμφανίζεται στους τίτλους των στηλών. Στις στήλες αυτές συμπληρώνονται 
και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρ. 4 άρθρου 39 του ν. 4172/2013) 
που δηλώθηκαν στα φορολογικά έτη 2015-2019 στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 
2020. 
 
10. Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης 
περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει 
εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση 
αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης 
μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 
του ΚΦΕ και έχουν προσκομιστεί στη Δ.Ο.Υ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της 
δήλωσης. Στην περίπτωση ασκηθείσας αγωγής στην οποία αναγράφεται ότι διεκδικούνται μισθώματα μέχρι 
την εκδίκαση αυτής, η αγωγή γίνεται δεκτή ως δικαιολογητικό, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, 
όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται τα μισθώματα. Ειδικά, για την 
περίπτωση που ο μισθωτής/υπομισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα 
αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή/υπεκμισθωτή. 
 
11. Επιπλέον, για το φορολογικό έτος 2020, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία 

δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δε συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του και στην 

περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του 

μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων [(άρθρο 72 παρ. 66 

ν.4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν.4797/2021 (Α’ 66)]. 

Αντίγραφο του εξωδίκου πρέπει να προσκομιστεί με τους προβλεπόμενους τρόπους και στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. πριν από την υποβολή της δήλωσης. Εάν έχει κοινοποιηθεί εξώδικο, ο φορολογούμενος οφείλει, 

μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, 
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να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή 

επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη 

φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα εν 

λόγω δικαιολογητικά, τα συγκεκριμένα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που 

αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του ν.4172/2013. Στην περίπτωση που τα 

ως άνω δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος 

οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 

12. Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την 

εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει 

συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί. 

Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνουν και τη μη εισπραχθείσα αποζημίωση για 

εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης. 

 

13. Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου. 

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, ανά κατηγορία χρήσης ακινήτου, και όταν εισπράττεται αποζημίωση για 

εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 601 ΑΚ η οποία εμπίπτει στο εισόδημα από 

ακίνητα (ΠΟΛ.1069/2015). 

Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα 

εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών 

(Αirbnb, Βooking κ.λπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά 

ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω 

ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 39Α 

του ν. 4172/2013. 

Στον κωδικό 62: «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που 

αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία στη συνέχεια υπεκμισθώνεται από τον 

μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1. 

Στον κωδικό 63: «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής 

πλατφόρμας» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας 

η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής 

πλατφόρμας από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία στους κωδικούς 105-

106 του εντύπου Ε1. 

  

14. Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» αναγράφεται υποχρεωτικά ο 

εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη 

λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος 

του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κ.λπ.) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή 

ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.). Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης 

που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό 

«999999999». 

 

15. Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 

περιουσίας. 

Ως αύξων αριθμός του Πίνακα Ι «Εκμισθούμενα κ.τ.λ. Ακίνητα» των «Συμπληρωματικών Στοιχείων 

Ακίνητης Περιουσίας» αναγράφεται ο αύξων αριθμός του Πίνακα της 1ης σελίδας. 

Στην Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων (έντυπο Ε2) δηλώνεται και η ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων 

ανήλικων τέκνων από τον κατά περίπτωση υπόχρεο γονέα, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις των 

παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 11 του ΚΦΕ. Τα ακίνητα αυτά συμπληρώνονται και στον Πίνακα Ι της 

δεύτερης σελίδας του εντύπου, αναγράφοντας υποχρεωτικά και τον ΑΦΜ του τέκνου. 
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Γ. ΕΝΤΥΠΟ Ε1 
 
Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1), 
ορίζονται τα κάτωθι: 
 
16. Τα στοιχεία του φορολογούμενου απαιτείται να είναι επικαιροποιημένα, καθόσον χρησιμοποιούνται και 
ως στοιχεία επικοινωνίας από τη Φορολογική Διοίκηση. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, στην 
επιβεβαίωση στοιχείων, υποχρεωτικά καταχωρείται και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που 
χρησιμοποιείται. Στις κοινές δηλώσεις έγγαμων, υποχρεωτικά δηλώνουν διεύθυνση e-mail και οι δύο 
σύζυγοι/τα ΜΣΣ, έστω και την ίδια. Στις χωριστές δηλώσεις έγγαμων, κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων 
τους στην Α.Α.Δ.Ε., εμφανίζονται αποκλειστικά τα ατομικά τους στοιχεία. Επισημαίνεται η ανάγκη να 
συμπληρώνεται ορθά η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του φορολογούμενου, καθώς αυτή χρησιμοποιείται 
για την κοινοποίηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 5 ΚΦΔ. Η κοινοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στη 
συγκεκριμένη διεύθυνση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί νόμιμα με αποτέλεσμα να επιφέρει όλες τις 
συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο για τον φορολογούμενο. 
 
17. Ειδικά, ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής υποχρεούται να επιβεβαιώσει και τη χώρα φορολογικής 
κατοικίας του, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στα στοιχεία Μητρώου/φυσικού προσώπου, καθώς 
χρησιμοποιείται για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, 
συμπληρώνει υποχρεωτικά τον αριθμό φορολογικής ταυτοποίησης στην αλλοδαπή (ΑΦΤ). Αριθμός 
φορολογικής ταυτοποίησης μπορεί να είναι ο αντίστοιχος ΑΦΜ στην αλλοδαπή χώρα, ο αριθμός 
κοινωνικής ασφάλισης, ο αριθμός ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο χρησιμοποιούν οι αλλοδαπές 
φορολογικές αρχές. Συμπληρώνει, επίσης, την πλήρη διεύθυνση κατοικίας του στην αλλοδαπή με 
λατινικούς χαρακτήρες στα αντίστοιχα πεδία. Εάν ως Α.Φ.Τ. χρησιμοποιείται ο αριθμός ταυτότητας ή ο 
αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός ανάλογα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα και 
σε αυτόν περιέχονται και γράμματα τότε συμπληρώνεται ο συγκεκριμένος αριθμός. Σε περίπτωση που στη 
χώρα φορολογικής κατοικίας δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης Α.Φ.Τ. ή αριθμού κοινωνικής ασφάλισης 
το πεδίο καταχώρισης παραμένει κενό. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τη χώρα 
φορολογικής κατοικίας που εμφανίζεται στην επιβεβαίωση στοιχείων ή το πεδίο της χώρας φορολογικής 
κατοικίας είναι κενό, θα πρέπει να τροποποιήσει/συμπληρώσει το σχετικό πεδίο. 
 
Οι παραπάνω φορολογούμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση, εφόσον κληθούν, να προσκομίσουν το 
πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (tax residence certificate) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να 
αποδείξουν τη χώρα της φορολογικής τους κατοικίας. 
 
Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αιτούνται μεταβολής της φορολογικής τους κατοικίας για το έτος 2020, 
ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ.1201/2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, ενώ για 
προγενέστερα του 2020 έτη, ακολουθούν τη διαδικασία της ΠΟΛ.1177/2014 εγκυκλίου, αλλά με τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΠΟΛ.1201/2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ) 
 
18. Στον Πίνακα αυτόν, μεταξύ άλλων πεδίων που υπάρχουν για την συμπλήρωση των στοιχείων των 
φορολογούμενων, υπάρχει και πεδίο για τον έγγαμο φορολογούμενο που έχει επιλέξει να υποβάλλει 
χωριστή δήλωση από τον άλλο σύζυγο, στο οποίο προσυμπληρώνεται ο ΑΦΜ του ετέρου συζύγου. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 
 
19. α. Οι κωδ. 327-328 συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους υποβάλλουν δήλωση με εισόδημα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά, προκειμένου να υπολογιστεί η προκαταβολή μειωμένη 
κατά 50%. Η προκαταβολή περιορίζεται στο μισό σε όσους αναγράφουν για πρώτη φορά εισοδήματα, 
ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης από επιχειρηματική δραστηριότητα, στους υποπίνακες Γ1 και Γ2 του 
έντυπου Ε1. Πιο συγκεκριμένα, θα περιορίζεται στο μισό, σε όσους δηλώσουν για πρώτη φορά εισόδημα 
αγροτικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας υπόχρεων σε υποβολή εντύπου Ε3 (φυσικά πρόσωπα με 
έναρξη στο Μητρώο), εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας μη υπόχρεων σε υποβολή εντύπου Ε3 
(φυσικά πρόσωπα χωρίς έναρξη στο Μητρώο, μη επιτηδευματίες, όπως δημόσιοι υπάλληλοι αυτοεκδότες 
βιβλίων ή εισηγητές σεμιναρίων, καθώς επίσης και εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 21 του ΚΦΕ (φυσικά 
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πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει μεμονωμένη πράξη με σκοπό την επίτευξη κέρδους ή συστηματική 
διενέργεια πράξεων, 3 ομοειδείς κ.λπ.). Ομοίως, η προκαταβολή θα περιορίζεται στο μισό και όταν 
προκύπτει για πρώτη φορά προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, η οποία φορολογείται ως εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
β. Οι κωδ. 319-320 συμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση, στην περίπτωση που ο/η 
φορολογούμενος/η είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής. 
 
γ. Οι κωδικοί 015-016 συμπληρώνονται από φορολογούμενους, ανεξαρτήτως φορολογικής κατοικίας, που 
υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ΚΦΕ και μόνο εφόσον συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
i) πρόκειται για αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, 
διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών 
υποθέσεων, ο οποίος είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου. Απαιτείται 
να προσκομίζεται, εφόσον ζητηθεί από την Α.Α.Δ.Ε., κατά περίπτωση, δικαιολογητικό που αποδεικνύει την 
υπηκοότητα του προσώπου αυτού και το διπλωματικό του διαβατήριο ή βεβαίωση από την 
πρεσβεία/προξενείο που εργάζεται. 
ii) πρόκειται για πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς 
Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα. Απαιτείται να 
προσκομίζεται, εφόσον ζητηθεί από την Α.Α.Δ.Ε., κατά περίπτωση, δικαιολογητικό που αποδεικνύει την 
ιδιότητα αυτή, όπως είναι η βεβαίωση του θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Διεθνούς 
Οργανισμού στον οποίο εργάζεται. 
 
δ. Οι κωδικοί 023-024 από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, συμπληρώνονται από τους 
φορολογούμενους που απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμής σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 15 ν.4172/2013. 
Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην εν λόγω εξαίρεση είναι τα ακόλουθα: 
(i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους ήτοι όσοι 
γεννήθηκαν έως και την 31-12-1950. 
(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. 
(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση. 
(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα. 
(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί 
κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. 
(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (για το φορολογικό έτος 
2020 όσοι γεννήθηκαν από την 1-1-2002 και έπειτα). 
(vii) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία. 
(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με 
πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για 
τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977. 
(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, του άρθρου 29 του 
ν.4659/2020 [(πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)]. 
(x) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) μηνών). 
(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα. 
(xii) Οι φυλακισμένοι. 
 
ε. Ο κωδ. 329 συμπληρώνεται στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από κηδεμόνα σχολάζουσας 
κληρονομιάς, μεσεγγυούχο, προσωρινό διαχειριστή, σύνδικο πτώχευσης, ή δικαστικό εκκαθαριστή. Οι 
δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αυτοπροσώπως ή με αποστολή με τους 
προβλεπόμενους τρόπους. 
Σε περίπτωση διορισμού δικαστικού εκκαθαριστή κληρονομιάς, ο δικαστικός εκκαθαριστής έχει υποχρέωση 
να υποβάλει και τις σχετικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την 
ημερομηνία θανάτου (στον ΑΦΜ του αποβιώσαντος). Για τα εισοδήματα της κληρονομιάς που αποκτώνται 
μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου, ο δικαστικός εκκαθαριστής υποβάλει χειρόγραφα στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., αυτοπροσώπως ή με αποστολή με τους προβλεπόμενους τρόπους, τη δήλωση στον ΑΦΜ του 
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κληρονόμου, ενώ παραμένει η υποχρέωση του κληρονόμου να υποβάλλει (με ηλεκτρονική υποβολή) 
δήλωση για τα μη κληρονομιαία εισοδήματά του. 
 
στ. Ο κωδ. 331 συμπληρώνεται στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από κληρονόμο του 
φορολογούμενου που απεβίωσε. 
Ο εξ απογραφής κληρονόμος δηλώνει τα εισοδήματα που προέρχονται από την κληρονομιαία περιουσία, η 
οποία έγινε αποδεκτή με το ευεργέτημα της απογραφής, από κοινού με τα εισοδήματα που προέρχονται 
από την ατομική του περιουσία (σε μια ενιαία δήλωση), αδιαφόρως εάν η κληρονομιά αποτελεί χωριστή 
ομάδα με πιθανότητα μερικής ή ολικής διάθεσης αυτής προς ικανοποίηση των κληρονομικών πιστωτών 
(Γνωμ. 474/1998 Ν.Σ.Κ). 
 
ζ. Οι κωδ. 017-018 συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους υποβάλλουν δήλωση και έχουν κάνει 
πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1.1.2018 και μετά, καθόσον για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης 
της δραστηριότητας τους, εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της 
παρ. 1 του άρθρου 15 μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο 
ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα είναι μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 
 
η. Οι κωδ. 021-022 συμπληρώνονται όταν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα και ο φορολογούμενος 
είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) προκειμένου να υπολογιστεί η μείωση του φόρου που 
προβλέπεται στο άρθρο 16 του ΚΦΕ, για το μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από την αγροτική 
δραστηριότητα. 
 
θ. Στους κωδ. 037-038 καταχωρείται η ένδειξη ότι ο ασκών αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι 
κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3874/2010, Α’ 151, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν.4389/2016, Α’ 94). 
 
ι. Οι κωδικοί 385-386 συμπληρώνονται προκειμένου να γίνει υπαγωγή στις εξαιρέσεις του άρθρου 20 του 
ΚΦΕ, σχετικά με τις μειώσεις φόρου των φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής. Σε αυτούς τους κωδικούς 
καταχωρείται η ένδειξη όταν ο φορολογούμενος είναι κάτοικος χώρας μέλους της Ε.Ε. ή ΕΟΧ και 
α) απέκτησε στην Ελλάδα τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματός του ή 
β) το φορολογητέο εισόδημά του είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούταν την μείωση του φόρου δυνάμει της 
φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας του. 
 
ια. Οι κωδικοί 029-030 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στην περίπτωση που αποκτά 
εισοδήματα ή/και έχει περιουσία ή/και τηρεί χρηματοοικονομικό λογαριασμό στην αλλοδαπή και επιλέγεται ή 
συμπληρώνεται η χώρα, καθώς και μία από τις κάτωθι κατηγορίες: 
1. εισόδημα στην αλλοδαπή 
2. περιουσία στην αλλοδαπή 
Ως περιουσία νοείται και επιλέγεται διακριτά: 
α) ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 
β) χρηματοοικονομικός λογαριασμός στην αλλοδαπή (πχ. τραπεζικές καταθέσεις, χρηματοοικονομικές 
επενδύσεις) 
γ) χρηματοοικονομικά προϊόντα αλλοδαπού εκδότη που έχουν επενδυθεί μέσω ημεδαπού 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (στην προκειμένη περίπτωση αναγράφεται ο ΑΦΜ του ημεδαπού 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος/θεματοφύλακα) 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4428/2013 (Ενότητα Γ’ του Τμήματος VIII του Παραρτήματος Ι του άρθρου 
τρίτου του ν. 4428/2016), ως χρηματοοικονομικός λογαριασμός της πιο πάνω περίπτωσης 2β) νοείται κάθε 
λογαριασμός που τηρείται σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Στον όρο περιλαμβάνονται οι Καταθετικοί 
Λογαριασμοί, οι Λογαριασμοί Θεματοφυλακής και: 
α) σε περίπτωση Επενδυτικής Οντότητας, κάθε συμμετοχικό ή συνδεόμενο με οφειλή δικαίωμα επί του 
Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, 
β) κάθε συμμετοχικό ή συνδεόμενο με οφειλή δικαίωμα επί του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος και 
γ) κάθε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με Αξία Εξαγοράς ή Συμβόλαιο Προσόδων που προσφέρεται από 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή τηρείται σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, πλην των μη συνδεόμενων με 
επενδύσεις και μη μεταβιβάσιμων συμβολαίων προσόδων άμεσης καταβολής που προσφέρονται σε 
φυσικά πρόσωπα και καλύπτουν παροχές σύνταξης ή αναπηρίας. 
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ιβ. Οι κωδικοί (905) (906) συμπληρώνονται από άτομα που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής, από 
ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, προκειμένου να μην επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 
 
ιγ. Οι κωδ. 011-012 συμπληρώνονται από όσους ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 
3023/2002 (Α’ 146) και αφορά τους βουλευτές και ευρωβουλευτές των οποίων τα ποσά της αποζημίωσης 
και των συντάξεων που διαθέτουν στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων δεν συμπεριλαμβάνονται 
στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού. 
 
ιδ. Οι κωδ. 007-008 συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, 
εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον Πίνακα 8. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι ο ΑΦΜ του 
φιλοξενούμενου, τα τ.μ. του ακινήτου και οι μήνες φιλοξενίας. Οι κωδικοί αυτοί δεν συμπληρώνονται από 
τους έγγαμους φορολογούμενους που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστής 
δήλωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον έτερο σύζυγο με τον οποίο συνοικούν και ο οποίος δεν έχει 
ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία ή στη δωρεάν παραχωρημένη ή δεν συμμετέχει ως μισθωτής 
στη μισθωμένη κύρια κατοικία. 
 
ιε. Οι κωδικοί 039-040 είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν στους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, σχετικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που 
προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην 
Ελλάδα. Για φορολογούμενους που υπάγονται στις εν λόγω διατάξεις και πραγματοποίησαν επενδύσεις, 
από την 12/12/2019 και μετά, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξή τους στο άρθρο 5Α και 
προκειμένου για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του 
συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4172/2013, η 
Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να λάβει υπόψη της εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται 
υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησής του στην 
αλλοδαπή, κατά τα οριζόμενα στη υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
Κ.Φ.Ε. (σχετ. Α.1036/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ). Η πράξη 
προσδιορισμού φόρου του άρθρου 5Α εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής 
Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. 
 
ιστ. Προστίθενται νέοι κωδικοί 041-042, οι οποίοι είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν στους 
φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 αναφορικά με την 
εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που 
λαμβάνουν σύνταξη από την αλλοδαπή και μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα 
οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ. Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται 
με την εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και 
Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. 
Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ, φορολογούνται αυτοτελώς με 
συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός τους που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, 
ακόμη κι αν αυτό φορολογείται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. με χαμηλότερο συντελεστή ή 
απαλλάσσεται του φόρου, εκτός κι αν αυτό φορολογείται διαφορετικά δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ ή 
άλλων διεθνών συνθηκών. 
Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που 
καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, εκπίπτει από τον φόρο της περίπτωσης αυτής με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4172/2013, μέχρι τον φόρο που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην 
Ελλάδα, εφόσον είτε προβλέπεται από τις ΣΑΔΦΕ δικαίωμα φορολόγησης και στα δύο κράτη, είτε δεν 
υφίσταται ΣΑΔΦΕ με το κράτος πηγής του εισοδήματος. Τυχόν υπερβάλλον ποσό φόρου δεν επιστρέφεται. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) 
 
20. Για τους κωδικούς 005-006 και όσον αφορά την συμπλήρωσή τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η πρόσθετη μείωση φόρου διακοσίων (200) ευρώ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α’ 
του άρθρου 17 του ν. 4172/2013, για τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, ορίζονται τα εξής: 
 
α. Στις κοινές δηλώσεις έγγαμων ή Μ.Σ.Σ. που έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με τουλάχιστον εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία, συμπληρώνονται οι κωδικοί 005-006 από τον υπόχρεο κι αν ο φόρος του 
δεν επαρκεί για να πιστωθεί το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της 
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δήλωσης, στον φόρο του άλλου συζύγου, εκτός κι αν την μείωση την έχει ήδη λάβει το εξαρτώμενο τέκνο. 
Στις περιπτώσεις που διενεργείται εκ των υστέρων διασταύρωση και διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι η 
αναπηρία δηλώθηκε και η μείωση λήφθηκε και από το γονέα και από το εξαρτώμενο τέκνο, η μείωση φόρου 
δε χορηγείται στον γονέα και εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 ν. 4174/2013. 
 
β. Στις περιπτώσεις που έγγαμοι φορολογούμενοι ή Μ.Σ.Σ. έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστές 
δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 
η μείωση πραγματοποιείται άπαξ, σε κάθε περίπτωση μόνο σε έναν σύζυγο/Μ.Σ.Σ, χωρίς να μεταφέρεται 
το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο σύζυγο/Μ.Σ.Σ. Στις περιπτώσεις που διενεργείται εκ των υστέρων 
διασταύρωση και διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι το τέκνο με αναπηρία δηλώθηκε και από τους δύο 
συζύγους/Μ.Σ.Σ, η μείωση φόρου γίνεται στον σύζυγο/ΜΣΣ με τον μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος. Η 
μείωση δεν χορηγείται στον γονέα εάν έχει ήδη χορηγηθεί στο εξαρτώμενο τέκνο και εκδίδεται νέα πράξη 
διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 ν. 4174/2013. 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 
 
21. Υποπίνακας 4Α (εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις) 
 
α. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307-308 σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-020 του Πίνακα 2, 
απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες, ενώ αν πρόκειται για 
αλλοδαπό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα, ο φορολογούμενος καλείται στη Δ.Ο.Υ. για 
έλεγχο δικαιολογητικών. 
 
β. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (κωδ. 343-344) χωρίς 
ηλεκτρονική πληροφόρηση, πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών ασφαλιστικών φορέων με τα 
αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. Η Φορολογική Διοίκηση πραγματοποιεί ηλεκτρονικές 
διασταυρώσεις με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και κατά περίπτωση καλεί τους 
φορολογούμενους για έλεγχο δικαιολογητικών. Στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνεται το εισόδημα που 
προκύπτει από τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παρ. 4 του άρθρου 13 ν.4172/2013 (όπως αυτή ισχύει από το φορολογικό έτος 2020 και μετά), δηλαδή 
όταν οι μετοχές που αποκτώνται κατά την άσκηση των δικαιωμάτων μεταβιβάζονται πριν από τη 
συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την χορήγηση των δικαιωμάτων. 
 
γ. Η διενεργούμενη παρακράτηση με συντελεστή 5% επί του καθαρού ποσού των αμοιβών 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 (Α’ 91) δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση για τις αμοιβές αυτές. Οι εν λόγω αμοιβές 
και οι παρακρατηθέντες φόροι δηλώνονται, όπως και οι αντίστοιχες αμοιβές και παρακρατηθέντες φόροι 
από μισθούς. 
 
δ. Οι κωδικοί 325-326 προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει των ηλεκτρονικών 
αρχείων που έχει στη διάθεσή της (Α.1099/2019 απόφαση) και αφορούν στις κάτωθι περιπτώσεις: 
i) Αμοιβές μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών για παροχή υπηρεσίας που σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 2 
του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, μετά την αφαίρεση των 
ασφαλιστικών κρατήσεων που τους διενεργήθηκαν για την ιδιότητά τους αυτή κατά το φορολογικό έτος 
2020. 
ii) Αμοιβές διαχειριστών και εταίρων I.K.E. που αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία. 
iii) Αμοιβές διαχειριστών και εταίρων Ε.Π.Ε. μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων που τους 
διενεργήθηκαν για την ιδιότητά τους αυτή. 
iv) Αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων προσωπικών εταιρειών για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την 
ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας (ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφο) και οι οποίες 
αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία. Οι αμοιβές μελών και διαχειριστών O.E. και Ε.Ε. αναγράφονται 
μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων. 
Στους κωδικούς αυτούς δεν αναγράφονται οι τυχόν αμοιβές των πιο πάνω προσώπων που προέρχονται 
από διανομή κερδών, διότι αποτελούν μέρισμα. 

http://www.solae.gr/
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ε. Οι κωδικοί 351-352 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές 
που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς ή συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 
υποχρεωτικής ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας, και οι 
οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις. Συμπληρώνονται ομοίως οι εισφορές 
ΝΑΤ, όπως και τα ποσά που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς υπέρ ταμείων επαγγελματικής 
ασφάλισης (ΤΕΑ), κατά το μέρος που αφορούν τη μισθωτή τους εργασία (ΠΟΛ.1227/2018 εγκύκλιος). 
Επιπλέον, στις περιπτώσεις που λαμβάνεται αμοιβή διαχείρισης από εταίρους πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που 
είναι και διαχειριστές, καθώς και από διαχειριστές και εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ, και δεδομένου ότι με 
τον ν. 4670/2020 (άρθρο 35) από την 1.1.2020 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 
των διαχειριστών των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) καθώς και του μοναδικού εταίρου 
μονοπρόσωπης ΙΚΕ. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω πρόσωπα κατατάσσονται πλέον με ελεύθερη επιλογή τους 
υποχρεωτικά σε μία από τις έξι ορισμένες ασφαλιστικές κατηγορίες, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ του 
μέρους των ασφαλιστικών εισφορών που αφορά στη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας ή στην 
αμοιβή που λαμβάνουν ως διαχειριστές η οποία θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Οι 
καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μερίζονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο αναλογικά και στις δύο 
κατηγορίες του εισοδήματός του (μέρισμα και μισθωτή εργασία) και στους κωδικούς 351-352 
συμπληρώνεται μόνο το μέρος των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογεί στο εισόδημα από μισθωτή 
εργασία (αμοιβή διαχείρισης) (ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιος). Στην περίπτωση που δε διανέμεται μέρισμα από 
την ΙΚΕ και λαμβάνεται μόνο αμοιβή διαχείρισης εντός του φορολογικού έτους, εκπίπτει όλο το ποσό των 
εισφορών από την αμοιβή διοίκησης. Στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται ομοίως και οι καταβληθείσες 
ασφαλιστικές εισφορές από διαχειριστές μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που δεν έχουν εταιρική 
ιδιότητα. 
Κανένα άλλο ποσό καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς. Οι 
εισφορές αυτές, οι οποίες εκπίπτουν από το εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία, αποδεικνύονται βάσει 
αποδεικτικών εγγράφων ή σχετικών δικαιολογητικών που οι φορολογούμενοι προσκομίζουν στη 
Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν προσκλήσεώς τους. 
 
στ. Οι κωδικοί 311-312 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και το εισόδημα της περίπτωσης αυτής 
προσδιορίζεται με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις (οικοδομικών ενσήμων, αυτασφάλισης, κ.λπ.) του 
ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ πρώην Ι.Κ.Α.). Επιπλέον αναγράφονται και τα ποσά που καταβάλλει ο 
ασφαλιστικός φορέας στους δικαιούχους ως δωρόσημα, εκτός κι αν έχει ήδη περιληφθεί το ποσό αυτό 
στους κωδικούς 301 302. 
 
ζ. Οι κωδικοί 389-390 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο που αποκτά μισθό ή σύνταξη κ.λπ. 
αλλοδαπής προέλευσης, όταν έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης. 
 
η. Οι κωδικοί 393-394 προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει των ηλεκτρονικών 
αρχείων που έχει στη διάθεσή της (Α.1099/2019 απόφαση) και αφορούν αποδοχές που καταβάλλονται από 
ημεδαπές εταιρείες για μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο 
Ελλάδας και οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα. Οι κωδικοί αυτοί 
συμπληρώνονται προκειμένου να συμψηφιστούν ποσά φόρου που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν στην 
Ελλάδα. 
 
θ. Οι κωδικοί 395-396 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και αφορούν ασφάλισμα που 
καταβάλλεται σε αυτόν από αλλοδαπούς φορείς, χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, στο πλαίσιο 
ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου που ο εργοδότης του είχε συνάψει με αυτούς τους 
φορείς. Το ασφάλισμα αυτό, για το οποίο δεν διενεργήθηκε η παρακράτηση της περ. ε’ παρ. 1 άρθρου 64 
του ν.4172/2013 από τους εν λόγω φορείς, φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 15 του ίδιου νόμου ανάλογα με τον τρόπο καταβολής (περιοδικά, εφάπαξ, πρόωρη εξαγορά) 
και οι φορολογούμενοι καλούνται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών. 
 
ι. Στους νέους κωδικούς 359-360 προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με την 
Α.1099/2019 απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α.1261/2020 απόφαση, τα συνολικά εισοδήματα 
ημεδαπής προέλευσης που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές 
ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία καθώς και 
οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες (παρ. 2.α του άρθρου 15 του 
ΚΦΕ, σχετ. Ε.2026/2020 και Ε.2169/2020 εγκύκλιοι). Ο φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα για το 
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εισόδημα της περίπτωσης αυτής αναγράφεται στους κωδικούς 315-316 προκειμένου να πιστωθεί έναντι 
αυτού που αναλογεί. 
 
ια. Στους νέους κωδικούς 397-398 συμπληρώνονται τα συνολικά εισοδήματα που αποκτούν οι αμειβόμενοι 
αθλητές και οι προπονητές από αλλοδαπές αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, από αλλοδαπά τμήματα 
αμειβόμενων αθλητών ή από αλλοδαπά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία καθώς και οι εκπαιδευτές των 
Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις αλλοδαπές Ομοσπονδίες. 
 
ιβ. Οι κωδικοί 651-652 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο με το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε 
ή/ και παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα από μισθούς-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης στο 
οποίο η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης. 
Στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται και ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για 
το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές, από τις αθλητικές ανώνυμες 
εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία αλλοδαπής και για το 
εισόδημα των εκπαιδευτών των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες αλλοδαπής και θα 
επιλέγεται εάν το ποσό φόρου παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε σε χώρες με τις οποίες υφίσταται ΣΑΔΦ και 
στη ΣΑΔΦ προβλέπεται η μέθοδος της πίστωσης ή λοιπές περιπτώσεις. 
Τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί στην αλλοδαπή ή έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην 
αλλοδαπή για τα εν λόγω εισοδήματα, εκπίπτει από τον φόρο της παρούσας περίπτωσης με βάση τις 
κείμενες διατάξεις του ΚΦΕ, ήτοι μέχρι τον φόρο που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Τυχόν 
υπερβάλλον ποσό φόρου δεν επιστρέφεται. 
Δεν συμπληρώνεται στους κωδικούς αυτούς τυχόν ποσό φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, για 
εισόδημα από μισθούς-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα, βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό 
δικαίωμα φορολόγησης. 
 
22. Υποπίνακας 4Β (εισόδημα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος Ε.Ν.) 
 
Το εισόδημα που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετούν σε πλοία του 
εμπορικού ναυτικού φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και 10%, αντίστοιχα, και εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Στους κωδικούς 257-258, 259-260 του 
Υποπίνακα 4Β που αφορούν τις αμοιβές αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, 
αναγράφεται μόνο ο φόρος που παρακρατήθηκε με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών. Στους κωδικούς 263-
264 αναγράφεται το καθαρό ποσό αποδοχών αλλοδαπής προέλευσης (σε ευρώ), ενώ στους κωδικούς 
267-268 το καθαρό ποσό αποδοχών αλλοδαπής προέλευσης κατώτερου πληρώματος που την ίδια χρήση 
έχει και την ιδιότητα αξιωματικού εμπορικού ναυτικού. 
 
23. Υποπίνακας 4Γ1 (εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα) 
 
Το εισόδημα που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013. 
Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο 
(έσοδα μείον έξοδα) ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Οι μη υπόχρεοι σε έκδοση 
στοιχείων που έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και 
τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο μέσο. 
Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, για το φορολογικό έτος 
2020, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα (λογιστικός προσδιορισμός) φορολογούνται πλέον αυτοτελώς με την κλίμακα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 15 (κλίμακα μισθωτών), χωρίς δηλαδή τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με 
τυχόν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθούς και συντάξεις (παρ. 3 άρθρου 29 ν. 
4172/2013). 
Ο χαρακτηρισμός του κατ’ επάγγελμα αγρότη προκύπτει από επίσημη ταυτοποίηση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3874/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του 
ν.4389/2016). Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, 
εφαρμόζονται οι μειώσεις του φόρου του άρθρου 16, εφόσον τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
συνολικού εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο συνολικό εισόδημα του 
προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), οι αμοιβές 
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από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην 
ΟΓΑ) σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150) 
ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που 
απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ). 
Κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 και για το φορολογικό έτος 2020 τα φυσικά 
πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης δραστηριότητας από 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, κατά τα τρία (3) 
πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, έχουν τη μείωση του φορολογικού συντελεστή του πρώτου 
κλιμακίου του άρθρου 15 κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον αθροιστικά τα ακαθάριστα έσοδα από 
επιχειρηματική και αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) 
ευρώ. 
Επιπλέον, η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 έχει εφαρμογή για όποιον ασκεί ατομική 
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση 
βιβλίων με βάση τα Ε.Λ.Π. και την ένταξή του στα καθεστώτα του ΦΠΑ. Η εν λόγω μείωση εφαρμόζεται για 
το πρώτο έτος που δηλώνεται εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω Ε3 και για τα 
δύο (2) επόμενα έτη για τα οποία δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ΠΟΛ.1205/2018 
εγκύκλιος). 
Το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα λογίζεται ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο 
(λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των ιδίων παραγόμενων αγροτικών προϊόντων (Δ12 Α 1109216 
ΕΞ2014/24.7.2014 έγγραφο) και κατ’ εφαρμογή της περ. στ’ της παρ. 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) [(όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 116 του ν. 4316/2014, Α’ 270) ο ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και 
για λόγους φορολόγησης του κέρδους από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW 
(ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιος)]. 
Από 1.1.2017 η δραστηριότητα της οικοτεχνίας, όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 3874/2010 (άρθρο 2 
περ. δ’) και του ν. 4235/2014 (άρθρο 56 παρ. 2α), περιλαμβάνεται για φορολογικούς σκοπούς στην έννοια 
της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Όλες οι κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κατά το μέρος που δεν 
λήφθηκαν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα, συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1 
(ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιος). Ειδικά οι αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο 
πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, δεν 
λαμβάνονται υπόψη ούτε κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, οπότε 
συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 657-658 (άρθρο 146 του ν.4764/2020). 
Οι αγροτικές επιδοτήσεις που αφορούν στα φορολογικά έτη 2019 και προηγούμενα φορολογούνται 
σύμφωνα με τα ισχύοντα στο έτος που ανάγονται (ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιος). Δεν επιβάλλονται πρόστιμα 
και τόκοι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους 
λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης για το εισόδημα 
αυτό. Από το φορολογικό έτος 2018 και μετά οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώ 
για τα προηγούμενα έτη υποβάλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ., με τους προβλεπόμενους τρόπους, μέχρι το 
τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση. Η καταβολή του φόρου γίνεται σύμφωνα με όσα 
ορίζουν οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του ΚΦΕ. 
Τα ποσά που προέρχονται από πλεονάσματα Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) αποτελούν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4673/2020, εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα των μελών 
τους και περιλαμβάνονται ως ακαθάριστο έσοδό τους στο ατομικό Έντυπο Ε3 που υποβάλλουν, ενώ τα 
διανεμόμενα κέρδη των Αγροτικών Συνεταιρισμών αποτελούν, σύμφωνα με την παρ. 10β’ του άρθρου 26 
του ίδιου νόμου, εισόδημα από μερίσματα των μελών τους και αναγράφονται στις ατομικές δηλώσεις των 
μελών, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ο ΑΣ, είτε στους κωδικούς 431-432 του Πίνακα 6 
είτε στους κωδικούς 291-292 του Υποπίνακα 4Δ1. 
 
24. Υποπίνακας 4Γ2 (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα) 
 
Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 
15 του ΚΦΕ, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από 
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ. 
Εάν δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία/συντάξεις, η 
προκαταβολή φόρου υπολογίζεται στον φόρο κλίμακας που προκύπτει μόνο από το εισόδημα της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται χωριστά για την επιχειρηματική 
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δραστηριότητα και χωριστά για την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ υπολογίζεται 
προκαταβολή και όταν η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών εντάσσεται στην κατηγορία του 
εισοδήματος της επιχειρηματικής ή της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
 
α. Στον υποπίνακα 4Γ2 δηλώνονται τα ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη/ζημίες και οι παρακρατηθέντες 
προκαταβλητέοι φόροι των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα με 
έναρξη δραστηριότητας είτε τηρούν βιβλία με βάση τα Ε.Λ.Π., είτε είναι απαλλασσόμενα από την 
ενημέρωση βιβλίων με βάση τα Ε.Λ.Π. (κωδ. 401-402, 413-414, 415-416, 601-602, 605-606). Η μη 
συμψηφιζόμενη ζημία μεταφέρεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο στο επόμενο φορολογικό έτος, εφόσον 
στο τρέχον φορολογικό έτος δεν φορολογείται με προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων. Περιλαμβάνονται και οι 
πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες (πρώην Ζ’ πηγή άρθρου 48 του ν.2238/1994), οι οποίοι πλέον θεωρούνται 
ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά μη έχοντες την εμπορική ιδιότητα. 
 
β. Περιλαμβάνονται τα εισοδήματα ημεδαπής (κωδ. 401-402) και αλλοδαπής προέλευσης (κωδ. 411-412). 
 
γ. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από συντάξεις (κωδ. 303-304, 321-322) και ο φορολογούμενος 
παράλληλα αποκτά και εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ίδιου 
νόμου, τότε το εισόδημα που αποκτά από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογείται ως 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (σχετ. το ΔΕΑΦ Α 1159118/24.11.2015 έγγραφό μας). 
 
δ. Όταν αποκτάται εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την οποία συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και παράλληλα 
αποκτάται και εισόδημα από παροχή σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ, τότε το 
εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντάσσεται για τη 
φορολόγησή του στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 
 
ε. Γίνεται διάκριση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που δηλώνεται από τους μη 
υπόχρεους σε υποβολή Ε3, δηλαδή φυσικά πρόσωπα χωρίς έναρξη στο Μητρώο (κωδ. 403-404 ή 409-
410, ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι ηλεκτρονική πληροφόρηση), τα οποία δεν είναι υπόχρεα σε τήρηση 
βιβλίων κατά τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. και αμείβονται με τίτλο κτήσης, φορολογούνται επί των ακαθαρίστων 
εσόδων τους, αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν παρακρατηθεί από τις αμοιβές τους 
όπου προβλέπεται, ενώ δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το εισόδημά τους λοιπές δαπάνες. Στην 
περίπτωση αυτή υπάγεται ενδεικτικά το εισόδημα δημόσιων ή ιδιωτικών υπαλλήλων ή συνταξιούχων που 
είναι αυτοεκδότες συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων. Ως αυτοεκδότες 
νοούνται οι συγγραφείς που έχουν απαλλαγεί από την τήρηση βιβλίων και στοιχείων και συγγράφουν, 
τυπώνουν, εκδίδουν και προωθούν τα βιβλία τους, χωρίς να έχουν παραχωρήσει την εκμετάλλευση σε 
κάποιο εκδοτικό οίκο (ΔΕΑΦ Α 1118624 ΕΞ2016/25.7.2016 έγγραφό μας). 
 
στ. Προβλέπονται ειδικοί κωδικοί για να αναγραφούν ακαθάριστα έσοδα από την απόκτηση εισοδήματος 
από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν ο καταβάλλων τις αμοιβές δεν αποστέλλει ηλεκτρονικά την 
πληροφορία για τον δικαιούχο του ανάλογου εισοδήματος (κωδ. 409-410), καθώς επίσης και ειδικοί κωδικοί 
για να αναγραφούν οι αντίστοιχοι παρακρατηθέντες φόροι (κωδ. 611-612). 
 
ζ. Το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα της τήρησης απλογραφικών/ 
διπλογραφικών βιβλίων προκύπτει με λογιστικό προσδιορισμό, με βάση τα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης 
των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με τα κατάλληλα 
δικαιολογητικά και αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3. 
 
η. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ΚΦΕ συμπληρώνονται οι κωδ. 427-428. 
 
θ. Τα απαλλασσόμενα εισοδήματα ή τα εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο και προέρχονται 
από επιχειρηματική δραστηριότητα αναγράφονται στον Πίνακα 6 της δήλωσης στους κωδ.659-660. 
 
ι. Στους κωδ. 607-608 «Φόρος που προσδιορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972» (Α’ 
64) αναγράφεται διακεκριμένα ο αυτοτελής φόρος που προκύπτει βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, κατά την πώληση αυτοκινήτου που αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης, όταν 
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η πωλήτρια επιχείρηση επιθυμεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις να συμπεριλάβει το 
υπερτίμημα από την εν λόγω πώληση στα λοιπά της εισοδήματα, προκειμένου αυτό να φορολογηθεί με τις 
γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος. 
 
ια. Οι νέοι κωδικοί 437-438 και 439-440 αφορούν στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών κ 
Φλώρινας) και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράγουν 
ηλεκτρικά οχήματα και αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αναγράφεται κατά περίπτωση το 
κέρδος ή η ζημιά που προσδιορίζεται από την δραστηριότητα αυτή. 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 αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο 
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) 
κερδοφόρων φορολογικών ετών (παρ. 1 άρθρου 71Ζ του ΚΦΕ, σχετ. Ε. 2051/2021 εγκύκλιος). 
 
25. Υποπίνακας 4Δ1 (εισόδημα από κεφάλαιο) 
 
Στον υποπίνακα Δ1 δηλώνονται τα εισοδήματα της κατηγορίας εισοδήματος από κεφάλαιο που 
αποκτήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2020, ο φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα στις περιπτώσεις 
που προβλεπόταν παρακράτηση, ο φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή εφόσον και η αλλοδαπή 
χώρα και η Ελλάδα είχαν δικαίωμα φορολόγησης. 
Η συμπλήρωση των εισοδημάτων είναι υποχρεωτική, είτε αποκτήθηκαν στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, 
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα χρηματικά ποσά παρέμειναν στην αλλοδαπή. Δεν υποχρεούνται σε 
υποβολή δήλωσης τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και αποκτούν εισόδημα 
αποκλειστικά από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς 
και από τόκους εταιρικών ομολογιών της παραγράφου 5 του άρθρου 37 ΚΦΕ (άρθ. 67, παρ. 1 ΚΦΕ). 
Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ [Α.1035/2021 (Β’ 797), όπως 
τροποποιήθηκε με την Α.1052/2021 (Β’ 962) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και ΠΟΛ.1033/2014 απόφαση 
Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ.1054/2015, ΠΟΛ.1260/2015 και Α.1177/2019 αποφάσεις], 
για τα εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω πίνακα για τα ποσά των 
εισοδημάτων τους και των παρακρατηθέντων φόρων. 
Στον εν λόγω υποπίνακα δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρίες όλων των νομικών μορφών που 
τηρούν διπλογραφικά βιβλία, περιλαμβανομένων και των προσωπικών εταιρειών. Ο φορολογικός 
συντελεστής για τα μερίσματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2020 και εξής είναι πέντε τοις εκατό 
(5%). 
 
α. Στους κωδικούς 291-292 αναγράφονται τα μερίσματα των εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών, τα 
κέρδη που διανέμουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, οι 
προσωρινές απολήψεις εταίρων, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη 
ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας, εφόσον είναι ημεδαπής προέλευσης. 
Τα προμερίσματα ΑΕ, καθώς και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ, αναγράφονται μόνο αν 
αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2020, δηλαδή έχουν καταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 
2019 αλλά εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο κατά το φορολογικό έτος 2020. Αυτά που καταβλήθηκαν 
μέσα στο φορολογικό έτος 2020, αλλά θα εγκριθούν κατά το 2021 δεν αναγράφονται, διότι θα αποτελέσουν 
εισόδημα του φορολογικού έτους 2021. 
Οι προσωρινές απολήψεις των εταίρων προσωπικών εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία, αναγράφονται 
εφόσον καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2020 (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιος). 
Στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται και οι υπεραποδόσεις των μαθηματικών αποθεματικών από ατομικά 
ασφαλιστήρια συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών (σχετ. ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος). Στην περίπτωση 
λήξης ή πρόωρης εξαγοράς ατομικού συμβολαίου ασφάλισης ζωής, το μέρος που αναλογεί στην 
επιστροφή καταβεβλημένων ασφαλίστρων, αποτελεί επενδεδυμένο κεφάλαιο που επιστρέφεται και όχι 
εισόδημα και δεν καλύπτει τεκμήρια. 
 
β. Στους κωδικούς 295-296 αναγράφονται τα μερίσματα και προμερίσματα των εισηγμένων και μη 
εισηγμένων μετοχών αλλοδαπής, οι υπεραποδόσεις των μαθηματικών αποθεματικών από ατομικά 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφαλιστικών εταιρειών αλλοδαπής, οι διανομές κερδών προσωπικών εταιρειών 
με διπλογραφικά αλλοδαπής, οι προσωρινές απολήψεις αλλοδαπής, οι διανομές κερδών των 
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καταπιστευμάτων και των εξωχώριων εταιρειών, η διανομή κερδών αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι 
εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, 
διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας αλλοδαπής προέλευσης. Αν έχει παρακρατηθεί στο εξωτερικό φόρος, εξετάζεται ποια χώρα 
προβλέπεται με βάση τις διμερείς συμβάσεις να φορολογήσει κι αν μπορούν και οι δύο χώρες να 
φορολογήσουν ή αν δεν υπάρχει σύμβαση με την χώρα προέλευσης του εισοδήματος, συμπληρώνεται 
ολόκληρο το ποσό του φόρου στους κωδικούς 683-684 και κατά την εκκαθάριση πιστώνεται ποσό κατά 
ανώτατο μέχρι και το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην ημεδαπή. Η καταβολή του 
ποσού του φόρου στην αλλοδαπή ή η παρακράτησή του, αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά έγγραφα που 
ορίστηκαν με την ΠΟΛ.1026/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’ 170). Ειδικά για την πίστωση του εταιρικού φόρου 
που προβλέπεται στους όρους των ΣΑΔΦ με τις χώρες που αναφέρονται στην Ε.2018/2019 εγκύκλιο, όσον 
αφορά στη φορολογία μερισμάτων, προκειμένου για τη συμπλήρωση των κωδικών 683-684 με το ποσό του 
εταιρικού αλλοδαπού φόρου που αναλογεί στον μέτοχο, έτσι ώστε ο φόρος αυτός να πιστωθεί από αυτόν 
που αναλογεί για το μέρισμα αυτό στην Ελλάδα, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ως 
άνω εγκύκλιο. 
 
γ. Στην περίπτωση που εκ παραδρομής έχει παρακρατηθεί φόρος για τα αλλοδαπά μερίσματα και στην 
ημεδαπή, ενώ δεν προβλέπεται (ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος), αυτός συμπληρώνεται στους κωδικούς 297-
298. 
Αν δεν συμπληρωθεί κανένα ποσό παρακρατηθέντος φόρου, υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί και 
επιβάλλεται με την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδεται κατά περίπτωση. 
 
δ. Προκειμένου να κριθεί αν το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο 
ή νομική οντότητα αποτελεί εισόδημα ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
των περιπτώσεων ι’ και ια’, κατά περίπτωση, της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ. 
 
ε. Στους κωδικούς 299-300 με περιγραφή «Εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που 
φορολογούνται με τον ν. 4607/2019», αναγράφονται τα ποσά των εισαχθέντων μερισμάτων πλοιοκτητριών 
εταιρειών που έχουν υπογράψει το Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής που υπογράφτηκε ανάμεσα στο 
Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας, με την οποία επιβάλλεται από 
το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής φόρος δέκα τοις εκατό (10%) αν εισαχθούν στην Ελλάδα. Τα 
μερίσματα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α 
του ν. 4172/2013. 
 
στ. Στους κωδικούς 667-668 και 669-670 του υποπίνακα αυτού δηλώνονται οι τόκοι που εισπράττονται 
ανάλογα με την προέλευσή τους (ημεδαπής ή αλλοδαπής) και επιλέγεται, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, 
αν προέρχονται από τραπεζικές καταθέσεις ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
ζ. Αναφορικά με τα μερίσματα και τους τόκους αλλοδαπής προέλευσης που προκύπτουν από επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται μέσω ημεδαπού θεματοφύλακα, δεν απαιτείται η αναγραφή της χώρας 
προέλευσής τους για το καθένα ξεχωριστά και δεν επιλέγεται αλλοδαπή χώρα, αναγράφεται όμως ο ΑΦΜ 
του ημεδαπού θεματοφύλακα. 
 
η. Στους κωδικούς 671-672 και 673-674, ανάλογα με την προέλευσή τους, δηλώνονται τα δικαιώματα, 
όταν δεν εισπράττονται στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όσον αφορά στα συγγραφικά 
δικαιώματα, αυτά αποτελούν εισόδημα αυτής της κατηγορίας όταν η εκμετάλλευση των βιβλίων έχει 
ανατεθεί σε εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι καταβάλλουν δικαιώματα σε συγγραφείς που δεν ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με την είσπραξη των δικαιωμάτων (σχετ. το ΔΕΑΦ Α 
1118624/25.7.2016 έγγραφό μας). 
 
26. Υποπίνακας 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) 
 
Στον υποπίνακα 4Δ2 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος που προκύπτει από την 
εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή παραχώρηση χρήσης γαιών γης και ακινήτων σε 
τρίτους, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών επιγραφών καθώς επίσης και 
από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων που 
ανήκουν σε ιδιοκτήτες διηρημένων ιδιοκτησιών (κωδ. 131-132, 133-134) και από ανείσπρακτα εισοδήματα 
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(κωδ. 125-126). Τα ως άνω ποσά μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1 από τα 
συνολικά ποσά των στηλών του εντύπου Ε2, κατά κατηγορία ακινήτου. Επίσης, δηλώνεται το ακαθάριστο 
εισόδημα για το οποίο δεν βεβαιώνεται χαρτόσημο (κωδ. 741-742) καθώς και από αποζημίωση λόγω 
πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης καταβληθείσα από τον μισθωτή (κωδ. 121-122). Τα ανείσπρακτα 
εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρ. 4 άρθρου 39 ν. 4172/2013) που δηλώθηκαν στα 
φορολογικά έτη 2015-2019 στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2020, δηλώνονται ανά 
κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 και τα επιμέρους ποσά μεταφέρονται κατά 
κατηγορία γαιών γης ή ακινήτου στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1. 
Για όσους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα 
από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών 
εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες και κάθε είδους 
κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 
Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό 
(3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές κατά την 31/12/2020. Δεν 
αποφέρει εισόδημα η χρήση θέσης στάθμευσης ή αποθήκης σε άλλη οικοδομή, πλησίον αυτής που 
βρίσκεται η κύρια κατοικία. 
Αναγνωρίζεται ποσοστό 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης ως 
δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων 
αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών. Οι δαπάνες γαιών για 
αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης (κωδ. 159-160), εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του 
ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών. Για 
την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στον μισθωτή 
(κωδ. 163-164) για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, καθώς και του ποσού για τις δαπάνες για 
αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης, τα δικαιολογητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Ε.Λ.Π., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 
Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τμ), 
ολόκληρης ή τμήματος αυτής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, το οποίο απαλλάσσεται από τον φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν 
αναγράφεται στη δήλωση. Αντίθετα, αναγράφεται στη δήλωση το τεκμαρτό εισόδημα 3% της αντικειμενικής 
αξίας των επιφανειών της ως άνω κατοικίας που υπερβαίνουν τα διακόσια (200τμ) τετραγωνικά μέτρα. Δεν 
δύναται να δηλωθεί μέρος της κατοικίας ως δωρεάν παραχωρούμενο και το υπόλοιπο να δηλωθεί ως κενό. 
Στην επιφάνεια των διακοσίων τετραγωνικών μέτρων προσμετρώνται εκτός από κύριους και οι βοηθητικοί 
χώροι (θέσεις στάθμευσης, αποθήκες κ.λπ.), ακόμη κι αυτοί που βρίσκονται σε διαφορετική οικοδομή από 
αυτή που βρίσκεται η κύρια κατοικία, πλησίον αυτής και εφόσον δεν υπάρχουν στην οικοδομή της κύριας 
κατοικίας τέτοιοι χώροι. 
Ομοίως, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το 
τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή 
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, το οποίο επίσης δεν αναγράφεται στη δήλωση. 
Στο εισόδημα από ακίνητα δεν περιλαμβάνεται το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε για όλους 
τους μήνες που ίσχυσε εντός του 2020 το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε 
ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή 
από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 42 αρ. 72 ΚΦΕ, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID-19. 
 
27. Υποπίνακας 4Ε (Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) 
 
Στον υποπίνακα 4Ε δηλώνεται το εισόδημα που προκύπτει από μεταβιβάσεις τίτλων του άρθρου 42 του 
ΚΦΕ που πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία. Οι μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία δεν αποτελούν 
αντικείμενο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 
Στον υποπίνακα αυτόν επίσης δεν συμπληρώνεται η υπεραξία από μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών όταν 
ο μεταβιβάζων συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5% ή από μεταβιβάσεις 
τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά οι οποίοι έχουν αποκτηθεί πριν 
από την 1/1/2009. Τα εισοδήματα αυτά είναι αφορολόγητα και δηλώνονται στον Πίνακα 6. 
Ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική 
αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής 
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ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν (εδ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε 
με την παρ. 9 του άρθρου 115 του ν. 4549/2018, Α’105). 
 
Στον εν λόγω Υποπίνακα συμπληρώνεται και το εισόδημα του άρθρου 42 Α του ΚΦΕ. Ειδικότερα 
συμπληρώνονται ανά κωδικό τα ακόλουθα εισοδήματα: 
 
Κωδικοί 829-830: 
 
Συμπληρώνεται κατά περίπτωση: 
 
α) το κέρδος από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί 
από ημεδαπή επιχείρηση και η υπεραξία τους φορολογείται. 
 
β) Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 1 του άρθρου 42Α του ΚΦΕ για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή 
μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης 
μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και 
ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον μεταβιβάστηκαν οι μετοχές εντός του 
2020 και μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων 
προαίρεσης, Κατά το φορολογικό έτος άσκησης των δικαιωμάτων οι φορολογούμενοι έχουν διαθέσιμη την 
αναρτημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση για το εισόδημα που προσδιορίστηκε κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων (προσυμπλήρωση στους κωδικούς 423-424 του πίνακα 6), καθώς και τον χρόνο χορήγησης 
των δικαιωμάτων για να υπολογίσουν τον χρόνο διακράτησης, αλλά το αναγράφουν στη δήλωση για να 
φορολογηθεί κατά το φορολογικό έτος μεταβίβασης των μετοχών. 
 
γ) Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 2 του άρθρου 42Α του ΚΦΕ για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή 
μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης 
μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και 
ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον μεταβιβάστηκαν οι μετοχές, εντός του 
2020 και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι: 
(i) τα ως άνω δικαιώματα αποκτώνται εντός πέντε (5) ετών μετά από τη σύσταση της εταιρείας, 
(ii) η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και 
(iii) οι μετοχές μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των 
δικαιωμάτων προαίρεσης. Κατά το φορολογικό έτος άσκησης των δικαιωμάτων οι φορολογούμενοι έχουν 
διαθέσιμη την αναρτημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση για το εισόδημα που προσδιορίστηκε κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων (προσυμπλήρωση στους κωδικούς 423-424 του πίνακα 6), καθώς και τον χρόνο 
χορήγησης των δικαιωμάτων για να υπολογίσουν τον χρόνο διακράτησης, αλλά το αναγράφουν στη 
δήλωση για να φορολογηθεί κατά το φορολογικό έτος μεταβίβασης των μετοχών. 
 
δ) Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 3 του άρθρου 42 Α του ΚΦΕ για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή 
μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο 
προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, 
το οποίο αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές οποτεδήποτε μετά από την 
απόκτησή τους από τον δικαιούχο του προγράμματος. Κατά το φορολογικό έτος που διατίθενται οι δωρεάν 
μετοχές οι φορολογούμενοι έχουν διαθέσιμη την αναρτημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση με τον αριθμό των 
μετοχών που τους χορηγήθηκαν και την αξία των μετοχών κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους 
(προσυμπλήρωση στους κωδικούς 423 -424 του πίνακα 6), αλλά το αναγράφουν στη δήλωση για να 
φορολογηθεί κατά το έτος μεταβίβασης των μετοχών αυτών, υπολογίζοντάς το σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 42Α. Για κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’ 
αναγράφεται ο ΑΦΜ της εταιρείας της οποίας μεταβιβάστηκαν οι μετοχές. 
Στις περιπτώσεις που εντός του ίδιου φορολογικού έτους προκύπτει παράλληλα και εισόδημα του άρθρου 
42 και εισόδημα του άρθρου 42Α, συμπληρώνονται τα ποσά διακριτά, καθώς επίσης και όταν 
συμπληρώνεται εισόδημα του άρθρου 42Α, ο φορολογούμενος επιλέγει αν τυχόν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, προκειμένου να φορολογηθεί το εισόδημα αυτό με 
συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 43 του ΚΦΕ. 
 
Κωδικοί 865-866: Συμπληρώνεται κατά περίπτωση: 
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α) Το κέρδος από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπή επιχείρηση και η υπεραξία τους φορολογείται 
 
β) Το εισόδημα που προκύπτει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42Α του ν. 4172/2013, όταν οι τίτλοι 
εκδίδονται στην αλλοδαπή από αλλοδαπή επιχείρηση. 
 
Κωδικοί 867-868: Συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για 
το εισόδημα των άρθρων 42 και της παρ. 1 του 42Α του ΚΦΕ. Στην περίπτωση που το εισόδημα που 
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 42Α του ΚΦΕ, ο φόρος 
που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε στην αλλοδαπή εκπίπτει από τον φόρο που αναλογεί για το εισόδημα 
αυτό στην Ελλάδα κατά τον χρόνο φορολογίας του στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις 
του άρθρου 9 του ΚΦΕ και της ισχύουσας Σ.Α.Δ.Φ. που εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο να 
έχει πραγματοποιηθεί η φορολόγηση στην αλλοδαπή σε προγενέστερο έτος. 
 
Κωδικοί 871-872: Συμπληρώνεται η ζημία από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 
(ΚΦΕ), η οποία δύναται να μεταφέρεται για πέντε (5) έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την 
ίδια αιτία. Ως ζημιά νοείται μόνο αυτή που προκύπτει αποκλειστικά από τίτλους που κατονομάζονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 42 του ΚΦΕ και όχι από τους τίτλους των οποίων η υπεραξία από τη μεταβίβασή τους 
απαλλάσσεται της φορολογίας. 
Προκειμένου να κριθεί αν το εισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων αποτελεί εισόδημα ημεδαπής ή 
αλλοδαπής προέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
του ΚΦΕ. 
Όταν προσδιορίζονται κέρδη από αγοραπωλησίες τίτλων προερχόμενων από πολλές διαφορετικές 
αλλοδαπές χώρες, επιλέγεται η χώρα που βρίσκεται ο θεματοφύλακας των τίτλων. Σε περίπτωση που έχει 
παρακρατηθεί φόρος στην αλλοδαπή και οι τίτλοι τηρούνται σε αλλοδαπό θεματοφύλακα εξετάζεται η χώρα 
που βρίσκεται ο θεματοφύλακας προκειμένου να επιλεχθεί εάν το ποσό φόρου παρακρατήθηκε σε χώρα με 
την οποία υφίσταται ΣΑΔΦ και στη ΣΑΔΦ προβλέπεται η μέθοδος της πίστωσης ή, αν δεν συντρέχει η 
περίπτωση αυτή, λοιπές περιπτώσεις. 
Αν πρόκειται για ημεδαπό θεματοφύλακα δεν απαιτείται η αναγραφή της χώρας προέλευσης και δεν 
επιλέγεται αλλοδαπή χώρα, συμπληρώνεται όμως ο Α.Φ.Μ. του. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ) 
 
28. Αναγράφεται υποχρεωτικά ο ταχυδρομικός κώδικας (Τ.Κ.) της κύριας και των δευτερευουσών 
κατοικιών. 
 
29. Προστίθεται πεδίο για την αναγραφή του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη που παραχωρεί κύρια ή δευτερεύουσα 
κατοικία, για όσους φορολογούμενους δηλώνουν ότι διαμένουν σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία. 
 
30. Σε περίπτωση που εξαρτώμενο μέλος, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ, μισθώνει 
κατοικία ή οποιουδήποτε τύπου και για οσοδήποτε χρόνο κατάλυμα, διαφορετική από αυτήν της κύριας 
κατοικίας της οικογένειας (φοιτητής που σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο, τέκνο που υπηρετεί τη 
στρατιωτική του θητεία, κ.λπ.) και εφόσον δεν έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (σχετ. 
ΠΟΛ 1067/2015 εγκύκλιος), η κατοικία αυτή δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα που είναι 
υπόχρεος να περιλάβει τα εισοδήματα του εξαρτώμενου μέλους του στη δική του δήλωση, προκειμένου να 
υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ, ακόμη και στην περίπτωση που το μισθωτήριο 
συντάσσεται στο όνομα του τέκνου. 
Σε περίπτωση διαμονής σε φοιτητική εστία πανεπιστημίου δεν προκύπτει τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης. 
Ακολούθως, στον Πίνακα 6 αναγράφεται το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για την ενοικίαση 
κατοικίας ή άλλου καταλύματος, η οποία χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών 
κάθε παιδιού που σπουδάζει σε σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά αναγράφονται 
στον Πίνακα 8 της δήλωσης. 
 
31. Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων που δεν βρίσκονται στην ίδια οικοδομή με την κύρια ή τις 
δευτερεύουσες κατοικίες, η επιφάνεια και η διεύθυνση τους συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία της 
κύριας ή των δευτερευουσών κατοικιών. 
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Επιπρόσθετα για την δήλωση χρήσης αυτοτελών βοηθητικών χώρων χωρίς στοιχεία κύριας ή 
δευτερεύουσας κατοικίας, η επιφάνεια συμπληρώνεται στο πεδίο των βοηθητικών χώρων και στη χρήση 
επιλέγεται λοιπές κατοικίες/αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι. Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης αυτών των 
αυτοτελών βοηθητικών χώρων υπολογίζεται με 40 ευρώ επί του συνόλου των τ.μ., σύμφωνα με την περ. α’ 
της παρ. 1 άρθρο 31 του ΚΦΕ. 
 
32. Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, που τυχόν προκύπτει για φορολογούμενους που ήταν άνεργοι 
κατά το εκάστοτε εξεταζόμενο φορολογικό έτος, φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 
του άρθρου 15 (κλίμακα των μισθωτών), ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους 
(ΠΟΛ.1109/2016 εγκύκλιος). 
 
33. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται 
προκειμένου για αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, οχήματος τύπου L, μοτοποδηλάτου, 
μοτοσυκλέτας, καθώς και οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μικρού οχήματος με τρεις ή τέσσερεις 
τροχούς, μηδενικών ρύπων με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. 
Για τα αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται μηδενική ετήσια αντικειμενική δαπάνη, ενώ για τα 
άνω του ορίου αυτού η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ (άρθρο 33 
περ. θ’ του Κ.Φ.Ε.). Η αγορά των ως άνω οχημάτων με ΛΤΠΦ άνω των 50.000 ευρώ δεν εμπίπτει στις 
διατάξεις του άρθρου 33 του ΚΦΕ και κατ’ επέκταση υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΦΕ 
ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά ενός αυτοκινήτου της συγκεκριμένης κατηγορίας. Δεν 
επιβάλλεται στα αυτοκίνητα αυτά φόρος πολυτελούς διαβίωσης. 
 
34. Όσον αφορά επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν 
τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους, οι τελευταίοι, προκειμένου 
να μην επιβαρυνθούν με την ετήσια αντικειμενική δαπάνη του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, οφείλουν να προβούν σε διαγραφή αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την παρ. 6 
του άρθρου 8 του π.δ. 116/2014 (Α’ 81)(όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4484/2017, Α’ 110) 
(προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης καταστροφής, διάλυσης ή αχρήστευσης). 
 
35. Δεν υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ. καθώς και σκαφών αναψυχής προκειμένου 
για αυτοκίνητα ή σκάφη αναψυχής που βρίσκονται στην κατοχή ή κυριότητα νομικών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 31 ΚΦΕ). 
 
36. Με βάση την περίπτωση ε’ του άρθρου 33 του ν. 4172/2013, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί 
τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όταν πρόκειται για αγορά παγίου εξοπλισμού 
επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του 
επαγγελματικού εξοπλισμού δεν περιλαμβάνεται η αγορά ή ανέγερση ακινήτου καθώς και η απόκτηση Ι.Χ. 
επιβατικού αυτοκινήτου, για τα οποία ισχύει σε κάθε περίπτωση το τεκμήριο απόκτησης. 
Οι καταβληθείσες δόσεις επιχειρηματικών δανείων που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία των 
ατομικών επιχειρήσεων και αφορούν σε δανειακές συμβάσεις που συνήψαν τα εν λόγω πρόσωπα για 
επιχειρηματικούς σκοπούς, δεν αποτελούν δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 32 (περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού), οπότε δεν αναγράφονται στους κωδικούς 
727-728 του εντύπου Ε1. Το ίδιο ισχύει και για τις δόσεις που καταβάλλονται από τα παραπάνω πρόσωπα 
στο πλαίσιο συμβάσεων που χαρακτηρίζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ως «δάνεια κεφαλαίου κίνησης» 
ή ως «σύμβαση πίστωσης δι’ ανοιχτού λογαριασμού». 
Στους εν λόγω κωδικούς αναγράφονται αθροιστικά τα ποσά που κατέβαλε ο ίδιος ο φορολογούμενος και η 
συνεισφορά του Δημοσίου της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν.4714/2020 (πρόγραμμα «Γέφυρα»), για τις 
δόσεις που αφορούν στην αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων προς χρηματοδοτικούς φορείς, τα 
οποία εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Η συνεισφορά του 
Δημοσίου με το πρόγραμμα «Γέφυρα» αναγράφεται και στους κωδικούς (781)-(782) στην επιλογή «Λοιπές 
περιπτώσεις». 
 
37. Το συνολικό ποσό όλων των αγορών χρεογράφων (μετοχών κ.λπ.) γενικά που πραγματοποιήθηκαν 
εντός του ίδιου φορολογικού έτους δηλώνεται στους κωδικούς 743-744 της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. Εκεί αναγράφονται και οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά 
συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν (άρθρο 32 περ. β’ ΚΦΕ, όπως 
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τροποποιήθηκε με το άρθρο 115 παρ. 7 ν. 4549/2018). Εάν ο φορολογούμενος αποκτήσει τίτλους μη 
εισηγμένους σε οργανωμένη αγορά συμπληρώνει και τον Α.Φ.Μ. του εκδότη τους. Στους κωδικούς αυτούς 
αναγράφονται και οι εισφορές κεφαλαίου που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013. 
 
38. Στην περίπτωση δήλωσης αποβιώσαντος, η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη, της περ. θ’ της παρ. 
1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, περιορίζεται σε δωδέκατα, βάσει του αριθμού των μηνών που ο 
φορολογούμενος ήταν εν ζωή. 
 
39. Για τους κωδικούς 719 έως 728, οι οποίοι αφορούν σε δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, 
υπάρχει διάκριση αν πρόκειται για δαπάνη που πραγματοποιήθηκε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή για 
δαπάνη ημεδαπής που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. 
Επίσης, ζητείται ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου όταν έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα. 
 
40. Στον κωδικό 769 αναγράφεται η δαπάνη για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και εμφανίζεται πίνακας 
προς διευκόλυνση της συμπλήρωσης με τα ποσά που έχει στην διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση από 
την ηλεκτρονική πληροφόρηση της ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης. Για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής 
δαπάνης διαβίωσης, λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία 
στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και στα 
ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων όπου άλλος γονέας 
βαρύνεται με τα τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειμενική 
δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές. Εάν τα δίδακτρα κ.λπ. 
καταβάλλονται από εταιρεία που εργάζεται γονέας, η αντικειμενική δαπάνη εξακολουθεί να επιβαρύνει τον 
γονέα αυτόν (ΠΟΛ.1076/2015 εγκύκλιος). Στην περίπτωση των κοινών δηλώσεων έγγαμων 
φορολογούμενων η δαπάνη αυτή επιμερίζεται και στους δύο συζύγους, ενώ στην περίπτωση χωριστών 
δηλώσεων η δαπάνη αναγράφεται στη δήλωση του γονέα που βαρύνεται με την καταβολή του ποσού. 
Σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης θεωρούνται τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα 
λύκεια, όχι οι παιδικοί σταθμοί, τα πανεπιστήμια, τα κολλέγια, τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, τα 
ιδιωτικά ΙΕΚ, τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τα ινστιτούτα σπουδών και οι επαγγελματικές και 
τεχνικές σχολές, τα δίδακτρα των οποίων δεν συνιστούν δαπάνη υπαγόμενη σε τεκμήρια. 
 
41. Από το φορολογικό έτος 2019 και εξής, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης 
και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα 
κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013. Η απαλλαγή θα 
χορηγείται στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των έξι και άνω θέσεων και με βάση τα στοιχεία των 
εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται στον Πίνακα 8.1., όπως αυτά ορίζονται παραπάνω. 
 
42. Το άρθρο 31 του ν. 4172/2013 περί αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών, δεν εφαρμόζεται, 
σύμφωνα με την παρ. 70 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 
4797/2021 (Α’ 66): 
 
α) Όταν προκύπτει διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 30 για τους φορολογούμενους: 
(i) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία βάσει κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, εντός 
του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COV1D-19 ή 
ανεστάλη η λειτουργία της, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος αναστολής, 
(ii) των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 
λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της 
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), 
(iii) των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 
2020 με βάση το άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’ 
104), 
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(iv) που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός 
του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), 
(v) που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει 
υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 
4753/2020 (Α’ 227) και την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) μετά και την τροποποίησή τους 
με το άρθρο 54 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), εφόσον σωρευτικά: 
(αα) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη (2018 ή 2019) δεν έτυχε εφαρμογής 
ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 
(ββ) δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 του φορολογικού 
έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και, 
(γγ) σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32, η εν λόγω δαπάνη 
δικαιολογείται από όλα τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013, 
 
β) Μη θιγομένου του άρθρου 32, αν το εισόδημα των φορολογούμενων της περ. α’ της παρ. 70 του άρθρου 
72 ΚΦΕ και για τα δυο προηγούμενα φορολογικά έτη (2018 και 2019), προσδιορίστηκε κατόπιν εφαρμογής 
του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 
34 και για το φορολογικό έτος 2020 προκύπτει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, ως δαπάνη του άρθρου 
31 για το φορολογικό έτος 2020, λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ποσό αντικειμενικών δαπανών και 
υπηρεσιών του άρθρου 31 μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον δεν υπήρξε 
αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση 
με το φορολογικό έτος 2019. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 
 
43. α. Κωδικοί 655-656: Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του φορολογικού 
έτους 2020, δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί 655-656. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο με υποβολή 
τροποποιητικής δήλωσης στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης. Οι ανωτέρω 
κωδικοί είναι ανενεργοί και ενεργοποιούνται από την Δ.Ο.Υ. όταν ο φορολογούμενος υποβάλλει 
εμπρόθεσμα αίτηση (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου) για μείωση προκαταβολής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
70 του ν. 4172/2013, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των προηγούμενων 
διατάξεων. 
Σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης και 
της αγροτικής) κατά το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών 
μέχρι την υποβολή της δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής), δεν απαιτείται η συμπλήρωση των 
παραπάνω κωδικών, διότι δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα στο 
διανυόμενο αυτό έτος (έτος υποβολής της δήλωσης). 
Όταν ο φορολογούμενος προβεί σε διακοπή εργασιών ατομικής επιχειρηματικής ή και ατομικής αγροτικής 
δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος 2020 και συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ως 
αγρότης ειδικού καθεστώτος, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή μόνο για το εισόδημα της επιχειρηματικής του 
δραστηριότητας. 
Όταν φυσικό πρόσωπο προβαίνει σε διακοπή των εργασιών της επιχειρηματικής του δραστηριότητας 
(συμπεριλαμβανομένης και της αγροτικής) εντός του φορολογικού έτους 2020 αλλά στο ίδιο φορολογικό 
έτος αποκτά και άλλα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα οποία δεν απαιτείται έναρξη και 
συνεπώς και διακοπή εργασιών (π.χ. εισόδημα από τεκμήρια, εισοδήματα με τίτλους κτήσης, εισοδήματα 
αλλοδαπής προέλευσης) για τα εισοδήματα αυτά βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου. 
Δεν υπολογίζεται προκαταβολή για το εφάπαξ ποσό που εισπράττει ενήλικο τέκνο υπαλλήλου ΟΤΕ από τον 
λογαριασμό νεότητας, το οποίο φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
β. Κωδικοί 659-660 ή 619-620: Στους κωδικούς αυτούς, ανάλογα με το αν υπάρχει ηλεκτρονική 
πληροφόρηση, συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό 
τρόπο και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους: 
- Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κ.λπ. 
- Διατροφή συζύγου και τέκνων που λαμβάνεται είτε με δικαστική απόφαση είτε με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο 
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- Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας τους 
- Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο 
συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, όπως περιοδικότητα, μόνιμη πηγή 
προέλευσης 
- Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων 
- Ποσοστό 65% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και της από 11.10.2018 καταβαλλόμενης πτητικής 
αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
- Κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW 
- Κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς 
αναγνωρισμένη (άρθ.71Α ν. 4172/2013) 
- Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου 
- Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5% 
- Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009) 
- Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια 
- Εισαχθέντα μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν φορολογούνται με τον 
ν. 4607/2019 
- Μερίσματα λοιπών ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 
- Μερίσματα εταιρειών ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου 
- Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις του ν. 27/1975 
- Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων, υπεραξία από εκποίηση πλοίου, 
είσπραξη από ασφαλιστική αποζημίωση, εκμίσθωση για θαλάσσιες έρευνες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
- Είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους 
- Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτική μίσθωση πλοίου. 
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αρ. 29 ν. 4659/2020 
- Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι 
υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία με βάση το άρθρο 67 του ΚΦΕ 
- Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης 
- Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες 
- Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις 
- Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης 
- Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικά ομόλογα εταιρειών ΕΕ 
και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ 
- Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της 
ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους 
- Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 166 του ν. 4001/2011 (Α’ 
179), στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου (σχετ. το ΔΕΑΦ 1019566/5.2.2018 
έγγραφο) 
- Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου 
- Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς 
κάτοικους Ελλάδος 
- Αποζημίωση που λαμβάνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και μηχανικοί 
αεροσκαφών, αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, η οποία 
φορολογείται αυτοτελώς (περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ΚΦΕ) 
- Αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 
4375/ 2016 (Α’ 51) (περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ΚΦΕ). 
- Αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του κυρίου προσωπικού του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, όπως και του Γενικού Προϊσταμένου που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξώδικης 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν.4714/2020. 
- Λοιπές περιπτώσεις που αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
- Λοιπές περιπτώσεις που υπάγονται στις υπόλοιπες κατηγορίες εισοδήματος πλην μισθωτής εργασίας και 
συντάξεων 
 
Όσα από τα παραπάνω εισοδήματα εμπίπτουν στην κατηγορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, του 
κεφαλαίου ή της υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν υπάγονται σε 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ. Αν το εισόδημα φορολογικού έτους 2020 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 ΚΦΕ, η απαλλαγή της ειδικής 
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εισφοράς αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον και για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε 
εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 
32, 33 και 34 ΚΦΕ. 
Στην υποπερίπτωση «επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων» αναγράφονται, εφόσον 
υφίσταται υποχρέωση βάσει των σχετικών διατάξεων του ΚΦΕ, τα χρηματικά ποσά που δίνονται με τη 
μορφή μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη βασικών αναγκών των πολιτών τρίτων χωρών 
που αιτούνται ή/ και λαμβάνουν διεθνή προστασία και εντάσσονται σε προγράμματα παροχής προσωρινής 
στέγασης ή/και οικονομικού βοηθήματος που πραγματοποιούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθόσον αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο του φόρου, 
βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΚΦΕ. Αν υπάρχει για αυτά τα ποσά ηλεκτρονική 
πληροφόρηση από τους φορείς που τα καταβάλλουν, τότε εμφανίζονται στους κωδικούς 619-620. 
Στα εισαχθέντα μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν φορολογούνται με 
τον ν.4607/2019, αναγράφονται τα εισαχθέντα στην Ελλάδα μερίσματα που λαμβάνουν τα φυσικά 
πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, από πλοιοκτήτριες εταιρείες που δεν έχουν υπογράψει το νέο 
Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής. 
Στα μερίσματα λοιπών ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975, εντάσσονται οι διανομές 
κερδών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προερχόμενα από επαγγελματικά πλοία αναψυχής, 
τουριστικά ημερόπλοια, ρυμουλκά, επιβατηγά, φορτηγά, αλιευτικά και λοιπά πλοία του ν. 27/1975, η 
υπεραξία πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή είσπραξη 
από οποιαδήποτε άλλη αιτία σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου αυτού. 
Προστέθηκε νέα υποπερίπτωση για την αναγραφή μερισμάτων από εταιρίες ναύλωσης γυμνού πλοίου και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου, λόγω της προσθήκης των νέων άρθρων 26 β και 26 γ στον ν. 27/1975, 
με το άρθρο 61 του ν. 4646/2019. 
Όσον αφορά στα κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις του ν. 27/1975 αναγράφονται τα ποσά 
των ίδιων ως άνω περιπτώσεων, όταν προέρχονται από ατομικές επιχειρήσεις των πιο πάνω πλοίων. 
Στην υποπερίπτωση «Κέρδη από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων, υπεραξία από εκποίηση πλοίου, είσπραξη 
από ασφαλιστική αποζημίωση, οικονομική ενίσχυση λόγω διάλυσης αλιευτικού, εκμίσθωση για θαλάσσιες 
έρευνες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία» αναγράφονται τα ποσά που προέρχονται από ατομική επιχείρηση 
αλιευμάτων αλιευτικών πλοίων, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας αυτών, τα οποία από την 
1.1.2014 και εφεξής φορολογούνται με την ειδική φορολογία του ν.27/1975, όπως συνέβαινε και έως 
31.12.2013, με βάση την υπ’ αρ. 47/2015 γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Με τον ίδιο τρόπο φορολογούνται και τα 
λοιπά εισοδήματα από την εκμετάλλευση αλιευτικών πλοίων σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.27/1975, 
δηλαδή υπεραξία πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή 
είσπραξη από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως οικονομική ενίσχυση λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους, 
εισόδημα από εκμίσθωση ιδιόκτητου αλιευτικού σκάφους για θαλάσσιες έρευνες με πειραματική αλιεία, 
κ.λπ. (Ε. 2023/2020 εγκύκλιος). 
Με την επιβολή του φόρου χωρητικότητας αλιευτικών πλοίων βάσει του άρθρου 2 του ν. 27/1975 και την 
καταβολή του τέλους των ίδιων πλοίων βάσει του άρθρου 57 του ν.4646/2019, από την 1.1.2020 και μετά, 
εξαντλείται κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη φυσικού ή νομικού προσώπου από τον φόρο εισοδήματος 
εκτός από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013. 
Προστέθηκε νέα υποπερίπτωση για την αναγραφή των κερδών ατομικών επιχειρήσεων ναύλωσης γυμνού 
πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου, λόγω της προσθήκης των νέων άρθρων 26β και 26γ στον 
ν.27/1975, με το άρθρο 61 του ν. 4646/2019. 
Τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν 
υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. 
Στην υποπερίπτωση «Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους» 
δεν περιλαμβάνονται και συνεπώς δεν αναγράφονται οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που διαχειρίζεται 
και χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας 
τους και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4611/2019 (Α’ 73) δεν εμπίπτουν σε καμία 
κατηγορία εισοδήματος (υποπεριπτώσεις αα’, ββ’, γγ’, δδ’, εε’, στ, ζζ’, ηη, θθ’, ιι’ της περίπτωσης ε’ του 
άρθρου 4 του ν.4520/2018, Α’ 30). 
Ομοίως δεν περιλαμβάνονται στους πιο πάνω κωδικούς οι προνοιακές παροχές, οικονομικές και 
εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη ενίσχυση ειδικών και 
ευπαθών ομάδων (υποπεριπτώσεις αα’, ββ’, γγ’ της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του 
ν.4520/2018, δηλ. το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες, η εισοδηματική 
ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών, η Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων κ.λπ.). 
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Δεν αναγράφεται επίσης στους κωδικούς αυτούς το επίδομα στέγασης που χορηγείται με βάση τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και νόμου δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος. 
Εξάλλου, δεν αναγράφονται στους ίδιους κωδικούς και οι παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού 
Αγροτικής Εστίας σύμφωνα με τον ν. 3050/2002 (Α’ 214) (περίπτωση δ’ του άρθρ. 4 του ν. 4520/2018). 
Επιπροσθέτως, δεν αποτελεί εισόδημα το επίδομα ομογενών προσφύγων που χορηγείται βάσει των 
διατάξεων του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149) στο πλαίσιο παροχής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του 
οποίου η διαδικασία χορήγησης προβλέπεται από τις υπουργικές αποφάσεις Γ1α/οικ842/19.4.1988 (Β’ 
242), Π3οικ/603/23.2.1994 (Β’ 148), Π3οικ.2091/6.6.1995 (Β’ 537), Π3/οικ.3427/5.10.1995 (Β’ 868). 
Τέλος, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν αναγράφονται στους κωδικούς 659-660 οι έκτακτες εφάπαξ 
οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, δύνανται ωστόσο να 
αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 εφόσον αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Όσον αφορά στο ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής 
προέλευσης, δε θεωρείται πρόωρη εξαγορά συμβολαίου κάθε καταβολή που: 
(α) πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 
60ό έτος της ηλικίας του, 
(β) γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζόμενου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζόμενου, 
πτώχευσης του εργοδότη, ή 
(γ) πραγματοποιείται λόγω συμμετοχής του εργαζόμενου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. 
Οι εν λόγω καταβολές καταχωρούνται επίσης, κατά περίπτωση, στους κωδικούς 659-660 ή 619-620. 
 
γ. Στους κωδικούς 649-650 «Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν φορολογούνται 
με τον ν. 4607/2019» αναγράφονται τα ποσά των μη εισαχθέντων στην Ελλάδα μερισμάτων των 
πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν έχουν υπογράψει το νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής. Τα 
μερίσματα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν. 
27/1975, και ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α 
του ν. 4172/2013 και καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή ή 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή, στην περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε στην 
αλλοδαπή. Όταν το τίμημα καταβάλλεται στην αλλοδαπή, ενώ το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στην 
ημεδαπή, επιλέγεται, κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα 5.2., η ένδειξη 
«καταβολή του τιμήματος στην αλλοδαπή». 
 
δ. Κωδικοί 657-658 ή 617-618: ανάλογα με το αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, συμπληρώνονται τα 
εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και εμφανίζεται πίνακας 
στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους: 
- Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία αναπήρων 80% και άνω 
- Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης 
- Αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. (Διατάξεις Προνομίων Ασυλιών της Ε.Ε.) 
- Αμοιβές των εργαζόμενων στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου (Διατάξεις του 
άρθρου 52 της Ιδρυτικής Συμφωνίας της Τράπεζας) 
- Αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στους υπαλλήλους του (Διατάξεις της 
Σύμβασης για τα προνόμια και Ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών.) 
- Μισθοί και εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του ΝΑΤΟ 
- Επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) 
- Εκλογική αποζημίωση (παρ. 3 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012, Α’ 57) 
- Μερίσματα από ναυλομεσιτικές εταιρίες της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) 
καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) που οι εταιρίες αυτές διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε 
διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους. Στον ίδιο κωδικό αναγράφονται και οι έκτακτες αμοιβές και τα 
ποσοστά (bonus) που οι εταιρίες του άρθρου 25 του ν.27/1975, που ασχολούνται με την διαχείριση πλοίων 
και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους 
τους 
- Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης 
εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής (άρθρο 64, ν.4756/2020) 
- Εισόδημα που με βάση τις ΣΑΔΦ απαλλάσσεται και από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης 
- Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ., ν. 4551/2018, Α’ 116) 
- Ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες του άρθρου 95 του ν.4714/2020 
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- Παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ (αρ.67 ν.4756/2020) 
- Έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους μη 
ασκούντες επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του 
κινδύνου διασποράς του COVID-19 
- Έκτακτες αμοιβές αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους 
ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του COVID-19 
- Έκτακτες αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες αγροτική 
δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 
- Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που με βάση τις ΣΑΔΦ παρακρατείται φόρος με χαμηλότερο 
συντελεστή από αυτόν που προβλέπεται στον ΚΦΕ. 
 
Από τον παραπάνω πίνακα, τα ποσά που αφορούν στο επίδομα παιδιού δεν προσμετρώνται στο 
φορολογητέο εισόδημα κανενός μέλους της οικογένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 214 του ν. 4512/2018, γεγονός που ισχύει και για το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4551/2018, καθώς και για τα επιδόματα 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής 
(παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.4144/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 64 του 
ν.4756/2020), την έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 άρθ.33 ν.4690/2020, καθώς και τις αγροτικές ενισχύσεις 
που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020) οι οποίες δεν υπολογίζονται στα 
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 
Στην επιλογή: «Έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που 
χορηγήθηκαν στους μη ασκούντες/ασκούντες επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και ανάλογα αν ο φορολογούμενος 
είναι μισθωτός ή ασκεί επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, αναγράφονται ενδεικτικά: 
- Έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 άρθ.33 ν.4690/2020 για τους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και 
επισιτιστικού κλάδου 
- Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 
- Αποζημιώσεις που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 (άρθρο 36 ν.4753/2020) 
- Αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020) 
 
Στην επιλογή «Παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ (αρ.67 ν.4756/2020)» αναγράφονται 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 
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, (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 εποχικό βοήθημα), της περ. β’ της υποπερ. εε’ της παρ. 6 του άρθρου 
34 του ν. 4144/2013 (παροχές που καλύπτουν δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς) και του άρθρου 142 του 
ν. 3655/2008 (ειδική παροχή προστασίας μητρότητας). 
Επειδή κατά τη συμπλήρωση ποσών στους μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία αναπήρων 80% και 
άνω απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των φορέων που καταβάλλουν τα ποσά, αν πρόκειται για αλλοδαπό 
φορέα που δε διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα, ο φορολογούμενος αποστέλλει με τους προβλεπόμενους 
τρόπους τα δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ., κατόπιν πρόσκλησής του για έλεγχο των δικαιολογητικών. 
 
ε. Κωδικοί 661-662: Αναγράφεται το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ΓΕΝΕ και πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ του 
φορολογικού έτους 2020. Με βάση τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, το 
επίδομα ανεργίας απαλλάσσεται από τον φόρο, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του 
φορολογούμενου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Εάν δηλώνεται επίδομα ανεργίας 
στους ανωτέρω κωδικούς και τα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου (πραγματικό, τεκμαρτό, 
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απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, τότε το 
ποσό του επιδόματος ανεργίας προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημά του. 
 
στ. Κωδικοί 431-432: Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στα φυσικά πρόσωπα-
εταίρους προσωπικών εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου 
που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές εταιρίες, κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, ναυτικές εταιρίες του ν. 
959/1979, Α’ 192, ΝΕΠΑ κ.λπ.), μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου. Τα εισοδήματα 
αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα των νομικών προσώπων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 
του ν. 4172/2013 εξαντλείται με τον φόρο του νομικού προσώπου η φορολογική υποχρέωση των εταίρων 
και περαιτέρω δεν πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμονται. 
 
ζ. Κωδικοί 781-782: Συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα, εμφανίζεται πίνακας για την 
ανάλυσή τους ενώ κατά περίπτωση απαιτείται η συμπλήρωση περαιτέρω πληροφοριών απαραίτητων για 
την διασταύρωση των ποσών που αναγράφονται: 
- Πώληση ακινήτου 
- Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και 
επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο 
- Διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων 
- Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής 
- Δάνεια 
- Κληρονομιές 
- Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος) 
- Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ. 
- Χρηματική αποζημίωση που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 168 του ν. 4001/2011 
για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού 
αερίου (σχετ. το ΔΕΑΦ 1019566/5.2.2018 έγγραφό μας) 
- Αποζημίωση για ηθική βλάβη 
- Υποτροφίες που δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και της παρ. 6 του άρθρου 
24 του ν. 4386/2016 
- Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/δανείων 
- Κοινωνικό Μέρισμα 
- Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, δυνάμει του άρθρου 1400 του Α.Κ., λόγω αξίωσης 
συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου (σχετ. το ΔΕΑΦ 1017570/1.2.2018 έγγραφό μας) 
- Ποσό που προκύπτει από τον πλειστηριασμό κατοικιών, προκειμένου να καλυφθεί το τεκμήριο της 
ολοσχερούς τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης του στεγαστικού δανείου (κωδικοί 727-728 του Πίνακα 5) 
- Προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε χρήμα 
- Επίδομα γέννησης άρθρο 1 και 10 του ν. 4659/2020 
- Αποζημιώσεις, λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους ή σε μη έχοντες 
εξαρτημένη εργασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και 
επιδόματα (περιλαμβάνεται και η οικονομική ενίσχυση αποζημίωση που καταβλήθηκε σε επιστήμονες 
πληττόμενους από τον COVID-19) 
- Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή 
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού. 
- Αποζημιώσεις και λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών φυσικών 
καταστροφών, όπως πλημμύρες, σεισμοί και λοιπές θεομηνίες (πχ. ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», οι 
πλημμύρες της Εύβοιας, ο σεισμός στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) 
- Λοιπές περιπτώσεις (στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά 
γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης) 
 
Τα ποσά που έχουν καταβληθεί εντός του φορολογικού έτους 2020, τα οποία σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις δεν αποτελούν εισόδημα και αφορούν σε κάθε είδους παροχές, αμοιβές, επιδόματα, 
αποζημιώσεις και ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του COVID-19 ή εξαιτίας των συνεπειών διαφόρων φυσικών καταστροφών, δύναται να 
αποδεικνύονται με κάθε πρόσφορο μέσο. 
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Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του κωδικού 781-782 της δήλωσης, όταν συμπληρώνονται ποσά που 

προέρχονται από πώληση ακινήτου, διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, κληρονομιές, 

δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών ή λοιπές περιπτώσεις, επιλέγεται αν αυτά εισπράχθηκαν 

στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στη συνέχεια αν εισπράχθηκαν στην αλλοδαπή επιλέγεται αν έχουν 

εισαχθεί ή όχι στην Ελλάδα. Τα ποσά που εισπράχθηκαν στην αλλοδαπή αλλά δεν έχουν εισαχθεί στην 

Ελλάδα καλύπτουν μόνο δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή ή δαπάνες 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή στις περιπτώσεις που το τίμημα καταβλήθηκε στην 

αλλοδαπή. 

 

Επιστροφή καταβεβλημένων κεφαλαίων/δανείων κ.λπ. μπορεί να συμπληρωθεί μόνο όταν το έτος που 

καταβλήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο. Συγκεκριμένα, μπορεί να δηλωθεί επιστροφή εταιρικού ή 

Μετοχικού Κεφαλαίου ή χρηματικού ποσού δανείου που επιστρέφεται από τον δανειολήπτη, μόνο εφόσον 

τα έτη που καταβλήθηκαν αυτά τα ποσά (ως καταβεβλημένο κεφάλαιο για αγορά επιχείρησης, σύσταση ή 

συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, για αγορά χρεογράφων, για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε), 

αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και είχαν δηλωθεί ορθά και συνεπώς είχαν 

ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν. Σε αντίθετη 

περίπτωση, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτησή τους μειώνει τα ποσά αυτά και αναγράφεται 

μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση πώλησης μετοχών εντός του εξεταζόμενου 

φορολογικού έτους, αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επιστροφή του επενδεδυμένου κεφαλαίου, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αποκτήθηκαν από 1.1.2014 και μετά, ενώ το τυχόν κέρδος, το οποίο 

αποτελεί εισόδημα, αναγράφεται είτε στον υποπίνακα 4Ε (αν φορολογείται) είτε στον Πίνακα 6 (αν δεν 

φορολογείται) κατά περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τα μικτά ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία είναι 

συνδεδεμένα με επενδύσεις, όπου κατά τη λήξη τους ή την πρόωρη εξαγορά τους, δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου, μόνο το μέρος του επιστραφέντος επενδεδυμένου κεφαλαίου που 

αναλογεί σε κεφάλαιο που καταβλήθηκε μετά την 1.1.2018 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης που 

ορίζει ότι οι καταβολές για ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό 

προϊόν, υπάγονται σε τεκμήριο απόκτησης) και συνεπώς να αναγραφεί στους κωδικούς 781-782, καθόσον 

μόνο ποσά που αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και είχαν δηλωθεί ως τεκμήριο όταν 

καταβλήθηκαν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων κατά την επιστροφή τους. 

 

Ομοίως, δύναται να περιληφθεί στους κωδικούς αυτούς και το ποσό φόρου που τυχόν επιστράφηκε σε 

φορολογούμενο, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ενώ είχε δηλωθεί και συμπεριληφθεί στις δαπάνες 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογικού έτους που καταβλήθηκε. 

 

Προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος 

κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν.4172/2013, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, λόγω των 

ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας (Covid19), στους κωδικούς (781)-(782) 

αναγράφονται και χρηματικά ποσά δωρεών ή γονικών παροχών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

οικείας δήλωσης φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, οι 

οποίες υποβλήθηκαν μετά την 31.12.2020 κατόπιν παράτασης της προθεσμίας υποβολής τους αρχικά με 

την απόφαση Α.1276/2020 (Β’ 5635) και στη συνέχεια με την απόφαση Α.1038/2021 (Β’ 773) του 

Υφυπουργού Οικονομικών, υπό την προϋπόθεση ότι η καταβολή των χρημάτων από τον δωρητή στον 

δωρεοδόχο έγινε εντός του 2020. 

 

Οι προνοιακές παροχές ΟΠΕΚΑ σε χρήμα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία (σχετ. Ε.2077/2020) 

μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782 χρησιμοποιώντας ως 

αποδεικτικό στοιχείο οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Δεν αναγράφονται στους κωδικούς αυτούς, συνεπώς δεν καλύπτουν τεκμήρια, τα ποσά που χορηγήθηκαν 

αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη συγκεκριμένων και ειδικών αναγκών του φορολογούμενου, όπως 

ενδεικτικά είναι τα έξοδα κηδείας της περίπτωσης γ’ του άρθρου 4 του ν.4520/2018, ή η παροχή της 

περίπτωσης θ’ του άρθρου 4 του ν.4520/2018 (η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε ορισμένους 

μοναχούς, κληρικούς κ.λπ.). 

 

http://www.solae.gr/
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η. Κωδικοί 783-784: Δηλώνεται μόνο το τυχόν υπόλοιπο αχρησιμοποίητο μέρος των ποσών που είχαν 

ενταχθεί στις διατάξεις των άρθρων 88 του ν. 3259/2004 (Α’ 149) και 18 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε κατά το εξεταζόμενο έτος. Οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν ποσά στους κωδικούς 

αυτούς, δύνανται να οδηγηθούν στις Δ.Ο.Υ. για έλεγχο. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται μόνο για 

κάλυψη δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

 

θ. Κωδικοί 787-788: Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από τον φόρο. 

 

ι. Προστίθενται νέοι κωδικοί 423-424 με προσυμπληρωμένο ποσό εισοδήματος που προσδιορίστηκε κατά 

την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης εντός του 2020 στο πλαίσιο υφιστάμενης ή παρελθούσας εργασιακής 

σχέσης, καθώς και την αξία των μετοχών που χορηγήθηκαν δωρεάν εντός του 2020 στο πλαίσιο 

προγραμμάτων διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή 

η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος. Οι κωδικοί προσυμπληρώνονται, για πληροφοριακούς λόγους, με 

βάση την ηλεκτρονική πληροφόρηση που θα λάβει η Α.Α.Δ.Ε. από τις εταιρίες, αλλά δεν θα συμμετέχουν 

στην εκκαθάριση, καθόσον τελεί υπό αίρεση το πότε και πώς θα φορολογηθεί το προσδιοριζόμενο κατά 

περίπτωση εισόδημα (σχετ. Ε.2208/2020 εγκύκλιος). 

 

ια. Στους κωδικούς 429-430 «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια 

δαπάνη», αναγράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις 

δεν καλύπτουν τεκμήρια. Υποχρεωτική αναγραφή γίνεται μόνο αν τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα, ενώ 

δεν υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αναγράφονται 

προαιρετικά. Τα ποσά που αναγράφονται πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, κατά 

περίπτωση. Στους κωδικούς αυτούς δύναται να αναγραφεί το επίδομα αλλοδαπής της περίπτωσης γ’ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, το οποίο δεν καλύπτει τεκμήρια, διότι χορηγείται αποκλειστικά και 

μόνο για να ανταποκριθούν οι δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούν στο εξωτερικό, κατά τη ρητή διάταξη του 

νόμου, στην ανάγκη διαβίωσης στην αλλοδαπή χώρα και συνεπώς έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και 

χορηγείται για κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας 

που τους έχει ανατεθεί. 

 

ιβ. Στους κωδικούς 435-436 «Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που φορολογούνται με 

τον ν. 4607/2019», αναγράφονται τα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που έχουν υπογράψει το νέο 

Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής, αλλά δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα. Τα ποσά αυτά 

απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν.27/1975 καθώς και από την ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 και καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων στην αλλοδαπή ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή, στην περίπτωση που το 

τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Όταν το τίμημα καταβάλλεται στην αλλοδαπή, ενώ το περιουσιακό 

στοιχείο βρίσκεται στην ημεδαπή, επιλέγεται, κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα 

5.2., η ένδειξη «καταβολή του τιμήματος στην αλλοδαπή». 

 

ιγ. Για τη δήλωση της κατοικίας προσώπων που διαμένουν σε διαμερίσματα που έχουν εκμισθωθεί από 

υπεργολάβους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (π.χ. ΜΚΟ, Δήμοι κ.λπ.), δηλαδή πολιτών τρίτων χωρών 

που αιτούνται ή/και λαμβάνουν διεθνή προστασία και εντάσσονται σε προγράμματα παροχής προσωρινής 

στέγασης ή/και οικονομικού βοηθήματος που πραγματοποιούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπληρώνεται, εφόσον υφίσταται υποχρέωση βάσει των 

σχετικών διατάξεων του ΚΦΕ, η ένδειξη «φιλοξενία», καθώς και ο κωδικός 801 με τον ΑΦΜ του νομικού 

προσώπου ή της νομικής οντότητας που έχει εκμισθώσει το εκάστοτε διαμέρισμα. Ευνόητο είναι ότι εν 

προκειμένω δεν τίθεται θέμα αποδοχής της φιλοξενίας από την πλευρά του νομικού προσώπου ή της 

νομικής οντότητας, καθόσον δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε1. Στην περίπτωση που οι 

επωφελούμενοι των σχετικών προγραμμάτων φιλοξενούνται σε Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής 

(containers), συμπληρώνουν στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 την ένδειξη «σκηνίτης». 

 

ιδ. Στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογούμενων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή 

χωριστής δήλωσης και ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, 

είτε είναι ιδιόκτητη, είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια 

κατοικία, συμπληρώνει τον κωδικό 801 με τον ΑΦΜ του συζύγου και τον κωδικό 092 που αφορά στη 
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φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, την ένδειξη που έχει προστεθεί «συνοίκηση με 

σύζυγο». 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 (ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η’ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΦΟΡΟ) 
 
44. α) Στους κωδικούς 049-050 «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής», αναγράφεται το ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για 
την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και μέχρι το απαιτούμενο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15, την 
παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4172/2013 και την παρ. 71 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α’ 167), όπως 
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.4797/2021 (Α’ 66). 
Ο φορολογούμενος απαιτείται να έχει πραγματοποιήσει τις δαπάνες αυτές στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και να τις έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής 
ή αλλοδαπής προέλευσης, όπως ενδεικτικά κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες [χρεωστικές ή πιστωτικές 
κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards)], πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών 
Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, 
τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού (e-wallet), paypal κ.λπ. καθώς και η καταβολή μετρητών προς Παρόχους Υπηρεσιών 
Πληρωμών του ν.4537/2018 (σε γκισέ ή σε μηχάνημα easy-pay). 
Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που συμπληρώνονται στους εν λόγω κωδικούς είναι 
αυτές που ορίζονται με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 και την 
απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών Α.1163/2020 (Β’ 3119). 
Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό των δαπανών προσδιορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του 
πραγματικού εισοδήματος, που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική 
δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών. Ως πραγματικό 
εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών είναι κάθε εισόδημα που 
εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες εισοδημάτων ανεξάρτητα από το γεγονός ότι φορολογείται αυτοτελώς ή με 
την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 4172/2013 ή με την κλίμακα της παραγράφου 4 του 
άρθρου 40 ν. 4172/2013 ή απαλλάσσεται του φόρου. 
Στην περίπτωση που οι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020 και 
αφορούν σε καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ (ανεξαρτήτως του χρόνου 
βεβαίωσης αυτών), δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και για ενοίκια, υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) του 
πραγματικού εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό 
(20%), υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 
Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας ή/και δευτερεύουσας κατοικίας 
του φορολογούμενου, επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας 
των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη. 
Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το συνολικό ποσό της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 του φορολογικού έτους 2020, όλων των 
κατηγοριών εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του 
φορολογικού έτους 2020. Επιπροσθέτως, δεν περιλαμβάνεται το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον 
φορολογούμενο στον/ στην διαζευγμένο-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο 
τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, καθώς και το εισόδημα που 
προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013. 
Επίσης, δεν υπολογίζονται στο πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία-συντάξεις και επιχειρηματική 
δραστηριότητα, η αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 15 του ΚΦΕ, το ασφάλισμα της παρ. 4 του άρθρου 
15 του ΚΦΕ, το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα 
αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής (παρ. 5 άρθρου 64 ν.4756/2020), η αγροτική 
επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης, η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης 
λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους, καθώς και οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και 
οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του COVID-19 και αποτελούν εισόδημα. 
Οι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν προσυμπληρώνονται από την Α.Α.Δ.Ε., αλλά το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό 
αναγράφεται από τους φορολογούμενους. Προς διευκόλυνση του υπολογισμού αυτού, η Α.Α.Δ.Ε. αναρτά 
την ηλεκτρονική πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της και οι φορολογούμενοι έχοντας οι ίδιοι το βάρος 
της απόδειξης, αναγράφουν τα ποσά αυτά που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Δαπάνες οι 
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οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναρτώμενη 
πληροφόρηση, συμπεριλαμβάνονται εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον 
φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο. 
Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά που αφορούν δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης 
υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, έχουν κατατεθεί στον εργοδότη του 
φορολογούμενου ή στο ασφαλιστικό ταμείο/ασφαλιστική εταιρία που είναι ασφαλισμένος, προκειμένου να 
αποζημιωθεί για την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών, λαμβάνεται υπόψη μόνο το τυχόν μέρος της 
δαπάνης που επιβαρύνθηκε ο ίδιος ο φορολογούμενος. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων δαπανών 
αποτελούν οι φαρμακευτικές δαπάνες, οι δαπάνες για την αγορά ορθοπεδικών ειδών (νάρθηκες, 
κηδεμόνες, υποδήματα κ.λπ.), αναλώσιμων νοσηλευτικών υλικών, αναπηρικών βοηθητικών οργάνων 
(πατερίτσες, αναπηρικά αμαξίδια, στρώματα κατάκλισης κ.λπ.), ειδικών μηχανημάτων (νεφελοποιητές, 
συσκευές αναρρόφησης, φιάλες οξυγόνου κ.λπ.), οι δαπάνες για έξοδα μετακίνησης και διαμονής των 
ασφαλισμένων, οι δαπάνες για νοσήλια, οι δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λπ., όταν δεν 
καλύπτονται στο σύνολό τους από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες 
δύναται να χρησιμοποιηθούν από τους φορολογουμένους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν 
δαπάνες που εκπίπτουν με βάση άλλη φορολογική διάταξη. Προκειμένου να ληφθούν αυτά τα ποσά 
υπόψη, απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής εταιρίας, η 
οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου και από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα: 
i) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, 
ii) το συνολικό ποσό της δαπάνης, για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά, 
iii) το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική 
επιχείρηση και 
iv) το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος. 
Στην περίπτωση που η βεβαίωση εκδοθεί κατά το επόμενο έτος από το έτος που κατεβλήθησαν οι 
δαπάνες, είτε υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση βάσει του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 για το έτος που 
κατεβλήθησαν είτε δηλώνονται για να εκπέσουν στο έτος χορήγησης της βεβαίωσης. Μετά την κατάργηση 
του άρθρου 18 του ν. 4172/2013, οι ιατρικές δαπάνες δεν μειώνουν τον φόρο (ΠΟΛ.1112/2017 εγκύκλιος), 
αλλά οι εν λόγω δαπάνες δηλώνονται μαζί με τις λοιπές δαπάνες του φορολογούμενου στους κωδικούς 
049-050 (Α.1163/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών). 
Επίσης, σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εγγάμων, όπου καλύπτεται το 
απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το 
τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται, κατά τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, να μεταφερθεί στον άλλο 
σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού 
δαπανών. Ακόμη στην ίδια ως άνω περίπτωση, όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου 
συμβίωσης ανήκει στα πρόσωπα των περιπτώσεων για τα οποία δεν απαιτείται η πραγματοποίηση 
δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και εφόσον πραγματοποιεί δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής, τότε το δηλωθέν ποσό των δαπανών του δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου να 
μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα 
απαιτούμενου ποσού δαπανών. 
Εάν το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού 
δαπανών, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ή 
της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν.4172/2013, κατά περίπτωση, προσαυξάνεται ως εξής: 
(i) Σε περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι υψηλότερο του είκοσι τοις εκατό 
(20%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητη περιουσία 
και επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική 
διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 
πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή έντεκα τοις εκατό (11%). 
(ii) Σε περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές υπολείπεται του 20% του 
πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητη περιουσία και 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική 
διαφορά μεταξύ του είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή 
εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και, επιπροσθέτως, κατά 
το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του είκοσι 
τοις εκατό (20%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και 
επιχειρηματική δραστηριότητα, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή έντεκα τοις εκατό (11%). 
Ο φόρος δεν προσαυξάνεται για τους φορολογούμενους: 
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i) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που 
εκδόθηκαν για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων από την εξάπλωση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID 19, θεωρήθηκε ως πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 
2020. 
ii) των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 
λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, σύμφωνα με το άρθρο 
δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), 
iii) των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 
2020 με βάση το άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου {Α’ 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’ 
104), 
iv) εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 
2020, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), όπως τα 
πρόσωπα αυτά θα αποσταλούν στη Φορολογική Διοίκηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, 
v) είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί 
έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID 19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα 
με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) 
και την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) μετά και την τροποποίησή τους με το άρθρο 54 του 
ν. 4758/2020 (Α’ 242), 
vi) είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 
 
β) Στους κωδικούς 059-060 όπου αναγράφονται οι δωρεές χρηματικών ποσών που προβλέπονται στο 
άρθρο 19 του ΚΦΕ, αναγράφονται και ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω e-banking ή οποιουδήποτε άλλου 
ηλεκτρονικού μέσου πληρωμών, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού 
του καταβάλλοντα ή από οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό εκδώσει το πιστωτικό ίδρυμα. Ομοίως, δύνανται 
να αναγράφονται και τα χρηματικά ποσά των δωρεών που έχουν καταβληθεί μέσω ΕΛΤΑ και κατατίθενται 
στα καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) υπέρ φορέων της ΠΟΛ 1010/2014 απόφασης (Β’ 
4). Από το φορολογικό έτος 2020 και εξής επί των ανωτέρω δωρεών αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τον 
φόρο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του 
ν. 4172/2013. Για την απόδειξη της καταβολής των εν λόγω δωρεών μέσω ΕΛΤΑ απαιτείται, αντί του 
γραμματίου είσπραξης του πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρεται στην ΠΟΛ 1088/2015 απόφαση ΓΓΔΕ (Β’ 
763), αποδεικτικό κατάθεσης που εκδίδεται από τα ΕΛΤΑ στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός 
του αποδεικτικού κατάθεσης (αριθμός συναλλαγής), το ποσό της δωρεάς, καθώς και η ημερομηνία 
κατάθεσης του εν λόγω ποσού. Στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται και οι δωρεές σε αθλητικά σωματεία, 
όπως ορίστηκαν με την Α.1468/2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών. 
 
γ) Κωδικοί 077-078: Συμπληρώνεται το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβλήθηκε για επιχείρηση 
τριτογενούς τομέα που είναι εγκατεστημένη σε κτήριο της περιοχής «Γεράνι» ή «Μεταξουργείο» του 
Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, το οποίο εκπίπτει από το φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. Β2 των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011. Η έκπτωση αυτή διενεργείται κάθε χρόνο και κατ’ ανώτατο 
όριο για μια πενταετία από τον χρόνο πρώτης εγκατάστασης (ΠΟΛ.1096/2012 κοινή υπουργική απόφαση 
Β’1162). Οι φορολογούμενοι που ωφελούνται του πιο πάνω κινήτρου της έκπτωσης του διπλάσιου 
μισθώματος που καταβάλλεται από τον φόρο εισοδήματος, οφείλουν να αποστείλουν στη Δ.Ο.Υ, με τους 
προβλεπόμενους τρόπους, τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1096/2012 (ΦΕΚ Β’ 
1162) Α.Υ.Ο. 
 
δ) Στους κωδικούς 663-664 αναγράφονται τα ποσά επένδυσης για παραγωγή οπτικοακουστικού έργου του 
άρθρου 71 Ε του ν. 4172/2013, οι διατάξεις του οποίου ενσωματώθηκαν στον ΚΦΕ με την παράγραφο 1 
του άρθρου 116 του ν. 4549/2018 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 4704/2020 (Ε.2189/2020). 
 
ε) Στους κωδικούς 055-056 και 057-058 αναγράφονται τα ποσά δαπάνης για την ιδιωτική χρηματοδότηση 
πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, καθώς και για την ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίων ή 
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αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντίστοιχα (άρθρο 8 
ν. 3023/2002). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4172/2013 (η οποία προστέθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.4472/2017), ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ανωτέρω ποσών 
που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3023/2002, 
εκπίπτει από τον φόρο, με την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτά υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού 
έτους τα εκατό (100) ευρώ. Επιπλέον, το συνολικό ποσό των εν λόγω δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του χρηματοδότη και με την επιφύλαξη των παρ. 
1, 2 και 5 του άρθρου 8 του ν. 3023/2002. 
Η ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, από το ίδιο 
πρόσωπο/χρηματοδότη, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων στον υπολογισμό του εν λόγω ορίου των ποσών της 
αποζημίωσης βουλευτών και ευρωβουλευτών και των συντάξεων βουλευτών και ευρωβουλευτών που 
διατίθενται στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων). Αντίστοιχα, η χρηματοδότηση υποψηφίου ή/και 
αιρετού αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ίδιο 
πρόσωπο/χρηματοδότη, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ (άρθρο 8 ν.3023/2002). 
Κάθε ποσό χρηματοδότησης προς πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, καθώς και προς 
υποψηφίους ή/και αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που υπερβαίνει τα 500 ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά μόνο μέσω των τραπεζικών λογαριασμών που 
τηρούνται από τους δικαιούχους χρηματοδότησης, με ονομαστική κατάθεση. Η χρηματοδότηση με ποσά 
μικρότερα των ανωτέρω μπορεί να πραγματοποιείται με οποιαδήποτε μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του 
προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο να μπορεί να ταυτοποιηθεί. Σε περίπτωση 
χρηματοδότησης χωρίς τραπεζική κατάθεση στους προαναφερθέντες λογαριασμούς εκδίδεται υποχρεωτικά 
απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού Μητρώου ή ο 
αριθμός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προσώπου (άρθρα 7 και 7β ν. 3023/2002). Τα πρόσωπα 
που χρηματοδοτούν τους ως άνω δικαιούχους φυσικά πρόσωπα με ποσά άνω των 300 ευρώ ανεξαρτήτως 
τρόπου χρηματοδότησης, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4172/2013 και 
υποχρεούνται να συμπεριλάβουν το ποσό της χρηματοδότησης στον πίνακα 5.2 (κωδικοί 725-726) της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. 
Για την ιδιωτική χρηματοδότηση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του ν.3023/2002, για τον έλεγχο 
των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και βουλευτών. 
 
στ) Οι κωδικοί 623-624 συμπληρώνονται με την πραγματοποιηθείσα παραγωγική επένδυση από τις 
επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της 
απαλλαγής από την καταβολή φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το τρέχον φορολογικό έτος στο 
πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3908/2011 (Α’ 8) (φορολογική απαλλαγή ν. 3908/2011) και του ν. 4399/2016 
(Α’ 117) (φορολογική απαλλαγή ν.4399/2016), μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4605/2019. Με βάση τις 
διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4399/2016, στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα 
καθεστώτα ενισχύσεων του υπόψη νόμου παρέχεται το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής που 
συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ 
φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ως κέρδη που προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία νοούνται 
τα φορολογητέα κέρδη, μετά την αφαίρεση των φορολογικών ζημιών παρελθουσών ετών. Τα ανωτέρω 
έχουν εφαρμογή και για το ποσό της φορολογικής απαλλαγής που υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3908/2011. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της 
φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. 
 
ζ) Στους νέους κωδικούς 625-626 συμπληρώνονται οι εισφορές κεφαλαίου των επενδυτών («επενδυτικοί 
άγγελοι/angel investors») που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 70Α του ν.4172/2013, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4712/2020 (Α’ 146). Από το φορολογητέο εισόδημα του «επενδυτικού 
αγγέλου» (επενδυτή) εκπίπτει ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου 
σε επιχειρήσεις [Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) με έδρα την Ελλάδα], που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο 
Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου 
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πραγματοποιήθηκε η εισφορά κεφαλαίου [σχετική η αριθμ. 39937/2021 (Β’ 1415) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ]. 
Το ποσό της έκπτωσης υπολογίζεται επιμεριστικά ανά κατηγορία και κατ’ αναλογία του δηλωθέντος 
εισοδήματος. Η έκπτωση δύναται να εφαρμόζεται για εισφορά κεφαλαίου μέχρι του συνολικού ποσού των 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι δε εισφορές αυτές διενεργούνται σε έως τρεις 
(3), κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ ανά επιχείρηση. Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του «επενδυτικού αγγέλου» 
πραγματοποιείται με την αναγραφή του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο αυτό καταβλήθηκε, με την προϋπόθεση η πραγματοποίηση 
της εισφοράς κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. Το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα, παρέχεται τόσο στους 
φορολογούμενους που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή όσο και στους φορολογικούς 
κάτοικους αλλοδαπής. 
 
η) Στους νέους κωδικούς 627-628 συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών που έχουν 
πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020 και αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, 
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων του άρθρου 39Β του ν.4172/2013. Με τις διατάξεις αυτές 
αναγνωρίζεται στο εξής μείωση από το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, επί του ποσού των 
δαπανών που αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων και 
εφόσον οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Οι δαπάνες μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) 
ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών 
προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης 
τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. Αν το ποσό της πίστωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος για το 
οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν 
επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε 
επόμενο φορολογικό έτος ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του 
συμφώνου συμβίωσης. 
Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου, εφόσον: 
i) πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι 
σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή που διατηρούν 
μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή και 
ii) δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΚΦΕ. 
Το ποσό της μείωσης του φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος υπολογίζεται επί ανώτατου συνολικού 
ορίου δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ, για όλα τα έτη, ήτοι 2020, 2021 και 2022. Το ανώτατο 
ποσό μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων 
τετρακοσίων (6.400) ευρώ, κατανεμημένο στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα 
τρία επόμενα έτη (Σχετ. Α.1090/2021 κοινή υπουργική απόφαση). 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους 
με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Στα παραστατικά απαιτείται να αναγράφεται διακριτά το ποσό που αφορά 
αποκλειστικά στη λήψη υπηρεσιών, διότι μόνο αυτό το μέρος της δαπάνης εμπίπτει στις εν λόγω διατάξεις, 
όχι το μέρος που αφορά στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
θ) Στους κωδικούς 629-630 συμπληρώνονται οι δωρεές προς το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος» (ν. 3785/2009). 
 
ι) Στους κωδικούς 631-632 συμπληρώνονται οι δωρεές προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4647/2019.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ) 
 
45. Για τα εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ (άγαμα τέκνα, ανιόντες, 
ανήλικοι ορφανοί συγγενείς, αδέλφια με αναπηρία κ.λπ.) η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική και για τα 
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εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, αλλά και για τα εξαρτώμενα μέλη κάτω των 18, εφόσον τους έχει 
αποδοθεί ΑΦΜ κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. 
 
46. Στον πίνακα αυτό αναγράφεται το όνομα, το έτος γέννησης, η σχολή ή το σχολείο, ο ΑΦΜ στις 
περιπτώσεις που έχει εκδοθεί και ο ΑΜΚΑ. Οι φορολογούμενοι που δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον 
ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών τους, υποβάλλουν τις δηλώσεις τους χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με 
αποστολή με τους προβλεπόμενους τρόπους. Επίσης συμπληρώνεται και το σχετικό πεδίο, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, ότι πρόκειται για ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα που είναι υπόχρεα σε υποβολή 
δήλωσης και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ανήλικου που υποχρεούται να υποβάλει δήλωση. 
 
47. Στην περίπτωση που οι έγγαμοι επιλέξουν να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις και προκειμένου να 
τύχουν και οι δύο της μείωσης του άρθρου 16 του ΚΦΕ, συμπληρώνουν και οι δύο τον Πίνακα αυτόν. 
 
48. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, τα 
τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν και τους δύο γονείς, οι οποίοι δικαιούνται την μείωση του φόρου του άρθρου 
16 του ΚΦΕ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή κατ’ επάγγελμα αγρότες και το 
αγροτικό εισόδημά τους είναι μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού εισοδήματός τους (Ε.2103/2021 
εγκύκλιος). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ) 
 
49. Οι κωδικοί 995-996 χρησιμοποιούνται προκειμένου να εφαρμοστεί ο συντελεστής τριάντα τρία τοις 
εκατό (33%) που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ΚΦΕ στο εισόδημα 
από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 4 του άρθρου 21. Δηλώσεις με συμπληρωμένα τέτοια ποσά 
υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ. και μόνο από φορολογούμενους που υποβάλλουν αρχικές ή 
τροποποιητικές δηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 και της περ. γ’ 
της παρ. 3 του άρθρου 19 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) αντίστοιχα. Δεν απαιτείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών για την συμπλήρωση αυτών των κωδικών. 
 
50. Eιδικά για το φορολογικό έτος 2020, οι κωδικοί 985-986 προσυμπληρώνονται, με την ένδειξη με 
αριθμό «1» στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης 
(Μ.Σ.Σ.), υπάγονται στις διατάξεις των υποπερ. (i) έως (v) της παρ. 70α ή στις αντίστοιχες υποπερ. (i) έως 
(v) της παρ. 71α του άρθρου 72 του ν. 4172/2013. 
 

Άρθρο 6 
Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ή φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο 

 
Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται χειρόγραφα 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή αποστέλλεται με τους προβλεπόμενους τρόπους, συνυποβάλλονται, κατά 
περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του ν.4250/2014, ενώ όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα ως άνω 
δικαιολογητικά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο για μελλοντικό έλεγχο. 
 
1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) και της κατάστασης 
οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) συνυποβάλλονται με τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων, 
αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους. Τα 
προαναφερθέντα ισχύουν και για το έντυπο δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), το οποίο δεν 
συνυποβάλλεται αλλά φυλάσσεται από τον φορολογούμενο για μελλοντικό έλεγχο. 
 
2. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από 
επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3), σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε φυσική μορφή, μπορεί να 
υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής 
τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία, όμως, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να 
αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα. 
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3. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, με τη δήλωση εισοδήματος 
υποβάλλουν, σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, αντίγραφο ισολογισμού νόμιμα 
υπογραμμένο. 
 
4. Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4172/2013 και προκειμένου να μην προστεθεί 
εισόδημα ανήλικου τέκνου στα εισοδήματα του γονέα που ενώ θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την 
υποβολή της δήλωσης, έχει χάσει τη γονική μέριμνα, απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο της οικείας 
δικαστικής απόφασης, από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο αυτής, οπότε και προστίθεται στα 
εισοδήματα του άλλου γονέα. 
Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.4172/2013 και προκειμένου να μην λογιστεί ως 
αντικειμενική δαπάνη του γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα, ενώ έχει χάσει τη γονική μέριμνα, η 
αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης του οποίου κύριος ή 
κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο της οικείας δικαστικής απόφασης, από το 
πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο αυτής, από την οποία να προκύπτει ότι έχει χάσει τη γονική μέριμνα, 
οπότε και λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του άλλου γονέα. 
 
5. i) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των 
μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας, καθώς και των εισοδημάτων των περιπτώσεων δ’ και στ’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ τα οποία εξομοιώνονται φορολογικά με μισθό (ΠΟΛ.1098/2016 
και ΠΟΛ.1096/2017), τα οποία χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), απαιτούνται καταρχήν οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών 
επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί μετά την 
1.9.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010. Γίνονται δεκτές και οι ήδη εκδοθείσες 
γνωματεύσεις πριν από την 1.9.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.) από τις υγειονομικές 
επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση και χρησιμοποιούνται εξίσου για 
την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή 
αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο 
σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά τον χρόνο έκδοσής τους. Εναλλακτικά, ο φορολογούμενος για την 
πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων 
Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 1.9.2011. 
Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να 
βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα 
που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. 
Σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, 
επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), αρκεί να προσκομίζει βεβαίωση 
του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από την 
οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε 
με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και το χρονικό διάστημα που 
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Όταν η σύνταξη αναπηρίας καθίσταται αυτοδίκαια οριστική 
(παρατείνεται για χρόνο αόριστο), για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν απαιτείται εκ νέου ιατρική εξέταση από αρμόδια 
Υγειονομική Επιτροπή και για την απαλλαγή της από τον φόρο εισοδήματος απαιτείται: 
 
α) απόφαση μονιμοποίησης της αναπηρικής σύνταξης (ή παράτασης επ’ αόριστο) από τον αρμόδιο 
συνταξιοδοτικό φορέα και 
 
β) γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής Αναπηρίας όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τελούσε σε ισχύ κατά τη μονιμοποίηση της αναπηρικής 
σύνταξης, η οποία πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, είτε αυτή αφορά σε γνωμάτευση προ 
ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικής Επιτροπής, είτε γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. από 1/9/2011 και εξής 
(Γ23/312-30.12.2016 έγγραφο του Ι.Κ.Α.). 
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Εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών 
φορέων και ισχύουν και οι δύο μέσα στο φορολογικό έτος 2020, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά 
αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με το υψηλότερο ποσοστό αναπηρίας. 
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί γνωμάτευση από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή κατισχύει της 
γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. 
 
ii) Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα 
οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του εξαρτώμενου μέλους του που δικαιούται την εν 
λόγω μείωση: 
 
α) Προκειμένου για πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), 
γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της 
Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.). 
Για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας 67% γίνονται δεκτές, εκτός από τις γνωματεύσεις της 
Α.Σ.Υ.Ε. και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις υγειονομικές επιτροπές της Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., της 
Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας και της Α.Υ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, καθόσον ενώ καταργήθηκαν 
όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 
νομαρχίες και το Δημόσιο, οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), 
Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη 
Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, για την 
πιστοποίηση της αναπηρίας του φορολογουμένου. Οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 1.9.2011 
(ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.) από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ’ αόριστον, αν πρόκειται για 
επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους. 
Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να 
βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα 
που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. 
Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική 
αναπηρία. 
 
β) Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, θύματα πολέμου, καθώς και για ανάπηρους ή 
θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, απαιτείται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες από πολεμική αιτία και τα θύματα πολέμου αρκούν τα 
ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου της 
σύνταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4. 
Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική 
περίοδο, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους. 
Τέλος, για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα 
ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται για τον 
λόγο αυτό, βάσει του οικείου νομοθετικού πλαισίου, κάθε φορά. 
Η μείωση των διακοσίων (200) ευρώ του άρθρου 17 του ΚΦΕ χορηγείται μόνο μια φορά, ακόμη κι αν 
συντρέχουν παράλληλα περισσότερες από μία από τις περιπτώσεις α’ ως δ’ και συνεπώς δεν μπορούν να 
συμπληρωθούν ταυτόχρονα οι κωδικοί 001-002 και 009-010. 
Οι απαλλαγές των αναπήρων των άρθρων 14 και 43Α του ΚΦΕ πρέπει να εξετάζονται αυτοτελώς και 
ανεξάρτητα από τις πρόσθετες μειώσεις φόρου του άρθρου 17 του ΚΦΕ, ακόμη κι αν αποδεικνύονται από 
τον φορολογούμενο με δύο γνωματεύσεις από διαφορετικούς φορείς. 
 
iii) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΦΕ, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα στην 
Ελλάδα, δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου των άρθρων 16, 17 και 19 του ΚΦΕ, εκτός κι αν διατηρούν τη 
φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και 
 
α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα ή 
 
β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημά τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης 
του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους. 
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Για την υπαγωγή στην περίπτωση α’ απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής για το 

συνολικό εισόδημά τους και για το εισόδημα που απέκτησαν στην Ελλάδα, ενώ για την εφαρμογή της περ. 

β’ απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι το 

φορολογητέο εισόδημα των εν λόγω φυσικών προσώπων στο κράτος κατοικίας τους είναι τόσο χαμηλό 

που ενώ θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει, της φορολογικής τους νομοθεσίας, δεν 

επωφελούνται αυτής (σχετ. οι C-39/2010, C-169/2003 και C279/1993 αποφάσεις του ΔΕΕ). Στην 

περίπτωση που δεν χορηγούνται από την αλλοδαπή χώρα οι ως άνω βεβαιώσεις, αρκεί αντίγραφο της 

φορολογικής δήλωσης θεωρημένο κατά τα διεθνή νόμιμα. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρ. 14 του ΚΦΕ, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια 

αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) 

απαλλάσσονται από τον φόρο. Ελλείψει ρητής διάκρισης στον νόμο, αυτά τα εισοδήματα είναι 

απαλλασσόμενα του φόρου, ανεξάρτητα από το αν αποκτώνται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή 

αλλοδαπής, εφόσον προσκομίζονται τα οριζόμενα δικαιολογητικά. 

Επιπλέον, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα και παρουσιάζουν 

αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης, για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων τους, εφόσον κατέχουν τα οριζόμενα δικαιολογητικά, 

καθόσον η παρ. 2 του άρθρου 43Α του ΚΦΕ δεν κάνει διάκριση μεταξύ των φορολογικών κατοίκων 

ημεδαπής και αλλοδαπής. 

 

iv) Αναφορικά με τις εκδοθείσες γνωματεύσεις, ανεξαρτήτως ποσοστού, με διάρκεια αναπηρίας που δεν 

αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, δεδομένου ότι από τη φορολογική νομοθεσία δεν 

προβλέπεται ο επιμερισμός της φορολογικής ελάφρυνσης/ απαλλαγής στους μήνες της χρήσης, αυτές 

γίνονται αποδεκτές και ο φορολογούμενος τυγχάνει της προβλεπόμενης μείωσης φόρου ή απαλλαγής για 

ολόκληρη τη χρήση (ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ2016/29.7.2016 έγγραφο). 

 

6. Προκειμένου να συμπληρωθούν χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για πολιτιστικές χορηγίες του ν. 

3525/2007 (Α’ 16) στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, τα νομικά 

πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται 

κάθε φορά, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις αστικές 

μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς, απαιτούνται τα 

πιο κάτω δικαιολογητικά: 

α) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία χαρακτηρίζεται η 

απαιτούμενη από το νόμο έγγραφη σύμβαση χορηγίας μεταξύ χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας ως 

πολιτιστική, 

β) σε περίπτωση χορηγίας χρηματικών ποσών απαιτούνται και τα πρωτότυπα αποδεικτικά καταβολής των 

ποσών της χορηγίας και 

γ) σε περίπτωση χορηγίας σε είδος ή άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, απαιτείται και φωτοαντίγραφο της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας τους, 

καθώς και τα αποδεικτικά παράδοσης της χορηγίας από τον χορηγό και παραλαβής της από τον αποδέκτη 

αυτής. 

Το συνολικό ποσό που αφαιρείται από το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού 

φορολογούμενου εισοδήματος. Τα ποσά των δωρεών γενικά, καθώς και των χορηγιών που 

συμπληρώνονται στους κωδικούς 061-062 δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη 

διάταξη νόμου. 

 

7. Στην περίπτωση που αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του Πίνακα 6 της δήλωσης ποσά από 

διάθεση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (εκτός ακινήτων για τα οποία συντάσσεται 

συμβολαιογραφικό έγγραφο) μεταξύ ιδιωτών και συνεπώς δεν εκδίδονται τα παραστατικά που 

προβλέπονται από τα ΕΛΠ, απαιτείται ως αποδεικτικό στοιχείο για το τίμημα της πώλησης η προσκόμιση 

υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή παραστατικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. 

 

8. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1497/1984 

(Α’ 188) προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (Κανονισμός 2016/1191, Κανονισμός 650/2012, σφραγίδα 

apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς 

συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση). Για τα πρόσωπα, τις Υπηρεσίες 
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και τους φορείς που διενεργούν μεταφράσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1118368 ΕΞ2020/6-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης. Από τη διαδικασία 

αυτή εξαιρούνται οι «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ», όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με τα 

πενήντα επτά (57) κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. 

Ειδικές προβλέψεις διέπουν τις «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ» με ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ, όπως περιγράφονται στις ΠΟΛ.1107/1999, ΠΟΛ.1092/2005, ΠΟΛ.1210/2015 αντίστοιχα για 

κάθε κράτος. 

 

9. Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων στην Ελλάδα 

γραφείων σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, το οποίο 

δεν προκύπτει στην Ελλάδα, απαιτείται ως δικαιολογητικό το παραστατικό εισαγωγής χρηματικών 

κεφαλαίων σε λογαριασμό Τράπεζας που εδρεύει στην Ελλάδα. Τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδ. 

781-782 του εντύπου Ε1. 

Ως προς τα εισοδήματα του αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, που δεν προκύπτουν στην 

Ελλάδα και βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4172/2013 δεν υπόκεινται σε φορολογία, δηλώνονται 

στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1. 

 

10. Κατά τα λοιπά, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 

συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ΠΟΛ.1088/2015, ΠΟΛ.1132/2015 

(Β’ 1407), ΠΟΛ.1041/2016 (Β’ 926), ΠΟΛ.1096/2016 (Β’ 2043), ΠΟΛ.1034/2017 (Β’ 759), ΠΟΛ.1068/2018 

(Β’ 1319), Α.1041/2019 (Β’ 353), Α.1201/2019 (Β’ 1861) και Α.1070/2020 (Β’ 1267) αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. και 

Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 

 

11. Εφόσον κάποια από τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την παρούσα έχουν ήδη συνυποβληθεί με 

δηλώσεις προηγούμενων ετών στη Φορολογική Διοίκηση ή έχουν διαφυλαχθεί σε περίπτωση ηλεκτρονικής 

υποβολής ή υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικό αρχείο και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που 

αναγράφονται σ’ αυτά, δεν απαιτείται η έκδοση νέων δικαιολογητικών. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη 

δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το φορολογικό έτος που αφορούσε το κάθε 

συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που 

αναγράφονται σ’ αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης 

χρονικής ισχύος, καλύπτει και το φορολογικό έτος 2020. 

  

Άρθρο 7 

 

Σε περίπτωση που με βάση τη δήλωση προσδιορίζεται πιστωτικό υπόλοιπο και εκδίδεται πράξη με την 

οποία συνιστάται και βεβαιώνεται απαίτηση του υπόχρεου και του/της συζύγου/ΜΣΣ για επιστροφή φόρου, 

εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει για την υποχρέωση γνωστοποίησης του λογαριασμού πληρωμών στη 

Φορολογική Διοίκηση (του αριθμού ΙΒΑΝ). Η γνωστοποίηση του αριθμού ΙΒΑΝ πραγματοποιείται με 

υποβολή ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στην διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στο περιβάλλον taxisnet, σύμφωνα με την Α.1019/2020 

(Β’ 458) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ. Κατά την υποβολή της δήλωσης, μέσω υπερσύνδεσμου, δίνεται η 

δυνατότητα στον υπόχρεο να μεταβεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ ο/η σύζυγος/ΜΣΣ στην 

περίπτωση που με βάση την εκκαθάριση της κοινής τους δήλωσης δικαιούται επιστροφή φόρου, θα 

εισέλθει σε αυτήν, με τους δικούς του/ης κωδικούς πρόσβασης. Κοινός λογαριασμός δε δύναται να 

δηλώνεται από περισσότερους από δύο δικαιούχους. 

 

Άρθρο 8 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 26/05/2021 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Αριθμ. Α. 1128 
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και 
καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. 
 
Αθήνα, 07/06/ 2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α) των παρ. 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν, 
 
β) της παρ. 64 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4797/2021 (Α ' 
66), 
 
γ) του άρθρου 4 του α.ν. 89/1967 (Α' 132), όπως ισχύουν, 
 
δ) των άρθρων 44 και 45 του ν. 4172/2013, όπως ισχύ 
 
ουν, 
 
ε) των άρθρων 71Α, 71Δ, 71Ε, 71ΣΤ και 71Ζ του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, 
 
στ) των άρθρων 6, 18, 19, 31 και 41 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν, 
 
ζ) των άρθρων 53, 54, 58 και 72 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν, 
 
η) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α' 285), όπως ισχύουν, 
 
θ) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 
4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως 
ισχύουν, 
 
ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 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 2013/28.01.2013 (Β' 130 και Β' 372) κοινή απόφαση του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 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. 1/20.01.2016 (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 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. 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων». 
 
4. Την υπό στοιχεία Α.1101/30.04.2020 (Β' 1753) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
 
5. Την ανάγκη ομοιόμορφης εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, όπως 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013. 
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6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
 
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 
 
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) έχει όπως το 
σχετικό υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ», το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας. 
 
2. Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι 
υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β' της παρούσας, εκτός των 
περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος 
προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4174/2013. Η δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος για φορολογικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 υποβάλλεται 
εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος 
του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013, 
καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος [Α.1129/4.4.2019 (Β' 1399) 
Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.]. 
 
3. Η πιο πάνω δήλωση, σε περίπτωση που υποβάλλεται χειρόγραφα, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα και 
συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να 
υποβάλλονται μαζί με αυτή: 
 
α. Αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία του ν. 
4308/2014. 
 
β. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ». 
 
γ. Ένα (1) αντίτυπο του εντύπου Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ». 
 
δ. Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.). 
 
ε. Πίνακα σχηματισμού φορολογικών αποθεματικών. στ. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού 
συμβουλίου της Α.Ε ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των 
λοιπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων, σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών. Ειδικά σε 
περίπτωση διανομής κερδών σε μέλη Δ.Σ. καθώς και στο προσωπικό, αντίγραφο του τελικού ισοζυγίου 
λογαριασμών από το οποίο να προκύπτουν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εξόδων (παροχές σε εργαζομένους) 
όπου έχουν καταχωρηθεί τα σχετικά ποσά. 
 
ζ. Απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης της Α.Ε ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ ή της 
απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων, σχετικά με την πρόταση 
διανομής των προ-μερισμάτων ή προσωρινών απολήψεων κερδών. 
 
η. Απόσπασμα πρακτικών των αρμόδιων οργάνων, σχετικά με την πρόταση διανομής ή κεφαλαιοποίησης 
αποθεματικών ή κερδών προηγούμενων χρήσεων. 
 
θ. Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού προσώπου ή της 
νομικής οντότητας. 
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ι. Βεβαιώσεις για το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που αφορά στα 
διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή κερδών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 115 παρ.16 ν. 4549/2018 και ισχύει από το φορολογικό έτος 2018. 
 
ια. Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις. 
 
ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου που 
έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μέσα στο φορολογικό έτος 2020 και το ποσό του 
φόρου 15% που αναλογεί σε αυτούς. 
 
ιγ. Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική περίοδο επενδύσεων και 
αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (ν. 1892/1990, ν. 1262/1982, ν. 
2601/1998, κ.λπ.). 
 
ιδ. Την παραγόμενη από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εκτύπωση της 
ηλεκτρονικά παραληφθείσας από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) «Δήλωση 
Φορολογικής Απαλλαγής» που ορίσθηκε με την ΠΟΛ.1130/2006 (Β' 1860) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 
7 του ν. 3299/2004, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της 
φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού. 
 
ιε. Τις οριζόμενες στην περίπτωση στ' της παρ. 26 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 γνωμοδοτήσεις, 
χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων από τις Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δημοσίου, τις οποίες οι φορείς που επέλεξαν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, 
υποχρεούνται να εφοδιαστούν με ιδία πρωτοβουλία. 
 
ιστ. Απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή απόφαση 
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για επενδυτικά σχέδια που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α' 8), για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. 
 
ιζ. Απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή απόφαση 
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για τα επενδυτικά σχέδια που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 (Α' 117), για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. 
 
ιη. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται με τις υπ' αριθ. 61238/15.6.2020 και 61239/15.6.2020 (Β' 2471) κοινές 
Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
σχετικά με την εφαρμογή της ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και ν. 4399/2016, αντίστοιχα. 
 
ιθ. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing) και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος περί 
καταβολής μισθωμάτων όπου θα αναγράφονται τα κα-ταβληθέντα μισθώματα της προηγούμενης χρήσης. 
Στην περίπτωση τελικής δόσης και αποπληρωμής, προσκόμιση βεβαίωσης του πιστωτικού ιδρύματος περί 
απόκτησης της κυριότητας του εξοπλισμού για τον οποίο έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση. 
 
κ. Για την εφαρμογή του κινήτρου της έκπτωσης του διπλάσιου μισθώματος που καταβάλλεται από τον 
φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις 
περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, με βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 
του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011, συνυποβάλλονται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην ΠΟΛ.1096/2012 (Β' 1162) Α.Υ.Ο.: 
 
αα. Βεβαίωση του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, από την οποία να προκύπτει το είδος της 
ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης και η εγκατάστασή της από την 25η 
Νοεμβρίου 2011 και μετά στις πιο πάνω οριζόμενες περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού 
Κέντρου της Αθήνας. 
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ββ. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή το συμβολαιογραφικό 
μισθωτήριο (για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση από τη ΔΟΥ), από το οποίο να προκύπτει η έναρξη και η 
λήξη της οικείας μίσθωσης, η διάρκεια αυτής, το είδος και η θέση του μισθωμένου ακινήτου και το ποσό του 
συμφω-νημένου μισθώματος. Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης υποβάλλονται και τα δύο μισθωτήρια των 
δικαιούχων. 
 
γγ. Τα αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος για την περίοδο που αιτείται. 
 
δδ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, ότι το προς υπαγωγή κτίριο ή χώρος στις 
διατάξεις της παρούσας υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. 
 
εε. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την οποία 
να προκύπτει ότι η εγκατάσταση της χρήσης της ασκούμενης δραστηριότητας της επιχείρησης στις πιο 
πάνω περιοχές, επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των π.δ. της 2/13.7.1994 (Δ'704) και 
23.7/19.8.1998 (Δ'616) και είναι μεταξύ των περιλαμβανομένων στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας. 
 
κα. Για τις εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στο φορολογικό έτος 2020 δαπάνες επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την υποβολή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησαν. 
 
κβ. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71Α του ν. 4172/2013, περί φορολογικών κινήτρων 
ευρεσιτεχνιών, απόφαση Υπαγωγής του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (νυν Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων), όπως αναφέρεται στην αριθ. πρωτ.οικ.52738/ ΔΕΚΝΤ55/16.5.2018 (Β'1843) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
κγ. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, την 
έκθεση μηχανικού της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1121/2018 (Β' 5597) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, καθώς και την τεχνική έκθεση εργασιών της παρ. 2 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης. 
 
κδ. Για τις οικοδομικές επιχειρήσεις, για τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πριν από 
την 1.1.2006 και τα οποία πωλήθηκαν πριν την αποπεράτωσή τους (προκειμένου για πρώην νομικά 
πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994) ή πωλήθηκαν αποπερατωμένα (προκειμένου για πρώην 
νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994) μέσα στο φορολογικό έτος 2020, 
υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση των οικοδομών αυτών, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο 
εισόδημά τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 με 
τις οποίες προστέθηκε παρ. 24 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013. 
 
Στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται τα ακόλουθα: 
 
αα. στοιχεία, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε πριν από την 1.1.2006 και δεν έχει 
ολοκληρωθεί η ανέγερση ή η πώλησή τους, 
 
ββ. τα ακαθάριστα έσοδα όπως προσδιορίσθηκαν με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 34 του ν. 
2238/1994, που προέκυψαν μέσα στο φορολογικό έτος 2020 από την πώληση κάθε μίας χωριστά 
οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή, η άδεια κατασκευής της οποίας έχει 
εκδοθεί πριν από την 1.1.2006. 
 
κε. Τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο (2) αντίτυπα, όταν το νομικό 
πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 
του ν. 2052/1992 (Α' 94). 
 
κστ. Για τα νομικά πρόσωπα και για κάθε άτομο που απασχόλησαν από 1.1.2020 με ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3522/2006 (Α' 276), υποβάλλονται 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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αα. κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που απασχόλησαν, 
 
ββ. γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΠΑ ή της ΑΣΥΕ, με την οποία 
διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας των πιο πάνω προσώπων, 
 
γγ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνουν ότι απασχόλησαν τα πιο πάνω 
πρόσωπα καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους. 
 
κζ. Για τις εγκαταστάσεις αλλοδαπών εμποροβιομη-χανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του α.ν. 89/1967 και του ν. 3427/2005, καθώς και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται 
στις ίδιες διατάξεις, φωτοτυπία της απόφασης της Δ/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία έχει καθορισθεί το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών 
(cost-plus), καθώς και κατάσταση δαπανών επί των οποίων εφαρμόζεται ο παραπάνω συντελεστής. 
 
κη. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, η οποία υποβάλλεται από όλα τα νομικά πρόσωπα και τις 
νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. 
 
Τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, 
υποβάλλουν κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης μόνο στην περίπτωση που αποκτούν φορολογητέο 
εισόδημα. Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που φορολογούνται με τις 
διατάξεις του ν. 27/1975 και του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 η ως άνω κατάσταση συνυποβάλλεται με το 
έντυπο Ε3, καταχωρώντας υποχρεωτικά στον κωδικό 2018 αυτής τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν 
στα απαλλασσόμενα έσοδα. 
 
Σε περίπτωση που αποκτούν και φορολογητέο εισόδημα στην ως άνω κατάσταση καταχωρούν και τις 
δαπάνες που αντιστοιχούν στα έσοδα που φορολογούνται και δεν εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Φ.Ε. 
 
Οι εγκαταστάσεις αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα του α.ν. 89/1967 (ν. 3427/ 
2005) και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις υποχρεούνται σε υποβολή της εν 
λόγω κατάστασης, όμως μόνο για τις δαπάνες που δεν καλύπτονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπο-
νται από την κείμενη νομοθεσία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, ανεξάρτητα εάν αυτές εμπίπτουν 
στις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν 
σχηματιζόμενων προβλέψεων, οι οποίες εκπίπτουν φορολογικά εφόσον τεκμηριωθούν από τα αντίστοιχα 
παραστατικά (με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, όπου απαιτείται, στη χρήση που αφορούν). 
 
κθ. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71Δ του ν. 4172/2013, περί φορολογικών κινήτρων για 
την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τον αριθμό και τον μέσο 
όρο των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, καθώς και για το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης, όπως 
αναφέρονται στην ΠΟΛ.1244/2018 (Β' 6044) Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών και 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
κι. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71Ε του ν. 4172/2013, περί φορολογικών κινήτρων για 
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για το 
συνολικό ποσό που κατέθεσαν το φορολογικό έτος 2020 στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού 
πιστωτικού ιδρύματος της παραγωγού εταιρείας για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, καθώς και τον 
αριθμό της αίτησης υπαγωγής στο φορολογικό κίνητρο που εγκρί-θηκε από το ΕΚΟΜΕ Α.Ε., με βάση τα 
αναφερόμενα στην Α.1007/2019 (Β' 38) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1220/2019 (Β' 2383) όμοια, καθώς 
και τα αναφερόμενα στην υπ' αρ. 31548/2020 (Β' 5021) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
λ. Την παραγόμενη από τον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. εκτύπωση της ηλεκτρονικά υποβληθείσας «Δήλωση 
Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου», «Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών 
Τιμολογίων» ή «Δήλωση Ανάκλησης», κατά περίπτωση, που ορίσθηκε με την Α.1258/2020 (Β' 5243) 
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απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 11 του 
άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013, για την παροχή των κινήτρων εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 
 
μ. Αναλυτική κατάσταση των παραστατικών, των σχετικών με τον υπολογισμό και την καταβολή της 
επιβράβευσης της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. 
 
ν. Για τις εταιρείες ανακύκλωσης που λειτουργούν ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2939/2001, όπως ισχύουν, απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης σχετικά με την έγκριση του αιτήματος του Φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) κατά την παρ.14 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001 που αφορά στο ειδικό 
αποθεματικό των Φορέων Σ.Σ.Ε.Δ. 
 
ξ. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 
του ν. 4646/2019, δήλωση απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων της Α. 1201/2020 
απόφασης (Β' 3860/10.9.2020). 
 
ο. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) της 
φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, με δαπάνες 
έρευνας και τεχνολογίας, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 11 του v. 
4052/2012 (Α' 41). 
 
4. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστάθηκαν στην 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή υποβάλλουν, πέραν των ανωτέρω, και αναλυτική κατάσταση των δαπανών 
επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και συγκεντρωτική κατάσταση των πάγιων και λειτουργικών δαπανών 
που αφορούν τα ακίνητα και εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 3 του 
άρθρου 39 του ν. 4172/2013. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 
 
1. Τρόπος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 
 
α. Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 
ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και τα 
συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet. 
 
β. Για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και 
(Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ». Η συμπλήρωση των πινάκων 3 
και 4 της δήλωσης είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση. Τα λοιπά δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από την παρούσα απόφαση δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο. 
 
γ. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που καθίστανται νέοι χρήστες εγγράφονται στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β' 1916) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους 
χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. 
 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 114  ///www.solcrowe.gr 

δ. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με 

επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4174/2013, προσκομίζουν στην αρμόδια για τη 

φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν 

υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαι-ολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η 

Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη. 

 

ε. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες των οποίων ο λογιστής φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει 

από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία 

για κορω-νοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, 

υποβάλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 93 του ν. 4764/2020 και κατόπιν 

αίτησης στην αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα οριΖόμενα αποδεικτικά στοιχεία (βεβαίωση δημόσιου 

νοσοκομείου- εξουσιοδότηση λογιστή φοροτεχνικού στο σύστημα Taxisnet), δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις 

των άρθρων 53 και 54 του ν. 4174/2013. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση θανάτου του λογιστή-

φοροτεχνικού των εν λόγω προσώπων. 

 

Η εξουσιοδότηση προς το λογιστή φοροτεχνικό αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ν, Ε2 και Ε3 και 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων των ηλεκτρονικών εφαρμογών 

«TAXISnet». Στην περίπτωση αυτή, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής της εξουσιοδότησης του 

νομικού προσώπου ή των νομικών οντοτήτων προς το λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ 

(άρθ. 11 παρ. 1 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει). 

 

στ. Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. εντός των νομίμων προθεσμιών, όταν το νομικό 

πρόσωπο και η νομική οντότητα έχει κάνει χρήση φορολογικών κινήτρων για μετασχηματισμούς (βάσει ν. 

δ.1297/1972, ν. 2166/1993, ν. 2515/1997, κ.λπ.), καθώς και των άρθρων 52 και 54 του ν. 4172/2013. 

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του κίνητρου των αφορολόγητων εκπτώσεων (ν. 

2601/1998, ν. 3299/2004, κοκ), καθώς και του κινήτρου της απαλλαγής καταβολής φόρου με βάση τις 

διατάξεις των ν. 3908/2011 και ν. 4399/2016 υποβάλλουν τη δήλωση μόνο ηλεκτρονικά. Επίσης, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων υπό εκκαθάριση υποβάλλεται υποχρεωτικά στη 

Δ.Ο.Υ. η οριστική δήλωση της εκκαθάρισης. Στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλονται υποχρεωτικά και οι δηλώσεις 

νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που αναβιώνουν καθώς και οι δηλώσεις στην περίπτωση 

ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που 

έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της 

εκκαθάρισης. 

 

ζ. Επίσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α' 201) 

απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες της 

παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ήτοι οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους ρυμουλκών και 

αλιευτικών πλοίων, το οποίο επιβάλλεται σε όλα τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, 

καθώς και στα ρυμουλκά των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών 

δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους (Σχετ. η Ε. 

2115/2021 εγκύκλιος). 

 

Τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες που είναι πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων ή κάθε πρόσωπο που 

κατ' εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία διαχειρίζεται το πλοίο και 

εισπράττει ναύλους ρυμουλκών και τα οποία (πρόσωπα/ οντότητες) υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις 

του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 27/1975, υποβάλλουν δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4174/2013, και 

προσκομίζουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

έγγραφα και στοιχεία, ώστε η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη περί μη επιβολής του τέλους 

επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011. 
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η. Εκτός της περίπτωσης στ', σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της 

υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και των 

συνυποβαλλομένων εντύπων και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα μετά από 

επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Τμήμα Α' Απαιτήσεων και 

Ελέγχου Εφαρμογών Άμεσης Φορολογίας και Κεφαλαίου), η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός δέκα 

(10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

θ. Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των περιπτώσεων στ' και η' θα υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. και 

τα έντυπα (Ε2) και (Ε3), καθώς και η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. 

 

ι. Τα έντυπα για την υποβολή της δήλωσης εκτυπώνονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet. 

 

κ. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση ή διακόπτει τις εργασίες 

του μέσα στο φορολογικό έτος 2020 και πριν την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet), η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISnet) στα 

ήδη διαθέσιμα από το προγενέστερο φορολογικό έτος έντυπα (Ν - Ε2 - Ε3). Στα ίδια έντυπα υποβάλλονται 

και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιητικές δηλώσεις. 

 

2. Χρόνος ηλεκτρονικής υποβολής 

 

α. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, ως χρόνος υποβολής της δήλωσης θεωρείται ο χρόνος 

οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης, βεβαιώνεται 

ο φόρος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του 

υπόχρεου υποβολής της δήλωσης και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται 

ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τον τρόπο που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάπαξ ή με 

δόσεις) μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται. 

 

β. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης καθώς και μη καταβολής ή εκπρόθεσμης 

καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 και ο τόκος εκπρόθεσμης 

καταβολής του άρθρου 53 του ν. 4174/2013. 

 

3. Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ. 

 

α. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την οριστική υποβολή των δηλώσεων ανά 

υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα 

TAXIS. 

 

β. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων αυτών, καθώς και των 

συνυποβαλλόμενων εντύπων. 

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 07/06/ 2021 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2089/2021 
Έκπτωση φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από τον συνολικό φόρο προσώπου 
του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, κατ’ εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής 
Φορολογίας 
 

Αθήνα, 05/05/2021 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο φόρος 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική 
δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 
και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης: 
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,  
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε, 
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9. 
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον 
οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. 
  
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4172/2013, εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 
ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο 
καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, 
μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η καταβολή 
του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 1). Η μείωση του φόρου εισοδήματος που 
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί 
για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα (παρ. 2). 
 
3. Με την ΠΟΛ.1060/2015 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 9 και 68 του ν. 4172/2013 επισημάνθηκε ότι όσον αφορά στη σειρά έκπτωσης των φόρων που 
προβλέπονται στις πιο πάνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ και δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 
του ν. 4172/2013 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις ουσιωδώς όμοιες με εκείνες των προϊσχυουσών διατάξεων του 
άρθρου 109 παρ. 4 και 5 του ν. 2238/1994, για την ερμηνεία των οποίων έχουν εκδοθεί οι δεσμευτικές για 
τη Διοίκηση υπ’ αριθμ. 1765/2014, 2988/2014 και 2539/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
διευκρινίζεται ότι αυτοί θα πρέπει να εκπίπτουν από το συνολικό ποσό φόρου με την σειρά που ορίζουν οι 
εν λόγω διατάξεις, ήτοι, πρώτα ο φόρος που παρακρατήθηκε, μετά ο προκαταβλητέος φόρος και τέλος ο 
φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. 
 
4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994, όπως ίσχυαν πριν την 
τροποποίησή τους με την παρ. 32 του άρθρου 9 του ν. 4110/2013 και την κατάργησή τους με το άρθρο 72 
του ν. 4172/2013, οριζόταν ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο 
εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν: α) ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή 
παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του 
παρόντος, στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο, β) ο φόρος που αναλογεί στο μέρος των φορολογηθέντων 
κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδημάτων, που διανέμονται και με τα 
οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείμενα σε φορολογία κέρδη του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του παρόντος, γ) ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην 
αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. 
 
5. Το ΣτΕ με τις υπ’ αριθμ. ΣτΕ 652/2020 και ΣτΕ 653/2020 αποφάσεις του έκρινε, κατά την εκδίκαση 

υποθέσεων σχετικά με την έκπτωση φόρου αλλοδαπής και συγκεκριμένα με την εφαρμογή των διατάξεων 

της παρ. 4 περ. γ΄ του άρθρου 109 του ν. 2238/1994 σε συνδυασμό με την Σύμβαση Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας (ΣΑΔΦ) Ελλάδας Κύπρου, ότι εισόδημα ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας το οποίο προκύπτει 

στην Κύπρο και φορολογείται σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, συνυπολογίζεται για την εξεύρεση του 

συνολικού φορολογητέου εισοδήματος, επί του τελευταίου καθορίζεται ο αναλογών συνολικός φόρος, 

παραχωρείται δε έκπτωση για τον φόρο που καταβλήθηκε στην Κύπρο, ήτοι από τον αναλογούντα στο 

συνολικό φορολογητέο εισόδημα φόρο (και τον συμπληρωματικό επί εισοδήματος από ακίνητα κατά την 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   125 

παρ. 3 του άρθρου 109), που προκύπτει προς βεβαίωση (και δη σε ποσό επαρκές ώστε να χωρήσει η εν 

λόγω έκπτωση), αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι τυχόν άλλων εκπεστέων φόρων των περ. α΄ και β΄ 

της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. ο καταβληθείς στην Κύπρο φόρος με ανώτατο όριο το ποσό 

του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα που προκύπτει στην Κύπρο. Εφόσον, δε, στη συνέχεια της 

εκκαθάρισης του οφειλόμενου (καταβλητέου) φόρου, δια της αφαίρεσης, από τον αναλογούντα και τον 

συμπληρωματικό φόρο που προκύπτουν προς βεβαίωση, και μετά την κατά τα ανωτέρω αφαίρεση από 

αυτούς του φόρου που κατεβλήθη στην Κύπρο, (του αθροίσματος) των ποσών τυχόν άλλων εκπεστέων 

φόρων των περ. α΄ και β΄ της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, το αποτέλεσμα αυτής (της εκκαθάρισης) 

καταλήξει σε πιστωτικό υπόλοιπο διαμορφούμενο από τους φόρους αυτούς, χωρεί εφαρμογή της επόμενης 

παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, κατά τα οριζόμενα σε αυτήν και υπό τις εκεί τασσόμενες προϋποθέσεις. 

 

Τούτο διότι η, υπερνομοθετικής ισχύος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 εδ. α του 

Συντάγματος, διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της ΣΑΔΦ επιτάσσει την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας αυτού, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Σύμφωνα με την 

τελευταία αυτή διάταξη, ο (κυπριακός) φόρος ο καταβλητέος σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της 

Κύπρου σε σχέση με εισόδημα προερχόμενο από πηγή στην Κύπρο, «παρέχεται ως πίστωση», δηλαδή 

αφαιρείται από τον (ελληνικό) φόρο τον καταβλητέο επί του αυτού εισοδήματος στην ημεδαπή, 

«τηρουμένων των διατάξεων της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας εν σχέσει με την παρεχομένην 

έκπτωσιν υπό μορφήν πιστώσεων έναντι του Ελληνικού φόρου, του καταβλητέου εις εδάφη εκτός της 

Ελλάδος φόρου».  

 

Ως τέτοιες διατάξεις νοούνται οι διατάξεις αποκλειστικώς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

109 του Κ.Φ.Ε., η οποία αφορά στο ζήτημα της έκπτωσης του φόρου που προκύπτει στην αλλοδαπή από 

τον φόρο που προκύπτει στην ημεδαπή, και όχι η παράγραφος 4 του άρθρου 109 στο σύνολό της, η οποία 

στις λοιπές περιπτώσεις αυτής δεν ρυθμίζει τα της έκπτωσης φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από 

τον ημεδαπό φόρο αλλά ορίζει κατηγορίες (άλλων) εκπεστέων φόρων, ήτοι του φόρου που 

προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε σε εισόδημα που υπόκειται σε φόρο (περ. α΄), καθώς και του φόρου 

που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για εισοδήματα φορολογηθέντα ειδικό τρόπο με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης (περ. β΄). Είναι, ως εκ τούτου, αδιάφορη από την εξεταζόμενη άποψη (της 

επιτασσόμενης από τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της ως άνω ΣΑΔΦ αποφυγής διπλής 

φορολογίας) η σχέση των διατάξεων της περ. γ΄ προς τις λοιπές περιπτώσεις (α΄, β΄) της παραγράφου 4 

του άρθρου 109, η οποία ρυθμίζεται από τον εθνικό νομοθέτη για περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν 

υφίσταται σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος (ΣτΕ 1527/2018, ΣτΕ 1528/2018 7μ.). 

 

6. Διατάξεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και, κατά περίπτωση, κεφαλαίου, 

υπάρχουν σε όλες τις εν ισχύ ΣΑΔΦ, οι οποίες έχουν κυρωθεί με νόμο σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του 

Συντάγματος και έχουν, ως εκ τούτου, υπερνομοθετική ισχύ (διαθέσιμες στο σύνδεσμο 

https://www.aade.gr/keimena-symbaseon-symfonion-apofygis-diplis-forologias-tis-elladas-me-0). 

 

7. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 είναι 

ουσιωδώς όμοιες με αυτές της παρ. 4 και 5 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994, ο φόρος που καταβάλλεται 

από πρόσωπο του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 σε χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας για εισόδημα που προκύπτει και φορολογείται εκεί σύμφωνα με την οικεία ΣΑΔΦ, 

εκπίπτει από το συνολικό ποσό φόρου του προσώπου αυτού στην Ελλάδα, με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις και μέχρι του ύψους που ορίζουν οι εφαρμοστέες διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦ που 

προβλέπουν την πίστωση του φόρου και αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών φόρων της 

παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση, δε, που μετά από την αφαίρεση και των λοιπών 

φόρων προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68. 

 

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ΣΑΔΦ με τη χώρα στην οποία 

προκύπτει και φορολογείται το εισόδημα αλλοδαπής εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα 

στην ΠΟΛ.1060/2015 εγκύκλιο (βλ. παρ. 3 της παρούσας), τα οποία, άλλωστε, είναι σύμφωνα με τις υπ’ 

αριθμ. 1527/2018 και 1528/2018 (7μ.) αποφάσεις του ΣτΕ. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2092/2021 
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25 και 43 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26/19.2.2021) 
 

Αθήνα, 06/05/2021 
 
Κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τις διατάξεις του άρθρου 25, αναφορικά με τις εταιρείες ειδικού 
σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (προσθήκη άρθρου 71Η στον ν. 4172/2013 και τροποποίηση 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 43, για την έκτακτη 
αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής 
επαναπρόσληψης.  
 
Ειδικότερα: 
 
Α. Άρθρο 25 
 
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4778/2021 προστίθεται, μετά από το άρθρο 71Ζ του ν. 
4172/2013 (Α΄ 167), νέο άρθρο 71Η, αναφορικά με τα κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης 
οικογενειακής περιουσίας. 
 
2. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 71Η ορίζεται ότι η διαχείριση των χρηματικών ροών και της 
οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον 
παρόντα, δύναται να πραγματοποιείται από εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες λειτουργούν με 
οποιαδήποτε από τις νομικές μορφές του άρθρου 45, πλην αυτής των νομικών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ΄ του άρθρου 45. 
  
3. Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών ειδικού σκοπού 
διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι να παρέχουν υποστήριξη στα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 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. 
Επίσης, ορίζονται τα πρόσωπα που μπορούν να συμμετέχουν στις εν λόγω εταιρείες, τα οποία δύνανται να 
είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχουν τα 
φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 ή/και μέλη της οικογένειας αυτών. Επίσης, προβλέπεται ότι για την παροχή 
των υπηρεσιών των εταιρειών αυτών απασχολούνται εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων ή αυτή δύναται να 
ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένα, υπό την 
επιφύλαξη της περ. ιγ) του άρθρου 23 ΚΦΕ. Ωστόσο, προβλέπεται ότι φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρείας 
ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. 
 
4. Πέραν των ανωτέρω, με την παράγραφο 3 του άρθρου 71Η ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληροί σωρευτικά η εταιρεία ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, οι οποίες είναι: α) να 
απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων εντός δώδεκα (12) μηνών από την 
ίδρυσή της και εφεξής και β) να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον ενός 
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως. 
 
5. Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, ως 
μέλη της οικογενείας νοούνται τα κάτωθι πρόσωπα: 
α) ο έτερος των συζύγων/μέρος συμφώνου συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.), 
β) τα άγαμα τέκνα των συζύγων/Μ.Σ.Σ., 
γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων/Μ.Σ.Σ., εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως 
ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των 
συζύγων/Μ.Σ.Σ. σε αυτόν/αυτήν, 
δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων/Μ.Σ.Σ. 
 
6. Επίσης, με την παράγραφο 5 του άρθρου 71Η ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό 
των ακαθαρίστων εσόδων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης 
οικογενειακής περιουσίας και του φορολογητέου εισοδήματος αυτών. 
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα ακαθάριστα έσοδα, αυτά εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών 
εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους επτά τοις εκατό (7%) στο σύνολο των 

http://www.solae.gr/
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πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος κόστους πλέον 
περιθώριο κέρδους). Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, τα έξοδα επί των 
οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον 
τεκμηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 
251). Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι 
μεγαλύτερα από τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται με τη μέθοδο αυτή, λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που 
προκύπτουν από τα βιβλία. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τον συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 
58 ΚΦΕ. Για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την καταβολή του φόρου των 
εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας εφαρμόζονται τα άρθρα 68 και 71 ΚΦΕ. Οι 
διατάξεις του Μέρους Τέταρτου ΚΦΕ για «Παρακράτηση Φόρου» έχουν εφαρμογή και για τις πληρωμές 
που πραγματοποιούν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας. 
 
7. Περαιτέρω, με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4778/2021 τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 3 του 
Κώδικα ΦΠΑ (ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, Α’ 248) και προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της εν 
λόγω παραγράφου, με το οποίο ορίζεται ότι οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας 
ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 και των 
προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή αποτελούν πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας οντότητας και 
εκτός του πεδίου εφαρμογής του Φ.Π.Α.. 
 
8. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4778/2021, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα καθοριστούν οι υπηρεσίες που μπορούν 
ενδεικτικά να παρέχουν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 
 
9. Τέλος, οι διατάξεις του άρθρου 25 ν. 4778/2021 εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου. 
 
Β. Άρθρο 43 
 
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43 του ν.4778/2021 ορίζεται ότι η έκτακτη 
αποζημίωση που χορηγείται σε εποχικά εργαζομένους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου με βάση τις 
προϋποθέσεις της παρ.1 του ίδιου άρθρου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ 
του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 
ν.4172/2013 (Α΄167), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά 
πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα 
για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο 
συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα. 
 
Γ. Άρθρο 48 (Έναρξη ισχύος) 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4778/2021 τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από τις 
19.2.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου, ενώ, ειδικά ως προς το 
άρθρο 25, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 9 της ενότητας Α’ του παρόντος. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2100/2021 
Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) 

Αθήνα, 18/05/2021 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτές 
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), οι ζημίες 
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που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού 
έτους ούτε να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, με εξαίρεση τις ζημίες από επιχειρηματική 
δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, με την οποία η 
Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από 
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν απαλλάσσονται. 
 

2. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1200/2016 διευκρινίστηκε ότι οι ζημίες από την άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης που προκύπτουν σε τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, δεν 

δύνανται να χρησιμοποιούνται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ούτε να μεταφέρονται προς 

συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη. Επίσης, με την εγκύκλιο αυτή διατυπώθηκε η θέση ότι, δεδομένου ότι 

όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ έχουν διατάξεις στην εσωτερική τους νομοθεσία με τις οποίες 

λαμβάνονται υπόψη αυτές οι ζημίες ή μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη, και προκειμένου 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος χρησιμοποίησης των ζημιών δύο φορές, είτε σε δύο διαφορετικές χώρες, είτε σε 

δύο διαφορετικές χρήσεις, είτε από δύο πρόσωπα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται ο 

γενικός κανόνας περί μη διπλού συνυπολογισμού των ζημιών αλλοδαπής. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την 

ίδια εγκύκλιο, όσο υφίσταται η μόνιμη εγκατάσταση σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, οι ζημίες από αυτή τη μόνιμη 

εγκατάσταση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα ούτε κατά τον χρόνο που προέκυψαν ούτε 

και να μεταφερθούν προς συμψηφισμό με κέρδη φορολογητέα στην Ελλάδα κατά τα επόμενα έτη, 

δεδομένου ότι όσο υφίσταται η μόνιμη εγκατάσταση έχει το δικαίωμα χρησιμοποίησης των ζημιών με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της χώρας που αυτή είναι εγκατεστημένη. 

 

3. Η Ε. Επιτροπή με το C (2019) 4841 Final έγγραφό της στις 25.7.2019 απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη 

προς την Ελληνική Δημοκρατία με την οποία έκρινε ότι, η φορολογική μεταχείριση των ζημιών ξένων 

υποκαταστημάτων με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1200/2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων αντίκειται στο άρθρο 49 της ΣΛΕΕ, καθόσον θεωρεί ότι αυτή ερμηνεύει συσταλτικά τις οριζόμενες 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ΚΦΕ με αποτέλεσμα οι ζημιές μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη 

χώρα ΕΕ/ΕΟΧ να μην λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών. Με το ίδιο 

έγγραφο επισημαίνεται ότι η ανάγκη αποτροπής της διπλής έκπτωσης των ζημιών τόσο στο κράτος του 

κεντρικού όσο και στο κράτος της μόνιμης εγκατάστασης αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες για την 

αποφυγή της διπλής φορολογίας ένα κράτος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της απαλλαγής του εισοδήματος που 

προκύπτει από μόνιμες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή και όχι εκείνη της μεθόδου της πίστωσης (υποθέσεις 

C- 446/03 Marks&Spencer plc και C-414 Lidl Belgium). Δεδομένου ότι η χώρα μας για την αποφυγή της 

διπλής φορολογίας χρησιμοποιεί τη μέθοδο της πίστωσης δεν τίθεται ζήτημα μεταφοράς ζημιών από μία 

δικαιοδοσία που φορολογεί τη σχετική πηγή εισοδήματος σε άλλη η οποία την εξαιρεί. Κατά συνέπεια όταν 

τόσο το κράτος κατοικίας όσο και το κράτος προέλευσης του εισοδήματος φορολογούν τα κέρδη από 

επιχειρηματική δραστηριότητα τότε οι ζημίες (κόστος) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 

αμφοτέρων των φορολογικών επιβαρύνσεων. 

  

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν συνάγεται ότι οι ζημίες μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων του κράτους του 

κεντρικού κατά το χρόνο που προέκυψαν στο κράτος της μόνιμης εγκατάστασης. Η αποτροπή της διπλής 

έκπτωσης του φόρου στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται τελικά στο πλαίσιο της μεθόδου της πίστωσης 

του φόρου της αλλοδαπής. Για να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση των ζημιών αλλοδαπής που 

προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, οι ζημίες αυτές θα πρέπει να παρακολουθούνται 

διακεκριμένα ανά χώρα και σε κάθε περίπτωση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η διαπίστωση της 

προέλευσης των ζημιών κάθε φορά (ΕΕ/ΕΟΧ ή τρίτη χώρα). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΠΟΛ.1200/2016 παύει να ισχύει από την έκδοση της παρούσας και μετά, κατά το 

μέρος που αυτή αφορά στη φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την 

άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2101/2021 
Φορολογική αντιμετώπιση του ειδικού Αποθεματικού Χρηματοδοτικής Συμβολής το οποίο 
έχει σχηματισθεί κατ' εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του ν. 2395/1996 (Α' 71) 
 

Αθήνα, 18/05/2021 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α' 167, εφεξής: ΚΦΕ) τα μη 
διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, όπως 
αυτά σχηματίστηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν 
φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 
2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του ΚΦΕ ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' 
εξουσιοδότηση αυτού, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους - μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, 
φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
 
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και 
των μετόχων ή εταίρων αυτού.  
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά του πρώτου 
εδαφίου συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με δηλωθείσες φορολογικές ζημίες 
της επιχείρησης από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς 
τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 
δεκαεννέα τοις εκατό (19%). 
 
Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδάφιου ως συμψηφισμός νοείται το αλγεβρικό άθροισμα και το οποίο 
αυξομειώνει το φορολογικό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) της επιχείρησης. 
 
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και 
των μετόχων ή εταίρων αυτού. 
 
Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση 
διανομής από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 
 
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 72 του ΚΦΕ ορίζεται ότι για ισολογισμούς που κλείνουν με 
ημερομηνία 31.12.2014 και μετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, 
πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων, του αφορολόγητου αποθεματικού της περίπτωσης ζ' της 
παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του ΚΦΕ καθώς και 
ειδικών διατάξεων νόμων. 
 
2. Με τον νόμο 2395/1996 (Α' 71) κυρώθηκε η "Σύμβαση Παραχώρησης του 'Έργου της Μελέτης, 
Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου", που υπογράφηκε, μεταξύ 
αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία "Γαλλο-
Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο 
«Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.» (Ανάδοχος). 
 
Στην παρ. 12.3 της Σύμβασης ορίζεται ότι η χρηματοδοτική συμβολή που καταβάλλεται από το Ελληνικό 
Δημόσιο στον Ανάδοχο (Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.) καθώς και η αξία και οι δαπάνες για την εκτέλεση 
Υπερσυμβατικών Εργασιών, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος, άλλο φόρο ή σε φόρο προστιθέμενης αξίας. 
 
Πιο συγκεκριμένα, με την παρ.12.3.1 της υπόψη Σύμβασης Παραχώρησης ορίζεται ότι η χρηματοδοτική 
συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου υπόκειται κατ' έτος σε απόσβεση για την περίοδο λειτουργίας, μαζί με 
την απόσβεση του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η ως άνω απόσβεση της Χρηματοδοτικής Συμβολής 
υπόκειται σε φόρο εισοδήματος εκτός εάν μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με την ονομασία Αποθεματικό 
Χρηματοδοτικής Συμβολής. 
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Στην παρ. 12.3.2 ορίζεται ότι το Αποθεματικό Χρηματοδοτικής Συμβολής δεν θα υπερβεί το 25% 
(εικοσιπέντε τοις εκατό) της συνολικής Χρηματοδοτικής Συμβολής και περαιτέρω ότι αυτό θα διανέμεται στο 
σύνολό του εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ετών από της ενάρξεως της Περιόδου Λειτουργίας ή και 
συντομότερα εφ' όσον η οικονομική κατάσταση του Αναδόχου το επιτρέπει, της διανομής αυτής 
υποκείμενης σε φόρο εισοδήματος. 
 
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Αποθεματικό Χρηματοδοτικής Συμβολής είναι ένα ειδικό αποθεματικό 
του οποίου ο σχηματισμός, το μέγιστο ύψος στο οποίο μπορεί να ανέλθει, το χρονικό διάστημα εντός του 
οποίου θα πρέπει να διανεμηθεί, καθώς και το ότι υπόκειται σε φόρο κατά τη διανομή του, προβλέπονται 
ρητά από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του ν.2395/1996. Δεδομένου δε ότι η παρ. 12 του άρθρου 72 ΚΦΕ 
εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα αποθεματικά τα οποία έχουν σχηματισθεί κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 
2238/1994 και η παρ. 13 του ίδιου άρθρου και νόμου εξαιρεί τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών 
διατάξεων νόμων από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, συνάγεται ότι το Αποθεματικό Χρηματοδοτικής 
Συμβολής, το οποίο σχηματίζεται δυνάμει των διατάξεων του ν.2395/1996, δεν εμπίπτει στις διατάξεις των 
παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ΚΦΕ περί αυτοτελούς φορολόγησης αφορολόγητων αποθεματικών και 
δύναται να τηρηθεί ως λογαριασμός αφορολόγητου αποθεματικού για ισολογισμούς που κλείνουν με 
ημερομηνία 31.12.2014 και μετά, καθώς εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 13 του άρθρου 72 του ΚΦΕ ως 
αποθεματικό ειδικής διάταξης νόμου. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2103/2021 
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α' 167) - Μείωση 
φόρου για εξαρτώμενα τέκνα σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης 
του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης 
 

Αθήνα, 18/05/2021 
 
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (εφεξής ΚΦΕ) ορίζεται ότι ο φόρος που προκύπτει κατά 
την εφαρμογή του άρθρου 15 του αυτού νόμου για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και 
ατομική αγροτική δραστηριότητα μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του 
φορολογουμένου. 
 
2. Με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ ως εξαρτώμενα μέλη του 
φορολογουμένου θεωρούνται τα άγαμα τέκνα αυτού εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών, ή είναι ενήλικα έως 
25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του 
Ο.Α.Ε.Δ. ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Επιπλέον, με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ έχει 
οριστεί μεταξύ άλλων ότι εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου θεωρούνται και τα τέκνα αυτού με 
ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία. 
Στην παρ. 2 του άρθρου 11 ορίζονται οι περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα δε θεωρούνται 
εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου. 
 
3. Δεδομένου ότι στην ανατροφή των τέκνων συμμετέχουν από κοινού και οι δύο γονείς, ανεξάρτητα αν 
διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη ή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί ο γάμος / το σύμφωνο 
συμβίωσης, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ για τη μείωση του φόρου ανάλογα με τον 
αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων εφαρμόζονται και για τους δύο γονείς με εισόδημα από μισθωτή εργασία, 
συντάξεις ή και ατομική αγροτική δραστηριότητα. 
 
4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για παρακρατήσεις φόρου που διενεργούνται στο εισόδημα από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις από τη δημοσίευση της παρούσας και μετά. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2104/2021 
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 
και 44 του ν. 4797/2021 (Α' 66) 
 

Αθήνα, 18/05/2021 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23, του 
άρθρου 25, και των άρθρων 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή 
προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη 
στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και 
λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 66), ως ακολούθως: 
 
1. Άρθρο 23 «Καταργούμενες διατάξεις» 
 
Με την παρ. 1 του άρθρου 23 καταργήθηκε το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α' 17), περί παροχής 
επιχορηγήσεων για Ζημίες από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες. 
 
2. Άρθρο 25 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και 
αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους» 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του 
ν.3986/2011 (Α'152) ώστε οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς 
και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή 
κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων, να εξαιρούνται και 
για το φορολογικό έτος 2020 από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος. 
 
3. Άρθρο 30 «Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020-Προσθήκη παρ. 
64 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013» 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 30 προστέθηκε νέα παράγραφος 64 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 με την 
οποία ορίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 
υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο 
πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η 
καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. 
 
4. Άρθρο 31 «Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020-Προσθήκη παρ. 65 στο άρθρο 72 του ν. 
4172/2013» 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 31 προστέθηκε νέα παράγραφος 65 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 που 
περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ειδικά για το 
φορολογικό έτος 2020. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η 
καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων οι δύο πρώτες 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Αυγούστου 2021, ενώ καθεμία από τις 
επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη των έξι (6) επόμενων μηνών. Ιδιαίτερα η καταβολή φόρου που 
προκύπτει από δηλώσεις φορολογουμένων, που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 
που τηρούν απλογραφικά βιβλία, πραγματοποιείται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η 
πρώτη καταβάλλεται το αργότερο την τελευταία εργάσιμη του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και κάθε μία από τις 
επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη των επόμενων πέντε (5) μηνών. Τέλος, με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 προβλέπεται έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) για τις περιπτώσεις 
εφάπαξ καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικού προσώπου ως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 132  ///www.solcrowe.gr 

Ιουλίου 2021, εφόσον ο οφειλόμενος φόρος και οι λοιπές συμβεβαιούμενες με αυτόν οφειλές, προκύπτουν 
βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα υποβληθεί μέχρι την 28/7/2021. 
 
5. Άρθρο 32 «Ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, 
φορολογικού έτους 2020-Προσθήκη παρ. 66 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013» 
 
Με το άρθρο 32 προστέθηκε νέα παράγραφος 66 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, με την οποία 
θεσπίστηκαν ειδικές ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας για 
το φορολογικό έτος 2020, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν από την εξάπλωση της 
πανδημίας του COVID-19 που σχετίζονται με την λειτουργία των δικαστηρίων, την ανάγκη περιορισμού 
μετακινήσεων των πολιτών και την πιθανή αδυναμία διενέργειας και προσκόμισης των προβλεπόμενων 
από το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 (διαταγής πληρωμής, διαταγής 
απόδοσης χρήσης μισθίου, δικαστικής απόφασης περί αποβολής από το μίσθιο ή επιδίκασης μισθωμάτων, 
πράξη κατάθεσης αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων κατά του μισθωτή). 
 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης 
περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του δικαιούχου -
πέραν των αναφερόμενων στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 περιπτώσεων- και στην 
περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί στο μισθωτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής των 
μισθωμάτων ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Επισημαίνεται ότι, με το 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 66 του αρ. 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) ορίζεται ότι, εφόσον έχει κοινοποιηθεί 
εξώδικο στο μισθωτή κατά τα ανωτέρω, ακολούθως, ο φορολογούμενος (εκμισθωτής) πρέπει να 
προσκομίσει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2021, (δηλαδή εντός του έτους 2022) διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική 
απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. 
Επομένως, βάσει των παραπάνω, εφόσον, ο φορολογούμενος (εκμισθωτής) κοινοποιήσει εξώδικο στον 
μισθωτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων φορολογικού έτους 2020 και προσκομίσει τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, 
τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 66 του αρ. 72 του ν. 
4172/2013 (Α' 167) στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4172/2013. Αντίθετα, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 66 του αρ. 72 
του ν. 4172/2013 (Α' 167), προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, οφείλει να υποβάλλει τροποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, χωρίς την επιβολή τόκων και προστίμων, 
δηλώνοντας τα εν λόγω μισθώματα. 
 
Τέλος, με το πέμπτο εδάφιο της νέας παραγράφου 66 του αρ. 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προβλέπεται 
δυνατότητα καθορισμού κάθε αναγκαίας λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων με 
απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. 
 
6. Άρθρο 33 «Παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών δηλώσεων των 
συζύγων -Προσθήκη παρ. 67 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013» 
 
Με το άρθρο 33 προστέθηκε νέα παράγραφος 67 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, που ορίΖει την 6η Μαΐου 
2021 ως νέα προθεσμία για την υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης της περ. β' της παραγράφου 4 του 
άρθρου 67, για το φορολογικό έτος 2020, με την οποία επιλέγεται από έναν τουλάχιστον εκ των συΖύγων η 
υποβολή χωριστών δηλώσεων φόρου εισοδήματος . 
 
7. Άρθρο 34 «Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την 
προθεσμία έκδοσης απόφασης για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών 
προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα άρθρα 5Α και 5Β 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος-Προσθήκη παρ. 68 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013» 
 
Με το άρθρο 34 προστέθηκε νέα παράγραφος 68 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, που ρυθμίζει, ειδικά για 
το έτος 2021, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης 
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εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα άρθρα 5Α και 5Β του ν. 4172/2013. Συγκεκριμένα, η διάταξη ορίζει, την 31η 
Μαΐου 2021, ως καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης 
εισοδημάτων αλλοδαπής των άρθρων 5Α και 5Β του ν. 4172/2013, που θα υποβληθούν εντός του έτους 
2021. Η Φορολογική Διοίκηση αφού εξετάσει τις εν λόγω αιτήσεις, εκδίδει αποφάσεις επ' αυτών το 
αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου 2021. 
 
8. Άρθρο 35 «Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την 
προθεσμία έκδοσης απόφασης για τον ειδικό τρόπο φορολόγησης φυσικών προσώπων που 
μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά το άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013-
Προσθήκη παρ. 69 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013» 
 
Με το άρθρο 35 προστέθηκε νέα παράγραφος 69 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 που ορίζει την 30η 
Σεπτεμβρίου 2021 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 
5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167). Η διάταξη αφορά ειδικά στις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του έτους 
2021 για την υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και 
επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην 
Ελλάδα και αφορούν σε ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας ως την 
31η Ιουλίου 2021. Η Φορολογική Διοίκηση αφού εξετάσει τις αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, εκδίδει αποφάσεις επ' αυτών το αργότερο ως την 30η Νοεμβρίου 2021. 
 
9. Άρθρο 36 «Ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020 ως προς τον εναλλακτικό τρόπο 
υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας-Προσθήκη παρ. 70 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013» 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 36 προστέθηκε παρ. 70 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013, με την οποία εισήχθη 
ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020, ως προς τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης 
φορολογίας, για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίοι επλήγησαν εντός του 2020 από την 
πανδημία του COVID-19. 
 
Ειδικότερα, με την περίπτωση α' της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι για το φορολογικό έτος 2020 για τα 
φυσικά πρόσωπα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: 
 
i. ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία βάσει κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, εντός του 
2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COV1D-19 ή 
ανεστάλη η λειτουργία της, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος αναστολής, 
 
ii. η σύμβαση εργασίας, ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID -19, 
 
iii. η σύμβαση ναυτολόγησης, ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020, 
 
iv. εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 
2020, 
 
v. είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί 
έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID -19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ 
 
και προκύπτει διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παρ. 1 του άρθρου 
30, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 (αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες), εφόσον σωρευτικά: 
 
(αα) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός 
τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 
 
(ββ) δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 του φορολογικού 
έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και, 
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(γγ) σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32, η εν λόγω δαπάνη 

δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 

του άρθρου 34 του ν. 4172/2013. 

 

Σύμφωνα με την περ. β' της νέας παραγράφου 70 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) χωρίς να 

επηρεάζεται η εφαρμογή του άρθρου 32 (δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), εάν το εισόδημα 

των φορολογουμένων της ανωτέρω περίπτωσης α' (i έως v) και για τα δυο προηγούμενα φορολογικά έτη, 

προσδιορίστηκε κατόπιν εφαρμογής του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, 

σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34 και για το φορολογικό έτος 2020 προκύπτει προστιθέμενη 

διαφορά τεκμηρίων, τότε ως δαπάνη του άρθρου 31 για το φορολογικό έτος 2020, λαμβάνεται υπόψη το 

μικρότερο ποσό αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 μεταξύ των φορολογικών ετών 

2018, 2019 και 2020, υπό τον όρο ότι δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του 

άρθρου 31 του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019. Η διαφορά που προκύπτει 

στην περίπτωση αυτή, θα φορολογηθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 34, λαμβανομένων 

υπόψη των κατηγοριών των επιμέρους εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2020. 

 

Τέλος, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό του 

χρόνου κατά τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι εγκεκριμένες δηλώσεις COVID - 19, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 

 

10. Άρθρο 37 «Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής-Τροποποίηση της 

παρ.6 του άρθρου 15 και προσθήκη παρ.71 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013» 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 37 ρυθμίζονται Ζητήματα που αφορούν στην υποχρέωση πραγματοποίησης 

δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ανερχόμενων σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του 

πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία -συντάξεις και επιχειρηματική 

δραστηριότητα, που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. 

 

Πιο συγκεκριμένα, με την παρ. 1 του άρθρου 37, προστίθεται νέα περίπτωση γ1' στην παρ. 6 του άρθρου 

15 του ν. 4172/2013, ώστε για εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 

1.1.2020 και μετά (παρ. 2 άρθρου 37), πέραν των αναφερόμενων στο δεύτερο εδάφιο της περ. β' της 

παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α' 167) ποσών, να μην περιλαμβάνονται στον 

υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική 

δραστηριότητα επί του οποίου υπολογίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 

εισοδήματα με έκτακτο χαρακτήρα, καθώς και έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και 

οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών εξάπλωσης της 

πανδημίας. Τα εισοδήματα έκτακτου χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην νέα περ. γ1'της παρ. 6 του 

άρθρου 15 είναι τα ακόλουθα: 

 

i. Τα εισοδήματα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15, δηλαδή οι εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής 

σύμβασης εργασίας ή άλλης σύμβασης (παρ. 3) και το καταβαλλόμενο ασφάλισμα στα πλαίσια ομαδικών 

ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων (παρ. 4). 

 

ii. Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης 

εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής (παρ. 5 του άρθρου 64 του ν. 4756/2020 [Α'235]). 

 

iii. Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης. 

 

iv. Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους. 

 

v. Έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν 

εισόδημα. 

 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   135 

Με την παρ. 3 του άρθρου 37 προστίθεται νέα παράγραφος 71 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167), με 

την οποία θεσπίζονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, ρυθμίσεις σχετικές με την πραγματοποίηση 

δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, κατά παρέκκλιση της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 15 του ίδιου 

νόμου. 

 

Ειδικότερα, με την περ. α' της νέας παραγράφου 71 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167), αφενός 

επαναλαμβάνεται η ρύθμιση των δύο πρώτων εδαφίων της περ. γ' της παρ. 6 του άρθρου 15 του ίδιου 

νόμου, ως προς το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και τον μη 

συνυπολογισμό στο πραγματικό εισόδημα του ποσού της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και του 

ποσού της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή 

εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και αφετέρου, θεσπίζονται ειδικές 

ρυθμίσεις για το φορολογικό έτος 2020, για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών με 

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής υπολείπεται του απαιτούμενου, ως εξής: 

 

i. Για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού 

έτους 2020 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι μεν χαμηλότερο του απαιτούμενου 30% του πραγματικού 

εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτό 

προσδιορίζεται με την περ. β' σε συνδυασμό με την περ. γ1' της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, 

αλλά είναι υψηλότερο του 20% αυτού, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 

του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, προσαυξάνεται κατά έντεκα τοις εκατό (11%) επί της διαφοράς μεταξύ 

απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών που πραγματοποιηθήκαν με ηλεκτρονικά μέσα 

πληρωμής. 

 

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και 

επιχειρηματική δραστηριότητα ίσο με 15.000€, απαιτείται να δηλώσει πραγματοποιηθείσες εντός του 

φορολογικού έτους 2020 δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ποσού τουλάχιστον 4.500€ 

(15.000*30%=4.500). Εάν αυτός δηλώσει δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που ανέρχονται στο 

25% (ανώτερο του 20%, αλλά υπολειπόμενου του απαιτούμενου 30%) του πραγματικού τους εισοδήματος 

(15.000*25%=3.750€), τότε η προσαύξηση του φόρου της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 θα είναι ίση 

με 82,5€ [(4.500-3.750)*11%=82,5]. 

 

ii. Για τις περιπτώσεις, όπου το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020, 

υπολείπεται του 20% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική 

δραστηριότητα, όπως αυτό προσδιορίζεται με την περ. β', σε συνδυασμό με την περ. γ1' της παρ. 6 του 

άρθρου 15 του ν. 4172/2013, τότε η προσαύξηση του φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή της 

κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, αποτελείται από το άθροισμα δύο επί μέρους ποσών 

(α+β) και υπολογίζεται α) ως το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του είκοσι τοις εκατό 

(20%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική 

δραστηριότητα και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη 

με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και, επιπροσθέτως, β) από το ποσό που προκύπτει από τη 

θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού 

εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, 

πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή έντεκα τοις εκατό (11%). 

 

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα ίσο με 19.000 ευρώ και δηλωθείσες δαπάνες με 

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020 ίσες με 1.850 ευρώ (οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 19.000*30% = 

5.700€), θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση του φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή της κλίμακας της 

παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 ίση με 638€ (429€+209€). Το πρώτο μέρος της προσαύξησης των 

429€ αντιστοιχεί στο 22% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος και 

του δηλωθέντος ποσού δαπανών {[(20%*19.000)-1850]*22% = 429€}. Το δεύτερο μέρος της προσαύξησης 

των 209€ αντιστοιχεί στο 11% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και 

του 20% του πραγματικού εισοδήματος {[(30%*19.000)-(20%*19.000)]*11%=209€}. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω , ορίζονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, περιπτώσεις φορολογουμένων 

που εξαιρούνται από την προσαύξηση του φόρου της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, 
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σε περίπτωση που δεν πραγματοποίησαν εντός του έτους 2020 το απαιτούμενο ποσό δαπανών με 

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. του 

άρθρου 15 δεν προσαυξάνεται για τις εξής κατηγορίες φορολογουμένων: 

 

i. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, σύμφωνα με τις 

κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων από την 

εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, θεωρήθηκε ως πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό 

διάστημα εντός του έτους 2020. 

 

ii. Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 

εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, 

σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρθρο 11 της από 20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και το άρθρο 68 του ν. 

4756/2020 (Α' 235),  

 

iii. Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια 

οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020 με βάση το άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία 

κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α' 104), 

 

iv. Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως 

χρονικού διαστήματος εντός του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 123 του ν. 

4714/2020 (Α' 148), όπως τα πρόσωπα αυτά θα αποσταλούν στη Φορολογική Διοίκηση από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

 

v. Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 

2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID - 19, κατόπιν σχετικής 

επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α' 1227) και την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπως 

ισχύουν μετά και την τροποποίησή τους με το άρθρο 54 του ν. 4758/2020 (Α' 242), 

 

vi. Για τους φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους στις 31 

Δεκεμβρίου 2019. 

 

Τέλος, με την περ. β'. της νέας παραγράφου 71 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, ορίζεται πως, ειδικά για 

το φορολογικό έτος 2020, οι διατάξεις της περ. α', εφαρμόζονται αναλόγως για τα εισοδήματα από ακίνητη 

περιουσία, που φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου. 

 

11. Άρθρο 39 «Παράταση υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης και των μέτρων σε βάρος 

των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για 

φορολογικές οφειλές-Τροποποίηση των παρ. 28 και 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019» 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 τροποποιήθηκαν η παρ. 28 και η παρ. 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 

ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους που δικαιούνται να υπαχθούν σε αυτές να 

υποβάλουν τη σχετική αίτηση αντιστοίχως, έως την 30η Ιουνίου 2021, καθώς η προβλεπόμενη προθεσμία 

έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

Τυχόν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και εκκρεμούν ενώπιον των Δ.Ο.Υ. ή 

εκκρεμεί κατά της τυχόν σιωπηρής ή ρητής απόρριψής τους ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Δ.Ε.Δ., 

θεωρούνται εμπρόθεσμα ασκηθείσες. 

 

http://www.solae.gr/
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Οι διατάξεις των παρ. 28 και 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 διαμορφώνονται μετά την τροποποίηση με 

το άρθρο 39 ως εξής: 

 

«28. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφαρμόζονται 

για μέτρα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, που κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, 

έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως οι 

παράγραφοι αυτές ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους, αίρονται ή περιορίζονται, ανά περίπτωση, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή 

τους με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος. 

 

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στην αρχή που προέβη στις σχετικές 

ενέργειες λήψης των μέτρων έως τις 30 Ιουνίου 2021. 

 

Ποσά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την 

παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 δεν επιστρέφονται. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για 

εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών κατά την έννοια του άρθρου 72 παρ. 50 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει. 

 

29. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 34 

του παρόντος, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζονται και για οφειλές, οι οποίες έχουν 

βεβαιωθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

για τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως και προσωπικά τα φυσικά πρόσωπα κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 

παρ. 1 και 2, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, του 

άρθρου 115 του ν. 2238/1994 (Α' 151), της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2648/1998 (Α' 238), της περ. β' του 

άρθρου 55 του ν. 2859/2000 (Α' 248), καθώς και κάθε άλλης διάταξης με την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα 

ευθύνη για οφειλές για τις οποίες εφαρμόζεται ο Κώδικας. Οι οφειλές αυτές παύουν να βαραίνουν τα 

αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα, εφόσον τα τελευταία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, που τίθενται 

με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 34 

του παρόντος για τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης και αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα μέτρα. 

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στην Υπηρεσία της Φορολογικής 

Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Η 

αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών κατά την έννοια της παρ. 50 του άρθρου 

72 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών ενώπιον των αρμόδιων 

δικαστηρίων μετά από άσκηση ανακοπής. 

 

Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει αιτιολογημένη πράξη, με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 

Κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης μπορεί να ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4174/2013. Ποσά που έχουν εισπραχθεί 

από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 δεν επιστρέφονται.» 

 

12. Άρθρο 44 «Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση 

του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 τροποποιήθηκε η παρ. 10 του άρθρου δευτέρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

(Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α' 83), έτσι ώστε, 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 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις 

που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α, να απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 

συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Απρίλιο 2021. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2105/2021 
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4797/2021 (Α'66) σχετικά με την 
αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας έτους 2021 και 
παροχή οδηγιών 
 

Αθήνα, 18/05/2021  
 
Με την παρούσα κοινοποιούνται οι ως άνω διατάξεις, για ενημέρωση και εφαρμογή, ως εξής: 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 47 «Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2021 με αναλογική καταβολή τελών 
κυκλοφορίας - Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν.2093/1992» του ν. 4797/2021 δίνεται, εξαιρετικά για το 
έτος 2021, η δυνατότητα καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας, από κατόχους ΙΧ οχημάτων, 
αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, τα οποία είτε έχουν τεθεί από αυτούς σε εκούσια ακινησία, είτε βρίσκονται 
για άλλους λόγους σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας. 
 
Α. Στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας: 
 
1. Οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή άπαξ εντός του έτους 2021, καταβάλλοντας τα 
δωδεκατημόρια των ετησίων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής. 
 
2. Επομένως, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων 
στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών, 
καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση 
ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα 
ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κ.ο.κ.. 
 
Η ανωτέρω επιλογή χρονικού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η 
δυνατότητα εκ νέου, εντός του 2021, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος με τον ίδιο τρόπο, 
δηλαδή με αναλογική καταβολή, δεδομένου ότι η δυνατότητα άρσης παρέχεται άπαξ εντός του έτους. 
 
3. Σε κάθε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέξει να θέσει το όχημά του σε ακινησία πριν 
την συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη 
κυκλοφορίας, λόγω άρσης της ακινησίας, δεν παρέχεται δυνατότητα εκ νέου χρήσης του μέτρου της 
μερικής άρσης.  
 
4. Επισημαίνεται ότι, μόνη περίπτωση, για την εκ νέου άρση της ακινησίας είναι εφόσον καταβληθούν τα 
ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει αναλογικά ήδη 
καταβληθεί. 
5. Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για 
αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. 
 
6. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος που έχει κάνει χρήση του ως άνω δικαιώματος 
υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ηλεκτρονική ακινησία έως την τελευταία ημέρα της 
περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας κι εφόσον αυτή 
είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, η εν λόγω προθεσμία μετατίθεται έως την επόμενη 
εργάσιμη, για τη Φορολογική Διοίκηση, ημέρα. 
 
7. Για τα οχήματα των οποίων τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας 
εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου, η άρση ακινησίας πραγματοποιείται στη Δ.Ο.Υ., ενώ η εκ νέου θέση 
σε ακινησία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος. 
 
8. Ειδικά στην περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου και μόνο εφόσον δεν έχει 
επέλθει μεταβίβαση του οχήματος στους κληρονόμους, η θέση ή η άρση της ακινησίας πραγματοποιείται 
αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ. 
 
9. Εάν η λήξη της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος συμπίπτει με το τέλος του έτους (2021) και έχουν 
καταβληθεί εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους (2022), δεν υφίσταται υποχρέωση για 
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την εκ νέου θέση του οχήματος σε ακινησία. Στην περίπτωση όμως που δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα 
τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους (2022) και ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος δεν θέσει το όχημα εμπρόθεσμα 
σε ακινησία, τότε για το 2021 επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο μη θέσης σε ακινησία. 
 
10. Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία, εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε διαφορετικό 
του αρχικού δηλωθέντος, σημείο, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης. 
 
11. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, η εκπρόθεσμη θέση σε ακινησία ή μη θέση 
σε ακινησία, επισύρει αυτοτελές πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο των αναλογούντων στο όχημα 
ετησίων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων 
δωδεκατημορίων αυτών. 
 
Διευκρινίζεται ότι, εφόσον καταβληθεί το πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης θέσης ή μη θέσης σε ακινησία για το 
έτος 2021, ο φορολογούμενος: 
 
- Δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 
 
- Δεν έχει υποχρέωση εκ νέου θέσης του οχήματος σε ακινησία. 
 
Β. Στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας: 
 
1. Στην περίπτωση αυτή, εξαιρετικά για το 2021, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους 
μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους 2021. 
 
2. Η καταβολή αυτή για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την αναγκαστική ακινησία. 
 
3. Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της 
αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης 
αυτής. 
 
4. Η εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας (πέραν των 15 ημερών), στην εν λόγω περίπτωση, 
επισύρει αυτοτελές πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών 
κυκλοφορίας. 
 
5. Η υποχρέωση καταβολής των αναλογικών τελών κυκλοφορίας, στην περίπτωση άρσης της αναγκαστικής 
ακινησίας, υφίσταται ανεξαρτήτως εάν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος στη συνέχεια επιλέξει να θέσει το όχημα σε 
ακινησία. 
 
Γ. Μεταβίβαση ή διαγραφή οχήματος λόγω εξαγωγής κατά το χρονικό διάστημα μερικής άρσης 
ακινησίας 
 
1. Εάν εντός της χρονικής περιόδου άρσης της ακινησίας οχήματος κατά τα ανωτέρω, το όχημα 
μεταβιβαστεί, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (222 Α'), 
σύμφωνα με τις οποίες, δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος εάν δεν 
καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η 
μεταβίβαση. Στην περίπτωση αυτή κατά τον υπολογισμό των οφειλόμενων τελών έτους 2021, θα πρέπει να 
αφαιρείται το ποσό των τελών κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί για τις ανάγκες της μερικής 
(προσωρινής) άρσης. 
 
2. Υπενθυμίζεται ότι για την μεταβίβαση απαιτείται να καταβληθούν και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων 
ετών, με την επιφύλαξη της παραγραφής σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε. 2082/2021, τα οποία τυχόν 
οφείλονται, για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, μετά των 
προβλεπομένων προστίμων. 
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3. Τα εκτεθέντα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν τόσο στην περίπτωση άρσης εκούσιας όσο και στην 
περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, με χρήση των ευνοϊκών διατάξεων και καταβολή αναλογικών 
τελών κυκλοφορίας έτους 2021. 
 
4. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ενώ έχει γίνει άρση της ακινησίας με την καταβολή 
αναλογικών τελών κυκλοφορίας και εντός του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν αυτά καταβληθεί, 
ζητείται η διαγραφή του οχήματος λόγω εξαγωγής του. Και στην περίπτωση αυτή δηλαδή απαιτείται ο 
έλεγχος καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, έτους 2021 και παρελθόντων ετών, με την επιφύλαξη 
της παραγραφής σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε. 2082/2021 . 
 
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μεταβίβαση οχήματος ή διαγραφή του λόγω εξαγωγής, ενόσω έγινε 
χρήση της ευνοϊκής διάταξης του αρ. 47 του ν. 4797/2021, χωρίς να έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας, τότε επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο, και εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021. 
 
Δ. Έναρξη ισχύος 
 
Η ισχύς των κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει από την 4η.5.2021. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2106/2021 
Έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και 
τους ΟΤΑ - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του  
ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) 
 

Αθήνα, 21/05/2021 
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4646/2019 προστέθηκε στο άρθρο 47 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) νέα 
παράγραφος 8, σύμφωνα με την οποία για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική 
δραστηριότητα των νομικών προσώπων της περίπτωσης γ' του άρθρου 45, εκπίπτουν ως δαπάνη κατά το 
άρθρο 22 οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
 
Οι υπόψη διατάξεις εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 66 του ν. 
4646/2019, για δωρεές που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά. 
 
2. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τις υπόψη διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα οι δωρεές σε 
χρήμα ή σε είδος που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 ΚΦΕ προς 
το Ελληνικό Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καίτοι δεν αφορούν στην επιχειρηματική 
δραστηριότητά τους (έσοδα από κεφάλαιο και υπεραξία από τη μεταβίβαση κεφαλαίου, έσοδα από τυχόν 
επιχειρηματική δραστηριότητα), να εκπίπτουν από τα έσοδά τους που αποτελούν αντικείμενο επιβολής 
φόρου (επιχειρηματική δραστηριότητα). 
 
3. Οι υπόψη διατάξεις αφορούν μόνο τις δωρεές σε χρήμα ή σε είδος των νομικών προσώπων της 
περίπτωσης γ' του άρθρου 45, προς τα ρητώς κατονομαζόμενα σ' αυτές πρόσωπα, δηλαδή προς το 
Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 
καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα (σχετ:ΠΟΛ.1044/2015 εγκύκλιος), 
και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι σε όλους γενικά τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και 
τα Ν.Π.Δ.Δ. 
 
4. Τα ποσά των δωρεών σε χρήμα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του 
Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αντίστοιχα, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα και δεν 
πρέπει να έχουν εκπέσει με άλλη διάταξη νόμου. 
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5. Όσον αφορά τις δωρεές σε είδος, ως αξία λαμβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά 

περίπτωση, όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και αποδεικνύεται με κατάλληλα 

δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η δωρεά σε είδος αφορά πάγιο περιουσιακό στοιχείο του δωρητή, ως 

δαπάνη για σκοπούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων νοείται η αναπόσβεστη αξία, όπως αυτή 

εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία του υπόψη νομικού προσώπου. 

 

6. Το ποσό της σχετικής δαπάνης αναγράφεται στον πίνακα 2Β του Εντύπου Ν στο πεδίο «δαπάνες που 

εκπίπτουν (άρθρο 22 και 23 ν.4172/2013)» προκειμένου να εκπέσει από τα έσοδα που αποτελούν 

αντικείμενο επιβολής φόρου. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2107/2021 

Έκπτωση δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - Παροχή οδηγιών σχετικά  

με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (Α' 167),  

όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) 
 

Αθήνα, 21/05/2021 

 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4646/2019, με τις οποίες αντικαταστάθηκε η περίπτωση 

α' του άρθρου 22 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ), επιτρέπεται κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από 

επιχειρηματική δραστηριότητα η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 23 του ΚΦΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις 

εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4646/2019 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της 

περ. γ' του άρθρου 22 του ΚΦΕ, με το οποίο ορίζεται ότι ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά το χρόνο 

πραγματοποίησής τους. Το εδάφιο αυτό δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου. 

 

2. Οι διατάξεις της περ. α' του άρθρου 22 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του ΚΦΕ, ήτοι 

για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014, καθόσον όπως 

αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση με τις νέες διατάξεις αποτυπώνεται ρητά ότι η προϋπόθεση 

πραγματοποίησης των δαπανών προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές 

συναλλαγές της, προκειμένου να εκπίπτουν αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά της, εκπληρώνεται και σε 

περίπτωση υλοποίησης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως έχει ήδη γίνει ερμηνευτικώς δεκτό 

και με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιό μας. Σε ό, τι αφορά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. γ' του 

άρθρου 22 του ΚΦΕ, αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, 

για δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

την 1.1.2020 και μετά. 

 

Επομένως, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και μετά, η έκπτωση των δαπανών 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συναρτάται άμεσα με την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά 

κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, συνυπολογιζομένων των δαπανών εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή, οι υπόψη δαπάνες δύνανται να εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς μόνο 

στην περίπτωση που η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη το φορολογικό έτος που αυτές 

πραγματοποιούνται. 

 

Για παράδειγμα, έστω νομικό πρόσωπο το οποίο το φορολογικό έτος 2020 εμφανίζει έσοδα χρήσεως 1.000 

€ και δαπάνες χρήσεως 900 €, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης πόσου 400 €. Στην περίπτωση αυτή το υπόψη νομικό πρόσωπο το οποίο εμφανίζει λογιστικά 
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κέρδη ύψους 100 € δικαιούται να εκπέσει το σύνολο των δαπανών που αφορούν τις δράσεις εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης, ύψους 400 €. 

 

Στο ως άνω παράδειγμα, εάν το νομικό πρόσωπο εμφανίζει δαπάνες χρήσεως 1.200 €, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πόσου 500, τότε θα προκύψει 

ζημία χρήσεως 200 ευρώ (1.000-1.200=200). Σε αυτήν την περίπτωση το νομικό πρόσωπο, δεδομένου ότι 

δεν εμφανίζει λογιστικά κέρδη δεν δικαιούται να εκπέσει τις δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης του έτους αυτού και συνεπώς θα προσθέσει στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες ποσό ίσο με 500 €. 

 

3. Το πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την από 25.10.2011 (COM(2011)681) Ανακοίνωσή της στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών. Στην εν λόγω Ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ορίσει την ΕΚΕ 

ως μια έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη (COM(2001) 366). Επίσης, δίδεται επικαιροποιημένος ορισμός της ΕΚΕ ως «η ευθύνη 

των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία». 

 

Επιπλέον, αρχές και κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να επιδιωχθούν οι σκοποί της ΕΚΕ έχουν δοθεί 

και από αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς όπως, μεταξύ άλλων, οι κατευθυντήριες γραμμές του 

ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, 

το Καθοδηγητικό Πρότυπο του ISO 26000 για την Κοινωνική Ευθύνη, η Τριμερής Δήλωση Αρχών της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική και οι 

κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Σημειώνεται ότι οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν πρέπει να συγχέονται με την έννοια της 

δωρεάς ή της χορηγίας, καθόσον, οι εν λόγω δράσεις αφορούν στην ενσωμάτωση στον τρόπο λειτουργίας 

της επιχείρησης διαδικασιών για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών πτυχών, 

καθώς και πτυχών που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και στα δικαιώματα του καταναλωτή, 

τόσο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα όσο και στη βασική επιχειρησιακή τους στρατηγική, σε 

συνεργασία πάντοτε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό τη δημιουργία κοινών αξιών για τους 

ιδιόκτητες/μετόχους και για τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς και τον 

εντοπισμό, την πρόληψη, και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών συνεπειών τους. 

 

Ειδικότερα, η υιοθέτηση των εν λόγω δράσεων περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού 

απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, τις τοπικές κοινότητες, τις 

μη κυβερνητικές οργανώσεις) τα οποία επηρεάζει ή από τα οποία επηρεάζεται, μέσα από την άσκηση της 

επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για το 

περιβάλλον (π.χ. την υιοθέτηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης απορριμμάτων, τη χρήση 

βιοπαραγόμενων συσκευασιών, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά την παραγωγική 

διαδικασία), την εφαρμογή καλύτερων εργασιακών πρακτικών (π.χ. την αναγνώριση της διαφορετικότητας 

και την παροχή ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα κ.λπ., τη μεταχείριση των 

εργαζομένων χωρίς διακρίσεις, καθώς και τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση των συνθηκών υγείας και 

ασφάλειας), τη φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες (π.χ. τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

κατά την παραγωγική διαδικασία, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της απασχόλησης 

ατόμων από μειονεκτούσες ομάδες, κ.α.) και γενικά, την αναγνώριση ότι η επιτυχία των επιχειρήσεων δεν 

εξαρτάται μόνο από την ποιότητα ή την τιμή των προϊόντων τους, αλλά και από το πώς συνολικά 

αλληλεπιδρούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, λειτουργώντας με υπευθυνότητα και διαφάνεια. Αντιθέτως, 

δε συνιστούν δράσεις για εταιρική κοινωνική ευθύνη η φιλανθρωπία, η απλή δωρεά ή η χορηγία, όπως για 

παράδειγμα, οι φιλανθρωπικές δράσεις, οι εμπορικές χορηγίες μέσα από τις οποίες οι επιχειρήσεις 

προβάλλουν το σήμα ή τα προϊόντα τους και δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη δημόσιων 

σχέσεων. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2108/2021 
Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α.  
που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
 

Αθήνα, 21/05/2021 
 
1. Με τις διατάξεις της παρ. 8. του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 (Α' 201) ορίζεται ότι το ποσό του Φ.Π.Α. 
που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 33 
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του 
ν. 4646/2019, εκπίπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) κατά το 
φορολογικό έτος του διακανονισμού. 
 
2. Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ παρέχεται η δυνατότητα 
στον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση να επιλέξει να υπαχθεί σε καθεστώς 
αναστολής του φόρου προκειμένου η παράδοσή τους να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα 
αναστέλλεται και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές. Περαιτέρω με την παρ. 1 του 
άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, προβλέπεται διακανονισμός του φόρου εισροών που εξέπεσε ο 
υποκείμενος κατασκευαστής πριν την απόφαση της αναστολής (σχετ. η Ε.2006/2020). 
 
3. Ο υπόψη φόρος ο οποίος διακανονίζεται κατά τον χρόνο της παράδοσης του εκάστοτε ακινήτου 
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το φορολογικό έτος του διακανονισμού. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2109/2021 
Προϋπόθεση για την αναγνώριση δαπάνης ενοικίου - Παροχή οδηγιών σχετικά  
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4172/2013 (Α' 167),  
όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) 
 

Αθήνα, 21/05/2021 
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4646/2019 προστέθηκε στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) νέα 
περίπτωση ιε', σύμφωνα με την οποία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι 
δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου 
πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. 
 
Πιο συγκεκριμένα, με τις υπόψη διατάξεις αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες των ενοικίων μόνο 
στην περίπτωση που αυτές εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών. 
 
2. Ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής», νοείται κάθε μέσο πληρωμής, κατά την έννοια των περ. ιδ' και ιε' του 
άρθρου 62 του ν.4446/2016, που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου, 
όπως π.χ. η μεταφορά χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών («e-banking»), καρτών, το 
«ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κ.λπ., ενώ η έννοια του «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών» ορίζεται με τις 
διατάξεις της περ.11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α' 84). Στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα 
ιδρύματα πληρωμών όπως ορίζονται στην περ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018. 
 
Πέραν των ανωτέρω ως κατάλληλα μέσα πληρωμής για την έκπτωση των δαπανών ενοικίων νοούνται 
ενδεικτικά και τα ακόλουθα: 
 
- Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, 
είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα), η χρήση ταχυδρομικής επιταγής -
ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων, 
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- η χρήση τραπεζικής επιταγής, 
 
- η έκδοση επιταγής σε διαταγή του εκμισθωτή 
 
- η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης 
 
3. Σε περίπτωση που μέρος της δαπάνης ενοικίου δεν εξοφληθεί με κάποιο από τα μέσα πληρωμής που 
παρατίθενται πιο πάνω, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση το σύνολο της δαπάνης. 
 
4. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι πέραν από τη σχέση μίσθωσης (μισθωτής-
εκμισθωτής) είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν 
λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων και σε περίπτωση που 
απομένει διαφορά μετά τον συμψηφισμό (υπολειπόμενο μίσθωμα για καταβολή), απαιτείται να εξοφληθεί με 
ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής ανεξάρτητα του ύψους αυτής προκειμένου το ποσό αυτό να εκπέσει από τα 
ακαθάριστα έσοδα. 
 
5. Περαιτέρω, στην περίπτωση εξόφλησης από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό, το οποίο κατ' 
εντολή του μισθωτή καταθέτει το σχετικό ποσό προς απόσβεση ισόποσης δικής του υποχρέωσης προς τον 
μισθωτή) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα 
ακαθάριστα έσοδα αυτού, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (π.χ. τραπεζικά 
παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του εκμισθωτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από 
τον τρίτο. Αντιστοίχως με την πιο πάνω περίπτωση, όταν απομένει διαφορά (υπολειπόμενο μίσθωμα για 
καταβολή) μετά τον συμψηφισμό της απαίτησης του μισθωτή (έναντι του τρίτου) με την οφειλή του προς τον 
εκμισθωτή, τότε για να αναγνωρισθεί το σύνολο της δαπάνης απαιτείται η εξόφλησή της με ηλεκτρονικό 
μέσο πληρωμής. 
 
6. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 66 του ν. 
4646/2019, για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. 
Τυχόν προκαταβολές ενοικίων που αφορούν το φορολογικό έτος 2020 οι οποίες είχαν καταβληθεί μέχρι τις 
12-12-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4646/2019), αναγνωρίζονται προς έκπτωση ανεξαρτήτως του 
τρόπου εξόφλησής τους. Αντίθετα προκαταβολές που καταβλήθηκαν μετά τις 12-122019 και αφορούν 
δαπάνες ενοικίων από 1-1-2020 καταλαμβάνονται από τη νέα διάταξη. Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία η 
οποία στο φορολογικό έτος 1.1.2019 - 31.12.2019 προκατέβαλε το ενοίκιο του Ιανουαρίου 2020 στις 5 
Δεκεμβρίου 2019, θα εκπέσει στο φορολογικό έτος 2020 την υπόψη δαπάνη, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
εξόφλησής της. 
 
7. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός ενός φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν 
εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά τους, στο φορολογικό έτος που θα 
λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι 
δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή διαμεσολάβηση 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική 
δήλωση του φορολογικού έτους που αφορά η δαπάνη, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως 
θετική λογιστική διαφορά. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2110/2021 
Διενέργεια αποσβέσεων και φορολογική αντιμετώπιση δαπανών και ασφαλιστικών 
εισφορών πληττόμενων από την πανδημία COVID-19 επιχειρήσεων 
 

Αθήνα, 21/05/2021 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) η φορολογική απόσβεση 
ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή 
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τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο κατ' αναλογία με τους συντελεστές της παραγράφου 4 του 
ίδιου άρθρου και νόμου. 
 
2. Με την ΠΟΛ.1073/2015 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 24 του ΚΦΕ, διευκρινίστηκε ότι όσον αφορά στα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 
χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της βασικής επαγγελματικής δραστηριότητας της 
επιχείρησης, ούτε και για τις τυχόν παρεπόμενες ασχολίες της, δηλαδή εκείνα τα οποία έχουν τεθεί εκτός 
εκμετάλλευσης (ή σε αδράνεια), γι' αυτά και για το χρονικό διάστημα που είναι εκτός εκμετάλλευσης δεν θα 
υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις, δεδομένου ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί απόσβεση αυτών 
λόγω μη ύπαρξης λειτουργικής φθοράς τους. Κατά τον χρόνο που θα αρχίσει πάλι η παραγωγική τους 
λειτουργία, συνεχίζουν να διενεργούνται οι φορολογικές αποσβέσεις έως την πλήρη απόσβεσή τους. 
 
Ειδικά στα πάγια τα οποία λόγω της παραγωγικής διαδικασίας λειτουργούν περιοδικά, δηλαδή για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα διακόπτεται η λειτουργία τους, ανάλογα με τα δημιουργούμενα αποθέματα και 
επανατίθενται σε λειτουργία όταν η αγορά απορροφήσει τα αποθέματα αυτά, οι φορολογικές αποσβέσεις 
υπολογίζονται κανονικά, επειδή τα μηχανήματα αυτά κατά το χρόνο διακοπής της λειτουργίας τους είναι 
συνδεδεμένα στο χώρο τους και πάντα σε ετοιμότητα να λειτουργήσουν. 
 
Τέλος, για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχικά, δηλαδή των 
επιχειρήσεων που λειτουργούν συγκεκριμένους μήνες κάθε φορολογικού έτους (π.χ. ξενοδοχειακές, 
τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, κ.λπ.), θα υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις για όλους τους 
μήνες του φορολογικού έτους, δεδομένου ότι η μη χρησιμοποίηση αυτών των παγίων για όλους τους μήνες 
του φορολογικού έτους οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας τους και δεν είναι επιλογή των επιχειρήσεων. 
 
3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από 
επιχειρηματική 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 επιχείρησης 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 ανώτερη 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 κατάλληλα δικαιολογητικά. 
 
4. Με βάση τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 23 ΚΦΕ ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν οι μη καταβληθείσες 
ασφαλιστικές εισφορές. 
 
5. Με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί 
εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε 
επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, ενώ 
ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, 
εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. 
 
6. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) ανεστάλη ή απαγορεύθηκε προσωρινά, για 
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, υποχρεωτικά η 
λειτουργία πολλών επιχειρήσεων (φυσικών πρόσωπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς 
και νομικών πρόσωπων και νομικών οντοτήτων) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με κρατική εντολή, οι 
οποίες ωστόσο παρέμεναν σε κατάσταση ετοιμότητας για να επαναλειτουργήσουν. Επίσης, κάποιες 
επιχειρήσεις επιβαρύνθηκαν με δαπάνες για γεγονότα που η πραγματοποίησή τους αναβλήθηκε ή 
ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας (π.χ. συνέδρια, εκθέσεις, αεροπορικά εισιτήρια κ.α.). 
 
Περαιτέρω, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19, παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τις εργοδότριες 
επιχειρήσεις. 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 146  ///www.solcrowe.gr 

7. Ενόψει των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, 
καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί ή 
απαγορευθεί με κανονιστικές πράξεις της διοίκησης στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της εμφάνισης 
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διενεργούν φορολογικές αποσβέσεις και για τους μήνες του 
φορολογικού έτους για τους οποίους δεν λειτούργησαν (κατά το διάστημα αναστολής των εργασιών τους με 
κρατική εντολή) λόγω της πανδημίας, δεδομένου ότι η μη χρησιμοποίηση των παγίων για όλους τους μήνες 
του φορολογικού έτους οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας 
COVID-19, ενώ τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το χρόνο αναστολής της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, ήταν σε ετοιμότητα να επαναλειτουργήσουν. Τα ίδια ισχύουν και για τις επιχειρήσεις οι 
οποίες μετά το διάστημα της αναστολής της λειτουργίας τους δεν επαναλειτούργησαν εκτιμώντας τις 
δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 (περιορισμένη οικονομική 
δραστηριότητα, χαμηλά προσδοκώμενα έσοδα, υψηλές λειτουργικές δαπάνες). 
 
8. Οι δαπάνες οι οποίες έχουν προτιμολογηθεί σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, καθώς και σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες και αφορούν γεγονότα τα οποία 
εξαιτίας των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία ματαιώθηκαν (πχ. αεροπορικά εισιτήρια, ενοικίαση 
χώρων συνεδρίων/ εκθέσεων κ.λπ.), εκπίπτουν στο φορολογικό έτος που αφορούν, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη το 
γεγονός ότι δεν παρασχέθηκε εν τέλει η σχετική υπηρεσία, λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η 
πανδημία και των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της. 
 
Αντίθετα, στην περίπτωση που τα συγκεκριμένα γεγονότα αναβλήθηκαν, οι εν λόγω δαπάνες 
παρακολουθούνται διακεκριμένα προκειμένου να εκπέσουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 
23 του ΚΦΕ από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης στο φορολογικό έτος στο οποίο θα παρασχεθούν οι 
σχετικές υπηρεσίες. 
 
9. Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν με κάθε πρόσφορο μέσο ότι η 
αναστολή της λειτουργίας τους ή η ματαίωση γεγονότων όπως συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ. τα οποία είχαν 
προτιμολογηθεί, οφείλεται στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην αγορά λόγω της πανδημίας. 
 
10. Τέλος, επειδή για το έτος 2020 η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον 
εργοδότη παρατάθηκε στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 
πανδημίας, οι ασφαλιστικές αυτές εισφορές, εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα και μέχρι την προθεσμία 
που ορίζεται για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 
4308/2014 (Α' 251) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στο φορολογικό έτος που 
αφορούν. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2112/2021 
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης 
φορολογικού έτους 2020 
 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2021 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και η Κατάσταση 
της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2020 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και 
νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Α' 167, εφεξής ΚΦΕ), καθώς και τις ατομικές 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον 
τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα). Οι σχετικοί πίνακες συμπληρώνονται από όλες τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την 
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δραστηριότητά τους με εξαίρεση τον Πίνακα ΣΤ', ο οποίος συμπληρώνεται μόνο από τις ατομικές 
επιχειρήσεις. 
 
Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται τα δεδομένα των βιβλίων των επιχειρήσεων όπως αυτά προκύπτουν με 
βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Α' 251). 
 
Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και τα νομικά 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες που με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν στο Μητρώο δηλώνονται ως μη 
υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την εικόνα τους, με βάση τα οριζόμενα στον 
ν.4308/2014, αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, προκειμένου να εφαρμόζονται ορθά οι 
διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α' 152) περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος. Στις περιπτώσεις 
που το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από λογιστή - φοροτεχνικό (σχετ. άρθρο 38 του 
ν.2873/2000-Α'285 και ΠΟΛ.1008/2011-Β' 136 απόφαση Υπουργού Οικονομικών όπως ισχύουν), ήτοι: 
α) για όλα τα νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων και ατομικές 
επιχειρήσεις με διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, 
β) για ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά λογιστικά αρχεία με ακαθάριστα έσοδα πάνω από πενήντα 
χιλιάδες (50.000) ευρώ για εμπορική δραστηριότητα ή για παροχή υπηρεσιών ή μικτή, 
γ) για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 
όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και 
τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία, καθώς και 
δ) σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ότι συμπληρώνεται από λογιστή- φοροτεχνικό, 
το έντυπο αυτό υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς του λογιστή - φοροτεχνικού και όχι με τους 
κωδικούς του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου). 
 
Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή των λοιπών εντύπων φορολογίας εισοδήματος δεν απαιτείται να γίνει με 
τους κωδικούς του λογιστή - φοροτεχνικού. 
 
Έντυπο Ε3 
 
Με την Α.1112/2021 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β'2110) για τον τύπο και περιεχόμενο του 
εντύπου Ε3 κοινοποιήθηκε η μορφή και η ανάπτυξη του ως άνω εντύπου με τους δυναμικούς πίνακές του, 
προσαρμοσμένο στην ορολογία και τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014). Το 
έντυπο αυτό αποτελεί συνοδευτικό των εντύπων «Ε1» και «Ν» για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες αντίστοιχα, που εμπίπτουν στην υποχρέωση συμπλήρωσής του. 
 
Στον κωδικό 008 «Πλήθος υποκαταστημάτων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν.3986/2011» επιλέγονται από τον φορολογούμενο μέσα από αναδυόμενο παράθυρο, οι εγκαταστάσεις 
που δεν νοούνται ως υποκαταστήματα για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ.1 του 
άρθρου 12 του ν.4484/2017 (Α' 110) και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1156/2017 εγκύκλιο και 
όχι μόνο οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στην περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 (Α' 151). 
 
Στον κωδικό 009 γίνεται διάκριση των ασκούντων αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε κανονικό 
καθεστώς Φ. Π. Α., σε ειδικό καθεστώς και σε αφανείς αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ. (μη υπαγόμενοι ούτε στο 
κανονικό ούτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.). Ο κωδικός 011 «Αγρότες-Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.4673/2020συμπληρώνεται από ασκούντες αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα οι οποίοι είναι μέλη σε αγροτικούς συνεταιρισμούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
ν.4673/2020. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων αυτών και η σχετική πιστοποίηση γίνεται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 
Τονίζεται ότι ο κωδικός 009 καθώς και ο κωδικός 011 συμπληρώνεται για τις ανάγκες 
επιβολής/απαλλαγής του τέλους επιτηδεύματος στην ασκούμενη αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Η 
υποχρέωση υποβολής Ε3 από τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ανεξάρτητη 
από το καθεστώς Φ.Π.Α. του φορολογούμενου ή τη συμμετοχή του ως μέλους σε συνεταιρισμό. Το 
εισόδημα όσων ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μεταφέρεται από τον κωδ.352 του πίνακα 
ΣΤ' στους ανάλογους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 
(ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιος). 
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Στον κωδικό 010 γίνεται διάκριση των επιχειρήσεων - οντοτήτων ανάλογα με το μέγεθός τους, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (άρθρο 2 του ν.4308/2014) και 
συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους φορολογούμενους με βάση και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την 
ΠΟΛ.1003/31-12-2014 εγκύκλιο. Ο κωδικός 011 συμπληρώνεται επίσης και από τους σχολικούς 
συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α' 167), για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση 
καταβολής τέλους επιτηδεύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (Α' 139, σχετ. 
ΠΟΛ.1235/2018 εγκύκλιος). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α'. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 
 
Περιλαμβάνει τα στοιχεία του φορολογούμενου - επιχείρησης (ΑΦΜ, επώνυμο, επωνυμία, ΚΑΔ, κ.λπ.). 
 
Ειδικότερα, στον κωδικό 023 διενεργείται επιμερισμός των «Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών» ανά 
Κ.Α.Δ. βάσει του εσωτερικού υποπίνακα, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis. 
Για το φορολογικό έτος 2020 η ανάλυση του κωδικού 023 θα διενεργείται βάσει των Κ.Α.Δ όπως έχουν 
δηλωθεί στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis(μέχρι 4ο βαθμό). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β'. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει αποκλειστικά τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης. Δεν συνδέεται με 
τους άλλους πίνακες του εντύπου, ούτε και με τον προσδιορισμό του αποτελέσματος της επιχείρησης 
(κέρδος- ζημία) και συμπληρώνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τα δεδομένα και τα στοιχεία κάθε 
επιχείρησης. Για παράδειγμα, επιχείρηση που δεν ασκεί δραστηριότητα διαδικτυακά δεν συμπληρώνει τον 
κωδικό 045 «Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών». Επίσης, δεν συμπληρώνει τον 
κωδ.039 «Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης» όταν δεν διαθέτει. 
 
Στον υποπίνακα «Απασχολούμενο Προσωπικό» με βάση τις οδηγίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο 
κωδικός 025 «Αριθμός απασχολουμένων ατόμων» περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό ατόμων που 
εργάζονται στην επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων ιδιοκτητών, των συνεταίρων που 
εργάζονται κανονικά σε αυτήν και των μελών της οικογένειας που εργάζονται αμισθί), καθώς και των 
ατόμων που εργάζονται εκτός επιχείρησης, αλλά ανήκουν σε αυτήν και αμείβονται από αυτήν (π.χ. 
αντιπρόσωποι πωλήσεων, προσωπικό παράδοσης εμπορευμάτων, συνεργεία επισκευής και συντήρησης). 
Περιλαμβάνει, επίσης, τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης καθώς και τους εποχιακά εργαζόμενους, 
τους μαθητευόμενους και τους εργαζόμενους κατ' οίκον οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
μισθοδοσίας. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τον συνολικό αριθμό εργαζομένων που 
απασχολήθηκαν στην επιχείρηση το φορολογικό έτος 2020, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος που αυτοί 
απασχολήθηκαν. Ο κωδικός 026 «Αριθμός μισθωτών» αφορά τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται για 
έναν εργοδότη με σύμβαση απασχόλησης και λαμβάνουν αμοιβή με μορφή ημερομισθίων, μισθών, 
επιδομάτων, δωρεάν παροχών, πληρωμής με το κομμάτι ή αμοιβής σε είδος και αποτελεί υποσύνολο 
(μέρος) του κωδικού 025. Ως μισθωτοί θεωρούνται οι αμειβόμενοι εργαζόμενοι ιδιοκτήτες, οι φοιτητές και 
σπουδαστές και κατ' οίκον εργαζόμενοι. Ο αριθμός των μισθωτών περιλαμβάνει εργαζόμενους με μερική 
απασχόληση και εποχιακά απασχολούμενους. Στον κωδικό 027 καταχωρείται ο αριθμός του εποχιακά 
απασχολούμενου προσωπικού, ο οποίος αποτελεί υποσύνολο (μέρος) του κωδικού 026. Για την καλύτερη 
κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα: Ιατρός απασχολεί μία γραμματέα, καθώς 
και μία καθαρίστρια για δύο ημέρες την εβδομάδα. Στον κωδικό 025 καταχωρεί τον αριθμό των 
απασχολούμενων ατόμων που είναι 3. Στον κωδικό 026 καταχωρεί τον αριθμό των μισθωτών που είναι 2, 
ενώ ο κωδικός 027 δε συμπληρώνεται γιατί δεν έχει εποχιακά απασχολούμενο προσωπικό. Η καταχώρηση 
ποσών στον υποπίνακα «Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων άρθρου 2 ν.4308/2014» γίνεται με βάση τις 
οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1003/31-12-2014 εγκύκλιο. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών και για 
τα τρία έτη θα είναι προσυμπληρωμένος. 
 
Προκειμένου για την εφαρμογή του άρθρου 66 του ΚΦΕ, στον κωδικό 051 του υποπίνακα «Αλλοδαπές 
Εταιρείες, προκειμένου για την εφαρμογή του άρ.66 του ν.4172/2013», καταχωρούνται: η επωνυμία, ο 
ΑΦΜ, η χώρα εγκατάστασης της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας, καθώς και το ποσοστό βάσει 
κριτηρίου της περ. α' παρ. 1 άρθρου 66 του ΚΦΕ στην Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία, όταν η συμμετοχή 
της φορολογούμενης εταιρείας υπερβαίνει το 50%, τόσο στην περίπτωση άμεσης όσο και στην περίπτωση 
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έμμεσης συμμετοχής. Στην περίπτωση έμμεσης συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη οι ενδιάμεσες 
συνδεδεμένες εταιρείες του πίνακα 037 του εντύπου αυτού. 
 
Επισημαίνεται ότι προκειμένου για τον καθορισμό του ποσοστού αυτού πρώτα πρέπει να εξετάζονται οι 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 66 του ΚΦΕ και στη συνέχεια τα 
ποσοστά αυτών να αθροίζονται προκειμένου για τον καθορισμό της ΕΑΕ στην περίπτωση που το άθροισμα 
ξεπερνάει το 50%.  
 
Ο κωδικός 037 είναι προσυμπληρωμένος, με βάση τα στοιχεία από την εφαρμογή υποβολής του 
συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών και θα δίνεται η δυνατότητα τυχόν μεταβολής, προσθήκης ή 
διαγραφής, προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ΚΦΕ. 
 
Στον κωδικό 038 καταχωρούνται τα στοιχεία (Α.Φ.Μ, επωνυμία, αριθμός μετοχών, ποσοστό συμμετοχής 
και είδος μετοχών) των μετόχων ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χ.Α. όπως αυτά προκύπτουν 
από την τελευταία γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) της εταιρείας. 
 
Στον κωδικό 039 του υποπίνακα «Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης» καταχωρούνται όλες οι ιστοσελίδες 
που είναι ενεργές κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Στους κωδικούς 040 και 041 στους υποπίνακες 
«Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης» και «Ενεργά Τερματικά POS» προσυμπληρώνονται 
οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί της παρ. ιη' του άρθρου 62 του ν.4446/2016 (Α' 240) ημεδαπής και 
όλα τα τερματικά POS και ePOS, για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών ημεδαπής, που διέθετε η επιχείρηση για το φορολογικό έτος 2020, με βάση τα στοιχεία της 
Ένωσης Τραπεζών και των λοιπών παρόχων πληρωμών και θα δίνεται η δυνατότητα τυχόν προσθήκης ή 
διόρθωσης. Επιπλέον, καταχωρούνται υποχρεωτικά και οι επαγγελματικοί λογαριασμοί αλλοδαπής, καθώς 
και τα POS και ePOS για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
αλλοδαπής. 
 
Στον κωδικό 042 και στον υποπίνακα «Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Αλληλογραφίας Επιχείρησης» 
καταχωρείται τουλάχιστον μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας που είναι ενεργές κατά τον 
χρόνο υποβολής της δήλωσης και οι οποίες αφορούν την επικοινωνία της επιχείρησης με την Α.Α.Δ.Ε. 
Επισημαίνεται ότι τόσο στις ατομικές επιχειρήσεις, όσο και στα νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες, η 
ηλεκτρονική διεύθυνση αναφέρεται αποκλειστικά διακριτά και απευθείας στην επιχείρηση και όχι σε τρίτα 
πρόσωπα (π.χ. λογιστές, δικηγόροι κ.α.) ή στα πρόσωπα που νομίμως την εκπροσωπούν (π.χ. νόμιμοι 
εκπρόσωποι, διαχειριστές κ.α.). 
 
Στον κωδικό 045 και στον υποπίνακα «Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών» 
καταχωρούνται οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις το φορολογικό έτος που 
αφορά η δήλωση, προκειμένου να διενεργήσουν πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τους 
παρέχονται διαφημιστικές ή λοιπές υπηρεσίες βάσει σύμβασης, καθώς επίσης και αυτές που τυχόν 
χρησιμοποιήθηκαν δωρεάν, αποκλειστικά όμως για την εξυπηρέτηση άσκησης της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας. 
 
Οι κωδικοί 049 και 050 «Ο δηλών είναι:» και «Το έντυπο συμπληρώθηκε από:», αντίστοιχα, του 
υποπίνακα «Ιδιότητες Προσώπων Εντύπου», συμπληρώνονται κατά περίπτωση. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ 
 
Όσον αφορά τα καταβληθέντα ενοίκια, στον υποπίνακα αυτό αναγράφεται πέραν των μισθωμάτων που 
καταβάλλονται για μισθωμένες εγκαταστάσεις η τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης καθώς και ο Αριθμός 
Παροχής Ρεύματος των εγκαταστάσεων. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΦΕ όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 112 (Μέρος Β, παράγραφος 3) του ν.4387/2016 (Α' 85),ειδικά, 
για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από 
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επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που 
υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές 
αποζημιώσεις (κωδ.070) στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 
2020θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους. 
 
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ, ενώ οι πράσινες και 
οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες 
(12.000) ευρώ. Ωστόσο, κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης αναγράφεται υποχρεωτικά στην 
πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Γ2, κωδικοί 071, 072, 073, 
074, 075, 076, 077, 078, 079 και 080). Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071) καθώς και το άθροισμα 
των πράσινων (κωδ.072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, 
μεταφέρεται στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδ.322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθούν στη 
διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από 
την ηλεκτρονική πληροφόρηση που λαμβάνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της αποστολής αρχείων. 
Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις. 
 
Όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), οι λοιπές περιπτώσεις 
των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 075, 077 και 080) και η κατηγορία της πρόωρης 
συνταξιοδότησης (κωδικός 078), δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική 
επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετικό το 175019/01.12.2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ). 
 
Περαιτέρω, οι λοιπές περιπτώσεις εισοδηματικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, (κωδικοί 075, 077 και 080), η 
πρόωρη συνταξιοδότηση (κωδικός 078), καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δε 
λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), 
δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια.Τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του πίνακα 6 του 
Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. 
 
Αντιθέτως, οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 070) και τα ποσά των επενδυτικών 
ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079) συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους και 
δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο (σχετ. η ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιος). 
 
Ειδικά οι αγροτικές ενισχύσεις (κωδικός 081) που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο 
δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα είναι 
αφορολόγητες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 
(άρθρο 146 του ν.4764/2020-Α'256). Τα ποσά των ενισχύσεων αυτών αναγράφονται στην νέα περίπτωση 
των κωδικών 657- 658 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος («Έκτακτες 
αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες αγροτική 
δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19»)και 
δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια. 
 
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιο, οι αγροτικές επιδοτήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά στο έτος 
που αφορούν. Συνεπώς, οι επιδοτήσεις που αφορούν στα έτη 2019 και προηγούμενα θα αντιμετωπιστούν 
φορολογικά με το εκάστοτε ισχύον φορολογικό πλαίσιο. 
 
Επισημαίνεται ότι θα αναρτηθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις -ενισχύσεις που εισπράχθηκαν κατά το έτος 
2020 και αφορούν είτε το ίδιο, είτε προγενέστερα φορολογικά έτη με βάση στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμπλήρωση του εντύπου.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία) 
 
Στον πίνακα Δ' προσδιορίζονται τα αποτελέσματα (κέρδη- ζημίες) των επιχειρήσεων (με απλογραφικά- 
διπλογραφικά) καθώς και των υπόχρεων που απαλλάσσονται από τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και 
στοιχείων). Επίσης, στον πίνακα αυτόν προσδιορίζεται το φορολογικό αποτέλεσμα(κέρδος- ζημία) των 
δηλούντων την περίπτωση 3 του κωδικού 009 «Αφανείς αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ.» με βάση τα αναφερόμενα 
στην ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιο. 

http://www.solae.gr/
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Περαιτέρω, ο πίνακας Δ' χρησιμοποιείται και για τον υπολογισμό του εισοδήματος των ασκούντων 
επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 12 του ΚΦΕ και φορολογούνται ως μισθωτοί (εργαζόμενοι με μπλοκάκι). 
 
Ο κλάδος της εμπορίας - μεταποίησης, αναλύεται σε «εμπορικής δραστηριότητας» και «παραγωγικής 
δραστηριότητας». Ο κλάδος της «αγροτικής-βιολογικής δραστηριότητας» απαιτεί χωριστή στήλη, καθόσον 
οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δική τους φορολογική μεταχείριση σε συνάρτηση με τα λοιπά εισοδήματα 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στον κλάδο της «παροχής υπηρεσιών» περιλαμβάνεται κάθε εμπορική 
επιχείρηση με αντίστοιχο κλάδο, καθώς και τα πρώην κατονομαζόμενα ελευθέρια επαγγέλματα (σχετ. 
ΠΟΛ.1047/2015). 
 
Επισημαίνεται ότι πριν από την καταχώρηση ποσών στον πίνακα Δ', απαιτείται να έχουν πρώτα 
συμπληρωθεί οι κωδικοί του πίνακα Ζ'. Η καταχώρηση ποσών στον πίνακα Ζ' πραγματοποιείται από όλους 
τους υπόχρεους, ανεξάρτητα της κατηγορίας των βιβλίων (απλογραφικά, διπλογραφικά) και του σχεδίου 
των λογαριασμών που τηρούν, καθόσον τα ποσά που καταχωρούνται στον πίνακα Ζ' μεταφέρονται για τον 
προσδιορισμό των αποτελεσμάτων στον πίνακα Δ'. 
 
Ειδικότερα, οι κωδικοί 100, 200, 300 και 400 «Πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών» ανά κλάδο 
δραστηριότητας, συμπληρώνονται με ποσά που μεταφέρονται από τους αντίστοιχους κωδικούς 161, 261, 
361 και 461 του υποπίνακα Ζ1. Τα υπόλοιπα ποσά των εσόδων του υποπίνακα Ζ1 εξαιρούμενων των 
κωδικών 163, 263, 363 και 463 «πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» και των κωδικών 169, 269, 369 και 
469 «φόρος εισοδήματος έσοδα», μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς 122, 222, 322 και 422 του 
πίνακα Δ8 «Λοιπά έσοδα εξαιρουμένων των πιστωτικών τόκων». Οι κωδικοί 163, 263, 363, 463 
«πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» του Ζ1 μεταφέρονται στους κωδικούς 127, 227, 327 και 427 
«πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» του Δ13. 
 
Οι αγορές καταχωρούνται στον πίνακα Δ' με την ανάλυση των αντίστοιχων εσωτερικών υποπινάκων 
(κωδικοί 102, 202, 302 και 313), ενώ τα έξοδα καταχωρούνται καταρχήν στον πίνακα Ζ' όπως επίσης και 
στον πίνακα Δ', με βάση την ανάλυση της επιχείρησης ανά δραστηριότητα (εμπορική- παραγωγική κ.ο.κ). 
 
Οι κωδικοί 186, 286, 386 και 486 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» του υποπίνακα Ζ2 
συμπληρώνονται και μεταφέρονται στον πίνακα Δ' στους αντίστοιχους κωδικούς 128, 228, 328 και 428 του 
Δ14. 
 
Όσον αφορά τον μερισμό των κοινών δαπανών (λοιπά έξοδα παραγωγής, λοιπά έξοδα εμπορικής 
δραστηριότητας), αυτές καταχωρούνται με βάση τα δεδομένα των βιβλίων των επιχειρήσεων. Για τις 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τυχόν δαπάνες που αφορούν ανάλωση προϊόντων και γενικά επηρεάζουν το 
κόστος αυτής της δραστηριότητας καταχωρούνται αρχικά στους αντίστοιχους κωδικούς του υποπίνακα Ζ2 
και στη συνέχεια μεταφέρονται στον κωδικό 401, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες μεταφέρονται στον κωδικό 
423. 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στους κωδικούς 106, 205, 210, 305, 310 και 318 «Ιδιοπαραγωγή 
παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων» για τους κλάδους της «Εμπορικής 
δραστηριότητας», «Παραγωγικής δραστηριότητας» και «Αγροτικής-Βιολογικής δραστηριότητας» αντίστοιχα 
αφαιρούνται από τον υπολογισμό του κόστους για τον προσδιορισμό του μικτού κέρδους της επιχείρησης. 
Περαιτέρω, ως προς τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων, οι επιχειρήσεις ως απογραφή έναρξης, 
λαμβάνουν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής, εφόσον διενήργησαν προαιρετικά ή υποχρεωτικά 
απογραφή και σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι μη διενέργειας απογραφής, μηδενικό αρχικό απόθεμα. Ως 
απογραφή τέλους, λαμβάνουν την πραγματική απογραφή σε περίπτωση προαιρετικής ή υποχρεωτικής 
απογραφής και μηδενικό τελικό απόθεμα όταν δεν έχουν προβεί σε απογραφή. Δηλαδή, αν για το 
φορολογικό έτος 2020, η επιχείρηση δεν είναι υπόχρεη σε σύνταξη απογραφής και δεν έχει προβεί σε 
προαιρετική απογραφή βάσει των διατάξεων του ν.4308/2014, το κόστος πωληθέντων προσδιορίζεται μόνο 
από τις αγορές, με μηδενικό απόθεμα τέλους και μηδενικό απόθεμα αρχής, εφόσον δεν υπήρχε απογραφή 
το προηγούμενο έτος. Στους κωδικούς 125, 225, 325 και 425 «Αποσβέσεις» του Δ11 καταχωρούνται οι 
αποσβέσεις που δεν έχουν ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων, προκειμένου να υπολογιστούν τα 
«Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων EBIT». 
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Επισημαίνεται ότι στον πίνακα Δ (Δ10-Κωδ: 124, 224, 324, 424 και 524), ο υπολογισμός του δείκτη 
EBITDA προκύπτει από το άθροισμα του EBIT (Δ12-Κωδ:126, 226, 326, 426 και 526) και των αντίστοιχων 
κωδικών των αποσβέσεων (Δ11-Κωδ:125, 225, 325, 425 και 525) πλέον όσων από αυτές έχουν 
ενσωματωθεί στο λειτουργικό κόστος, ποσό δηλαδή αποσβέσεων που προκύπτει με βάση τους κωδικούς 
187, 287, 387, 487 και 587 που έχουν δηλωθεί στο πίνακα Ζ2 και γίνεται αυτόματα από την ηλεκτρονική 
εφαρμογή. Στους κωδικούς 130, 230,330 και 430 υπολογίζεται το ποσοστό μικτού κέρδους επί 
πωλήσεων, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό μετά τη διαίρεση των κωδικών 121,221,321 και 421 του 
πίνακα Δ7 με τους αντίστοιχους κωδικούς 100, 200, 300 και 400 του πίνακα Δ1. 
 
Στους κωδικούς 131, 231,331 και 431 υπολογίζεται το ποσοστό μικτού κέρδους επί κόστους, το οποίο 
υπολογίζεται ως ποσοστό μετά τη διαίρεση των κωδικών 121, 221, 321 και 421 του πίνακα Δ7 με τους 
αντίστοιχους κωδικούς 120, 220, 320 και 420 του πίνακα Δ6. 
 
Στους κωδικούς 132, 232, 332 και 432 υπολογίζεται το ποσοστό καθαρού κέρδους επί πωλήσεων, το 
οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό μετά τη διαίρεση των κωδικών 129, 229, 329 και 429 του πίνακα Δ15 με 
τους αντίστοιχους κωδικούς 100, 200, 300 και 400 του πίνακα Δ1. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'. ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
 
Στον πίνακα Ε' καταχωρούνται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας, για τις επιχειρήσεις που 
τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
(Ε.Λ.Π.) και φορολογικής αξίας, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του ΚΦΕ. 
 
Ειδικότερα, στη στήλη «Λογιστική Βάση» καταχωρείται η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων 
λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας (π.χ. ενσώματα πάγια, προβλέψεις κ.ο.κ), όπως προκύπτει 
από τα τηρούμενα βιβλία (Δ.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π) της επιχείρησης στην οποία υφίστανται διαφορές από την 
αντίστοιχη αξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ΚΦΕ και η οποία καταχωρείται στην στήλη 
«Φορολογική Βάση».  
 
Στην συνέχεια, στη στήλη «Διαφορές» και ειδικότερα στους κωδικούς 722, 730, υπολογίζονται από το 
σύστημα οι διαφορές (θετικές-αρνητικές) για τους λογαριασμούς εσόδων με βάση τα δεδομένα που 
αναγράφονται στους εσωτερικούς υποπίνακες των κωδικών 706 και 714, ενώ στους κωδικούς 723, 731, 
υπολογίζονται οι αντίστοιχες διαφορές για τους λογαριασμούς εξόδων με βάση τα δεδομένα που 
αναγράφονται στους εσωτερικούς υποπίνακες των κωδικών 707 και 715, προκειμένου στη συνέχεια να 
μεταφερθεί το σύνολο των διαφορών (θετικών- αρνητικών) από τους κωδικούς 732 και 733 στους 
αντίστοιχους κωδικούς 118 και 119 του εντύπου Ν.  
 
Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις τα ποσά των κωδικών 732 και 733 καταχωρούνται στους 
κωδικούς 141, 241, 341 και 441 καθώς και 142, 242, 342 και 442 του πίνακα ΣΤ' του εντύπουΕ3 κατά 
περίπτωση. 
 
Τα ποσά από ετεροχρονισμό εξόδων και εσόδων που αντιμετωπίζονται ως προσωρινές διαφορές δεν 
καταχωρούνται και στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης ή στον κωδικό 462 του εντύπου Ν, 
αντίστοιχα. 
 
Τέλος, στους αντίστοιχους κωδικούς 716, 724, 717, 725, 718, 726, 719,727, 720, 728, 721 και 729 δεν 
υπολογίζονται διαφορές με βάση τα δεδομένα της λογιστικής-φορολογικής βάσης καθόσον οι διαφορές 
αυτές αφορούν λογαριασμούς ενεργητικού-παθητικού, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
προσδιορισμό των φορολογικών αποτελεσμάτων του τρέχοντος φορολογικού έτους στο έντυπο Ν και στον 
πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3 για τις ατομικές επιχειρήσεις. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία) 
 
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν 
τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία προκειμένου να μεταφερθούν τα φορολογητέα καθαρά 
αποτελέσματα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1). 
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Στους κωδικούς 140, 240, 340, 440 «Αποτελέσματα προ φόρου» για τους κλάδους Εμπορική 
δραστηριότητα/Παραγωγική δραστηριότητα/Αγροτική-Βιολογική δραστηριότητα/Παροχή Υπηρεσιών 
αντίστοιχα, μεταφέρονται τα ποσά των κωδικών 129, 229, 329 και 429 «Αποτελέσματα προ φόρων» (Δ15) 
του πίνακα Δ', για την ανάλογη φορολογική προσαρμογή (αναμόρφωση), αν βέβαια υφίσταται τέτοιο θέμα 
με βάση τα βιβλία της επιχείρησης και τη φορολογική νομοθεσία. 
 
Αυτό καθίσταται απαραίτητο, καθόσον επί του εντύπου Ε1 δεν μπορεί να γίνει καμία φορολογική 
αναμόρφωση, αλλά μεταφέρεται μόνο το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα που θα υπαχθεί σε φορολογία. 
 
Στη συνέχεια, μετά την τυχόν προσαρμογή (αναμόρφωση) που προκύπτει από τον πίνακα Ε', από τη 
κατάσταση της φορολογικής αναμόρφωσης (κωδ.2100) και από τους λοιπούς κωδικούς του πίνακα ΣΤ', το 
άθροισμα των κωδικών 152, 252 και 452 «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα» μεταφέρεται στους κωδικούς 401-402 και 413-414 (κέρδη- ζημίες) από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του πίνακα 4Γ2, του Ε1. Το ποσό του κωδικού 352 «Φορολογητέα 
καθαρά αποτελέσματα από αγροτική-βιολογική δραστηριότητα» μεταφέρεται στους κωδικούς 461-462 και 
465-466 (κέρδη - ζημίες)από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του 
υποπίνακα 4Γ1 του Ε1. 
 
Τέλος, το ποσό του κωδικού 453 «Καθαρό εισόδημα περ. στ' παραγρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013», 
μεταφέρεται στους κωδικούς 307-308 του υποπίνακα 4Α του Ε1 για να φορολογηθεί ως εισόδημα από 
μισθωτή εργασία.  
 
Για τα πρόσωπα αυτά η μοναδική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι οι 
ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν και εκπίπτουν με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015 
εγκύκλιο. Η δαπάνη αυτή που περιλαμβάνεται στον κωδικό 401 του πίνακα Δ' (Δ5) έχει μεταφερθεί από 
τον κωδικό 485 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» του πίνακα Ζ' (υποπίνακας Ζ'2 - Σύνολο Εξόδων- 
Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολουμένων επιλογή 7). Επισημαίνεται ότι όταν για τον παρέχοντα 
υπηρεσίες με «μπλοκάκι» ένα μέρος των ασφαλιστικών εισφορών αποδίδεται ως εργοδοτική εισφορά και 
ένα μέρος παρακρατείται από αυτόν ως εισφορά εργαζόμενου μαζί με Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 
(Α.Π.Δ.), τότε αφαιρείται μόνο η εισφορά εργαζόμενου για την εύρεση του φορολογητέου εισοδήματος. Στον 
πίνακα ΣΤ' επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 
α) Στους κωδικούς 144, 244, 344 και 444 «Μείον: Αφορολόγητα έσοδα», μεταφέρονται τα δεδομένα που 
καταχωρούνται, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα που έχει δημιουργηθεί, στον 
οποίον περιλαμβάνονται τα εξής: 
• το ποσό των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού που καταβάλλονται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και το οποίο είναι 
αφορολόγητο. Το ποσό αυτό αναγράφεται στους κωδ.781 -782 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1. 
• το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 2 του ν.4728/2020 (Α' 186) που καταβάλλεται στα 
πληγέντα φυσικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα 
«Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και 
Ευρυτανίας, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 και η οποία ορίζεται ως αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ (σχετ. Ε.2212/2020 εγκύκλιος). 
• το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 2 του ν.4722/2020 (Α' 177) που καταβάλλεται στα 
πληγέντα φυσικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση 
απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020, η οποία ορίζεται ως αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ 
• το ποσό της αποζημίωσης που προέρχεται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19, το οποίο καταβάλλεται δυνάμει της υπ' αρ. 
8825/12.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β' 2270) είναι αφορολόγητο 
και δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ (σχετ. άρθρο 36, ν.4753/2020 -
Α' 227). 
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• το ποσό της ενίσχυσης του άρθρου 55 του ν.4758/2020 (Α' 242) που καταβάλλεται στο πλαίσιο δράσεων 
επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου και το 
οποίο, μεταξύ άλλων, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του 
Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ 
• το ποσό της ωφέλειας του ν.4682/2020 (Α' 76) και του ν.4690/2020 (Α' 104) που προκύπτει από την 
έκπτωση σε ποσοστό 25% επί του Φ. Π. Α. και των ρυθμισμένων οφειλών λόγω εφάπαξ εξόφλησης 
οφειλών, το οποίο συνιστά αφορολόγητο έκτακτο έσοδο.(σχετ. Ε.2207/2020 εγκύκλιος). 
• το ποσό το οποίο ωφελείται επιχείρηση από τη διαγραφή υποχρεώσεών της, κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 99 του ΠτΚ το οποίο δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά το χρόνο διαγραφής 
τους και θα πρέπει να εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα τηρεί απλογραφικά βιβλία, το ποσό της ως άνω ωφέλειας παρακολουθείται 
εξωλογιστικά. 
• τα ποσά των ενισχύσεων του άρθρου 146 του ν.4764/2020 (Α' 256) που καταβάλλονται σε φυσικά 
πρόσωπα στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον 
πρωτογενή τομέα, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, οι οποίες δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, 
εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
του άρθρου 43Α του ΚΦΕ  
• το ποσό της έκτακτης επιδότησης του άρθρου 111 του ν.4714/2020 (Α' 148), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 139 του ν.4764/2020 που χορηγείται ως αποζημίωση στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. 
και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, που 
διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, καθώς και στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν 
και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα, οι οποίες πλήττονται από τον αναγκαστικό περιορισμό 
των οδικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, που 
αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και η οποία σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4753/2020 είναι αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ΚΦΕ. 
• το ήμισυ του ποσού της μείωσης των μισθωμάτων που επιστρέφεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 
13 του ν.4690/2020 (Α'104), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν.4758/2020, σε εκμισθωτές - 
φυσικά πρόσωπα, τα οποία εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύμφωνα με 
τις οικείες διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Τα ποσά 
αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο καθώς και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ΚΦΕ. 
• τα ποσά από «λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων» (όπως π.χ. ποσά που χορηγούνται ως 
«Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους», με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4551/2018-Α' 
116, ποσά τυχόν λοιπών αφορολόγητων αποζημιώσεων / ενισχύσεων λόγω COVID-19), προκειμένου να 
μην προσμετρηθούν για τη διαμόρφωση του φορολογικού αποτελέσματος αν βέβαια έχουν καταχωρηθεί 
στα βιβλία της επιχείρησης ως έσοδα) 
 
β) Οι κωδικοί 145, 245, 345 και 445 «Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 71Α ν.4172/2013», αφορούν το 
φορολογικό κίνητρο ευρεσιτεχνίας (ΠΟΛ.1145/2018 εγκύκλιος). 
 
γ) Οι κωδικοί 148, 248, 348 και 448 «Υπεραξία μεταβίβασης αυτοκινήτου (άρθρο 10 ν.2579/1998 και 
άρθρο 5 ν.δ. 1146/1972)» αποτυπώνουν την υπεραξία από τη μεταβίβαση τόσο των Ι.Χ. αυτοκινήτων όσο 
και των δημόσιας χρήσης, η οποία, κατ' επιλογή του φορολογουμένου, φορολογείται αυτοτελώς με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.  
 
δ) Στους κωδικούς 150, 250, 350, 450 και 550 η περιγραφή «Μείον: Δαπάνες Επιστημονικής και 
Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α, ν.4172/2013)» έχει αντικατασταθεί με την περιγραφή «Μείον: Δαπάνες 
άρθρων 22Α, 22Β και 22Γ του ν.4172/2013» (εξωλογιστικά) προκειμένου να καταχωρείται το σύνολο 
δαπανών των άρθρων αυτών και όχι μόνο αυτές του άρθρου 22Α. Ειδικότερα, στους κωδικούς αυτούς, 
μεταφέρονται τα δεδομένα που καταχωρούνται, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα 
που έχει δημιουργηθεί, στον οποίο περιλαμβάνονται τα ποσά των προσαυξημένων εκπτώσεων για τις: 
• Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (Άρθρο 22Α, ΚΦΕ) 
• Δαπάνες άρθρου 22Β ΚΦΕ για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που 
αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος (σχετ. Ε.2031/2021 εγκύκλιος). 
• Δαπάνες άρθρου 22Γ ΚΦΕ για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης κατά τα 
φορολογικά έτη 2020 και 2021 (σχετ. Ε.2033/2021 εγκύκλιος). 
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ε) Οι κωδικοί 151, 251, 351, 451 και 551 «Ποσό επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής 
οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 71Ε ν.4172/2013)» αφορούν ατομικές επιχειρήσεις που θα 
πραγματοποιήσουν δαπάνες σύμφωνα με την Α.1007/2019 Κ.Υ.Α ). Οι διατάξεις αυτές ενσωματώθηκαν 
στον ΚΦΕ με την παράγραφο 1 του άρθρου 116 του ν. 4549/2018 (Α' 105) και τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 12 του ν. 4704/2020 (Α' 133, σχετ. Ε.2189/2020 εγκύκλιος). Για τις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν 
στις ως άνω διατάξεις απαιτείται, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για το συνολικό ποσό που κατέθεσαν 
το φορολογικό έτος 2020 στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος της 
παραγωγού εταιρείας για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου καθώς και τον αριθμό της αίτησης 
υπαγωγής στο φορολογικό κίνητρο που εγκρίθηκε από το ΕΚΟΜΕ ΑΕ, με βάση τα αναφερόμενα στην 
Α.1007/2019 (Β' 38) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1220/2019 (Β' 2383), καθώς και τα αναφερόμενα στην 
αριθμ. 31548/2020 (Β' 5021) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
στ) Στους κωδικούς 156, 256, 356, 456 και 556 η περιγραφή «Μείον: Προσαυξημένες αποσβέσεις για 
κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ.10 άρθρου 24, ν.4172/2013)» έχει αντικατασταθεί με την περιγραφή 
«Μείον: Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 ν.4172/2013 (εξωλογιστικά)», προκειμένου να 
καταχωρούνται οι συνολικές προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης του άρθρου 24 
του ΚΦΕ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78 του ν. 4646/2019 (Α' 201) και του 
άρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α' 142) και σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν για την εφαρμογή του με την 
Ε.2206/2020 εγκύκλιο. Διευκρινίζεται ότι οι προσαυξημένες αποσβέσεις διενεργούνται εξωλογιστικά με την 
αναγραφή τους στους υπόψη κωδικούς. Ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του 
οποίου το πάγιο στοιχείο του ενεργητικού χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία ως στοιχείο επί του οποίου 
έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες χαρακτηρισμένες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως 
συναφείς με ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού (σχετ. ΠΟΛ.1221/2018 ΚΥΑ-Β'5557). 
 
ζ) Οι κωδικοί 157, 257, 357, 457 και 557 «Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας (άρθρο 71Δ ν.4172/2013)» (εξωλογιστικά) αφορούν ατομικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν 
στην έκπτωση προσαυξημένων κατά 50% εργοδοτικών εισφορών με βάση την ΠΟΛ.1244/2018 (Β' 6044) 
κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
 
η) Στους νέους κωδικούς 158, 258, 358, 458 και 558 «Δαπάνες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ' ν.4172/2013» (εξωλογιστικά) καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις για 
δαπάνες προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθώς και η προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνες για την παραγωγή, διαβίβαση 
και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών 
πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 
71 ΣΤ' του ΚΦΕ όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4701/2020 (Α' 128) και με την Α.1258/2020  
(Β'5243) Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ. 
 
θ) Τέλος, στους νέους κωδικούς 259 και 559 «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα της παρ.1 του άρθρου 

71Ζ του ΚΦΕ (παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά 

οχήματα»)καταχωρείται το φορολογητέο καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος - ζημιά) της παρ.1 του άρθρου 71Ζ 

του ΚΦΕ. Διευκρινίζεται ότι στον κωδ. 552 εμφανίζεται το συνολικό αποτέλεσμα της επιχείρησης από όλους 

τους κλάδους ενώ στους κωδ.259 και 559 περιοριστικά μόνο το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον 

κλάδο ηλεκτρικών οχημάτων κλπ. Το εισόδημα αυτό φορολογείται με την εφαρμογή μειωμένου 

φορολογικού συντελεστή κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες ανά φορολογικό συντελεστή κάθε κλιμακίου 

της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ και αποκτάται από την δραστηριότητα της παραγωγής 

ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρχής γενομένης 

από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή 

αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών (σχετ. Εγκύκλιος Ε.2051/2021). 

Το εισόδημα αυτό μεταφέρεται στους κωδ. 437-438 και 439-440 του Πίνακα 4Γ1 του Ε1 προκειμένου για 

κέρδη και ζημιές αντίστοιχα. Ειδικότερα για τον πίνακα αυτό επισημαίνεται ότι οι αλιείς-πλοιοκτήτες 
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αλιευτικών πλοίων που φορολογούνται με την ειδική φορολογία του ν. 27/1975 και μετά την ψήφιση των 

διατάξεων του άρθρου 58 του ν.4646/2019 από 1.1.2020 και μετά, συνεχίζουν να κατατάσσονται στη 

δεύτερη κατηγορία πλοίων. Ως προς τον φόρο χωρητικότητας για τα αλιευτικά πλοία ο συντελεστής είναι 

μηδενικός με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.27/1975, ενώ παράλληλα επιβάλλεται τέλος υπέρ του 

Δημοσίου με βάση το μήκος αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4646/2019. Για τα 

ανωτέρω πρόσωπα καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή και συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ο 

προσδιορισμός των κερδών γίνεται με σκοπό τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. Συνεπώς, έσοδα και δαπάνες καταχωρούνται επί του ΠΙΝΑΚΑ Ζ'. ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά- Διπλογραφικά Βιβλία), κατόπιν μέσω του ΠΙΝΑΚΑ Δ' 

προσδιορίζεται το αποτέλεσμα το οποίο μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ' (κωδικός 344) αναμορφώνεται - 

μηδενίζεται και δε μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. Ο 

φορολογούμενος όμως έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το κέρδος του στους ανάλογους κωδικούς 659-

660 του ΠΙΝΑΚΑ 6 του Ε1 για την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και για την κάλυψη τυχόν 

τεκμηρίων. 

 

Επίσης, οι πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων (ατομικές επιχειρήσεις) είτε φορολογούνται με την ειδική 

φορολογία του ν. 27/1975 είτε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4646/2019 από 1.1.2020 και μετά, 

συμπληρώνουν ανάλογα τους ίδιους πίνακες του Ε3 καθώς και τους ίδιους κωδικούς 659-660 του ΠΙΝΑΚΑ 

6 του Ε1, για τους ίδιους σκοπούς όπως οι αλιείς. 

 

Επιπλέον, οι ίδιοι πίνακες του Ε3 συμπληρώνονται ανάλογα και για τις άλλες ατομικές επιχειρήσεις του ν. 

27/1975, από την εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ή επιβατηγών πλοίων ή εκπαιδευτικών ή εφοδιαστικών 

κ.λπ., καθώς και οι ίδιοι κωδικοί του πίνακα 6 του Ε1 για τους ίδιους σκοπούς όπως οι αλιείς.  

 

Σημειώνεται ότι για τα εισοδήματα αυτά ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης (άρθρο 298 του ν.4738/2020 - Α' 207, σχετ. Ε.2204/2020). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ'. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία) 

 

Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα της τήρησης βιβλίων 

(απλογραφικών ή διπλογραφικών). Όπως προαναφέρθηκε, η συμπλήρωση του πίνακα Ζ' προηγείται από 

αυτή του πίνακα Δ', καθόσον από τα έσοδα και έξοδα (υποπίνακες Ζ1, Ζ2) προκύπτει ο προσδιορισμός 

των αποτελεσμάτων του πίνακα Δ'. Οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα μεταφέρουν τα 

δεδομένα των βιβλίων τους στον πίνακα Ζ' ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στο σχέδιο λογαριασμών του 

παραρτήματος Γ του ν.4308/2014. Σε περίπτωση που η περιγραφή του λογιστικού σχεδίου της επιχείρησης 

είναι διαφορετική από το σχέδιο λογαριασμών του ως άνω παραρτήματος, θα πρέπει η επιχείρηση κατ' 

ανάγκη να προσαρμόσει τα δεδομένα της πάνω σε αυτό με βάση την αντίστοιχη περιγραφή. 

 

Η συμπλήρωση του σχετικού πίνακα Ζ' είναι υποχρεωτική και για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά 

βιβλία, οι οποίες θα καταχωρούν τα δεδομένα των βιβλίων τους με βάση την προτεινόμενη περιγραφή των 

λογαριασμών που περιγράφονται στον πίνακα αυτό. 

 

Για τις περιπτώσεις που η καταχώρηση ενός κωδικού του εντύπου προϋποθέτει την προηγούμενη 

καταχώριση υποπίνακα (υπάρχει σχετική ένδειξη δίπλα από την περιγραφή του κωδικού) για να 

αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανόν θα προκύψουν κατά τη χρήση του παρόντος εντύπου λόγω 

αναντιστοιχίας των δεδομένων των βιβλίων με τα ζητούμενα, υπάρχει και η ένδειξη «λοιπά». 

 

Στους κωδικούς 161, 261, 361 και 461 «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» καταχωρούνται τα έσοδα από 

την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, με περαιτέρω ανάλυση με βάση τη σχετική κατηγοριοποίηση του 

αντίστοιχου εσωτερικού υποπίνακα. Ειδικότερα, στον κωδικό 002 του υποπίνακα Ζ1, αναγράφεται η αξία 

των χονδρικών πωλήσεων των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 39α του 

Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και προσδιορίζονται στην ΠΟΛ.1150/2017εγκύκλιο, ανεξάρτητα εάν η 
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πώλησή τους έχει επιβαρυνθεί ή όχι με Φ.Π.Α. Στον κωδικό 004 του ίδιου υποπίνακα Ζ1 αναγράφεται η 

αξία των λιανικών πωλήσεων των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 39α του 

Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και προσδιορίζονται στην ΠΟΛ.1150/2017 εγκύκλιο και με τις σχετικές 

διατάξεις οι εν λόγω πωλήσεις θα πρέπει να έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. 

 

Οι κωδικοί 181, 281, 381 και 481 «Παροχές σε εργαζόμενους», 185, 285, 385 και 485 «Διάφορα 

λειτουργικά έξοδα», 198, 298, 398 και 498 «Λοιπά» για τους αντίστοιχους τέσσερις κλάδους 

δραστηριότητας, αναλύονται σε επιμέρους εσωτερικούς υποπίνακες για την πληρέστερη αποτύπωση των 

πληροφοριών αυτών, των οποίων η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική. 

 

Στους κωδικούς 800, 820, 840 και 860 «Πωλήσεις Παγίων» και στους κωδικούς 801, 821, 841 και 861 

«Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων» του Πίνακα Ζ3 καταχωρούνται υποχρεωτικά οι πωλήσεις παγίων και οι 

πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων αντίστοιχα, οι οποίες δεν αθροίζονται στο σύνολο πωλήσεων, όπως αυτό 

αναγράφεται στους κωδικούς 161, 261, 361 και 461 «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών», με περαιτέρω 

ανάλυση με βάση τη σχετική κατηγοριοποίηση του αντίστοιχου εσωτερικού υποπίνακα. Στους κωδικούς 

802, 822, 842 και 862 «Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης» και στους κωδικούς 803, 823, 843 και 863 

«Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης» του πίνακα Ζ3 καταχωρούνται υποχρεωτικά οι αγορές 

ενσώματων και μη ενσώματων παγίων αντίστοιχα, με περαιτέρω ανάλυση με βάση τη σχετική 

κατηγοριοποίηση του αντίστοιχου εσωτερικού υποπίνακα. Τα ποσά των κωδικών αυτών δεν αθροίζονται 

στα σύνολα αγορών του Πίνακα Δ'. 

 

Ειδικά για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και τους αφανείς αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ. (κωδ.009 με 

ένδειξη 2 ή 3 οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων θα συμπληρώνονται στον κωδικό 361, ενώ οι 

αγροτικές επιδοτήσεις που λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα θα συμπληρώνονται στον κωδικό 362, όπως έχει ήδη αναλυθεί στον πίνακα 

Γ2 της παρούσας. 

 

Επισημαίνεται ότι στα πάσης φύσεως έσοδα των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι κάθε 

είδους επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι επιδοτήσεις - 

επιχορηγήσεις, πλην των αγροτικών, αναγράφονται στον Πίνακα Ζ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία) και συγκεκριμένα στον υποπίνακα Ζ'3 (Λοιπά 

πληροφοριακά στοιχεία) στους κωδικούς 197, 297 και 497 «Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για 

επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών» για την Εμπορική δραστηριότητα, την Παραγωγική 

δραστηριότητα και την Παροχή Υπηρεσιών, αντίστοιχα. 

 

Για τις επιχορηγήσεις που εισπράττονται στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν.1892/1990, 

ν.3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς και οι οδηγίες 

που έχουν δοθεί για την εφαρμογή τους, ενώ οι επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη 

συγκεκριμένων δαπανών, δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά 

αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον 

ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές 

προσωπικού, σχετ. ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιος). 

 

Στο νέο κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το συνολικό 

ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τέλος, στους κωδικούς 196, 296 και 496 καταχωρείται και το 

εισπραττόμενο ποσό το οποίο χορηγείται ως «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους», με βάση τις διατάξεις 

της παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4551/2018 (Α' 116), καθόσον σε κάθε περίπτωση αυτό προσαυξάνει τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. 

 

Αναφορικά με το εισπραττόμενο ποσό που αφορά «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους» για επιδότηση 

επιχειρήσεων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, αυτό καταχωρείται στον νέο κωδ.396 του πίνακα Ζ3 
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του εντύπου και μεταφέρεται στον κωδ.361 του Πίνακα Ζ1 (Λοιπά. Κωδ.007 -Υποπίνακα Ζ1). 

Επισημαίνεται ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις- επιχορηγήσεις που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

συνεχίζουν να αναγράφονται στον Πίνακα Γ2 και να μεταφέρονται κατά περίπτωση στον Κωδ.362 του 

Πίνακα ΖΙ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (παρ.23 άρθρου 72 ν.4172/2013) 

 

Για τη συμπλήρωσή του πίνακα αυτού ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1043/2017 εγκύκλιό 

μας. 

ΠΙΚΑΝΑΣ Θ'. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΜΙΛΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (ΕαΧ.) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4484/2017 Η' 4490/2017 Η' 4534/2018 

 

Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και 

είναι μέλη Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλος ΠΕ), ο οποίος Όμιλος έχει υποχρέωση υποβολής 

Έκθεσης ανά Χώρα (ΕαΧ), με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 4484/2017 (A'110) ή 4490/2017 

(A'150) ή 4534/2018 (Α' 77). Στην ένδειξη «Επωνυμία Ομίλου», θα συμπληρωθεί η επωνυμία του Ομίλου 

Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλος ΠΕ) στον οποίο ανήκει το νομικό πρόσωπο. Περαιτέρω, 

συμπληρώνεται η υποχρέωση υποβολής ή όχι Έκθεσης ανά Χώρα (ΕαΧ) από το ίδιο το νομικό πρόσωπο. 

 

Εφόσον η υποχρέωση υφίσταται (NAI), στον κωδικό 671 αναγράφεται το Κράτος/Δικαιοδοσία στο οποίο 

έχει τη φορολογική κατοικία η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλος 

ΠΕ) (π.χ. Ελλάδα ή Γερμανία, ή κ.λπ.). Εφόσον το νομικό πρόσωπο δεν υποβάλει το ίδιο την ΕαΧ εκ 

μέρους του Ομίλου ΠΕ (OXI), στον κωδικό 672 αναγράφεται το Κράτος/Δικαιοδοσία στο οποίο θα 

υποβληθεί η Έκθεση ανά Χώρα (ΕαΧ) (π.χ. Ελλάδα ή Γερμανία, ή κ.λπ.). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι'. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν.4557/2018 ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται υποχρεωτικά από υπόχρεους του άρθρου 5 του ν.4557/2018 (Α' 139), οι 

οποίοι εποπτεύονται από την Α.Α.Δ.Ε. δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 6 του ίδιου νόμου και 

συγκεκριμένα τους εξωτερικούς λογιστές - φοροτεχνικούς, νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών - 

φοροτεχνικών υπηρεσιών και ιδιώτες ελεγκτές, μεσίτες ακινήτων και εμπόρους και εκπλειστηριαστές 

αγαθών μεγάλης αξίας. 

 

Τα πεδία της στήλης «Δραστηριότητα» συμπληρώνονται από όλους τους υπόχρεους με βάση την 

κατηγοριοποίηση της αναδυόμενης λίστας τιμών. 

 

Τα πεδία της στήλης «Είδος συναλλαγής» συμπληρώνονται μόνο από τους μεσίτες ακινήτων με βάση την 

κατηγοριοποίηση της αναδυόμενης λίστας τιμών. Τα πεδία των στηλών «Πλήθος συναλλαγών Εκάστη > 

10.000,00 €», «Σύνολο αξίας συναλλαγών» και «Σύνολο αξίας συναλλαγών σε μετρητά» συμπληρώνονται 

μόνο από τους μεσίτες ακινήτων και τους έμπορους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας. 

Ειδικότερα στη στήλη «Πλήθος συναλλαγών Εκάστη > 10.000,00 €» συμπληρώνεται το πλήθος των 

συναλλαγών που εκάστη εξ αυτών υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ και στη στήλη «Σύνολο αξίας 

συναλλαγών» συμπληρώνονται το σύνολο της αξίας των εν λόγω συναλλαγών. Στη στήλη «Σύνολο αξίας 

συναλλαγών σε μετρητά» συμπληρώνεται η συνολική αξία των συναλλαγών της προηγούμενης στήλης που 

πραγματοποιήθηκαν με μετρητά. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2115/2021 
Παροχή οδηγιών για την απαλλαγή των υπόχρεων της παρ. 2 του άρθρου 57  
του ν. 4646/2019 (Α'201) από την υποχρεωτική καταβολή του τέλους επιτηδεύματος  
του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 
 

Αθήνα, 26/05/2021 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου σε όλα 
τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά των οποίων ο χρόνος 
δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους. Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται τα 
αμιγώς ναυαγοσωστικά πλοία που εκτελούν αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θαλάσσιας αρωγής. 
 
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι υπόχρεοι σε καταβολή 

του τέλους είναι α) οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων της παραγράφου 1 που είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο νηολόγιο ή λεμβολόγιο, ανεξάρτητα από την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα 

αυτών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους που έχει αποδεχθεί εγγράφως τον 

διορισμό του, β) κάθε πρόσωπο που κατ' εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από 

οποιαδήποτε άλλη αιτία, διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους. Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρον έκαστος για την πληρωμή του τέλους. 

 

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 12 του ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι με την καταβολή του 

τέλους αυτού εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης 

επιβάρυνση, εκτός από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα από την 

εκμετάλλευση των πλοίων αυτών. Ως εισόδημα απαλλασσόμενο νοείται και η υπεραξία 

πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή είσπραξη από 

οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, οι επιτηδευματίες και οι 

ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε 

καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται σε συγκεκριμένα ποσά, κατά περίπτωση, 

ανάλογα, μεταξύ άλλων, με τον πληθυσμό των πόλεων που ασκείται η εμπορική επιχείρηση, σύμφωνα με 

τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις. 

 

5. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου ορίζονται, ρητά, οι περιπτώσεις 

εξαιρέσεων από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος. 

 

6. Το ΣτΕ με τις υπ' αριθμ. 2527/2013 και 2563/2015 αποφάσεις του έκρινε ότι το τέλος επιτηδεύματος 

αποτελεί φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος, διότι θεσπίστηκε για την αύξηση των 

δημοσίων εσόδων και προς εξυπηρέτηση κρατικών εν γένει σκοπών. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική 

έκθεση του οικείου σχεδίου νόμου, το τέλος επιτηδεύματος επιβλήθηκε ως μέτρο αναγκαίο για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και, συγκεκριμένα, προς το σκοπό ενίσχυσης των 

δημοσίων εσόδων, ενόψει των δημοσιονομικών συνθηκών που διέρχεται η χώρα, θεσπίσθηκε δε υπό την 

μορφή - όπως αναφέρεται στην ως άνω αιτιολογική έκθεση -ενός «ελάχιστου φόρου εισοδήματος» 

προερχομένου από τη δραστηριότητα εμπορικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, μετά τη 

διαπίστωση από τον νομοθέτη ότι πολύ μεγάλος αριθμός των εν λόγω κατηγοριών φορολογουμένων 

δηλώνουν καθαρά κέρδη κάτω του αφορολογήτου ορίου. Υπό τα δεδομένα αυτά, εφόσον δηλαδή η επίδικη 

οικονομική επιβάρυνση επιβλήθηκε για την αύξηση των δημοσίων εσόδων και, επομένως, προς 

εξυπηρέτηση κρατικών εν γένει σκοπών (αντιμετώπιση των γενικών δημοσιονομικών αναγκών της χώρας) 

και δεν καταβάλλεται έναντι ειδικής αντιπαροχής, ήτοι έναντι ειδικώς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας 

προς τους βαρυνόμενους με αυτό, παρά τον χαρακτηρισμό της ως τέλος αποτελεί φόρο κατά την έννοια 

του άρθρου 78 του Συντάγματος. 
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7. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στις ως άνω αποφάσεις ο χαρακτηρισμός του τέλους επιτηδεύματος ως 

«φόρος», συνάγεται και από το γεγονός ότι το άρθρο 31 του ν. 3986/2011 εντάσσεται στο κεφάλαιο Δ' του 

ν. 3986/2011, που τιτλοφορείται «Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής». 

 

8. Επισημαίνεται ότι οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες ή κάθε πρόσωπο που κατ' εντολή του 

πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει 

ναύλους των ρυμουλκών πλοίων των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλάσσιων 

μεταφορών υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους είναι 

υπόχρεοι σε καταβολή τέλους επιτηδεύματος. 

 

9. Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων της παρ.2 

του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, το οποίο επιβάλλεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του ως άνω άρθρου και 

νόμου, απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011. 

Αντιθέτως, οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες ή κάθε πρόσωπο που κατ' εντολή του πλοιοκτήτη ή 

οποιασδήποτε αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους των 

ρυμουλκών πλοίων και είναι υπόχρεοι σε φόρο με βάση τις διατάξεις του ν. 27/1975 ή του ν. 4172/2013, 

κατά περίπτωση, είναι υπόχρεοι σε καταβολή του τέλους επιτηδεύματος. 

 

10. Τέλος διευκρινίζεται ότι, οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες που έχουν 

στην κυριότητά τους τόσο ρυμουλκά πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 27/1975 όσο και ρυμουλκά 

πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019,είναι υπόχρεοι για την καταβολή του 

τέλους του άρθρου 31 του ν. 3986/2011. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2118/2021 

Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση  

με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες 
 

Αθήνα, 31/05/2021 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Σύμφωνα με την προϋπόθεση ii' της υποπερ. δδ' της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 

504/2021 (ΦΕΚ Β'2236) για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη 

καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31η Δεκεμβρίου 2020, 

υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο 

«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 

πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες, μεταξύ 

άλλων, έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020, έως και την 

προθεσμία της παρ.7 της υπόψη ΚΥΑ, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 

 

2. Με βάση την παρ. 7 του άρθρου 1 της πιο πάνω ΚΥΑ η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω 

συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 17η Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59:59. 

 

3. Περαιτέρω με τις παραγράφους 64 και 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) οι δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 καθώς και των νομικών 

προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. 
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4. Με βάση τα ανωτέρω με την παρούσα γίνεται δεκτό, για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής, ότι 

προκειμένου για τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

υπαγωγή στο μέτρο της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, απαιτείται η 

οριστικοποίηση του εντύπου Ε3, ανεξάρτητα της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται να 

οριστικοποιηθεί μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. 

 

5. Για σκοπούς χορήγησης της υπόψη ενίσχυσης, θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα του εντύπου Ε3, όπως 

αυτό θα έχει οριστικοποιηθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 της πιο πάνω ΚΥΑ. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2122/2021 
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 
 

Αθήνα, 07/06/2021 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της Α.1128/2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
(Β'2452/9.6.2021), με την οποία ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020, σας γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα: 
 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το έντυπο φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων 
(απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Παρόλα αυτά, κατά την υποβολή με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου της δήλωσης δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων, αλλά 
συμπληρώνονται μόνο αυτοί που αφορούν στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με 
βάση την εξής κατηγοριοποίηση: 
 
α) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία 
β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία 
γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
δ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π. ή 
με βάση τα Ε.Λ.Π. 
 
Στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων έκαστου φορολογικού έτους, είναι ενεργοί και 
ισχύουν μόνο οι κωδικοί που ορίζονται στην αντίστοιχη Απόφαση για τον τύπο και το περιεχόμενο των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 
 
ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
1. Οι κωδικοί 116, 117, 118 και 119 συμπληρώνονται από όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, 
που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους είτε με βάση τα Δ.Λ.Π. είτε με τα Ε.Λ.Π. Επισημαίνεται 
ότι οι κωδικοί 118 και 119 συμπληρώνονται μόνο από αυτούς που εμφανίζουν διαφορές φορολογικής και 
λογιστικής βάσης, καθόσον διαφορετικά συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί 116 και 117, αντίστοιχα. 
 
2. Στον κωδικό 455 μεταφέρεται το σύνολο των μη εκπιπτόμενων δαπανών από την κατάσταση 
φορολογικής αναμόρφωσης, καθόσον η ανάλυση, σε επιμέρους κωδικούς, των αντίστοιχων δαπανών 
καταχωρείται πλέον μόνο στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης από όπου μεταφέρεται το συνολικό 
ποσό αυτών στη δήλωση. 
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Επιπλέον, στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (ΚΑ:2020) καταχωρούνται και τα ποσά που 
διανέμονται από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης σε μέλη Δ.Σ. καθώς και στο προσωπικό της επιχείρησης, 
τα οποία με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) αντιμετωπίζονται ως δαπάνες (παροχές σε 
εργαζομένους). 
 
Επίσης, στον κωδικό (ΚΑ 2025) της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφεται το ποσό της 
πολιτιστικής χορηγίας που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών που προκύπτουν 
από τα βιβλία της επιχείρησης, με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3525/2007. 
 
Στον κωδικό (ΚΑ 2027) της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφονται οι δαπάνες ενοικίων, 
εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, με βάση τις διατάξεις της περ. ιε' άρθρου 23 (σχετ. η Ε.2109/2021 
εγκύκλιός μας). 
 
Στον κωδικό (ΚΑ 2028) της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφονται χρηματικά ποσά ή άλλα 
ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού 
τηλεοπτικού χρόνου τα οποία δεν εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιστ' του άρθρου 23 του 
ΚΦΕ (σχετ. η Ε.2033/2021 εγκύκλιός μας). 
 
Στον κωδικό (ΚΑ.2029) της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφονται οι δαπάνες για δράσεις 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οι οποίες δεν εκπίπτουν στην περίπτωση που δεν προκύπτουν λογιστικά 
κέρδη χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' του άρθρου 22 του ΚΦΕ (σχετ. η Ε.2107/2021 
εγκύκλιός μας). 
 
3. Ο κωδικός 443 «τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου» συμπληρώνεται από τα νομικά 
πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που δεν έχουν καταχωρήσει στα βιβλία τους το ποσό του εσόδου από 
ιδιοχρησιμοποίηση (τεκμαρτό εισόδημα), τα οποία ταυτόχρονα πρέπει να αναγράφουν στον κωδικό 462 το 
αντίστοιχο ποσό της μη καταχωρηθείσας στα βιβλία τους δαπάνης (τεκμαρτή δαπάνη), προκειμένου να 
προκύψει φορολογικά αδιάφορο αποτέλεσμα, με βάση τα αναφερόμενα στην Ε.2156/2019 εγκύκλιο. 
 
4. Ο κωδικός 457 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις για τις οποίες προκύπτει χρεωστική διαφορά λόγω 
πιστωτικού κινδύνου κατά το πρώτο φορολογικό έτος από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4172/2013. Στον σχετικό κωδικό δηλώνονται το 
τρέχον φορολογικό έτος τα 19/20 της προκύπτουσας διαφοράς, προκειμένου να μπορέσει να εκπέσει το 
1/20. 
 
Για τα επόμενα φορολογικά έτη, το σχετικό ποσό αναγράφεται μόνο στον κωδικό 473 προκειμένου να 
εκπίπτει κατ' έτος από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης το 1/20 της προκύπτουσας χρεωστικής 
διαφοράς. 
 
Επίσης, από τις ίδιες επιχειρήσεις και μόνο κατά το πρώτο φορολογικό έτος εφαρμογής της διάταξης, 
συμπληρώνονται πρώτα οι κωδικοί αριθμοί 811, 812 και 813 (Πίνακας VII) προκειμένου να δηλώσουν το 
συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς, το ποσό απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος 
φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση, αντίστοιχα. 
 
Περαιτέρω, σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα εφαρμόσουν για το τρέχον φορολογικό έτος τις 
διατάξεις του άρθρου 27Α του ν.4172/2013, καταχωρούν στον κωδικό 995 το ποσό της φορολογικής 
απαίτησης του έτους αυτού το οποίο συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο των KA: 004 και ΚΑ :080 
Σε περίπτωση που το ποσό του ΚΑ 995 είναι μεγαλύτερο των KA: 004 και ΚΑ :080, το υπόλοιπό του ή το 
συνολικό ποσό (ζημιογόνα αποτελέσματα) εμφανίζεται στον κωδικό 996 καθόσον το ποσό της 
φορολογικής απαίτησης κατά το μέρος που δεν συμψηφίζεται είναι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 27Α του ν.4172/2013, άμεσα εισπράξιμο από το Ελληνικό Δημόσιο. Επισημαίνεται ότι αν το νομικό 
πρόσωπο έχει κάνει χρήση των φορολογικών κινήτρων του ν.4399/2016, του ν.3908/2011 ,του 
ν.4030/2011 (παρ. Β2 άρθρου 43 και παρ.Β2 άρθρου 44) και του ν.4608/2019, το ποσό της φορολογικής 
απαίτησης συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο των KA: 004 και ΚΑ :080 μειωμένο με το ποσό των 
κωδικών 579, 574, 582, και 575, αντίστοιχα. 
 

http://www.solae.gr/
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5. Στον κωδικό 452 αναγράφεται το μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013. 
 
6. Στον κωδικό 446 αναγράφεται η διαφορά κερδών που πρέπει να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του 
νομικού προσώπου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4172/2013,προκειμένου να τηρηθεί η αρχή 
των ίσων αποστάσεων. 
 
7. Στους κωδικούς 495, 480, 474, 458, 465, 466, 470, 463, 467, 459, 468, 471, 469, 559, 752, 475, 473, 
462, 476, 479, 477, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492 και 493 αναγράφονται 
τα έσοδα που με βάση τις αναφερόμενες, στους οικείους κωδικούς, διατάξεις του ν.4172/2013 
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω κωδικοί συμπληρώνονται χωρίς να 
ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση 
των ως άνω κωδικών από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια 
ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης των πιο 
πάνω κωδικών. 
 
Ειδικότερα: 
 
α) Στον κωδικό 495 αναγράφεται το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων που απαλλάσσεται της 
φορολογίας εισοδήματος με βάση τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 48 του ν.4172/2013. Για 
την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων το νομικό πρόσωπο συμπληρώνει υποχρεωτικά τον 
Πίνακα 4. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων (απλογραφικά ή 
διπλογραφικά) που τηρούν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, προκειμένου για τον προσδιορισμό 
των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους. Επίσης, σε περίπτωση που ο λήπτης νομικό πρόσωπο ζητήσει 
προσωρινά απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής, κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 48, θα πρέπει να αναγράψει στον ίδιο πίνακα τα στοιχεία 
της εγγυητικής επιστολής (ΠΟΛ.1039/2015 εγκύκλιος) και ταυτόχρονα να συμπληρώσει τον κωδικό 656. 
Αντίθετα, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει την περίοδο των 24 μηνών 
έχει επιλέξει να μην καταθέσει εγγυητική επιστολή και επομένως να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, θα 
συμπληρώσει τον κωδικό 655 (και τον κωδικό 656 με την ένδειξη «ΟΧΙ») και στη συνέχεια θα πρέπει να 
υποβάλλει τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις, για το ίδιο φορολογικό έτος μόλις συμπληρωθεί η 
προϋπόθεση διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής (2 έτη) προκειμένου να φορολογηθεί με τη μέθοδο 
της απαλλαγής. Τυχόν επιπλέον χρεωστικά ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση της 
τροποποιητικής δήλωσης βεβαιώνονται. 
 
β) Στον κωδικό 480 αναγράφεται το ποσό που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων 
συμμετοχής που απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις προϋποθέσεις των διατάξεων του 
άρθρου 48Α του ν.4172/2013. Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων το νομικό πρόσωπο 
συμπληρώνει υποχρεωτικά τον Πίνακα 7. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται ανεξάρτητα από την κατηγορία 
των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) που τηρούν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, 
προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους (σχετ. η Ε.2057/2021 
εγκύκλιος ΑΑΔΕ). 
 
γ) Στον κωδικό 474 αναγράφεται το ποσό των εσόδων λόγω συμμετοχής που έχει αποκτήσει νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα από αφορολόγητα έσοδα του ν.2238/1994, τα οποία φορολογήθηκαν κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, προκειμένου κατά την 
περαιτέρω διανομή τους να μην έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4172/2013 (φορολόγηση 
με τον ισχύοντα συντελεστή του άρθρου 58 του ν.4172/2013) καθόσον με την επιβολή της αυτοτελούς 
φορολόγησης (15% ή 19%), εξαντλήθηκε κάθε φορολογική υποχρέωση και των μετόχων ή εταίρων που τα 
απέκτησαν (σχετ. και η ΠΟΛ.1007/2014). 
Επιπλέον, στον κωδικό αυτό αναγράφονται και τα ποσά των πλεονασμάτων των αγροτικών συνεταιρισμών 
του ν. 4673/2020, διανεμηθέντων και μη, προκειμένου οι εν λόγω συνεταιρισμοί να τύχουν απαλλαγής από 
τον φόρο εισοδήματος, καθόσον τα ποσά αυτά δεν φορολογούνται στο όνομά τους αλλά στο όνομα των 
μελών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4673/2020. 
Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφονται τα μερίσματα από Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών 
Συναλλαγών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν.2367/1995, καθόσον για τα υπόψη ποσά η φορολόγηση έχει εξαντληθεί στο 
όνομα της Ε.Κ.Ε.Σ. με βάση τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις (σχετ. η ΠΟΛ.1072/2016 εγκύκλιός μας). 
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Τέλος, στον κωδικό αυτό αναγράφεται και το ποσό των εσόδων λόγω συμμετοχής που αποκτά νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα από τη διανομή αποθεματικών που σχηματίσθηκαν βάσει των διατάξεων της 
παρ.6 του άρθρο 8 του ν.3299/2004 με τις οποίες ορίζεται ότι με την καταβολή του οφειλόμενου φόρου 
εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος των μετόχων και των εταίρων. 
 
δ) Στον κωδικό 458 αναγράφεται η υπερτίμηση που προκύπτει από τυχόν αναγκαστική απαλλοτρίωση 
ακινήτου η οποία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, όπως διευκρινίσθηκε στην ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιό 
μας. 
 
ε) Στον κωδικό 465 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων που 
έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν.3156/2003, καθώς και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από 
εταιρείες με έδρα σε χώρες της Ε.Ε και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/2015 
εγκύκλιό μας. 
Επίσης, στον κωδικό αυτό καταχωρούνται τα κέρδη των τεχνικών εταιρειών από εκτέλεση τεχνικού έργου 
στην αλλοδαπή που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 9 του ν.4171/1961 (σχετ. Ε. 2121/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ). 
 
στ) Στον κωδικό 466 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, 
Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/2015 εγκύκλιό μας, καθώς και τα διανεμόμενα 
κέρδη από μερίδια ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1042/2015 
εγκύκλιό μας. 
Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού 
προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, καθόσον κατισχύουν 
οι ειδικότερες διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, από τις οποίες προκύπτει ότι οι 
μεριδιούχοι ή μέτοχοι, κατά περίπτωση, των ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δεδομένου ότι με την 
καταβολή του φόρου στο επίπεδο του ΟΣΕΚΑ (ειδικός φόρος επί του ενεργητικού του), εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση των ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων ή μετόχων του. 
Στον ίδιο κωδικό αναγράφεται και το ποσό των μερισμάτων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές 
οντότητες από εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999, για τα οποία επίσης δεν έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 σε περίπτωση τυχόν διανομής τους κατά 
το τρέχον φορολογικό έτος (σχετ. το αριθ. ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016/24.6.2016 έγγραφό μας). 
Επισημαίνεται ότι η τυχόν ζημία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, θα πρέπει να καταχωρηθεί στην 
κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη. 
 
ζ) Στον κωδικό 470 αναγράφεται το ποσό της υπεραξίας από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου ΙΧ του 
ν.δ.1146/1972 νομικού προσώπου με απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η αυτοτελής 
φορολόγηση με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και το σχετικό ποσό έχει καταχωρηθεί στα βιβλία 
του. 
Επίσης, στον ίδιο κωδικό καταχωρείται η υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση της άδειας και του 
οχήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998, η εφαρμογή των οποίων έχει 
παραταθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4646/2019 έως και 1.12.2022, καθόσον με τη 
καταβολή του φόρου με τις διατάξεις αυτές δεν έχουν περαιτέρω εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4172/2013 
στις πωλήτριες επιχειρήσεις. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση διανομής του ως άνω ποσού έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 (ΠΟΛ.1128/2015). 
 
η) Στον κωδικό 463 αναγράφεται το ποσό της υπεραξίας σε περίπτωση εισφοράς ενεργητικού ή 
συγχώνευσης με τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 54 του ν.4172/2013, αντίστοιχα, η οποία με βάση τις 
ίδιες διατάξεις δεν φορολογείται κατά τον χρόνο του μετασχηματισμού. 
 
θ) Στον κωδικό 467 αναγράφεται το ποσό των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα που εκδόθηκαν από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κατ' εφαρμογή του προγράμματος 
συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, οι οποίοι απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. 
 
ι) Ο κωδικός 459 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που αποκτούν κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του ν.4172/2013. 
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ια) Στον κωδικό 468 αναγράφονται τα απαλλασσόμενα έσοδα των φορέων γενικής κυβέρνησης που είναι 
κεφαλαιουχικές εταιρείες και στις οποίες συμμετέχει το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με 
ποσοστό 100%, προκειμένου τα υπόψη νομικά πρόσωπα να φορολογηθούν για το εισόδημά τους από 
κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' του άρθρου 46 
του ν.4172/2013. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο ΚΑ 2017 της 
«Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα 
απαλλασσόμενα έσοδα, προκειμένου να υπαχθεί τελικά σε φορολόγηση, κατά την εκκαθάριση της 
δήλωσης, το οριζόμενο από το νόμο αντίστοιχο εισόδημα (κεφάλαιο και υπεραξία κεφαλαίου). 
 
ιβ) Στον κωδικό 471 αναγράφονται τα έσοδα των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αποτελούν 
εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα (π.χ. συνδρομές και εγγραφές των μελών, χορηγίες ή δωρεές προς τις 
εταιρείες, κ.λπ.) και τα οποία όπως έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιό μας δεν εμπίπτουν 
στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων και συνεπώς δεν φορολογούνται. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει να 
συμπληρωθεί ο ΚΑ 2021 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης», με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες 
που αφορούν στα πιο πάνω ποσά, προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων των υπόψη 
νομικών οντοτήτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 
 
ιγ) Στον κωδικό 469 αναγράφονται τα έσοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που 
απαλλάσσονται της φορολογίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.4172/2013 (π.χ. 
Τράπεζα Ελλάδος) ή ειδικών διατάξεων νόμων (π.χ. απαλλασσόμενα έσοδα αεροπορικών εταιρειών κατ' 
εφαρμογή Σ.Α.Δ.Φ, απαλλασσόμενα έσοδα ανωνύμων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του 
ν.2778/1999, απαλλασσόμενα έσοδα Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων του ν.4607/2019). 
Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο ΚΑ 2019 της «Κατάστασης 
Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες των υπόψη προσώπων και οντοτήτων, 
προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 
 
ιδ) Στον κωδικό 559 αναγράφονται τα έσοδα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων η φορολόγηση των οποίων 
διέπεται από τις διατάξεις του ν. 27/1975, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρθρου 72 
του ν. 4172/2013, ή των υπαγόμενων νομικών προσώπων/οντοτήτων στις διατάξεις της παρ. 12 του 
άρθρου 57 του ν. 4646/2019, περί προσδιορισμού και καταβολής τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών 
πλοίων. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο ΚΑ 2018 της «Κατάστασης 
Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα 
για λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης. 
Για τα ως άνω απαλλασσόμενα ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται 
φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, 
καθόσον ο κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.27/1975 επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί τη 
φορολογική υποχρέωση των μετόχων ή εταίρων όσον αφορά τα κέρδη που προκύπτουν από την 
εκμετάλλευση πλοίων. Σε περίπτωση που οι ως άνω επιχειρήσεις έχουν εισόδημα και από άλλους κλάδους 
δραστηριότητας, συμπληρώνουν τον κωδικό 559 μόνο με τα έσοδα του ναυτιλιακού κλάδου. Εάν 
διανείμουν κέρδη, γίνεται επιμερισμός του ποσού των κερδών με βάση τα αναφερόμενα στην 
ΠΟΛ.1012/2017 εγκύκλιό μας. 
 
ιε) Στον ίδιο κωδικό (559) καταχωρούνται και τα τυχόν έσοδα που αποκτούν νομικά πρόσωπα και νομικές 
οντότητες από τη συμμετοχή τους στις ναυτιλιακές εταιρείες του ν.27/1975, δεδομένου ότι από τις σχετικές 
διατάξεις προκύπτει η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των μετόχων/εταίρων των εν λόγω 
εταιρειών. Τα ίδια ισχύουν και για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, για το εισόδημα που 
αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας είτε από εταιρείες 
χαρτοφυλακίου (holding companies), ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που 
παρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας και του τελικού μετόχου ή εταίρου (ΠΟΛ.1073/1992 
εγκύκλιος και άρθρο 26 ν.27/1975). 
 
ιστ) Ο κωδικός 752 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα των περ. α' και δ' του άρθρου 
45, ήτοι κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών) για τις οποίες η χρεωστική διαφορά 
που προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών 
ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην 
αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει ισόποσα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής 
γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από 
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τον χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Επίσης, από τις ίδιες επιχειρήσεις συμπληρώνονται οι κωδικοί 
746, 747, 753 και 748 (Πίνακας VI), προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της χρεωστικής 
διαφοράς, το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς που αποσβέσθηκε στις προηγούμενες χρήσεις, το 
ποσό απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό 
της χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση, αντίστοιχα. 
 
ιζ) Ο κωδικός 475 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που αποκτούν 
ωφέλεια από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους τους, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 62 του 
ν.4389/2016. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διανομής του ως άνω ποσού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 47 του ν.4172/2013. 
 
ιη) Στον κωδικό 473 καταχωρούνται τα 4/5 του ποσού της ωφέλειας που προκύπτει από την εφαρμογή της 
περ. ζ' της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α'21), βάσει των διατάξεων του άρθρου 122 του 
ν.4799/2021 (Α' 78). 
 
ιθ) Στον κωδικό 462 αναγράφεται το αχρησιμοποίητο ποσό των προβλέψεων το οποίο επιβαρύνει τα 
αποτελέσματα του τρέχοντος φορολογικού έτους το οποίο όμως έχει ήδη φορολογηθεί τα προηγούμενα έτη 
(λόγω αναμόρφωσης). Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφονται ποσά δαπανών που έχουν βαρύνει το 
λογιστικό αποτέλεσμα προηγούμενων φορολογικών ετών τα οποία είχαν αναμορφωθεί και πρέπει να 
βαρύνουν το φορολογικό αποτέλεσμα του τρέχοντος φορολογικού έτους (π.χ. καταβληθείσες ασφαλιστικές 
εισφορές, φόροι, κλπ. με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο) και τα οποία δεν έχουν 
αντιμετωπισθεί ως προσωρινές διαφορές. 
 
κ) Στον κωδικό 476 αναγράφονται τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ' 
εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, τα οποία 
απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 47 του 
ν.4172/2013. 
Στον ίδιο κωδικό καταχωρούνται τα κεφαλαιακά κέρδη που έχουν προκύψει στο πλαίσιο του προγράμματος 
ανταλλαγής τίτλων βάσει της αριθμ. 1332/15.11.2017 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 
καθόσον, όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ.1174/2017 εγκύκλιο, αποτελούν μέρος του προγράμματος 
συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού δημόσιου χρέους. 
Σε περίπτωση διανομής των ως άνω ποσών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του 
ν.4172/2013. 
 
κα) Στον κωδικό 479 καταχωρείται το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) του ν.4551/2018 το 
οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του νόμου αυτού είναι αφορολόγητο. 
Σε περίπτωση διανομής του ως άνω ποσού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του 
ν.4172/2013. 
 
κβ) Στον κωδικό 477 αναγράφεται η δαπάνη τόκων προηγούμενων ετών που μεταφέρεται για έκπτωση 
στο τρέχον φορολογικό έτος, με βάση τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 49 του ν.4172/2013. 
 
κγ) Στον κωδικό 478 καταχωρούνται τα ποσά που είχαν υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα 
φορολογικά έτη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4172/2013 (ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες - 
ΕΑΕ) και τα οποία το τρέχον φορολογικό έτος καταβάλλονται στο νομικό πρόσωπο/ νομική οντότητα ως 
διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα), προκειμένου να αφαιρεθούν από τα καθαρά αποτελέσματά του, καθόσον 
σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε διπλή φορολόγηση του υπόψη εισοδήματος. 
Στον κωδικό αυτό καταχωρούνται και τα ποσά που είχαν υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα 
φορολογικά έτη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4172/2013 σε περίπτωση εκποίησης 
συμμετοχών σε ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 
4172/2013, κατά το ποσοστό συμμετοχής που μεταβιβάζεται. 
 
κδ) Στον κωδικό 481 καταχωρείται το ποσό της ενίσχυσης το οποίο δεν επιστρέφεται στο Ελληνικό 
Δημόσιο από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Το ως άνω ποσό της 
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ενίσχυσης είναι αφορολόγητο. Επισημαίνεται ότι κατά τον χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής του υπάγεται 
σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. 
 
κε) Στον κωδικό 482 καταχωρείται το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού το οποίο χορηγήθηκε στο 
πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Το ως 
άνω ποσό της ενίσχυσης είναι αφορολόγητο. Επισημαίνεται ότι κατά τον χρόνο διανομής ή 
κεφαλαιοποίησής του υπάγεται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του 
ν.4172/2013. 
 
κστ) Στον κωδικό 483 καταχωρείται το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του ν. 4728/2020, τα πληγέντα νομικά πρόσωπα ή οι πληγείσες νομικές οντότητες που 
περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών 
«Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και 
Ευρυτανίας, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020. Το ως άνω ποσό της ενίσχυσης είναι αφορολόγητο και κατά 
το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής του δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του 
ν.4172/2013 όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του ν.4728/2020. 
 
κζ) Στον κωδικό 484 καταχωρείται το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου δωδέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν. 4722/2020, τα πληγέντα νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιήλθαν 
προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν τις περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020. Το ως άνω ποσό της ενίσχυσης είναι 
αφορολόγητο. 
 
Επισημαίνεται ότι κατά τον χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής του υπάγεται σε φόρο σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. 
 
κη) Στον κωδικό 485 καταχωρούνται αφορολόγητα ποσά, για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 47 ν. 4172/2013, όπως, ενδεικτικά, το ποσό της αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4753/2020, που χορηγείται για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 το οποίο καταβάλλεται δυνάμει 
της υπ' αρ.8825/12.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β' 2270). Το ως 
άνω ποσό είναι αφορολόγητο και κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής του δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του ν.4753/2020. 
 
Στον κωδικό αυτό επίσης καταχωρούνται τα ποσά των ακόλουθων ενισχύσεων: 
- τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2021 για 
την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας (άρθρο 121 ν. 4790/2021), 
- η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων 
υλών» (άρθρο 76 ν.4796/2021), 
- τα ποσά της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
η οποία δύναται να παρέχεται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 4 του ν. 4797/2021), 
- το ποσό της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καταβάλλεται από την 
ασφαλιστική εταιρεία στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστικό συμβόλαιο (άρθρο 5 του ν. 4797/2021), 
- το ποσό της ενίσχυση πρώτης αρωγής η οποία δύναται να χορηγείται στις επιχειρήσεις που πλήττονται 
από θεομηνίες (άρθρο 6 του ν. 4797/2021), 
- η ενίσχυση, η οποία δύναται να χορηγείται ενίσχυση ως μέτρο στήριξης με τη μορφή αυξημένης 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 28 του ν.4797/2021), 
- η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας 
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων νια τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (άρθρο όγδοο του ν. 4787/2021), 
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- λοιπά αφορολόγητα ποσά, πέραν των ανωτέρω, για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 47 του ν. 4172/2013. 
 
κθ) Στον κωδικό 486 καταχωρείται το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα 
ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και στο 
πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων 
εξωτερικού χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4758/2020. Το ως άνω ποσό της 
ενίσχυσης είναι αφορολόγητο και κατά τον χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής του δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. 
 
κι) Στον κωδικό 487 καταχωρείται το έκτακτο έσοδο λόγω έκπτωσης σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Για το υπόψη έκτακτο έσοδο και κατά το χρόνο διανομής ή 
κεφαλαιοποίησής του δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 (σχετ. η 
Ε.2207/2020 εγκύκλιός μας). 
 
λ) Στον κωδικό 488 καταχωρείται η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά τον 
χρόνο διαγραφής. Για το ως άνω ποσό της ωφέλειας κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής του δεν 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 (σχετ. η Ε.2164/2020 εγκύκλιός 
μας). 
 
λα) Στον κωδικό 489 καταχωρείται το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον 
πρωτογενή τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του ν.4764/2020. Το ως άνω ποσό είναι 
αφορολόγητο και κατά τον χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής του δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 
παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 146 του ν.4764/2020. 
 
λβ) Στον κωδικό 490 καταχωρείται το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 139 του ν.4764/2020 οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 111 του ν.4714/2020, οι εταιρείες ΚΤΕΛ, 
ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., τα τουριστικά γραφεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών 
που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, καθώς και τα τουριστικά γραφεία που 
διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα, οι οποίες πλήττονται από τον αναγκαστικό 
περιορισμό των οδικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, 
που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Το ως άνω ποσό είναι 
αφορολόγητο και κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής του δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 
παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4753/2020. 
 
λγ) Στον κωδικό 491 καταχωρείται η ωφέλεια που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές 
οντότητες από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 
COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, όπως ισχύουν. Το ως άνω 
ποσό είναι αφορολόγητο και κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής του δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του 
ν.4690/2020. 
 
λδ) Στον κωδικό 492 καταχωρείται η ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, στο πλαίσιο της 
στήριξης για τις μη καλυπτόμενες δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4772/2021. Το 
ως άνω ποσό είναι αφορολόγητο. Επισημαίνεται ότι κατά τον χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής του 
υπάγεται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. 
 
λε) Στον κωδικό 493 καταχωρείται η αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό - 
Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του 
ν.4782/2021. Το ως άνω ποσό είναι αφορολόγητο. Επισημαίνεται ότι κατά τον χρόνο διανομής ή 
κεφαλαιοποίησής του υπάγεται σε φόρο σύμφωνα με διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. 
 
Στον κωδικό αυτό επίσης καταχωρούνται τα ποσά των ακόλουθων ενισχύσεων: 
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- το ποσό της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν 
αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας 
υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 42 του 
ν. 4790/2021). 
- λοιπά αφορολόγητα ποσά, πέραν των ανωτέρω, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 47 του ν. 4172/2013. 
 
8. Στους κωδικούς 379, 380 και 381 καταχωρούνται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού 
έτους, όπως περιγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς. 
 
Ειδικότερα: 
 
α) Στον κωδικό 379 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που 
προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, δηλαδή 
κέρδη που έχουν προκύψει από αντίστοιχα έσοδα που υπάγονται σε φορολόγηση με τις διατάξεις του 
ν.4172/2013 με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερκαλύπτονται από μεταφερόμενες ζημίες παρελθουσών 
χρήσεων. Στην περίπτωση που συμβαίνει το αντίθετο, το αντίστοιχο ποσό αναγράφεται στον κωδικό 380 
για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013. 
 
β) Στον κωδικό 380 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που 
προκύπτουν από έσοδα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή κέρδη που έχουν 
προκύψει από αντίστοιχα έσοδα που δεν υπάγονται σε φορολόγηση με βάση διατάξεις του ν.4172/2013 
(π.χ. τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.4172/2013) ή ειδικότερες 
διατάξεις νόμων (π.χ. υπεραξία από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.3156/2003, υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4099/2012, 
Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) του ν.4551/2018), διανεμόμενα κέρδη νομικών προσώπων 
που προκύπτουν βάσει Δ.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π., κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη, καθώς 
επίσης και διανεμόμενα κέρδη νομικών προσώπων λόγω ύπαρξης φορολογικών ζημιών. 
 
γ) Στον κωδικό 381 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους των Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα κέρδη που έχουν 
προκύψει από έσοδα πέραν αυτών που αφορούν στα έσοδα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης 
κεφαλαίου. 
 
Επισημαίνεται ότι και οι τρεις κωδικοί δεν επηρεάζουν την εκκαθάριση φόρου, αλλά σε κάθε περίπτωση η 
συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική από τους υπόχρεους εφόσον υφίστανται αντίστοιχα ποσά. 
 
9. Στον κωδικό 382 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του τρέχοντος φορολογικού έτους, 
που αντιστοιχεί σε εισοδήματα εκτός του άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί 
φόρος εισοδήματος και περαιτέρω, στον κωδικό 383 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό με την προσθήκη του 
αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 
 
10. Στον κωδικό 388 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του τρέχοντος φορολογικού έτους 
που αντιστοιχεί σε εισοδήματα του άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013 για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος 
εισοδήματος και περαιτέρω στον κωδικό 389 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό με την προσθήκη του 
αναλογούντος φόρου εισοδήματος (σχετ. η Ε. 2051/2021 εγκύκλιός μας). 
 
11. Στον κωδικό 384 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε 
για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, ήτοι 
εισπραττόμενα μερίσματα που απαλλάσσονται της φορολογίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 48 του 
ν.4172/2013 (κωδικός 495), εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο 
του άρθρου 48Α του ν.4172/2013 (κωδικός 480), έσοδα που φορολογήθηκαν κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (κωδικός 474), υπεραξία από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτου (κωδικός 458), υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (κωδικός 466), 
απαλλασσόμενα έσοδα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) (κωδικός 468), έσοδα απαλλασσόμενων 
νομικών προσώπων με βάση την αριθ.116/2019 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ η οποία κοινοποιήθηκε με την 
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Ε.2107/2019 εγκύκλιό μας (κωδικός 469), έσοδα ναυτιλιακών επιχειρήσεων η φορολόγηση των οποίων 
διέπεται από τις διατάξεις του ν.27/1975 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρθρου 72 
του ν.4172/2013 (κωδικός 559), διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας το οποίο έχει 
υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη (κωδικός 478), αφορολόγητη ενίσχυση προς τους 
πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (κωδικός 483), αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις 
τουριστικών καταλυμάτων (κωδικός 485), αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών 
σωμάτων (κωδικός 486), ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (κωδικός 487), ωφέλεια από τη 
διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (κωδικός 488), 
αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον 
πρωτογενή τομέα (κωδικός 489), αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID-19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν 
τουριστικά λεωφορεία ΔΧ (κωδικός 490), καθώς και ωφέλεια που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα και 
τις νομικές οντότητες από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID-19 (κωδικός 491). Τα ποσά που αναγράφονται στον κωδικό αυτό δεν προστίθενται στα 
κέρδη της επιχείρησης συναθροιζόμενα με τα λοιπά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον 
δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. 
Το άθροισμα των ποσών που καταχωρούνται στους κωδικούς 382, 388 και 384 πρέπει να ισούται με το 
ποσό που έχει καταχωρηθεί στον κωδικό 380 και 381. 
 
12. Στον κωδικό 385 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που 
δεν έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ.12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, καθώς επίσης 
και το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που σχηματίζονται με βάση τις 
διατάξεις του ν.4172/2013 ή άλλων ειδικότερων διατάξεων και απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος 
και τα οποία φορολογούνται κατά το έτος διανομής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του 
άρθρου 47 του ίδιου νόμου και περαιτέρω, στον κωδικό 386 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό ποσό με την 
προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 
 
13. Στον κωδικό 390 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που 
σχηματίζονται από φορολογητέα κέρδη του άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013 με βάση τις διατάξεις των άρθρων 
του ίδιου νόμου ή άλλων ειδικότερων διατάξεων και απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και τα 
οποία φορολογούνται κατά το έτος διανομής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 
του ίδιου νόμου και περαιτέρω, στον κωδικό 391 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό ποσό με την προσθήκη 
του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 
 
14. Τα ως άνω ποσά διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών (Κ.Α.382, 388 385 και 390), 
θεωρούνται φορολογικά κέρδη του φορολογικού έτους εντός του οποίου γίνεται η διανομή ή 
κεφαλαιοποίηση και φορολογούνται συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
15. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του τρέχοντος φορολογικού έτους είναι 
ζημιογόνα (είτε λόγω ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων χρήσεων είτε για άλλο λόγο) και 
ταυτόχρονα πραγματοποιηθεί διανομή κερδών, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1014/2018 
εγκύκλιο. 
 
Ειδικότερα, το ποσό των κερδών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται εκτός από αυτό του άρθρου 71Ζ (το 
άθροισμα των κωδικών 382, 383, 385 και 386) που περιλαμβάνεται στον κωδικό 387 μεταφέρεται στον 
κωδικό 079 προκειμένου να υπαχθεί ξεχωριστά (αυτοτελώς) σε φορολόγηση κατά την εκκαθάριση του 
φόρου (μετά την αναγωγή του σε μικτό) και ο σχετικός φόρος υπολογίζεται στον κωδικό 080. Σε 
περίπτωση που το διανεμηθέν ή κεφαλαιοποιηθέν ποσό προέρχεται από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού 
έτους (ΚΑ: 382 & 383) προστίθεται στις μεταφερόμενες ζημίες και ειδικότερα στον κωδικό 078, ενώ εάν 
αφορά κέρδη παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) (ΚΑ: 385 & 386) τα ποσά αυτά δεν μεταφέρονται 
στο κωδικό 078 καθόσον δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες, με βάση τα 
αναφερόμενα στην ίδια εγκύκλιο (ΠΟΛ.1014/2018 εγκύκλιος). 
 
Ομοίως, το ποσό των κερδών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται από τα κέρδη του άρθρου 71Ζ (το 
άθροισμα των κωδικών 388, 389, 390 και 391) που περιλαμβάνεται στον κωδικό 387 μεταφέρεται στον 
κωδικό 091 προκειμένου να υπαχθεί ξεχωριστά (αυτοτελώς) σε φορολόγηση κατά την εκκαθάριση του 
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φόρου (μετά την αναγωγή του σε μικτό) και ο σχετικός φόρος υπολογίζεται στον κωδικό 092. Σε 
περίπτωση που το διανεμηθέν ή κεφαλαιοποιηθέν ποσό προέρχεται από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού 
έτους (ΚΑ: 388 & 389) προστίθεται στις μεταφερόμενες ζημίες και ειδικότερα στον κωδικό 093, ενώ εάν 
αφορά κέρδη παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) (ΚΑ: 390 & 391), τα ποσά αυτά δεν μεταφέρονται 
στο κωδικό 093 καθόσον δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες, με βάση τα 
αναφερόμενα στην ίδια ως άνω εγκύκλιο. 
 
Για να έχουν τη δυνατότητα τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες να χρησιμοποιήσουν 
τους κωδικούς 388, 389, 390 και 391, πρέπει προηγουμένως να έχουν δηλώσει ότι υπάγονται στις 
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013 επιλέγοντας ΝΑΙ στον κωδικό 686. 
 
16. Στην περίπτωση ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας που εντάσσεται κατά τη διάρκεια του φορολογικού 
έτους στο καθεστώς του α.ν.89/1967 και έχει ζημίες προηγούμενων φορολογικών ετών οι οποίες 
υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη του διαστήματος από την έναρξη του φορολογικού έτους μέχρι τον 
χρόνο ένταξης στις διατάξεις του α.ν.89/1967, στον κωδικό 039 συμπληρώνεται ποσό μέχρι του ύψους των 
φορολογητέων κερδών του διαστήματος αυτού, καθόσον για το χρονικό διάστημα από τον χρόνο ένταξης 
στις διατάξεις του α.ν.89/1967 και μετά εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του α.ν.89/1967. Όσον αφορά 
τυχόν ζημία που προκύπτει το διάστημα από την έναρξη του φορολογικού έτους μέχρι τον χρόνο ένταξης 
στις ως άνω διατάξεις, η οποία δεν καλύπτεται από τα κέρδη του ίδιου διαστήματος, αυτή δεν 
αναγνωρίζεται φορολογικά. 
 
17. Στους κωδικούς 046, 044, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κινήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών 
νόμων, είτε βάσει ειδικών διατάξεων νόμων προκειμένου τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες να 
τύχουν των ευεργετημάτων των σχετικών διατάξεων. 
 
Ειδικότερα, στον κωδικό 041 «Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 71Α ν.4172/2013» καταχωρείται το 
ποσό που απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Α 
ν.4172/2013, με βάση τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1145/2018 εγκύκλιό 
μας. 
 
Προϋπόθεση καταχώρησης ποσών στους ως άνω κωδικούς είναι να εμφανίζονται αντίστοιχα ποσά στον 
κωδικό 016 «Φορολογικά κέρδη χρήσης». 
 
Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον κωδικό 040 προκύψει ζημία, η ζημία 
αυτή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες 
του κωδικού 400, λόγω της αφαίρεσης των πιο πάνω κωδικών. 
 
Αναφορικά με τη φύση των ποσών που καταχωρούνται στους ανωτέρω κωδικούς, έχουν δοθεί αναλυτικές 
οδηγίες και διευκρινίσεις με την ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιό μας, ενώ ειδικά για την καταχώρηση ποσών των 
αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν, με το αριθ. ΔΕΑΦ Β'1110127 ΕΞ 
2016/18.7.2016 έγγραφό μας. 
 
18. Ο κωδικός 060 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία έχουν 
πραγματοποιήσει δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προκειμένου, πέραν της έκπτωσης 
από τα ακαθάριστα έσοδά τους, να αφαιρούν (εξωλογιστικά) και ποσοστό των δαπανών αυτών από τα 
καθαρά κέρδη τους. 
 
19. Στον κωδικό 058 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 9Α «Δαπάνες άρθρου 22Β ν.4172/2013» 
του Πίνακα 9 «Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71 ΣΤ και 24 ν.4172/2013)» (σχετ. η 
Ε.2031/2021 εγκύκλιός μας). Ο υποπίνακας 9Α συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές 
οντότητες τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, μίσθωσης κ.λπ. κατά την έννοια των 
διατάξεων του άρθρου αυτού. 
 
Ειδικότερα: 
 
α) Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών διαδρομών ΜΜΕ, το ποσό της 
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προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 
ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. α' του άρθρου 22Β 
του ν.4172/2013. 
 
β) Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων με 
μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της 
προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 
ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο με εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για 
το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην περ. β' του άρθρου 22Β του ν.4172/2013. 
 
γ) Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων, με 
μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα 
ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) 
των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα 
οριζόμενα στην περ. β' του άρθρου 22Β του ν.4172/2013. 
 
δ) Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων 
σημείων φόρτισης οχημάτων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους 
(εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με 
βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του ν.4172/2013. 
 
ε) Στον κωδικό 005 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων 
σημείων φόρτισης οχημάτων σε νησιωτικούς δήμους, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα 
ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του ν.4172/2013. 
 
στ) Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων 
σημείων φόρτισης οχημάτων από ΑΠΕ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά 
τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα τοις εκατό (70%) των δαπανών 
αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του ν.4172/2013. 
 
ζ) Στον κωδικό 007 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων 
σημείων φόρτισης οχημάτων από ΑΠΕ σε νησιωτικούς δήμους, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης 
από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με ενενήντα τοις εκατό 
(90%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του ν.4172/2013. 
 
η) Στον κωδικό 008 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας για τη χρήση σημείων 
φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσό της 
προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 
ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β 
του ν.4172/2013. 
 
θ) Στον κωδικό 009 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία 
Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα 
ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) 
των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του ν.4172/2013. 
 
ι) Στον κωδικό 010 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία 
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Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) χαμηλών ρύπων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα 
ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) 
των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του ν.4172/2013. 
 
ια) Στον κωδικό 011 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, 
οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή 
χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO-,/χλμ., το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά 
τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών 
αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του ν.4172/2013. 
 
20. Στον κωδικό 068 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν 
πραγματοποιήσει δαπάνες διαφήμισης, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά 
τους (εξωλογιστικά), με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 22Γ του ν.4172/2013 και τα αναφερόμενα στην 
Ε.2033/2021 εγκύκλιό μας. 
 
21. Στον κωδικό 069 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 9Β «Δαπάνη για την εφαρμογή 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης - 71 ΣΤ» του Πίνακα 9 «Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71ΣΤ 
και 24 ν.4172/2013)». Ο υποπίνακας αυτός συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 
τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κατά την έννοια 
των διατάξεων του άρθρου 71 ΣΤ του ν.4172/2013. 
 
Ειδικότερα: 
 
α) Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, που 
απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης 
(πλήρους απόσβεσης) από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο 
με εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους απόσβεσης, στο έτος πραγματοποίησής τους, με βάση τα 
οριζόμενα στην περ. β' της παρ.2 του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013. 
 
β) Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες παραγωγής, διαβίβασης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης 
ηλεκτρονικών τιμολογίων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους 
(εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών αυτών, για 
το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με βάση τα 
οριζόμενα στην περ. γ' της παρ.2 του άρθρου 71 ΣΤ του ν.4172/2013. 
 
22. Ο κωδικός 076 «Ποσό επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων άρθρου 
71Ε ν.4172/2013» συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επενδύουν σε 
παραγωγές οπτικοακουστικών έργων. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων καθορίσθηκαν 
με την Α.1007/2019, όπως ισχύει, κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων και την υπ' αριθμ. 31548/10.11.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 5021) περί καθορισμού 
των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου 
ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
Α' 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού. (σχετ. και η Ε.2189/2020 εγκύκλιος ΑΑΔΕ). 
 
Οι υπόψη εταιρείες που μέσα στο φορολογικό έτος 2020 κατέθεσαν στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό 
ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος της παραγωγού εταιρείας, ποσό για την παραγωγή οπτικοακουστικού 
έργου, υποχρεούνται να συνυποβάλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, υπεύθυνη δήλωση 
με το συνολικό ποσό που κατέθεσαν. Σε περίπτωση μη έγκρισης του συνόλου ή μέρους των επενδυτικών 
δαπανών για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, κατόπιν ελέγχου από το ΕΚΟΜΕ, το υπόψη 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
εντός μηνός από την επίδοση της απορριπτικής γνωμοδότησης του ΕΚΟΜΕ χωρίς την επιβολή κυρώσεων. 
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Εάν εντός 36 μηνών από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής του οπτικοακουστικού έργου στις 
ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αυτό δεν δύναται να ολοκληρωθεί λόγω αδυναμίας του παραγωγού και 
αδυναμίας να βρεθεί νέος παραγωγός, τότε τα καταβαλλόμενα ποσά που έχουν αφαιρεθεί από το 
φορολογητέο εισόδημα νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της 
υπ' αριθμ. 31548/10.11.2020 ΚΥΑ, προστίθενται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού 
έτους στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η δήλωση αδυναμίας ολοκλήρωσής του με βάση τα οριζόμενα στην υπ' 
αριθμ. 31548/10.11.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (σχέτ. η Ε.2189/2020 εγκύκλιός μας) 
 
23. Ο κωδικός 071 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες προκειμένου να 
αφαιρείται (εξωλογιστικά) από τα καθαρά τους κέρδη το ποσό των 1.500 ευρώ, για κάθε άτομο που 
απασχολούν μέσα στο φορολογικό έτος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
 
24. Ο κωδικός 072 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία είναι υπόχρεα 
να εγγράφουν σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν για την 
παραγωγή κινηματογραφικών έργων, με βάση τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του ν.3905/2010. 
Επίσης, κατά το φορολογικό έτος πραγματοποίησης των δαπανών για την παραγωγή κινηματογραφικών 
έργων, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ΚΑ 2026 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης», μέχρι του 
ποσού του αποθεματικού που έτυχε απαλλαγής, προκειμένου να μη διενεργείται διπλή έκπτωση των 
σχετικών ποσών που πραγματοποιούνται κατά το έτος διάθεσης του σχετικού αποθεματικού, για την 
επένδυση της κινηματογραφικής παραγωγής, με βάση τις ίδιες διατάξεις. 
 
25. Στον κωδικό 053 καταχωρούνται τα κέρδη των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων) τα οποία διανέμονται στους 
εργαζομένους τους, προκειμένου να αφαιρεθούν από τα κέρδη τους και να φορολογηθούν στο όνομα των 
εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4430/2016. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για όσους φορείς, μέσα στο έτος 2020, είναι εγγεγραμμένοι στο 
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν.4430/2016. 
 
26. Ο κωδικός 054 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που εφαρμόζουν τις 
διατάξεις του άρθρου 71Δ του ν.4172/2013 προκειμένου να καταχωρήσουν (εξωλογιστικά) το ποσό των 
προσαυξημένων κατά 50% εργοδοτικών εισφορών. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων 
καθορίσθηκαν με την ΠΟΛ.1244/2018 κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
27. Στον κωδικό 056 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 9Γ «Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρο 24 
ν.4172/2013» του Πίνακα 9 «Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71ΣΤ και 24 ν.4172/2013)» 
(σχετ. Ε.2206/2020 εγκύκλιό μας). Ο υποπίνακας αυτός συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και 
νομικές οντότητες τα οποία διενεργούν αποσβέσεις: εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών/χαμηλών 
ρύπων σε νησιωτικούς ή μη δήμους, κόστους ενεργειακής απόδοσης και του κόστους της επένδυσης 
δημιουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά 
οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Ειδικότερα: 
 
α) Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, 
με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης 
απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 
πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για το 
υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013. 
 
β) Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων, με 
μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης 
από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό 
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(30%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση 
τα οριζόμενα στην παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013. 
 
γ) Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων 
από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής 
επικράτειας, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της 
προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε 
ποσοστό ίσο με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δαπανών αυτών και ποσοστό τριανταπέντε τοις 
εκατό (35%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 
4172/2013. 
 
δ) Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα 
οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων 
από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής 
επικράτειας, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της 
προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε 
ποσοστό ίσο με τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των δαπανών αυτών και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 
για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013. 
 
ε) Στον κωδικό 005 του υποπίνακα καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις με βάση τις διατάξεις 
της περ. α' της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν.4172/2013. Τα ποσά των προσαυξημένων 
αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών 
οντοτήτων (εξωλογιστικά), με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους το οποίο 
αφορούν. Για τον υπολογισμό των προσαυξημένων αποσβέσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
Ε.2065/2020 εγκύκλιό μας με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την συμπλήρωση και την εκκαθάριση της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019. 
 
στ) Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά 
οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), 
το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των δαπανών αυτών και ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) όταν πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση κατά την έννοια του ν.4308/2014, με 
βάση τα οριζόμενα στην περ. α' της παραγράφου 3 του άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013 και τα αναφερόμενα 
στην Ε. 2051/2021 εγκύκλιό μας. 
 
Από τα ποσά που καταχωρούνται στους κωδικούς 060, 058, 068, 069, 076, 071, 072, 053, 054 και 056 
μόνο το ποσό των κωδικών 060, 058, 068, 069, 076, 072, 054 και 056 συναθροιζόμενο με τα 
αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου φορολογικού έτους, δημιουργεί 
αναγνωρίσιμη φορολογικά ζημία. 
 
28. Όσον αφορά τις εταιρείες που λειτουργούν ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης» (ΣΕΔ), οι διατάξεις 
του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 καταλαμβάνουν τις εταιρείες που είναι πιστοποιημένες ως σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης και ενταγμένες στο αντίστοιχο μητρώο των εταιρειών του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), το οποίο αποστέλλεται στη ΓΔΗΛΕΔ, και λειτουργούν το σύστημα αυτό είτε σε 
συλλογική είτε σε ατομική βάση. 
 
Οι εν λόγω εταιρείες, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους κατ' εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3220/2004, με βάση τις οποίες τα κέρδη τους απαλλάσσονται του 
φόρου εισοδήματος εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, θα πρέπει, εφόσον: 
 
α) εμφανίζουν φορολογικά κέρδη (ΚΑ:016) ταυτόχρονα να καταχωρήσουν στον κωδικό 059 ισόποσο ποσό 
με αυτό του κωδικού 016, 
 
β) εμφανίζουν φορολογικές ζημίες (ΚΑ:017) να καταχωρήσουν στον ΚΑ 2024 της κατάστασης φορολογικής 
αναμόρφωσης ισόποσο ποσό με αυτό του κωδικού 017. 
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Με τον ανωτέρω χειρισμό κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καταρχήν θα 
εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 και περαιτέρω θα υπαχθεί σε φορολόγηση τυχόν 
ποσό μη εκπιπτόμενων δαπανών, καθόσον αυτές δεν πρέπει να επηρεάζουν το σχηματισθέν αποθεματικό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 και θα πρέπει να υπάγονται σε φορολόγηση στο 
φορολογικό έτος που αφορούν (αρ. Δ12Β 10301148 ΕΞ2011 ΠΕ/23.02.2011 έγγραφό μας). 
 
Ειδικά, σε ότι αφορά τις πιο πάνω εταιρείες που λειτουργούν το ΣΕΔ σε ατομική βάση (ΑΣΕΔ), προκειμένου 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3220/2004, θα πρέπει, εφόσον εμφανίζουν 
φορολογικά κέρδη από το σύνολο των δραστηριοτήτων τους (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά από τη 
λειτουργία του ΑΣΕΔ) να συμπληρώσουν τον κωδικό 059 με το ποσό που αντιστοιχεί στα κέρδη από τη 
λειτουργία του ΑΣΕΔ. Τον ίδιο κωδικό θα συμπληρώνουν και σε περίπτωση που εμφανίζουν φορολογικές 
ζημίες, αλλά έχουν κέρδη από τη λειτουργία του ΑΣΕΔ. Σε περίπτωση ύπαρξης ζημίας από τη λειτουργία 
του ΑΣΕΔ, θα πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό 2024 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης με 
το ποσό αυτής της ζημίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών κερδών ή ζημιών από τη συνολική 
δραστηριότητα της εταιρείας.  
 
Με τον πιο πάνω χειρισμό επιτυγχάνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 μόνο 
για προερχόμενο από τη λειτουργία του ΑΣΕΔ εισοδήματος, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές έχουν 
εισόδημα και από την κύρια δραστηριότητά τους. 
 
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3220/2004, οι εταιρείες που λειτουργούν ΑΣΕΔ θα 
πρέπει να τηρούν τα λογιστικά τους αρχεία κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και διακριτή 
απεικόνιση των μεγεθών που σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. 
 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 με την παραπομπή στην 
παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001 νοείται η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001, δεδομένου ότι ο 
ορισμός του ΣΕΔ προβλέπεται στην παρ. 9 και όχι στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001. 
 
Επίσης, στον κωδικό 059 καταχωρούνται τα κέρδη των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που 
λειτουργούν με τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού, τα οποία φορολογούνται στο 
όνομα των μελών τους. 
 
29. Ο κωδικός 048 «Συνολικά φορολογητέα κέρδη» και ο κωδικός 448 «Συνολικά μεταφερόμενη ζημία» 
αντιστοιχούν στα φορολογητέα κέρδη ή τις μεταφερόμενες ζημίες του συνόλου των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης μετά από τη φορολογική αναμόρφωση και τον συμψηφισμό πιθανών ζημιών παρελθουσών 
χρήσεων. 
 
30. Ο κωδικός 086 «Φορολογητέα κέρδη που αντιστοιχούν στον μειωμένο συντελεστή (παρ. 2 άρθ. 71Ζ 
ν.4172/2013)» και ο κωδικός 848 «Ζημία που αντιστοιχεί στο μειωμένο συντελεστή (παρ. 2 άρθ. 71Ζ 
ν.4172/2013)» συμπληρώνονται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται 
στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
με τα φορολογητέα κέρδη ή τη ζημία του τρέχοντος φορολογικού έτους, αντίστοιχα, από τη 
δραστηριοποίηση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά 
οχήματα (σχετ. η Ε. 2051/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ). 
 
Για να έχουν τη δυνατότητα τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες να χρησιμοποιήσουν 
τους παραπάνω κωδικούς πρέπει προηγουμένως να έχουν δηλώσει ότι υπάγονται στις διατάξεις της παρ.2 
του άρθρου 71 Ζ του ν.4172/2013 επιλέγοντας ΝΑΙ στον κωδικό 686. 
 
31. Ο κωδικός 088 «Φορολογητέα κέρδη» αντιστοιχεί στα κέρδη των λοιπών δραστηριοτήτων εκτός 
παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα από τις 
επιχειρήσεις που μεταξύ άλλων δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή 
ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή 
ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
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32. Ο κωδικός 888 «Μεταφερόμενες ζημίες» αντιστοιχεί στις συνολικά μεταφερόμενες ζημίες της 
επιχείρησης ανεξάρτητα αν μεταξύ άλλων δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και 
αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην 
περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας. Η μοναδική περίπτωση που σε αυτό τον κωδικό 
μεταφέρονται ζημίες των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της επιχείρησης εκτός του κλάδου της παραγωγής 
ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα (στο εξής: «κλάδος Η/Κ») 
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, είναι η περίπτωση που η επιχείρηση έχει φορολογηθεί για τα κέρδη του κλάδου αυτού ενώ 
η υπόλοιπη δραστηριότητα είναι ζημιογόνος (είτε προκύπτουν ζημίες χρήσης, είτε προκύπτει ζημιογόνο 
αποτέλεσμα λόγω μεταφερόμενων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. 
 
Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του προσδιορισμού των 
φορολογικών αποτελεσμάτων και της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή. 
 
Παράδειγμα 1. 
 
Έστω ότι στον Κωδικό Αριθμό (ΚΑ) 048 εμφανίζεται φορολογητέο κέρδος στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων και παράλληλα συμπληρώνεται ο ΚΑ 086 λόγω φορολογητέων κερδών του κλάδου Η/Κ 
τότε: 
- Αν το σύνολο των κερδών του συνόλου της επιχείρησης είναι μεγαλύτερο από το κέρδος του κλάδου Η/Κ 
τότε εμφανίζεται στον ΚΑ 088 το ποσό των κερδών που αντιστοιχούν στον κλάδο Η/Κ. Το ποσό αυτό θα 
φορολογηθεί με το μειωμένο συντελεστή της παρ.2 άρθ. 71Ζ ν.4172/2013 και τα λοιπά με το συντελεστή 
των γενικών διατάξεων του άρθρου 58 του ΚΦΕ χωριστά. 
π.χ. ποσό 100.000 ευρώ στον ΚΑ 048 και ποσό 40.000 ευρώ στον ΚΑ086 θα έχει ως αποτέλεσμα στον ΚΑ 
088 να εμφανισθεί ποσό ίσο με 60.000 το οποίο θα φορολογηθεί με διαφορετικό συντελεστή εκείνου του 
ποσού που καταχωρήθηκε στον ΚΑ086 
- Αν το σύνολο των κερδών της επιχείρησης είναι μικρότερο του κέρδους του κλάδου Η/Κ τότε οι κλάδοι με 
τις υπόλοιπες δραστηριότητες της επιχείρησης παρουσιάζουν ζημία που εμφανίζεται ως η διαφορά των ΚΑ 
086 - KA 048, στον ΚΑ 888 και η επιχείρηση φορολογείται με τον μειωμένο συντελεστή για κέρδος του 
κλάδου Η/Κ. 
π.χ. ποσό 100.000 ευρώ στον ΚΑ 048 και ποσό 120.000 ευρώ στον ΚΑ086 θα έχει ως αποτέλεσμα στον 
ΚΑ 888 να εμφανισθεί ποσό ίσο με 20.000 το οποίο θα μεταφερθεί στον ΚΑ039 της δήλωσης του 
επόμενου φορολογικού έτους. 
 
Παράδειγμα 2 
 
Έστω ότι στον ΚΑ 048 εμφανίζεται φορολογητέο κέρδος στο σύνολο των δραστηριοτήτων και παράλληλα 
συμπληρώνεται ο ΚΑ 848 λόγω φορολογικής ζημίας του κλάδου Η/Κ (για τον υπολογισμό της οποίας 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες από τον κλάδο Η/Κ) τότε στον ΚΑ 088 
μεταφέρεται το σύνολο των κερδών των υπολοίπων κλάδων το οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
κερδών της επιχείρησης ΚΑ 048 και της ζημίας του κλάδου Η/Κ ΚΑ 848, το οποίο φορολογείται με το 
συντελεστή των γενικών διατάξεων του άρθρου 58 του ΚΦΕ. Η φορολογική ζημία χρήσης από τον κλάδο 
Η/Κ παρακολουθείται από την υπόχρεο επιχείρηση προκειμένου για τον συμψηφισμό αυτής με κέρδη από 
τον ίδιο κλάδο σε επόμενη χρήση. 
π.χ. ποσό 100.000 ευρώ στον ΚΑ 048 και ποσό 40.000 ευρώ στον ΚΑ 848 θα έχει ως αποτέλεσμα στον 
ΚΑ 088 να εμφανισθεί ποσό ίσο με 140.000 το οποίο φορολογείται με το συντελεστή των γενικών 
διατάξεων του άρθρου 58 του ΚΦΕ. 
 
Παράδειγμα 3 
 
Έστω ότι στον ΚΑ 448 εμφανίζεται συνολική μεταφερόμενη ζημία από το σύνολο των δραστηριοτήτων και 
παράλληλα συμπληρώνεται ο ΚΑ 848 λόγω φορολογικής ζημίας του κλάδου Η/Κ (για τον υπολογισμό της 
οποίας λαμβάνονται υπόψη οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες από τον κλάδο Η/Κ) τότε: 
- αν η συνολική μεταφερόμενη ζημία από το σύνολο των δραστηριοτήτων είναι μεγαλύτερη από τη ζημία 
του κλάδου Η/Κ τότε ως μεταφερόμενη ζημία στον ΚΑ 888 μεταφέρεται η συνολική μεταφερόμενη ζημία 
από το σύνολο των δραστηριοτήτων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ζημία του κλάδου Η/Κ καθόσον 
εμπεριέχεται στη συνολική μεταφερόμενη ζημία. π.χ. ποσό 100.000 ευρώ στον ΚΑ 448 και ποσό 40.000 
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ευρώ στον ΚΑ 848 θα έχει ως αποτέλεσμα στον ΚΑ 888 να εμφανισθεί ποσό μεταφερόμενης στο επόμενο 
έτος ζημίας ίσο με 100.000. 
- αν η συνολική μεταφερόμενη ζημία από το σύνολο των δραστηριοτήτων είναι μικρότερη από τη ζημία του 
κλάδου Η/Κ τότε στον ΚΑ 088 μεταφέρεται η διαφορά του ποσού της φορολογικής ζημίας του κλάδου Η/Κ 
από το ποσό της συνολικής μεταφερόμενης ζημίας από το σύνολο των δραστηριοτήτων. Η συνολική 
μεταφερόμενη ζημία από το σύνολο των δραστηριοτήτων μεταφέρεται στον ΚΑ 888. Η φορολογική ζημία 
χρήσης από τον κλάδο Η/Κ παρακολουθείται από την υπόχρεο επιχείρηση προκειμένου για τον 
συμψηφισμό αυτής με κέρδη από τον ίδιο κλάδο σε επόμενη χρήση. 
π.χ. ποσό 100.000 ευρώ στον ΚΑ 448 και ποσό 160.000 ευρώ στον ΚΑ 848 θα έχει ως αποτέλεσμα στον 
ΚΑ 088 να εμφανισθεί ποσό το οποίο φορολογείται με το συντελεστή των γενικών διατάξεων του άρθρου 
58 του ΚΦΕ ίσο με 60.000 ευρώ και στον ΚΑ 888 να εμφανισθεί ποσό μεταφερόμενης στο επόμενο έτος 
ζημίας ίσο με 100.000 ευρώ. 
 
Παράδειγμα 4 
 
Έστω ότι στον ΚΑ 448 εμφανίζεται συνολική μεταφερόμενη ζημία από το σύνολο των δραστηριοτήτων και 
παράλληλα συμπληρώνεται ο ΚΑ 086 λόγω φορολογητέων κερδών του κλάδου Η/Κ τότε στον ΚΑ 888 ως 
μεταφερόμενη ζημία του επόμενου έτους μεταφέρεται το άθροισμα των δύο κωδικών δηλαδή της συνολικής 
μεταφερόμενης ζημίας από το σύνολο των δραστηριοτήτων και των φορολογητέων κερδών του κλάδου 
Η/Κ. Τα κέρδη του κλάδου Η/Κ φορολογούνται με τον μειωμένο συντελεστή για κέρδος του κλάδου Η/Κ. 
π.χ. ποσό 100.000 ευρώ στον ΚΑ 448 και ποσό 40.000 ευρώ στον ΚΑ 086 θα έχει ως αποτέλεσμα στον 
ΚΑ 888 να εμφανισθεί ποσό μεταφερόμενης στο επόμενο έτος ζημίας ίσο με 140.000 ευρώ. 
Αν έχουμε ζημία στο σύνολο των δραστηριοτήτων και παράλληλα κέρδος στον κλάδο των ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων τότε: 
- Φορολογείται με τον μειωμένο συντελεστή το κέρδος του κλάδου των ηλ/των οχημάτων και 
- Δεδομένου ότι η ζημία των υπολοίπων κλάδων της επιχείρησης είναι η συνολική ζημία της επιχείρησης 
προσαυξημένη με το κέρδος στον κλάδο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αυτή μεταφέρεται. 
 
Παράδειγμα 5. 
 
Έστω ότι τόσο ο ΚΑ 048 όσο ΚΑ 448 είναι μηδενικοί τότε: 
- αν συμπληρώνεται ο ΚΑ 086 λόγω φορολογητέων κερδών του κλάδου Η/Κ τότε στον ΚΑ 888 ως 
μεταφερόμενη ζημία του επόμενου έτους μεταφέρεται το ποσό των φορολογητέων κερδών του κλάδου 
Η/Κ.: 
π.χ. μηδενικά ποσά σε ΚΑ 048 και ΚΑ 448 και ποσό 40.000 ευρώ στον ΚΑ 086 θα έχει ως αποτέλεσμα 
στον ΚΑ 888 να εμφανισθεί ποσό μεταφερόμενης στο επόμενο έτος ζημίας ίσο με 40.000 ευρώ. 
- αν συμπληρώνεται ο ΚΑ 848 λόγω φορολογικής ζημίας του κλάδου Η/Κ τότε στον ΚΑ 088 εμφανίζεται το 
ποσό των κερδών που αντιστοιχούν στον κλάδο Η/Κ που ισούται με το ποσό της φορολογικής ζημίας 
χρήσης του κλάδου Η/Κ 
π.χ. μηδενικά ποσά σε ΚΑ 048 και ΚΑ 448 και ποσό 40.000 ευρώ στον ΚΑ 848 θα έχει ως αποτέλεσμα 
στον ΚΑ 088 να εμφανισθεί ποσό το οποίο φορολογείται με 24%. Στην περίπτωση αυτή δεν μεταφέρεται 
ζημία καθώς η φορολογική ζημία χρήσης από τον κλάδο Η/Κ παρακολουθείται από την επιχείρηση 
προκειμένου για τον συμψηφισμό αυτής με κέρδη από τον ίδιο κλάδο σε επόμενο φορολογικό έτος. 
 
33. Ο κωδικός 100 συμπληρώνεται από τις οικοδομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιορισθούν τα 
κέρδη τους τεκμαρτά. Για τη συμπλήρωσή του ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1047/2017 
εγκύκλιό μας. 
 
34. Στους κωδικούς 049, 050 και 051 (Πίνακας ΙΙ) υπολογίζεται η προκαταβολή του τρέχοντος 
φορολογικού έτους. Για τον υπολογισμό της προκαταβολής του τρέχοντος έτους (κωδικός 049) λαμβάνεται 
υπόψη το ποσό του φόρου που αναγράφεται στον κωδικό 004 και 089, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν 
ποσά που μειώνουν τον αναλογούντα φόρο, όπως απαλλαγή καταβολής φόρου αναπτυξιακών νόμων 
(ν.3908/2011, ν.4399/2016) και μισθώματα για χρήση ακινήτου ν.4030/2011. Επίσης, για τον φόρο επί των 
κερδών που υπολογίζεται από τους κωδικούς 080 και 092, δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου 
(ΠΟΛ.1014/2018 εγκύκλιος). 
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35. Οι κωδικοί 576, 577 και 578 (Πίνακας III) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να 
δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος, βάσει της 
εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.3908/2011, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή 
φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, 
αντίστοιχα. 
 
36. Οι κωδικοί 571, 572 και 573 (Πίνακας IV) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να 
δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας 
απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4399/2016, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του 
τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα. 
 
37. Οι κωδικοί 583, 584 και 585 (Πίνακας V) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να 
δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας 
απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4608/2019, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του 
τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα. 
Ωστόσο, λόγω μη πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του φορολογικού έτους 2020, οι ως 
άνω κωδικοί μένουν ανενεργοί για το έτος αυτό. 
 
38. Ο πίνακας 1 εμφανίζεται προσυμπληρωμένος με τα μέλη των νομικών προσώπων των περ. β' 
(προσωπικών εταιρειών), ε' (κοινωνιών, αστικών εταιρειών, συμμετοχικών και αφανών) και στ' 
(κοινοπραξιών) του άρθρου 45 του ν.4172/2013 με απλογραφικά βιβλία, που συμμετέχουν σε αυτά κατά τη 
λήξη του φορολογικού έτους. 
 
Η κατανομή των κερδών γίνεται με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρίας (κωδικοί 016 
και 100), αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος που αναλογεί (κωδικός 004), κατά το ποσοστό συμμετοχής 
των μελών στην υπόψη εταιρεία. 
 
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω νομικά πρόσωπα εμφανίζουν στα βιβλία τους 
ζημία (λογιστική) από προηγούμενα έτη, αυτή θα πρέπει να αφαιρείται προκειμένου να γίνεται η κατανομή 
κερδών στους εταίρους/μέλη τους. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η σχετική πληροφορία δεν απεικονίζεται 
στο έντυπο Ν, το σχετικό πεδίο του Πίνακα 1 όπου αναγράφονται τα κέρδη, παραμένει ανοιχτό για 
τροποποίηση από το εκάστοτε νομικό πρόσωπο (σχετ. το ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ 2015/29.6.2015 έγγραφό 
μας). 
 
Επίσης, ανοιχτό παραμένει στον ίδιο πίνακα και το πεδίο (στήλη) όπου αναγράφεται το καθαρό ποσό των 
κερδών των εταίρων/μελών προκειμένου να καταχωρηθούν τα πραγματικά διανεμόμενα σε αυτούς ποσά, 
καθόσον αν και τα ποσοστά συμμετοχής που εμφανίζονται στον ως άνω πίνακα είναι αυτά που έχουν 
καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου (ως ποσοστά επί του κεφαλαίου),υπάρχει η περίπτωση από το 
νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό να προβλέπονται ρητά διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής των εταίρων - 
μελών στα κέρδη της εταιρείας. 
 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για τις δικηγορικές εταιρείες με βάση τα αναφερόμενα στην 
ΠΟΛ.1146/2016 εγκύκλιό μας. 
 
39. Ο πίνακας 2 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της 
περ. γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013, καθώς και από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που αποτελούν 
τέτοια πρόσωπα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα υπό ίδρυση ιδρύματα, η έγκριση της σύστασης των 
οποίων εκκρεμεί, εφόσον αποκτούν εισόδημα (από εκμίσθωση ακινήτων, τόκους, κ.λπ.), ως εν τοις 
πράγμασι νομίμως λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους. 
 
Ειδικότερα, στον πίνακα 2Α αναγράφεται το συνολικό εισόδημα από ακίνητη περιουσία όπως μεταφέρεται 
από τον κωδικό 198 του πίνακα 3Α4, από το οποίο εκπίπτουν οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα 
ακίνητα (75% ή 100%) κατά περίπτωση, με βάση τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί στην ΠΟΛ.1069/2015 
εγκύκλιό μας, καθώς και η αντίστοιχη τεκμαρτή δαπάνη ιδιοχρησιμοποίησης στο σύνολό της. Ειδικά για το 
Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό της έκπτωσης για τις κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως 
με το αν συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους, 
ανέρχεται σε ποσοστό 100%, με βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. β' της παρ.3 του άρθρου 
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39 του ν.4172/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν.4714/2020 και εφαρμόζεται για 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά, σύμφωνα με την παρ.54 του άρθρου 72 του 
ν.4172/2013. Το ποσό του κωδικού 198 στον πίνακα 3Α4 συγκρίνεται με το σύνολο των ποσών που έχουν 
καταχωρηθεί στο έντυπο Ε2. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για 
ακίνητα από τα οποία δεν αποκτούν εισόδημα (π.χ. κενά) και δεδομένου ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν 
θεωρούνται, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, ως έσοδα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν από το μηδενικό εισόδημα από ακίνητη 
περιουσία με τους όρους και προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 39. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις 
δαπάνες που αφορούν ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. 
 
Οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, οι οποίες με τις διατάξεις της περιπτ. στ' του άρθρου 46 του ν.4172/2013, όπως αυτή 
προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν.4465/2017, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και 
δεδομένου ότι υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σε περίπτωση που 
αποκτούν εισοδήματα συμπληρώνουν ποσό δαπανών ίσο με τα δηλούμενα έσοδα κατά την συμπλήρωση 
του Πίνακα 2, προκειμένου κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να μην υπάγονται 
σε φορολόγηση (ΠΟΛ.1148/2017). 
 
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τους ΟΤΑ, οι οποίοι με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7 του 
άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4483/2017, 
απαλλάσσονται της φορολόγησης για το τεκμαρτό εισόδημα που αποκτούν από την δωρεάν παραχώρηση 
των ακινήτων τους, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε φορείς του Δημοσίου, και για την εξυπηρέτηση αναγκών που ρητά 
αναφέρονται στις διατάξεις αυτές. Επομένως, και στην περίπτωση αυτή τα υπόψη νομικά πρόσωπα 
συμπληρώνουν ποσό δαπανών ίσο με τα δηλούμενα έσοδα κατά την συμπλήρωση του Πίνακα 2, 
προκειμένου κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να μην υπάγονται σε 
φορολόγηση για το σχετικό εισόδημα που απαλλάσσονται της φορολογίας (ΠΟΛ.1157/2017 εγκύκλιος). 
 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των νομικών 
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην έννοια των δαπανών που εκπίπτουν περιλαμβάνονται 
μόνο αυτές για τις οποίες βαρύνεται ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών και όχι τυχόν δαπάνες που βαρύνουν 
τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, αντίστοιχα (π.χ. δαπάνη για ηλεκτρισμό ή για νερό, κ.λπ.) (ΔΕΑΦΒ 
1107041 ΕΞ 2015/6.8.2015 έγγραφό μας). 
 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι στις δαπάνες που αφορούν τα ακίνητα και εκπίπτουν (σε ποσοστό 75% ή 100%, 
κατά περίπτωση) περιλαμβάνονται και τυχόν δαπάνες επισφαλών απαιτήσεων που σχηματίζουν τα νομικά 
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα μη εισπραχθέντα μισθώματα. 
 
Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποτελούν 
αντικείμενο φόρου (πλην του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία), όπως και οι συνολικές αντίστοιχες 
δαπάνες προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα του σχετικού πίνακα. 
 
Το εισόδημα αυτό συναθροιζόμενο με το αντίστοιχο εισόδημα του πίνακα 2Α θα διαμορφώσει το 
φορολογητέο εισόδημα και θα μεταφερθεί στους κωδικούς 029 ή 030 κατά περίπτωση. 
 
Ειδικά, οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν συμπληρώνουν το πεδίο που αφορά στο εισόδημα από επιχειρηματικές 
συναλλαγές, καθόσον τα υπόψη νομικά πρόσωπα φορολογούνται μόνο για εισόδημα από κεφάλαιο και 
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 
 
Επιπλέον, στον πίνακα 2Β αναγράφεται σε ειδικό πεδίο και η χρεωστική διαφορά (1/30) που έχει προκύψει 

σε βάρος των υπόψη νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή 

εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής 

στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους. Επίσης, στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται οι κωδικοί 746, 

747, 753 και 748 (Πίνακας VI), προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς, το 

συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς που αποσβέσθηκε στις προηγούμενες χρήσεις, το ποσό 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   189 

απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της 

χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση, αντίστοιχα. 

 

Επίσης, στον πίνακα 2Β και στο πεδίο «Λοιπά έσοδα μη φορολογούμενα» καταχωρούνται τα κάθε είδους 

έσοδα που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45 

του ν.4172/2013 κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο 

επιβολής φόρου εισοδήματος, 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, κλπ. (σχετ. η ΠΟΛ.1044/2015 εγκύκλιος). Στο ίδιο πεδίο αναγράφονται και τα 

κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών 

ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ' εφαρμογή του προγράμματος 

συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, 

κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. 

 

Τέλος, στον πίνακα 2Δ έχει ενσωματωθεί η κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, προκειμένου να αναγράφονται τα 

συνολικά έσοδα και έξοδα των υπόψη νομικών προσώπων. 

 

40. Στους πίνακες 3Α και 3Β αναγράφονται το εισόδημα από κεφάλαιο (Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα, 

Ακίνητη Περιουσία) και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου αντίστοιχα, με βάση την επιμέρους ανάλυση 

των αντίστοιχων υποπινάκων. 

 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τα μερίσματα που εισπράττουν τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (περ. γ' άρθρου 45 ν.4172/2013) δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

της παρ.3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, καθόσον σε καμία περίπτωση τα υπόψη νομικά πρόσωπα δεν 

εμπίπτουν στην έννοια της εταιρείας και ως εκ τούτου, τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα 

από επιχειρηματική δραστηριότητα, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, 

συμψηφιζομένου μόνο του παρακρατηθέντος φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 64 

του ίδιου ως άνω νόμου. Επομένως, τα υπόψη νομικά πρόσωπα όταν συμπληρώνουν τους πίνακες 3 Α1α, 

3 Α1 β, 3 Α1γ, 3 Α1δ και 3 Α1ε, κατά περίπτωση, ως ακαθάριστο ποσό καταχωρούν το μικτό ποσό με την 

προσθήκη μόνο του παρακρατηθέντος φόρου, συμπληρώνοντας παράλληλα το αντίστοιχο πεδίο του 

παρακρατηθέντος φόρου (ΔΕΑΦΒ 1107041 ΕΞ 2015/6.8.2015 έγγραφό μας). 

 

Στον πίνακα 3Α1γ «Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής τρίτων χωρών» αναγράφεται το ποσό του φόρου 

που παρακρατήθηκε για τα εισπραττόμενα μερίσματα που αποκτώνται από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία 

με έδρα σε τρίτη χώρα. Στο ίδιο πίνακα αναγράφεται και το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος 

εισοδήματος στις περιπτώσεις που υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), με βάση 

την οποία επιτρέπεται ο συμψηφισμός του (ΠΟΛ.1232/2015 εγκύκλιος). 

 

Στον πίνακα 3Α4 και στον κωδικό 209 καταχωρείται διακριτά το εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση, 

έτσι ώστε να συμβαδίζει η ανάλυσή του με αυτή του εντύπου Ε2, από το οποίο μεταφέρονται τα σχετικά 

ποσά στον αντίστοιχο πίνακα του εντύπου Ν. Επίσης, στον ίδιο πίνακα σε ξεχωριστό κωδικό αναγράφεται 

και η δαπάνη ενοικίου που καταβλήθηκε σε Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, προκειμένου να αποδοθεί το 

χαρτόσημο από τον μισθωτή, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ.β' 

της παρ.3 του άρθρου 22 του ν.4283/2014. 

 

41. Στον πίνακα 5 αναγράφεται το ποσό της υπεραξίας, η οποία προήλθε από μετασχηματισμό με τις 

διατάξεις του ν.δ.1297/1972 και το οποίο χρησιμοποιήθηκε για μείωση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, 

σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την Ε.2181/2019 εγκύκλιό μας. 

 

ΙΙΙ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ 

 

1. Στον κωδικό 004 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη, όπως προκύπτουν από 

τον .Στον , υπολογίζεται ο φόρος για το ποσό των κερδών που φορολογείται με συντελεστή 24% (νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων), καθώς επίσης και ο φόρος για το ποσό 

των κερδών που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών το οποίο φορολογείται με 
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συντελεστή 10%. Επισημαίνεται ότι για να χρησιμοποιηθεί ο μειωμένος συντελεστής φορολόγησης 10% θα 

πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο πεδίο στον κωδικό 652 ότι ο υπόχρεος είναι εγγεγραμμένος 

στο Μητρώο του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 ή στο Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων 

δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της υπ' αρ. 397/18235/16.2.2017 απόφασης (Β' 601). Ειδικά τα 

πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί 

και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με 

συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Για να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής φορολόγησης 29% θα 

πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο πεδίο στον κωδικό 666 ότι ο υπόχρεος υπάγεται στις ειδικές 

διατάξεις του άρθρου 27Α. 

 

2. Στον κωδικό 080 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη, όπως προκύπτουν από 

τον κωδικό 079. 

 

Ο φόρος που προκύπτει από τη φορολόγηση του ποσού αυτού, δεδομένου ότι αποτελεί φόρο επί κερδών 

από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμψηφίζεται με τους αναφερόμενους στην παρ.3 του άρθρου 68 του 

ν.4172/2013 φόρους, εφαρμοζομένων όσων έχουν διευκρινισθεί από τη Διοίκηση αναφορικά με την 

εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, χωρίς όμως να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 71 του ίδιου νόμου (ΠΟΛ.1014/2018 εγκύκλιος). 

 

3. Στον κωδικό 089 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη, όπως προκύπτουν από 

τον κωδικό 087, ο οποίος είναι προσυμπληρωμένος με το ποσό του κωδικού 086, με βάση τις διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013 και αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Για να 

χρησιμοποιηθεί ο μειωμένος συντελεστής φορολόγησης θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο 

πεδίο στον κωδικό 686 ότι δηλαδή ο υπόχρεος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 71Ζ 

του ν.4172/2013. 

 

4. Στον κωδικό 092 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη, όπως προκύπτουν από 

τον κωδικό 091. 

 

Ο φόρος που προκύπτει από τη φορολόγηση του ποσού αυτού, δεδομένου ότι αποτελεί φόρο επί κερδών 

από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμψηφίζεται με τους αναφερόμενους στην παρ.3 του άρθρου 68 του 

ν.4172/2013 φόρους, εφαρμοζομένων όσων έχουν διευκρινισθεί από τη Διοίκηση αναφορικά με την 

εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, χωρίς όμως να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 71 του ίδιου νόμου (ΠΟΛ.1014/2018 εγκύκλιος). 

 

5. Οι κωδικοί 579, 574, 582 και 575 συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν 

λόγω κινήτρων προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον 

φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων του 

ν.3908/2011 (φορολογική απαλλαγή ν.3908/2011), του ν.4399/2016 (φορολογική απαλλαγή ν.4399/2016), 

του ν.4608/2019 (φορολογική απαλλαγή ν.4608/2019), καθώς και το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που 

καταβάλλεται για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γεράνι - Μεταξουργείο, με βάση τις διατάξεις της παρ.Β2 

των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011 (φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στο ιστορικό κέντρο 

της Αθήνας), αντίστοιχα. 

 

Ο κωδικός 574 (Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4399/2016) συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που 

έχουν κάνει χρήση του υπόψη κινήτρου προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την 

καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο 

πλαίσιο των διατάξεων του ν.4399/2016(φορολογική απαλλαγή ν.4399/2016), όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του με τον ν. 4605/2019. 

 

Με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4399/2016,στα επενδυτικά σχέδια που 

υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του υπόψη νόμου παρέχεται το είδος ενίσχυσης της φορολογικής 

απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
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πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από 

το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή 

νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το 

ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών 

του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που 

αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Ως κέρδη που προκύπτουν με 

βάση τη φορολογική νομοθεσία νοούνται τα φορολογητέα κέρδη, μετά την αφαίρεση των φορολογικών 

ζημιών παρελθουσών ετών, δηλαδή τα κέρδη που αναγράφονται στον κωδικό 048. Επισημαίνεται ότι τα 

ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το ποσό της φορολογικής απαλλαγής που υπολογίζεται κατ' εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3908/2011 (κωδικός 579). 

 

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση 

της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης 

ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά και εφόσον 

συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις. 

 

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με τη 

δημοσίευση της απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού 

σχεδίου ή της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου. 

Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 

δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους 

ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά: 

 

αα. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ' έτος, το 1/3 του συνολικού 

εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους 

αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. 

Στην περίπτωση αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο 

ανωτέρω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης, 

 

ββ. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου 

ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης 

και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

Με βάση τα ανωτέρω παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα επιχείρησης που υπήγαγε επενδυτικό της 

σχέδιο σε καθεστώς ενίσχυσης για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής προκειμένου να υπολογίσουμε 

το αντίστοιχο ποσό της φορολογικής απαλλαγής που οφείλει να καταχωρήσει στον κωδικό 574: 

Ανώνυμη εταιρεία, κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1.2020-31.12.2020 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη 

ισολογισμού 1.500.000 ευρώ. Από τα κέρδη αυτά διανεμήθηκαν μερίσματα στους μετόχους 400.000 ευρώ. 

Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης η εταιρεία αναμόρφωσε το προκύψαν αποτέλεσμα του 

ισολογισμού διαμορφώνοντας τα φορολογητέα κέρδη της (ΚΑ 048) στο ποσό των 1.800.000 ευρώ. 

Έστω ότι η ίδια εταιρεία κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο 1.1.2021¬31.12.2021 πραγματοποίησε 

καθαρά κέρδη ισολογισμού 1.700.000 ευρώ. Από τα κέρδη αυτά διανεμήθηκαν μερίσματα στους μετόχους 

200.000 ευρώ. Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης η εταιρεία αναμόρφωσε το προκύψαν 

αποτέλεσμα του ισολογισμού διαμορφώνοντας τα φορολογητέα κέρδη της (ΚΑ 048) στο ποσό των 

2.000.000 ευρώ. 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ο υπολογισμός του αφορολόγητου αποθεματικού επένδυσης για το κίνητρο 

της φορολογικής απαλλαγής είναι ο ακόλουθος: 

 

Περίπτωση 1: 

 

1.1 Η Α.Ε. ολοκλήρωσε κατά το έτος 2020 εγκεκριμένη επένδυση σε καθεστώς ενίσχυσης για το κίνητρο 

της φορολογικής απαλλαγής, ύψους 3.000.000 ευρώ, οπότε και δημοσιεύτηκε και η απόφαση 

ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της νέας επένδυσης. 
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Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   

Εγκριθείσα επένδυση 3.000.000 

Δικαιούμενη ενίσχυση 1.200.000 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ   

1. Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος   

Φορολογητέα κέρδη 1.800.000 

Φόρος εισοδήματος (1.800.000 Χ 24%) 432.000 

Μείον: Φόρος που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη 
(400.000 Χ 24/76) 

(126.316) 

Φόρος που αναλογεί στην επιχείρηση 305.684 

    

2. Αφορολόγητο Αποθεματικό Επένδυσης   

Ανώτατο ύψος μη καταβολής φόρου πρώτης χρήσης   

(1.200.000Χ 1/3) 400.000 

 
Επομένως, το ποσό απαλλαγής από καταβολή φόρου που θα εμφανισθεί σε λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού κατά τη χρήση 2020 θα περιοριστεί στο ύψος των 305.684 ευρώ. 
 
1.2 Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ο υπολογισμός του αφορολόγητου αποθεματικού επένδυσης, για το 
κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής για το έτος 2021 είναι ο ακόλουθος: 
 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ   

1. Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος   

Φορολογητέα κέρδη 2.000.000 

Φόρος εισοδήματος (2.000.000 Χ 24%) 480.000 

Μείον: Φόρος που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη 
(200.000 Χ 24/76) 

(63.158) 

Φόρος που αναλογεί στην επιχείρηση 416.842 

    

2. Αφορολόγητο Αποθεματικό Επένδυσης   

Ανώτατο ύψος μη καταβολής φόρου δεύτερης χρήσης   

(1.200.000Χ 2/3) 800.000 

 
Επομένως, η Α.Ε δικαιούται να εμφανίσει το σύνολο του ποσού των 416.842 ευρώ, ως ποσό μη καταβολής 
φόρου για το έτος 2021 καθόσον για το ίδιο έτος το ανώτατο ποσό της απαλλαγής που δικαιούται η υπόψη 
εταιρεία ισούται με το ποσό των 494.316 ευρώ (800.000-305.684=494.316 ευρώ). 
 
Περίπτωση 2:  
 
2.1 Κατά το έτος 2020 πιστοποιήθηκε η υλοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου το οποίο 
έχει υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 
 

Α.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   

Εγκριθείσα επένδυση 3.000.000 

Δικαιούμενη ενίσχυση (1.200.000Χ 1/3) 400.000 
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Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ   

1. Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος   

Φορολογητέα κέρδη 1.800.000 

Φόρος εισοδήματος (1.800.000 Χ 24%) 432.000 

Μείον: Φόρος που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη 
(400.000 Χ 24/76) 

(126.316) 

Φόρος που αναλογεί στην επιχείρηση 305.684 

    

2. Αφορολόγητο Αποθεματικό Επένδυσης   

Ανώτατο ύψος μη καταβολής φόρου πρώτης χρήσης   

(1.200.000Χ 1/3) 400.000 

 
Επομένως, το ποσό απαλλαγής από καταβολή φόρου που θα εμφανισθεί σε λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού κατά τη χρήση 2020 ανέρχεται στο ύψος των 305.684 ευρώ. Τα δε επόμενα έτη και μέχρι την 
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, μπορεί να κάνει χρήση μόνο του υπόλοιπου ποσού ύψους 94.316 
ευρώ (400.000 - 305.684). 
 
2.2 Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ο υπολογισμός του αφορολόγητου αποθεματικού επένδυσης, για το 
κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής για το έτος 2021 είναι ο ακόλουθος: 
 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ   

1. Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος   

Φορολογητέα κέρδη 2.000.000 

Φόρος εισοδήματος (2.000.000 Χ 24%) 480.000 

Μείον: Φόρος που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη 
(200.000 Χ 24/76) 

(63.158) 

Φόρος που αναλογεί στην επιχείρηση 416.842 

 
 
Επομένως, το ποσό απαλλαγής από καταβολή φόρου που θα εμφανισθεί σε λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού κατά τη χρήση 2021 ανέρχεται στο ποσό των 94.316 ευρώ. 
 
Ο κωδικός 582 (Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4608/2019) συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που 
έχουν κάνει χρήση του υπόψη κινήτρου προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την 
καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο 
πλαίσιο των διατάξεων του ν.4608/2019 (φορολογική απαλλαγή ν.4608/2019). 
 
Με βάση την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4608/2019,ο ι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως 
στρατηγικές μπορεί με απόφασή της Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην 
απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα 
οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος 
αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά 
ισόποσο αποθεματικό. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής 
απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου. 
 
Ωστόσο, λόγω μη πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του φορολογικού έτους 2020, ο ως 
άνω κωδικός μένει ανενεργός για το έτος αυτό. 
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6. Ο κωδικός 619 είναι προσυμπληρωμένος και σε αυτόν αναγράφεται ο φόρος αλλοδαπής που έχει 
καταβληθεί σε χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) με την 
Ελλάδα. Το εν λόγω ποσό φόρου μεταφέρεται από τον πίνακα 8Α και συγκεκριμένα από το πεδίο του 
συνολικού φόρου που αναλογεί στην Ελλάδα για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, σε χώρες με τις 
οποίες υφίσταται ΣΑΔΦ. Ειδικότερα, όσον αφορά στην συμπλήρωση του πίνακα 8Α, το νομικό πρόσωπο 
επιλέγει από αναδυόμενη λίστα τη χώρα στην οποία έχει αποκτήσει εισόδημα, συμπληρώνοντας το 
συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί εκεί και το φόρο που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή για το 
εισόδημα αυτό. Στη συνέχεια το ποσό του φόρου περιορίζεται στο ποσό που αναλογεί για το εισόδημα αυτό 
στην Ελλάδα με βάση τον υφιστάμενο συντελεστή φορολογίας, εφόσον ο καταβληθείς στην αλλοδαπή 
φόρος υπερβαίνει τον αναλογούντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ΣΑΔΦ και το άρθρο 9 του ν. 
4172/2013, και μεταφέρεται στον κωδικό 619. Στη συνέχεια το εν λόγω ποσό φόρου αθροιστικά με το 
ποσό φόρου του κωδικού 600, εφόσον υπάρχει, συγκρίνεται με το άθροισμα των ποσών των κωδικών 
004 ή 080, κατά περίπτωση, και 089 ή 092 κατά περίπτωση, αφού αφαιρεθεί και το ποσό της Φορολογικής 
Απαίτησης (ΦΑ) του άρθρου 27Α του ΚΦΕ (ΚΑ 995). Το ποσό που τελικά μεταφέρεται στον κωδικό 619 
αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών φόρων της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, 
σύμφωνα με την Ε.2089/2021 εγκύκλιο. 
 
Ο κωδικός 600 είναι και αυτός προσυμπληρωμένος, όπως ο 619, και σε αυτόν αναγράφεται ο φόρος 
αλλοδαπής που έχει καταβληθεί σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται ΣΑΔΦ με την Ελλάδα. Το εν λόγω 
ποσό φόρου μεταφέρεται από τον πίνακα 8Β και συγκεκριμένα από το πεδίο του συνολικού φόρου που 
αναλογεί στην Ελλάδα για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, σε χώρες με τις οποίες δεν υφίσταται 
ΣΑΔΦ. Ειδικότερα, όσον αφορά στην συμπλήρωση του πίνακα 8Β, το νομικό πρόσωπο επιλέγει από 
αναδυόμενη λίστα τη χώρα στην οποία έχει αποκτήσει εισόδημα, συμπληρώνοντας το συνολικό εισόδημα 
που έχει αποκτηθεί εκεί και το φόρο που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή για το εισόδημα αυτό. Στη 
συνέχεια το ποσό του φόρου περιορίζεται στο ποσό που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα με 
βάση τον υφιστάμενο συντελεστή φορολογίας, εφόσον ο καταβληθείς στην αλλοδαπή φόρος υπερβαίνει τον 
αναλογούντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4172/2013, και μεταφέρεται στον κωδικό 600. 
Στη συνέχεια, το εν λόγω ποσό φόρου αθροιστικά με το ποσό φόρου του κωδικού 619, εφόσον υπάρχει, 
συγκρίνεται με το άθροισμα των ποσών των κωδικών 004 ή 080, κατά περίπτωση, και 089 ή 092 κατά 
περίπτωση, αφού αφαιρεθεί και το ποσό της Φορολογικής Απαίτησης (ΦΑ) του άρθρου 27Α του ΚΦΕ (ΚΑ 
995) και σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς ποσού φόρου περιορίζεται στο άθροισμα των κωδικών 
αυτών. Το ποσό που τελικά μεταφέρεται στον κωδικό 600 αφαιρείται με τη σειρά έκπτωσης που προκύπτει 
από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 και έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1060/2015 
εγκύκλιο. 
 
Ειδικά στην περίπτωση που ο φορολογούμενος συμμετέχει έμμεσα σε μία ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία 
μέσω ενδιάμεσων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια των παρ.1 και 2 του άρθρου 66 του 
ν.4172/2013, στους πίνακες 8Α ή 8Β, κατά περίπτωση, συμπληρώνεται και αναγράφεται και το ποσό του 
φόρου αλλοδαπής που έχουν καταβάλει οι συνδεδεμένες εταιρείες. 
 
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που είναι καταχωρημένο στον κωδικό 600 ή 619 δεν δύναται να υπερβαίνει 
το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα μειωμένο με το ποσό της φορολογικής 
απαίτησης του άρθρου 27Α ν.4172/2013 (ΚΑ: 995). 
 
Διευκρινίζεται ότι ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή δεν επιστρέφεται (σχετ. η 
ΠΟΛ.1060/2015 εγκύκλιος). 
 
7. Στον κωδικό 009 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει 
ηλεκτρονική πληροφόρηση, τόσο για εισοδήματα του τρέχοντος φορολογικού έτους, όσο και για εισοδήματα 
προηγούμενων φορολογικών ετών (αποθεματικά) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους. 
Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφεται και το ποσό που τυχόν καταβλήθηκε με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του ν.2579/1998, (μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας και οχήματος Δ.Χ.) σε περίπτωση που η 
υπεραξία από την ως άνω μεταβίβαση διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί και υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4172/2013, καθώς και ο φόρος που καταβλήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου ΙΧ από επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά 
βιβλία, σε περίπτωση που η προκύπτουσα υπεραξία φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. 
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8. Στον κωδικό 090 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και υπάρχει 
ηλεκτρονική πληροφόρηση. Ο κωδικός είναι προσυμπληρωμένος μόνο για νομικά πρόσωπα με 
φορολογικό έτος 1/1 έως 31/12. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό 
ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, προκειμένου να εφαρμοστούν τα 
τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, θα 
πρέπει ο αρχικός ανάδοχος, εφόσον το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου (3%) έχει καταχωρηθεί στον 
κωδικό 090 (μέσω αποστολής του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων) να το διαγράψει από τον αντίστοιχο 
κωδικό έτσι ώστε αυτό να συμψηφισθεί, με σχετική βεβαίωση που θα χορηγήσει, από τον αναλογούντα 
φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας (σχετ. η ΠΟΛ.1045/2018 Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.). 
 
9. Στον κωδικό 008 αναγράφεται το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε από το νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα το προηγούμενο φορολογικό έτος, το οποίο άλλωστε εμφανίζεται στον αντίστοιχο κωδικό 
από το σύστημα TAXIS. 
 
10. Στον κωδικό 052 αναγράφεται το ποσό του φόρου που συμψηφίζεται με βάση την παρ.3 του άρθρου 
68 του ν.4172/2013, προκειμένου για τα εισπραττόμενα μερίσματα, για τα οποία δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 48 του ίδιου νόμου. Ειδικότερα, αναγράφεται το ποσό του αναλογούντος φόρου 
εισοδήματος (ο οποίος υπολογίζεται με την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος συντελεστή φορολογίας 
εισοδήματος) κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας που προβαίνει στη διανομή κερδών της ημεδαπής (Ε.1147/2018 εγκύκλιος ΑΑΔΕ). Το τυχόν 
ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, ως φόρος επί του μερίσματος για διανομή κερδών της ημεδαπής, 
αναγράφεται στους κωδικούς 009 ή 090 ανάλογα αν υπάρχει ή όχι ηλεκτρονική πληροφόρηση. Επίσης, τα 
αντίστοιχα ποσά που συμψηφίζονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 68 για 
διανεμόμενα κέρδη της αλλοδαπής αναγράφονται στον κωδικό 600 ή 619. 
 
Τα υπόψη ποσά φόρων εμφανίζονται στους πίνακες 3Α1α και 3Α1δ, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
μερίσματα που εισπράττουν μέλη των κοινοπραξιών λόγω συμμετοχής τους σε αυτές (ΠΟΛ.1121/2015 
εγκύκλιος). 
 
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη είναι μεγαλύτερο από το 
ποσό του φόρου του ΚΑ 004 και ΚΑ 089 μειωμένο με το ποσό της φορολογικής απαίτησης του άρθρου 
27Α ν.4172/2013 (ΚΑ: 995), η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται, καθόσον με βάση τις διατάξεις της 
παρ.3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 επιστρέφεται μόνο το επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στον φόρο 
που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε. 
 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων. Στην 
περίπτωση αυτή το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, κατά το μέρος που αφορά στα 
διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή κερδών, 
υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα κατά τον χρόνο διανομής συντελεστή. 
 
11. Στον κωδικό 111 αναγράφεται ο φόρος που έχει ήδη καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος από τα πρώην νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 και 
ο οποίος αντιστοιχεί στα τεκμαρτά κέρδη της οικοδομής της οποίας ολοκληρώθηκε η ανέγερση, ανεξάρτητα 
από το αν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν ή μετά την 1.1.2006. 
 
Ειδικά, τα πρώην νομικά πρόσωπα της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 συμψηφίζουν φόρο που 
προέρχεται μόνο από πωλήσεις ημιτελών οικοδομών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2013, η 
κατασκευή των οικοδομών αυτών ολοκληρώθηκε το φορολογικό έτος 2020 και των οποίων η οικοδομική 
άδεια εκδόθηκε μετά την 1.1.2006. 
 
Αναλυτικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την καταχώρηση των κωδικών 009, 008, 052 και 111 έχουν δοθεί με 
την ΠΟΛ.1060/2015 εγκύκλιό μας. 
 
Ειδικά τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που τέθηκαν σε εκκαθάριση, είτε το φορολογικό έτος 
2020, είτε σε προηγούμενα φορολογικά έτη, και υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 
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έτους 2020 πριν από την εναρμόνιση της ηλεκτρονικής εφαρμογής με τις διατάξεις της παρ.72 του άρθρου 
72 του ν.4172/2013 και βεβαιώθηκε προκαταβολή με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) αντί με ποσοστό 
εβδομήντα τοις εκατό (70%), θα υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέσω Taxisnet έως 31/12/2021. 
 
12. Κωδικοί που συμπληρώνονται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις 
 
Ι. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 93 του ν.4605/2019. 
 
Τα πιστωτικά ιδρύματα, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 93 του 
ν.4605/2019 συμπληρώνουν τον πίνακα 6. 
 
Ειδικότερα: 
 
Στον κωδικό 754 εμφανίζεται το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του 
άρθρου 93 που απομένει για συμψηφισμό το τρέχον φορολογικό έτος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τη 
δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους. 
 
Στον κωδικό 756 αναγράφεται το μέρος του ποσού των πιστωτικών υπολοίπων του δεύτερου εδαφίου της 
παρ.1 του άρθρου 93 που συμψηφίζεται το τρέχον φορολογικό έτος, όταν προκύψει φόρος εισοδήματος. 
Στην περίπτωση αυτή το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων που συμψηφίζεται, κατά ρητή διατύπωση των 
διατάξεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος φόρου δηλαδή του ποσού που 
αναγράφεται στον κωδικό 004 του τρέχοντος φορολογικού έτους. Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται 
στον κωδικό 761. 
 
Στον κωδικό 759 αναγράφεται το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του 
άρθρου 93 που παραμένει για συμψηφισμό τα επόμενα φορολογικά έτη, όπως αυτό προκύπτει μετά την 
αφαίρεση του ποσού που αναγράφεται στον κωδικό 756 από το αντίστοιχο ποσό του κωδικού 754. 
 
Στον κωδικό 755 εμφανίζεται το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του 
άρθρου 93 που απομένει για συμψηφισμό το τρέχον φορολογικό έτος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τη 
δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους. 
 
Στον κωδικό 757 αναγράφεται το μέρος του ποσού των πιστωτικών υπολοίπων του πρώτου εδαφίου της 
παρ.1 του άρθρου 93 που συμψηφίζεται το τρέχον φορολογικό έτος, όταν προκύψει φόρος εισοδήματος. 
Στην περίπτωση αυτή το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων που συμψηφίζεται, κατά ρητή διατύπωση των 
διατάξεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος φόρου δηλαδή του ποσού που 
αναγράφεται στον κωδικό 004 του τρέχοντος φορολογικού έτους. Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται 
στον κωδικό 762. 
 
Στον κωδικό 758 μεταφέρεται από τον κωδικό 756 το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων του δεύτερου 
εδαφίου που προστίθεται στο ποσό των υπολοίπων του πρώτου εδαφίου. 
 
Στον κωδικό 760 αναγράφεται το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του 
άρθρου 93 που μεταφέρεται για συμψηφισμό τα επόμενα φορολογικά έτη, όπως αυτό προκύπτει μετά την 
αφαίρεση του ποσού που αναγράφεται στον κωδικό 757 από το αντίστοιχο ποσό του κωδικού 755, αφού 
ταυτόχρονα προστεθεί στον ίδιο κωδικό (ΚΑ 755) το ποσό του κωδικού 758. 
 
ΙΙ. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 3 του ν.4046/2012. 
 
Στον κωδικό 751 αναγράφεται το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενων χρήσεων 
(φορολογικών ετών 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019) που συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος του 
φορολογικού έτους 2020, μειωμένο με το ποσό της φορολογικής απαίτησης του άρθρου 27Α ν.4172/2013 
(ΚΑ: 995), κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν.4046/2012. 
 
Τέλος, στον κωδικό 749 αναγράφεται το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου της παραγράφου 6 του άρθρου 
3 του ν.4046/2012 που προκύπτει στο φορολογικό έτος 2020 και μεταφέρεται για συμψηφισμό με τον φόρο 
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εισοδήματος των πέντε (5) επόμενων φορολογικών ετών, προκειμένου να διαχωριστεί από το πιστωτικό 
υπόλοιπο προς επιστροφή (κωδικός 750). 
 
13. Ο κωδικός 911 αφορά τους υπόχρεους καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ν.3986/2011, 
υπολογίζεται από το σύστημα και είναι προεκτυπωμένος στη φόρμα της δήλωσης, καθόσον 
συμβεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Συνεπώς, για τις εγκαταστάσεις που δεν νοούνται 
ως υποκαταστήματα για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος και οι οποίες δηλώνονται στον 
κωδικό 008 του εντύπου Ε3, δεν υπολογίζεται τέλος επιτηδεύματος. 
 
14. Ο κωδικός 649 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις, οι οποίες δηλώνουν αν υπόκεινται σε έλεγχο 
υποχρεωτικό από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. 
 
15. Στον κωδικό 003 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 888 και στον κωδικό 001 μεταφέρεται το ποσό 
του κωδικού 088 και τυχόν ποσό που υφίσταται στον κωδικό 100. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που 
υπάρχει μεταφερόμενη ζημία στον κωδικό 888 και ταυτόχρονα είναι συμπληρωμένο ποσό στον κωδικό 
100, τότε στον 001 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 100 και στον κωδικό 003 το ποσό του κωδικού 
888. 
 
16. Όταν με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, 
εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει για την υποχρέωση γνωστοποίησης του λογαριασμού πληρωμών στη 
Φορολογική Διοίκηση (του αριθμού IBAN), η οποία πραγματοποιείται με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης / 
υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στο περιβάλλον TAXISnet, σύμφωνα με την Α.1019/2020 Απόφαση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. (Β' 458). 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΙΙ. ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) 
 

Α.1106/2021 
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 
 

Αθήνα, 11/05/2021 
(ΦΕΚ Β' 1976/14-05-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 (Α’170) και ειδικότερα, τις διατάξεις της παρ. 7 αυτού, με 
τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει τον τύπο και το 
περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τη διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 
αυτού. 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 
 
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170). 
 
4. Τις διατάξεις του Κεφ. 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). 
 
5. 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 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 
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). 
 
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738). 
 
7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης. 
 
8. Τις υπό στοιχεία ΠΟΛ 1279/2013, ΠΟΛ.1020/2014, ΠΟΛ.1205/2014, ΠΟΛ.1004/2015, ΠΟΛ.1015/2015 
και ΠΟΛ.1114/2015 (Β’ 3397, 74, 2518, 2, 245 και 1093 αντίστοιχα) αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. και τις 
ΠΟΛ.1002/2017 (Β’ 114), Α.1137/2020 (Β’ 2423) και Α. 1008/2021 (Β’ 229) αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
σχετικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α’ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 
 
9. Την ανάγκη συμπλήρωσης των προηγούμενων αποφάσεων και κωδικοποίησης αυτών, ώστε να 
αποτελούν ενιαίο και εύχρηστο κείμενο τόσο για τους πολίτες όσο και για τις υπηρεσίες. 
 
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
 

αποφασίζουμε: 
 

Άρθρο 1 
Γενικά 

 
1. Το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α’ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.) προσκομίζεται από τον 
φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του οικείου έτους. Το πιστοποιητικό προσκομίζεται από όλους 
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τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο ως προς το δικαίωμα 
επί του ακινήτου το οποίο είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. των αντίστοιχων 
ετών και το οποίο μεταβάλλεται, αλλοιώνεται ή μεταβιβάζεται με αυτό. 
 
2. Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος είναι νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει 
υποχρέωση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. με βάση την κείμενη νομοθεσία, για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας 
του, αντί του πιστοποιητικού για το έτος ή τα έτη αυτά, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία του ακινήτου. 
 
3. Το δικαίωμα επί ακινήτου περιγράφεται στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως αυτό αναγράφεται κατ’έτος 
στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α., υπάρχει απόκλιση ως 
προς την αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του δικαιώματος επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή 
όλο αυτού, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την υποβολή των 
απαιτούμενων δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. με την ορθή απεικόνιση του δικαιώματος και την καταβολή του 
συνόλου του αναλογούντος φόρου, τόκων και προστίμων. Αν υπάρχει απόκλιση ως προς την περιγραφή 
του δικαιώματος επί ακινήτου, γιατί μεταβλήθηκε η κατάστασή του ή γιατί ο φορολογούμενος ακολούθησε 
νομοθεσία, αποφάσεις ή εγκυκλίους που όριζαν άλλως, το πιστοποιητικό επισυνάπτεται, αφού ελεγχθεί η 
ορθότητά του από τον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του. Δεν απαιτείται η υποβολή 
τροποποιητικής δήλωσης σε περιπτώσεις στις οποίες στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ταυτίζεται ο νομός, ο 
δήμος ή η κοινότητα, το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα και διαφοροποιείται η διεύθυνση του ακινήτου από 
την αναγραφόμενη στον τίτλο κτήσης, εφόσον είναι πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση και 
επισύναψή του ότι πρόκειται περί του ιδίου ακινήτου. 
 
4. Τα μνημονευόμενα και επισυναπτόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
εκδίδονται για τα πέντε (5) προηγούμενα από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου έτη, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο μεταγραφής του. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό στις περιπτώσεις που ο 
φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα 
οποία απαιτείται αυτό. Κατά τη μνημόνευση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αναγράφονται υποχρεωτικά στο 
συμβολαιογραφικό έγγραφο ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης, τα έτη και ο Α.Φ.Μ. του υποχρέου, που 
περιλαμβάνονται σε αυτό. 
 
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό με παρακράτηση οφειλόμενου φόρου, δεν 
εκδίδεται άλλο πριν τη χρησιμοποίησή του, με εξαίρεση την περίπτωση που έχει ήδη εξοφληθεί μέρος ή το 
σύνολο του οφειλόμενου φόρου ή έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση ή αυτό έχει απολεσθεί κατά 
δήλωση του φορολογουμένου, οπότε εκδίδεται νέο πιστοποιητικό. 
 
6. Το πιστοποιητικό/υπεύθυνη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του 
και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού. 
 
7. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό που χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικά, το 
οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, ακυρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο για τη μνημόνευση και επισύναψη 
αυτού. Ο συμβολαιογράφος, πριν από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου, δύναται να 
αντιπαραβάλει το προσκομιζόμενο από τον φορολογούμενο πιστοποιητικό με το εκδοθέν αναρτημένο στο 
διαδίκτυο και υποχρεούται να δηλώσει άμεσα την οριστικοποίησή του στην οικεία μηχανογραφική 
εφαρμογή, μετά τη μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο, 
συμπληρώνοντας τον αριθμό και την ημερομηνία συμβολαίου, την αντικειμενική αξία του ακινήτου ή του 
επ’αυτού δικαιώματος ανά Α.Τ.ΑΚ., όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ν.1249/1982 (Α’43) και των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότησή 
του, τη συνολική αντικειμενική αξία και το συνολικό τίμημα του συμβολαίου. Στις περιπτώσεις που το είδος 
του εμπράγματου δικαιώματος ή το ποσοστό συνιδιοκτησίας του ακινήτου διαφέρουν από τα 
αναγραφόμενα στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., τότε στο πεδίο «Αντικειμενική Αξία του Α.Τ.ΑΚ.» αναγράφεται 
η αντικειμενική αξία που αναλογεί/αντιστοιχεί στο εμπράγματο δικαίωμα και στο ποσοστό συνιδιοκτησίας 
που μεταβιβάζεται. Εφόσον το πιστοποιητικό επισυνάπτεται σε οποιοδήποτε άλλο συμβολαιογραφικό 
έγγραφο εκτός από συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, τα αντίστοιχα αριθμητικά 
πεδία συμπληρώνονται με τον αριθμό μηδέν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβιβάζεται οικόπεδο 
εκτός Α.Π.Α.Α., στο πεδίο της αντικειμενικής αξίας αναγράφεται η αξία του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. 
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8. Όπου στην παρούσα αναφέρεται Δ.Ο.Υ., εννοείται και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια, κατά περίπτωση, 
ελεγκτική υπηρεσία. 
 

Άρθρο 2 
Διαδικασία και τρόπος χορήγησης του πιστοποιητικού 

 
1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και η υπεύθυνη δήλωση, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδονται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω του ΟΠΣ Περιουσιολογίου σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet, με τους προσωπικούς κωδικούς 
τους. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Ο 
τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης νομικών προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση 
υποβολής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2. 
 
2. Το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., στον οποίο υποβάλλεται σχετική 
αίτηση, αποκλειστικά και μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις: 
i. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα. 
ii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε νομικό πρόσωπο που έχει διακόψει τις εργασίες του. 
iii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε σύνδικο πτώχευσης, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του 
πιστοποιητικού ηλεκτρονικά. 
iv. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται στον εκκαθαριστή νομικού προσώπου που τελεί υπό εκκαθάριση, 
εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά. 
v. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστή διαθήκης ή σε 
εκκαθαριστή κληρονομιάς, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά. 
vi. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου. 
vii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του με ειδικό προς 
τούτο πληρεξούσιο, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά. 
viii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται μετά την έκδοση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού 
φόρου μετά από έλεγχο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 
ix. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν υπάρχει πλήρης αδυναμία του 
μηχανογραφικού συστήματος για ηλεκτρονική έκδοση αυτού, ύστερα από απόφαση της Διεύθυνσης 
Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε.. Ο τύπος και το περιεχόμενο της 
αίτησης έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 3. Το πιστοποιητικό χορηγείται 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1. 
 
3. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε Α.Τ.ΑΚ. χωριστά, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 8 της παρούσας. Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες στην αίτηση για χορήγηση αυτού δεν αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. με εξαίρεση την αίτηση για χορήγηση 
πιστοποιητικού για μη δηλωθέν ακίνητο μετά από έλεγχο. 
 

Άρθρο 3 
Δικαίωμα λήψης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 
Δικαίωμα υποβολής της αίτησης και λήψης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν: 
1. Ο έχων δικαίωμα επί ακινήτου ή πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για την υποβολή της αίτησης 
και λήψη του πιστοποιητικού και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ή πρόσωπα που έχουν 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. 
2. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγράφων που αφορούν νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση ή βρίσκεται υπό αναγκαστική διαχείριση, το πιστοποιητικό χορηγείται στον κατά το 
χρόνο χορήγησης αυτού εκκαθαριστή ή προσωρινό διαχειριστή του νομικού προσώπου ή σε πρόσωπα 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό. 
3. Σε περίπτωση κληρονομιάς, στην οποία έχει ορισθεί κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, 
εκκαθαριστής ή εκτελεστής διαθήκης, το πιστοποιητικό χορηγείται στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού 
κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς εκτελεστή ή εκκαθαριστή διαθήκης ή σε πρόσωπα που έχουν 
εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό. 

http://www.solae.gr/
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4. Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, 
χορηγείται στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού σύνδικο της πτώχευσης ή σε πρόσωπα που έχουν 
εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό. 
5. Ειδική εξουσιοδότηση θεωρείται ότι υπάρχει και στην περίπτωση που σε συμβολαιογραφικό έγγραφο 
περιλαμβάνεται διατύπωση από την οποία προκύπτει η βούληση του εξουσιοδοτούντος να παραλαμβάνει 
τρίτος αντί αυτού πιστοποιητικό, το οποίο αφορά τη φορολογία κατοχής ακινήτων, ακόμη και αν δεν γίνεται 
ρητή αναφορά στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. 
6. Σε περίπτωση χρονομεριστικής μίσθωσης (timesharing) ακινήτου με συμβολαιογραφικό έγγραφο από 
τουριστική επιχείρηση σε ιδιώτη, κατά την εκμίσθωση προσκομίζεται πιστοποιητικό από τον κύριο του 
ακινήτου. 
7. Σε περίπτωση καταπιστεύματος, μέχρι να περιέλθει το ακίνητο στον καταπιστευματοδόχο, υποχρέωση 
προσκόμισης πιστοποιητικού έχει ο βεβαρημένος με καταπίστευμα. Ο καταπιστευματοδόχος προσκομίζει 
πιστοποιητικό και για τον αποβιώσαντα αρχικό διαθέτη και όχι για τον βεβαρημένο, εφόσον δεν έχουν 
παρέλθει πέντε έτη από τον θάνατο αυτού. 
8. Σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης (και όχι 
προσυμφώνου διανομής ή ανταλλαγής), το οποίο περιέχει τον όρο της αυτοσύμβασης, με εξαίρεση το 
εργολαβικό προσύμφωνο, πιστοποιητικά λαμβάνουν ο πωλητής ή/και ο εκ προσυμφώνου με τον όρο της 
αυτοσύμβασης αγοραστής, ανάλογα με τα χρόνια που ήταν υπόχρεοι σε αναγραφή του ακινήτου στη 
δήλωση στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση εργολαβικού προσυμφώνου, κατά τη σύνταξη του οριστικού 
συμβολαίου πώλησης του εργολαβικού ανταλλάγματος από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτο 
πρόσωπο που αυτός θα υποδείξει, πιστοποιητικά λαμβάνουν ο οικοπεδούχος ή/και ο εργολάβος, ανάλογα 
με τα χρόνια που ήταν υπόχρεοι σε αναγραφή του ακινήτου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Σε 
περίπτωση που το εργολαβικό αντάλλαγμα έχει μεταβιβασθεί περαιτέρω από τον εργολάβο σε τρίτον με 
προσύμφωνο πώλησης που περιέχει τον όρο της αυτοσύμβασης, κατά τη σύνταξη του οριστικού 
συμβολαίου πιστοποιητικά λαμβάνουν ο εργολάβος ή/και ο οικοπεδούχος, ανάλογα με τα χρόνια που ήταν 
υπόχρεοι σε αναγραφή του ακινήτου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. 
9. Σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου από προσύμφωνο δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο 
περιέχει τον όρο της αυτοσύμβασης, πιστοποιητικό λαμβάνει ο εκ προσυμφώνου δωρητής ή γονέας. 
10. Ο έχων το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, δύναται να λαμβάνει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για λογαριασμό 
του αντισυμβαλλομένου. 
11. Σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου από προσύμφωνο πώλησης, δωρεάς ή γονικής 
παροχής χωρίς τον όρο της αυτοσύμβασης, πιστοποιητικό λαμβάνει ο εκ προσυμφώνου πωλητής, 
δωρητής ή ο γονέας κατά περίπτωση. 
12. Σε περίπτωση τροποποίησης διόρθωσης συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, εάν ένας εκ 
των συμβαλλομένων ιδιοκτητών τροποποιεί το ακίνητό του (π.χ. κλείσιμο ημιυπαιθρίου, εσωτερικές 
διαρρυθμίσεις) και η αλλαγή αυτή επηρεάζει μόνο το δικό του ακίνητο χωρίς να μεταβάλλονται τα χιλιοστά 
των άλλων ιδιοκτησιών, απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. μόνο από αυτόν. Το ίδιο ισχύει και σε 
περιπτώσεις διαίρεσης ή συνένωσης ιδιοκτησιών του ιδίου ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση όμως που με την 
τροποποίηση αυτήν μεταβάλλονται και τα χιλιοστά των υπολοίπων συμβαλλομένων τότε απαιτούνται 
πιστοποιητικά από όλους. 
13. Σε περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, όσον αφορά κοινόχρηστο και 
κοινόκτητο χώρο ακινήτου, προκειμένου να ορισθεί ότι τμήμα αυτού θα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ή 
θα αποτελεί παρακολούθημα συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ενσωματώνεται σε αυτήν, δεν 
απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του ακινήτου, 
οι οποίοι συμπράττουν στην πράξη αυτή, εφόσον δεν πραγματοποιείται ουδεμία μεταβολή στις δικές τους 
οριζόντιες ιδιοκτησίες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας αυτών επί του ακινήτου. 
14. Σε περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας λόγω τακτοποίησης ανεξάρτητου 
κτίσματος επί κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου πολυκατοικίας, απαιτείται γι’ αυτό πιστοποιητικό από 
όλους τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με τα χιλιοστά τους επί του οικοπέδου. 
15. Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο έχει υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010 
και έχει ορισθεί εκκαθαριστής, το πιστοποιητικό χορηγείται στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού 
εκκαθαριστή ή σε πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό. 
 

Άρθρο 4 
Λοιπές περιπτώσεις προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 
Προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. απαιτείται και: 
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1. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο προσκυρώνεται οικοπεδική έκταση 
που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δήμου, μετά από κύρωση της πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης. 
2. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ακινήτου ή λύσης μισθωτικής 
σύμβασης, με εξαίρεση τις μισθώσεις, τις άδειες και άλλες συναφείς συμβάσεις που συνάπτονται από την 
Εταιρεία Αεροδρομίου. 
3. Σε περίπτωση επανάληψης ή διόρθωσης συμβολαίου λόγω διόρθωσης περιγραφικών στοιχείων των 
ακινήτων (με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5) καθώς και για αλλαγή του 
ονοματεπωνύμου, του πατρωνύμου ή/και του αριθμού φορολογικού Μητρώου συμβαλλόμενου ή λόγω 
επισύναψης εσφαλμένου πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Σε περίπτωση μερικής διόρθωσης συμβολαίου ως 
προς ένα μόνο ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα το απαιτούμενο πιστοποιητικό προσκομίζεται μόνο για 
αυτό. 
4. Σε παροχή υποθήκης επί ακινήτου. 
5. Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου λόγω πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης. 
 

Άρθρο 5 
Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 
Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης της 
παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας: 
1. Σε περίπτωση σύνταξης περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού καθώς 
και σε σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδίκης σε 
δήλωση βούλησης. 
2. Σε περίπτωση διόρθωσης συμβολαίου ως προς την περιγραφή των ορίων ακινήτου (π.χ. τα όρια προς 
Βορρά, Νότο κ.λπ.), εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο περιγραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι 
προσόψεις αυτού. 
3. Σε περίπτωση σύστασης δουλείας διόδου σε κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου. 
4. Στην περίπτωση συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συμφωνείται η άρση, η απαλοιφή ή η μη 
ισχύς τεθείσας διαλυτικής αίρεσης (π.χ. εξόφλησης του τιμήματος) και με την προϋπόθεση ότι δεν 
μεταβάλλονται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου καθώς και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο 
αριθμός φορολογικού Μητρώου συμβαλλομένου. 
5. Σε συμβόλαιο μονομερούς αποδοχής πρότασης δωρεάς αιτία θανάτου. 
6. Σε αποδοχή της κληρονομιάς οικοπεδούχου, για τα ακίνητα του εργολαβικού ανταλλάγματος, για τα έτη 
για τα οποία είναι υπόχρεος σε δήλωση ο εργολάβος. 
7. Σε περίπτωση δέσμευσης ή αποδέσμευσης θέσεων στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 
1221/1981 και ν. 960/1979. 
8. Σε μονομερή εξάλειψη υποθήκης και προσημείωση υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης. 
9. Σε παραχώρηση υποθήκης ή προσημείωσης για εξασφάλιση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου. 
10. Σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης κανονισμού πολυκατοικίας, με την προϋπόθεση 
ότι σε αυτόν δεν ορίζονται αποκλειστικές χρήσεις ή παρακολουθήματα οριζόντιων ιδιοκτησιών ή αλλαγή 
χρήσης ιδιοκτησίας ή δεν τροποποιούνται οι κοινόχρηστοι χώροι. 
11. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου για παράταση ισχύος προσυμφώνου ή αλλαγής 
του τιμήματος, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν το προσύμφωνο είναι σε ισχύ και δεν 
τροποποιούνται περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου. 
12. Σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου πώλησης μελλοντικού δικαιώματος. 
13. Σε περιπτώσεις μεταγραφής κληρονομητηρίου ή πιστοποιητικού του αρμόδιου δικαστηρίου περί 
αποποίησης ή μη κληρονομίας. 
14. Σε περίπτωση παράτασης αποκλειστικά της διάρκειας ισχύος μισθωτηρίου συμβολαίου και συμβολαίου 
χρηματοδοτικής ή χρονομεριστικής μίσθωσης, ενόσω αυτά είναι ακόμα σε ισχύ και εφόσον δεν επέρχεται 
καμία άλλη μεταβολή στη σύμβαση. 
15. Σε περίπτωση που ο μισθωτής χρονομεριστικής μίσθωσης (timesharing) ακινήτου υπεκμισθώνει το 
ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος του ακινήτου. 
16. Σε περίπτωση που ο μισθωτής ακινήτου υπεκμισθώνει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο, χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος αυτού. 
17. Σε περίπτωση μεταγραφής πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς. 
18. Σε περίπτωση τροποποίησης συμβολαίου ως προς το τίμημα, εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα 
περιγραφικό στοιχείο του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού Μητρώου 
συμβαλλόμενου. 
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19. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου από εργολάβο, μετά από τη μεταβίβαση των ποσοστών του 
εργολαβικού του ανταλλάγματος προς αυτόν από τον οικοπεδούχο, για τα έτη για τα οποία υποχρέωση 
δήλωσης του ακινήτου είχε ο οικοπεδούχος. 
 

Άρθρο 6 
Ειδικά θέματα 

 
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για τη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί 
ακινήτου απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο φορολογούμενος, αντί του πιστοποιητικού, δύναται να 
υποβάλει τις πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. των πέντε (5) προηγουμένων ετών, από τις οποίες 
προκύπτει ότι το ακίνητο περιλαμβάνεται στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Άλλως υποβάλλει την αίτηση του 
υποδείγματος 3 και χορηγείται το πιστοποιητικό του υποδείγματος 4, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του 
πιστοποιητικού ηλεκτρονικά. 
 
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση με την οποία εντέλλεται η Δ.Ο.Υ. να 
χορηγήσει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. χωρίς υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος φόρου και ρύθμισης 
του φόρου από τον φορολογούμενο, ο τελευταίος υποβάλλει την αίτηση του υποδείγματος 3 με 
επισυναπτόμενη τη δικαστική απόφαση και χορηγείται το πιστοποιητικό του υποδείγματος 4. 
 
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπεβλήθησαν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις ευνοϊκές 
διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, από τις οποίες συντέθηκαν μηχανογραφικά 
δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξεις προσδιορισμού φόρου με λανθασμένα στοιχεία ακινήτου, τα οποία δεν 
μπορούν να ανακαλέσουν, τα στοιχεία του ακινήτου αναγράφονται στο πιστοποιητικό σύμφωνα με τη 
δήλωση αυτή και αυτό μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον είναι 
πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του ότι πρόκειται περί του ιδίου 
ακινήτου. 
 
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος έχει υποβάλει δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, από τις οποίες συντέθηκαν 
μηχανογραφικά δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξεις προσδιορισμού φόρου και έχει απωλέσει τη σχετική ρύθμιση, 
ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. χορηγεί το πιστοποιητικό μετά την έκδοση πράξης προσδιορισμού της 
διαφοράς του πρόσθετου φόρου ή/και την επιβολή του προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 ή/και του 
άρθρου 54 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση. 
 
5. Στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, μνημονεύεται και επισυνάπτεται ένα πιστοποιητικό για κάθε δικαίωμα 
επί ακινήτου, ανεξάρτητα εάν σε αυτό σωρεύονται περισσότερες της μίας πράξεις. 
 
6. Ο κληροδόχος δεν προσκομίζει πιστοποιητικό για τον θανόντα. 
 
7. Για ακίνητο που αποκτήθηκε από αναδασμό εντός της πενταετίας για την οποία απαιτείται το 
πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το πιστοποιητικό εκδίδεται τόσο για το μετά τον αναδασμό αποκτηθέν ακίνητο όσο 
και για την προσφερθείσα στον αναδασμό προηγούμενη ιδιοκτησία. 
 
8. Κατά τη διάσπαση ή συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 
2515/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4601/2019, το πιστοποιητικό προσαρτάται 
είτε στη σύμβαση διάσπασης ή συγχώνευσης, κατά περίπτωση, εφόσον περιγράφονται σε αυτήν τα 
ακίνητα, είτε στην έκθεση που περιέχει τα στοιχεία των δικαιωμάτων και την ταυτότητα των ακινήτων κατά 
τη μεταγραφή της. 
 

Άρθρο 7 
Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από έλεγχο 

 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ή για μέρος αυτής, αρμόδιος για τη χορήγηση 
πιστοποιητικού του έτους αυτού για δικαίωμα επί ακινήτου, το οποίο περιλαμβάνεται στην οριστική πράξη 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, είναι ο προϊστάμενος που είναι αρμόδιος για την έκδοση αυτής, μετά 
από αίτηση του φορολογουμένου. Η αυτή διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
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στοιχεία του ακινήτου, κατόπιν ελέγχου, δεν διαφοροποιούνται των δηλωθέντων. Το πιστοποιητικό 
εκδίδεται από το τμήμα Ελέγχου. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού 
έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 5. 
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις, στις οποίες έχει 
εκδοθεί πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από έλεγχο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται 
η υποβολή αίτησης από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 6. Ο τύπος και το 
περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 7. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για ακίνητο, για το οποίο ζητείται το πιστοποιητικό δεν έχει 
πραγματοποιηθεί έλεγχος για όλα τα έτη, για τα έτη αυτά το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον αρμόδιο 
προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.. 
 

Άρθρο 8 
Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις 

 
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση 
πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλεται 
αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το υπόδειγμα 3. 
Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 
α) Αφού διαπιστωθεί από το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. ότι το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται με τα 
ίδια στοιχεία στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή στην πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά από έλεγχο 
για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών φόρος ανά έτος, ο οποίος 
αναγράφεται στο υπόδειγμα 8 με τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου και υπογράφεται από τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος. Στο ίδιο υπόδειγμα αναγράφεται το σύνολο του αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α., που 
αφορά ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. του ιδίου έτους, 
καθώς και το σύνολο του φόρου που πρέπει να καταβληθεί. 
β) Το Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ. αναγράφει στο ανωτέρω υπόδειγμα 8 το υπόλοιπο του φόρου, που 
πρέπει να καταβληθεί, και τους τόκους επ’αυτού, το συνολικό ποσό και τα στοιχεία του χρέους προς 
καταβολή και συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. 
γ) Μετά την εξόφληση του ποσού, το πιστοποιητικό εκδίδεται ηλεκτρονικά πλην των περιπτώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 2 της παρούσας. 
 
2. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ πριν την εξόφληση του οφειλόμενου φόρου, με υποχρέωση 
παρακράτησης αυτού από τον συμβολαιογράφο και απόδοσής του εντός τριών εργασίμων ημερών, πλην 
των οριζομένων κατωτέρω στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται αίτηση από τον 
φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 9. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού 
έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 10. Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθούνται 
ανάλογα οι περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του παρόντος. 
 
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με το αυτό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα το 
σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων 
και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων παρακρατείται και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο, για τη 
χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται αίτηση από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα 9. Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθείται ανάλογα η διαδικασία των 
περιπτώσεων α) και β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και εκδίδεται το πιστοποιητικό σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 11. 
 
4. Ειδικά στις περιπτώσεις που ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού, χωρίς ρύθμιση του φορολογουμένου, για 
μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση του τιμήματος, το οποίο να καλύπτει 
τουλάχιστον το οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για το συγκεκριμένο 
ακίνητο, έναντι του συνολικά οφειλόμενου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα 
τα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος ο φορολογούμενος, υποβάλλεται αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
9 και ακολουθείται από τη Δ.Ο.Υ. η εξής διαδικασία: 
α) Από το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. διαπιστώνεται ότι το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου 
περιλαμβάνεται με τα ίδια στοιχεία στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή στην πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του 
φόρου μετά από έλεγχο για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται και αναγράφεται ο επιμεριστικά 
αναλογών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ανά έτος στο Α μέρος του πίνακα υπολογισμού καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 
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υποδείγματος 12, τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου, το σύνολο του ΕΝ.Φ.Ι.Α., το οποίο αφορά 
ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το ίδιο έτος, καθώς και 
το σύνολο αυτών. Αναγράφεται το υπόλοιπο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ανά έτος στο Γ μέρος του πίνακα με τα λοιπά 
στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου. 
β) Από το Τμήμα Εσόδων αναγράφεται στο Β μέρος του πίνακα το υπόλοιπο του επιμεριστικά 
αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α. που πρέπει να καταβληθεί, οι τόκοι επ’ αυτού και το σύνολο προς καταβολή. 
Αναγράφεται στο Δ μέρος του πίνακα το ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α που απομένει για καταβολή, αφού αφαιρεθεί ο 
επιμεριστικά αναλογών ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι τόκοι επ’ αυτού, το σύνολο προς καταβολή και τα απαραίτητα στοιχεία 
του χρέους για καταβολή. 
γ) Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα υπολογισμού καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. συντάσσεται και εκδίδεται το 
πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 13. Στο 
πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία του συμβολαιογράφου που θα προβεί στην απόδοση των φόρων, 
το σύνολο του επιμεριστικά αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α., το υπόλοιπο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για καταβολή και η 
ταυτότητα οφειλής. Στο πιστοποιητικό που εκδίδεται επισυνάπτεται ο  πίνακας υπολογισμού καταβολής του 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. ως αναπόσπαστο μέρος αυτού. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος ζητά την 
έκδοση πιστοποιητικού με τη διαδικασία αυτή για περισσότερους του ενός Α.Τ.ΑΚ., τότε αυτό χορηγείται 
συνολικά για όλα τα ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα και με την προϋπόθεση ότι αυτά μεταβιβάζονται με 
το ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στις περιπτώσεις αυτές επισυνάπτονται οι Πίνακες των ακινήτων, 
υπογεγραμμένοι από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 
Το ποσό του τιμήματος ή το τμήμα αυτού και μέχρι του ύψους του συνολικά οφειλόμενου ΕΝ.Φ.Ι.Α., 
αποδίδεται με την εξής σειρά προτεραιότητας: 
i) Αρχικά εξοφλείται ο συνολικά επιμεριστικά αναλογών ΕΝ.Φ.Ι.Α. του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ανά έτος. 
ii) Από το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος εξοφλείται το υπόλοιπο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως αυτό αναγράφεται 
στο πιστοποιητικό. Αν το τίμημα δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνολικά υπολειπόμενου ποσού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
η εξόφληση γίνεται ανά έτος από το παλαιότερο έτος προς το νεότερο. 
 
5. Η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τίμημα 
από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού αλλά δεν επαρκεί για την 
ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. και τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης, βάσει του άρθρου 41 του ν. 4756/2020. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 
καταβολή του συνολικά αναγραφόμενου στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.. 
 
6. Στις περιπτώσεις χορήγησης πιστοποιητικού με υποχρέωση παρακράτησης του οφειλόμενου φόρου και 
απόδοσης αυτού από τον συμβολαιογράφο, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία απόδοσης αυτού λόγω 
πλήρους αδυναμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, προσκομίζεται στον φύλακα μεταγραφών ή στον 
Προϊστάμενο του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου σχετική βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή το 
συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν θεωρείται άκυρο, εφόσον η απόδοση του οφειλόμενου ποσού 
πραγματοποιηθεί εντός τριών εργασίμων ημερών από τη λήξη του λόγου της αδυναμίας. 
 

Άρθρο 9 
 
1. Για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και λήψης πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.ΙΑ., στις περιπτώσεις για τις 
οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή ή λήψη αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία Α.1137/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. Οι αιτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά 
και τα πιστοποιητικά φυλάσσονται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. 
  
2. Στην παρούσα επισυνάπτονται δεκατρία (13) υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 
 
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει τα οριζόμενα 
σε αυτήν θέματα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις εξακολουθούν 
να ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Το αυτό ισχύει και για 
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με προϊσχύοντα υποδείγματα, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας. 
  
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. 
Γεώργιος Πιτσιλής 
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Α.1111/2021 
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων  
έτους 2021. 
 

Αθήνα, 19/05/2021 
Αριθ. ΦΕΚ: 2096Β'/20-5-2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία 
εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 330), όπως ισχύουν. 
 
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύουν. 
 
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α' 34). 
 
4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινής απόφασης 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. 
 
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 
41, όπως ισχύουν. 
 
6. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει, 
περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
7. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. A 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 4738), όπως 
ισχύει. 
 
8. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής δήλωσης για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων, 
λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και του περιορισμού της κυκλοφορίας εξαιτίας της 
πανδημίας του COVID 19. 
 
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  
 

αποφασίζουμε: 
 
Η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων, που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο 
της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, ειδικά για το έτος 2021, παρατείνεται μέχρι την 27.8.2021. 
 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΙΙΙ. ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) 
 

Α.1116/2021 
Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εισαγωγών 
αγαθών και παροχών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν 
από την πανδημία του COVID 19-SARS 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ιθ’  
της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ 

 
Αθήνα 20/05/2021 

Αριθμ. ΦΕΚ: Β' 2223/26-5-2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 
2859/2000, (Α’ 248). 
 
2. Την περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως αυτές προστέθηκαν με τo άρθρο 79 του 
ν. 4790/2021(Α’ 48). 
 
3. Το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 
 
4. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποχρεωτική ηλεκτρονική 
υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου» (Β’ 4488). 
 
5. Τo άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 
 
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 
 
7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901). 
 
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 
 
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181). 
 
10. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία 
Φορ. Πολιτικής και Δημ. Περιουσίας. 
 
11. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 (Β’ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο». 
 
12. 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) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 
41, όπως ισχύουν. 
 
13. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 
 
14. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, 
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τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 
4389/2016 (Α’ 94). 
 
15. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) 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, 
την υπ’ αρ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων»καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
16. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εφαρμογής των απαλλαγών της περ. 
ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, ομοιόμορφη και 
αποτελεσματική εφαρμογή τους. 
 
17. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, δεδομένου ότι 
θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. 
 
18. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
 

αποφασίζουμε: 
 
Καθορίζουμε τη διαδικασία εφαρμογής της απαλλαγής από ΦΠΑ που ορίζεται στην περ. ιθ’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και αφορά στην παράδοση, ενδοκοινοτική 
απόκτηση και εισαγωγή αγαθών καθώς και στη συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών προς τον Διεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 
το Εργαλείο Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Support Instrument ESΙ) και διατίθενται 
περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος προς το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 
14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σε δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ή δομές δημόσιας υγείας, 
καθώς και την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
των Ελλήνων πολιτών και των πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίες προέκυψαν 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Άρθρο 1 
Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της απαλλαγής 

 
Η απαλλαγή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 
1. Προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών είναι υποκείμενος στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας, σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης 
ή σε Τρίτη χώρα. 
2. Δικαιούχος της απαλλαγής είναι ο ΔΟΜ ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων 
αποκλειστικά από το Εργαλείο Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Support Instrument ESΙ). 
3. Αποδέκτες των αγαθών και υπηρεσιών είναι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπως 
προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ή 
δομές δημόσιας υγείας, καθώς και η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.). 
4. Ο προμηθευτής κατέχει βεβαίωση απαλλαγής εκδοθείσα από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος 
και δικαιούχο απαλλαγής ΔΟΜ, η οποία αναφέρει το είδος, την ποσότητα ή/και τη διάρκεια, την αξία των 
αγαθών ή/και υπηρεσιών, που προμηθεύεται, τον φορέα στον οποίο πρόκειται να διατεθούν περαιτέρω 
άνευ ανταλλάγματος τα αγαθά ή οι υπηρεσίες καθώς και τον τελικό παραλήπτη. Η βεβαίωση, αναφέρει 
επίσης ότι η αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Υποστήριξης 
Έκτακτης Ανάγκης (ESI). Επισυνάπτεται στην παρούσα Υπόδειγμα I βεβαίωσης απαλλαγής για 
παραδόσεις αγαθών/παροχές υπηρεσιών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών/λήψεις υπηρεσιών και 
Υπόδειγμα ΙΙ ’’Βεβαίωσης Δικαιούχων Απαλλαγής’’ Φορέα Υλοποίησης (ΔΟΜ) για την παραλαβή αγαθών 
κατά την εισαγωγή από Τρίτη χώρα. 
5. Η απαλλαγή αφορά σε: 
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Παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή ιατρικoύ, υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού, ιατρικού 
και τεχνολογικού εξοπλισμού, κινητών και σταθερών κλινικών και οικίσκων απομόνωσης και εξοπλισμού 
αυτών και λοιπών αγαθών που παρέχονται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων καθώς και παροχή 
υπηρεσιών που συνδέονται με αυτά τα αγαθά προκειμένου να διατεθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος 
προς το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), σε 
δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ή δομές δημόσιας υγείας, καθώς και την Ανώνυμη Εταιρεία 
Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και των 
πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίες προέκυψαν λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19. 
 

Άρθρο 2 
Υποχρεώσεις δικαιούχου απαλλαγής 

 
Ο ΔΟΜ ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και δικαιούχος της απαλλαγής: 
1. Εκδίδει βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας πριν την έκδοση του σχετικού με τη 
συναλλαγή φορολογικού παραστατικού, σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων: α) προσκομίζει ένα στον 
προμηθευτή των αγαθών ή υπηρεσιών με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά με έγγραφο, 
τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικό μήνυμα (email), ή το υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή 
εισαγωγής σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ -βεβαίωσης δικαιούχου απαλλαγής, 
β) διαφυλάσσει ένα στο αρχείο του μαζί με το συγκεκριμένο φορολογικό παραστατικό, 
γ) κοινοποιεί δύο, εντός ενός μηνός από την έκδοση του φορολογικού παραστατικού, μαζί με το αντίγραφο 
του σχετικού με την ανωτέρω βεβαίωση εκδοθέντος φορολογικού παραστατικού: 
i) στο Υπ. Υγείας, Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας της Γεν. 
Γραμματείας Δημόσιας Υγείας ή άλλη Υπηρεσία που το Υπ. Υγείας ορίζει ως αρμόδια, για τα αγαθά που 
προορίζονται για το Υπ. Υγείας και ii) στο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, Γεν. Γραμματεία Αιτούντων 
Άσυλο ή άλλη Υπηρεσία που το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζει ως αρμόδια, για τα αγαθά 
που προορίζονται για το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου. 
2. Εκδίδει, αναφορικά με τις παραδόσεις αγαθών/παροχές υπηρεσιών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 
αγαθών/λήψεις υπηρεσιών, στο τέλος κάθε μήνα και αποστέλλει προς το Υπ. Υγείας και το Υπ. 
Μετανάστευσης και Ασύλου, συγκεντρωτική κατάσταση για τις βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για τις 
παραπάνω πράξεις κατά τον ίδιο μήνα στα δύο παραπάνω Υπουργεία, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή την 
κατάσταση το πλήθος των βεβαιώσεων και τη συνολική αξία των αγαθών και υπηρεσιών που οι βεβαιώσεις 
αφορούν. Η συγκεντρωτική κατάσταση προς το Υπ. Υγείας, που αποτελεί τον εποπτεύοντα φορέα του όλου 
προγράμματος, περιλαμβάνει διακριτά και την συγκεντρωτική κατάσταση που αφορά το Υπ. 
Μετανάστευσης και Ασύλου. 
 

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις προμηθευτή 

 
1. Ο προμηθευτής εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ 
ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 1, περ. ιθ’ του ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ, κύρωση με τον ν. 2859/2000». 
 
2. Ο προμηθευτής, υποκείμενος στο φόρο, διαφυλάσσει στο αρχείο του ως δικαιολογητικά της απαλλαγής 
από το ΦΠΑ: 
α) Το εκδοθέν τιμολόγιο πώλησης/παροχής αγαθών/ υπηρεσιών. 
β) Τη βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας. 
 
3. Αν για τις ανωτέρω πράξεις το φορολογικό παραστατικό έχει εκδοθεί με ΦΠΑ λόγω μη έγκαιρης 
προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης, ο προμηθευτής δύναται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για 
σκοπούς ΦΠΑ, κατά το χρόνο που προσκομίζεται σε αυτόν από το λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών, η 
ανωτέρω βεβαίωση ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που φέρει η βεβαίωση, με την επιφύλαξη των περί 
παραγραφής διατάξεων. Αν η ημερομηνία της βεβαίωσης είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία έκδοσης 
του φορολογικού στοιχείου γίνεται ρητή μνεία στο ανωτέρω έγγραφο των στοιχείων του αρχικά εκδοθέντος 
τιμολογίου και κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2, 
μαζί με τη βεβαίωση, το αντίγραφο του αρχικού τιμολογίου και αντίγραφο του σχετικού πιστωτικού 
τιμολογίου. 
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Το ως άνω πιστωτικό τιμολόγιο καταχωρείται στη δήλωση ΦΠΑ που αφορά τη φορολογική περίοδο 
έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου. 
 

Άρθρο 4 
Διαδικασία ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών/υπηρεσιών 

 
1. Αν ο ΔΟΜ προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες από υποκείμενο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει, προκειμένου να τύχει της απαλλαγής από ΦΠΑ σύμφωνα με τη διάταξη της 
περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), πριν την πραγματοποίηση της 
συναλλαγής, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, 
υποβάλλοντας δήλωση έναρξης ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και 
ενεργώντας εγγραφή στο σύστημα VIES και να συμμορφωθεί με τις λοιπές απαιτούμενες υποχρεώσεις. 
 
2. Στις περιπτώσεις αυτές, των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, δεν προσκομίζεται/αποστέλλεται η βεβαίωση 
της παρ. 4 του άρθρου 1 στον προμηθευτή των αγαθών/υπηρεσιών. Ωστόσο, η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε 
δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 και το δεύτερο 
φυλάσσεται στο αρχείο του ΔΟΜ μαζί με το συγκεκριμένο φορολογικό παραστατικό. Εφόσον τηρηθεί η 
παραπάνω διαδικασία για την απαλλαγή, ο ΔΟΜ δεν υποχρεούται σε έκτακτη δήλωση ΦΠΑ για την 
απόδοση του φόρου της ενδοκοινοτικής απόκτησης ενώ η υποχρέωσή του για υποβολή ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα παραμένει. 
 

Άρθρο 5 
Διαδικασία εισαγωγής αγαθών 

 
1. Αν ο ΔΟΜ εισάγει αγαθά από τρίτη χώρα τηρούνται οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής με την 
υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή διασάφησης εισαγωγής στο όνομα του ΔΟΜ, ως δικαιούχο 
απαλλαγής πρόσωπο. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από Φ.Π.Α. με τη διασάφηση εισαγωγής, πέραν 
των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποστηρικτικών εγγράφων, συνυποβάλλεται και η 
βεβαίωση της περ. α) παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Η υποβολή της εν λόγω βεβαίωσης διενεργείται 
ηλεκτρονικά κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 (Β’ 4488) απόφασης 
Γ.Γ.Δ.Ε. Η διασάφηση εισαγωγής παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την οριστικοποίηση της απαλλαγής, για 
την οποία απαιτείται ομοίως ηλεκτρονικά εκ νέου η υποβολή από τον ΔΟΜ στην τελωνειακή αρχή, της 
βεβαίωσης της περ. α) παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, με σχετική πράξη επί αυτής από τον αποδέκτη-
φορέα ότι τα αναγραφόμενα αγαθά παρελήφθησαν. 
Ο ΔΟΜ οφείλει, να τηρεί σχετικές καταχωρίσεις/καταστάσεις από τις οποίες να προκύπτουν τα στοιχεία των 
εισαγωγών και της διάθεσης των αγαθών μεταξύ των οποίων οι διασαφήσεις εισαγωγής, τα είδη, οι 
ποσότητες και οι παραλήπτες αυτών, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. 
 

Άρθρο 6 
Μεταβατική διάταξη 

 
Για τα φορολογικά παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τις 31/3/2021 και μέχρι την έναρξη ισχύος της 
παρούσας και έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου 
μόνο για σκοπούς ΦΠΑ, κατά το χρόνο που προσκομίζεται η βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 1 της 
παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας. 
 

Άρθρο 7 
Έναρξη ισχύος 

 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.solae.gr/
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Αριθμ. Α.1120 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1099733/8159/ 0014 ΠΟΛ 1253/9-8-1993 κοινής απόφασης 
των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία 
στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)» (Β' 600). 
 
(ΦΕΚ 2277/31.5.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α) Της παρ. 10 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 - Α’ 248), με τις οποίες ορίζεται ότι με 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται τα τυχόν πρόσθετα 
στοιχεία του κοινοτικού εντύπου INTRASTAT, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης που 
προβλέπεται στην περ. γ’ της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, 
 
β) της περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 36 και της παρ. 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 - 
Α’ 248). 
 
2. Του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ειδικότερα της περ. ζ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 (Α’ 38), 
 
3. Του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α’ 114). 
 
4. Την υπό στοιχεία 22957 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και Υ.Ο.Δ.Δ.149)». 
 
5. 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). 
 
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 
 
7. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901). 
 
8. Την υπ' αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051). 
 
9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
10. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. 
 
11. 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 πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν, και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738). 
 
13. Την υπό στοιχεία ΑΑΔΕ Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-7-2017 απόφαση του Διοικητή (Β’ 2743). 
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14. Την υπό στοιχεία 1099733/8159/0014 ΠΟΛ 1253/9-8-1993 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα 

INTRASTAT)» (Β ’600). 

 

15. Την ανάγκη εναρμόνισης του χρόνου συλλογής των στοιχείων των εμπορευματικών συναλλαγών του 

Ενδοκοινοτικού Εμπορίου (δηλώσεις INTRASTAT), προ-κειμένου η χώρα μας να ανταποκρίνεται 

εμπρόθεσμα στο νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Στατιστικές των Επιχειρήσεων «Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις 

ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των 

στατιστικών για τις επιχειρήσεις» και «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1197 της Επιτροπής της 30ής 

Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις 

επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις» και 

στις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

 

16. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 1099733/8159/0014 ΠΟΛ 1253/9-8-1993 κοινή απόφαση των 

Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού 

εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)» (Β' 600), ως ακολούθως: 

 

1. Η παρ. Α.1. αντικαθίσταται ως εξής: 

 

Α.1. Οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. καθώς και τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παρ. 

2 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. και υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν 

στατιστική δήλωση (δήλωση Intrastat) για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών που 

πραγματοποιούνται κάθε μήνα. 

 

2. Η περ. α) της παρ. Α.3. αντικαθίσταται ως εξής: 

 

Α.3. α) Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται στην ΕΛΣΤΑΤ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https:// 

eurostat.statistics.gr, ταυτόχρονα με την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων και παραδόσεων (VIES) και όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού. 

 

Είναι επίσης δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν είτε σε αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής 

της δήλωσης είτε υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από τον μήνα 

αναφοράς, η δήλωση INTRASTAT να υποβληθεί σε έντυπη μορφή στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση 

αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής η δήλωση υποβάλλεται στις ίδιες προθεσμίες. Στην περίπτωση 

υποβολής της δήλωσης σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ., αποδεικτικό υποβολής αυτής αποτελεί το αντίτυπο 

με υπογραφή παραλαβής που θα υπογράφεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει. 

 

Εάν σε κάποιο μήνα δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές δεν υποβάλλεται δήλωση 

INTRASTAT. 

 

3. Οι περ. β) και γ) της παρ. Α.3. αντικαθίστανται ως εξής: 

 

β) Κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση μεταφορικού μέσου καθώς και κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση 

προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, οινοπνευματώδη και 

καπνοβιομηχανικά προϊόντα) υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT με μήνα αναφοράς αυτόν του χρόνου 

γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Κώδικα Φ.Π.Α. Στο 

τιμολογούμενο ποσό και στη στατιστική αξία δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κατά τα 
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λοιπά δε η φορολογητέα αξία θα προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 19 του Κώδικα 

Φ.Π.Α. 

 

γ) Κατ' εξαίρεση οι υπόχρεοι που ασκούν τη δραστηριότητα εποχιακά ή έχουν την έδρα της οικονομικής 

δραστηριότητας σε νησιά όπου δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ., μπορούν να καταθέσουν τη στατιστική δήλωση 

INTRASTAT στην πλησιέστερη Δ.Ο.Υ. ή Γ.Ε.Φ. και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας της παρ. 

Α.3.α). Επίσης, όσοι είναι εγκατεστημένοι σε νησιά όπου δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. ή Γ.Ε.Φ., μπορούν να 

αποστείλουν τη δήλωση INTRASTAT ταχυδρομικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

4. Η παρ. Β. αντικαθίσταται ως εξής: 

 

Β. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών 

υποχρε-ούται: 

 

1. Να παραλαμβάνει τις μηνιαίες δηλώσεις INTRASTAT από τους υπόχρεους παροχής στατιστικών 

πληροφοριών σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. Α.3.α). 

 

2. Να αποστέλλει στην ΕΛΣΤΑΤ, το αργότερο μέχρι την επόμενη της τελευταίας εμπρόθεσμης ημερομηνίας 

υποβολής της δήλωσης VIES κάθε μήνα, τις δηλώσεις INTRASTAT που έχουν παραληφθεί. 

 

5. Η παρ. Γ. αντικαθίσταται ως εξής: 

 

Γ. Η Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 638/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 και του άρθρου 6 του Κανονισμού 

1982/2004 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2004, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 

91/2010 της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2010 α) ανά μήνα, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, τους 

καταλόγους των υποκείμενων σε Φ.Π.Α. που δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω 

περιόδου αποκτήσεις ή παραδόσεις από και προς τα άλλα κράτη - μέλη, με ειδική διάκριση για τους 

εντασσόμενους στο «κατώφλι εξομοίωσης/εξαίρεσης», το οποίο καθορίζεται κατ' έτος από την ΕΛΣΤΑΤ 

(αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση INTRASTAT, αλλά παρέχουν τις 

αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες με την δήλωση Φ.Π.Α.), β) με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 

αιτήματος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οποιαδήποτε παρασχεθείσα πληροφορία για φορολογικούς 

σκοπούς, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. 

 

6. Όπου η υπό στοιχεία 1099733/8159/0014 ΠΟΛ 1253/9-8-19933 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου 

(σύστημα INTRASTAT)» αναφέρεται σε «Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ» και «Γενικός Γραμματέας ΕΣΥΕ» (Β' 

600) αντικαθίσταται με «Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ» και «Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής». 

 

7. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 1099733/8159/ 0014 ΠΟΛ 1253/9-8-1993. 

 

Άρθρο 2 

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1-6-2021. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 28/05/2021 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ε.2095/2021 
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2021/660 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021 για την 
τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2021 σχετικά 
με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή,  
η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση  
των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 - Παράταση 
προθεσμίας 
 

Αθήνα, 05/05/2021  
 
Σε συνέχεια της α) ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία παρασχέθηκαν 
αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής που αναφέρεται στο θέμα, 
καθώς και της β) ανωτέρω σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε η Απόφαση (ΕΕ) 2020/1573 της 
Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2020 για τη χορήγηση παράτασης των προθεσμιών εφαρμογής της 
Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής, σας κοινοποιούμε συνημμένα την Απόφαση (ΕΕ) 2021/660 της 
Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021, για ενημέρωση και εφαρμογή, με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
α. Με την παράγραφο 1 του Άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης τροποποιείται το άρθρο 2 της 
Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της 3ης Απριλίου 2020 και η προθεσμία κοινοποίησης από τα κράτη μέλη της 
Επιτροπής των πληροφοριών που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο αυτό, όπως είχε τροποποιηθεί με την 
όμοια Απόφαση (ΕΕ) 2020/1573 της 28ης Οκτωβρίου 2020, παρατείνεται από τις 31 Αυγούστου 2021 το 
αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2022. 
 
β. Επίσης, με την παράγραφο 2 του Άρθρου 1 αντικαθίσταται το άρθρο 3 της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της 
3ης Απριλίου 2020 και η περίοδος εφαρμογής της απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς και το 
Φ.Π.Α. εισαγωγής των εμπορευμάτων που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της 
έξαρσης της νόσου COVID-19 ορίζεται από τις 30 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2097/2021 
1. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δέκατου και ενδέκατου του ν. 4787/2021 
«Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες 
διατάξεις», Α'44/26.3.2021. - 2. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου είκοσι επτά του 
Ν.4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς 
για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός 
κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση», Α'66/23.4.2021 
 

Αθήνα, 10.05.2021  
 
Α. Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων δέκατου και ενδέκατου του ν. 4787/2021, και 
παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 
 
1. Με τις διατάξεις του δέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της 
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4683/2020 (Α' 83) και παρατείνεται έως και την 31η.12.2021 η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) στα είδη της παραγράφου 50 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του 
Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000). 
 
2. Με τις διατάξεις του ενδέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 αντικαθίσταται εκ νέου η παρ. 2 του άρθρου 11 
του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4728/2020 
(Α' 186), και παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021 η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ: 
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• στα είδη της παραγράφου 51 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, 
 
• στις υπηρεσίες των παραγράφων 1, 1 α και 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του 
Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ σημειώνεται ότι η παράταση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ 13% έως και την 30η.9.2021 εφαρμόζεται μόνο στα εισιτήρια των κινηματογράφων.  
 
Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους Ε.2080/2020 και ΔΕΦΚ Ε 1123676 ΕΞ 
2020/15.10.2020 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την κοινοποίηση των ν. 
4690/2020 και ν. 4728/2020 αντίστοιχα, συνεχίζουν να ισχύουν, πλην της αναφερόμενης σε αυτές λήξη της 
διάρκειας εφαρμογής η οποία με τον παρόντα νόμο ορίζεται ότι είναι η 30η.9.2021. 
 
Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής της οποίας ο 
διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 
30.9.2021 τα όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά και αναφέρονται στις ανωτέρω αναφερόμενες εγκυκλίους. 
 
Β. Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις άρθρου είκοσι επτά του ν. 4797/2021, και παρέχουμε τις 
ακόλουθες διευκρινίσεις: 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι επτά του ν.4797/2021 τροποποιείται η παράγραφος 47 του Κεφαλαίου 
Α' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000) και υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή 
ΦΠΑ 6% τα φίλτρα και οι γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης. Η 
εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και την 
31η.12.2021 ενώ μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
13%.» 
 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε. ΔΕΔ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΔΕΔ Α 805/2021 

Η περίπτωση της ανακριβούς πιστωτικής δήλωσης ΦΠΑ δεν καταλαμβάνεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ και ως εκ τούτου τόσο στην περίπτωση της υποβολής 

ανακριβούς πιστωτικής δήλωσης ΦΠΑ όσο και στην περίπτωση της κατόπιν ελέγχου 

μείωσης του προς μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο 

της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.  
 

Καλλιθέα 01/03/2021 

 

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 ΑΑΔΕ (ΦΕΚ B' 

968/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 

αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,  

γ. της ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β' 1440),  

δ. του άρθρου έκτου, παρ. 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 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών, 

 

3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ.1126366ΕΞ2016/30.08.2016 (Β' 2759) Απόφαση του Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής», 

 

4. Την από 28/09/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , με ΑΦΜ: , που εδρεύει 

στην, οδός και , κατά της υπ' αριθμ /2020 

Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ και της υπ' αριθμ /2020 Πράξης Επιβολής Προστίμου 

άρθρου 54 ΚΦΔ, φορολογικού έτους 2015, που εξέδωσε ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Κορίνθου και τα 

προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα, 

 

5. Τις ανωτέρω Οριστικές Πράξεις του προϊσταμένου της ΔΟΥ Κορίνθου, καθώς και τις από 21/08/2020 

εκθέσεις μερικού ελέγχου φορολογίας ΦΠΑ και προστίμου ΦΠΑ της ίδιας ΔΟΥ, επί της οποίας εδράζονται 

οι προσβαλλόμενες πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση, 

 

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής. 

 

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος επανεξέτασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 

σχέδιο της απόφασης, 

 

Επί της από 28/09/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , με ΑΦΜ: , η οποία 

κατατέθηκε εμπρόθεσμα, μετά δε τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο 

εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 

 

Ιστορικό: 

 

Με τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, καταλογίστηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας τα κατωτέρω 

ποσά: 
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α/α 
Αριθμός - Ημερ/νία 

πράξης Οριστική Πράξη 
Φορολ. 

έτος 
Διαφορά 

ΦΠΑ 

Πρόστιμο 
αρθ. 58 

ΚΦΔ 

Πρόστιμο 
άρθρου 54 

ΚΦΔ 
Σύνολο 

Καταλογισμού 

1 ............. - 02/09/20 

Διορθωτικού 
Προσδιορισμού 
Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας 

2015 17.970,61€ 5.391,18€   23.361,79€ 

2 ............. - 02/09/20 
Επιβολής Προστίμου 
άρθρου 54 ΚΦΔ 

2015     800,00€ 800,00€ 

Σύνολα 17.970,61€ 5.391,18€ 800,00€ 24.161,79€ 

 
Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται στις από 21/08/2020 εκθέσεις μερικού ελέγχου ΦΠΑ και προστίμου ΦΠΑ 
της ΔΟΥ Κορίνθου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στην ατομική επιχείρηση του 
προσφεύγοντος με βάση την υπ' αρ /.../ /2020 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της ίδιας ΔΟΥ, με αφορμή 
το υπ' αριθμ. ΔΕΛ ΣΤ161057 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/31-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων (έλεγχος vies), με το 
οποίο ζητήθηκε η αμοιβαία διοικητική συνδρομή μεταξύ των κρατών - μελών στον τομέα του ΦΠΑ που 
αφορούσε τις συναλλαγές της με την βρετανική επιχείρηση με ΑΦΜ/ΦΠΑ: , κατά τις φορολογικές περιόδους 
από 03/2015 έως 06/2015. 
 
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 
Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του συστήματος vies, η ελληνική επιχείρηση δήλωσε ενδοκοινοτικές 
παραδόσεις αγαθών προς την Βρετανική επιχείρηση, η οποία όμως δεν δήλωσε ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις από την Ελληνική Επιχείρηση την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 
 
Από τα τιμολόγια που προσκομίσθηκαν στον έλεγχο, το υπ' αρ /2015 ΤΔΑ αξίας 44.200,00€, για την 
πώληση 7 ρολογιών και το υπ' αριθμ /2015 ΤΔΑ αξίας 64.460,00€ πώληση 9 ρολογιών δεν συνοδεύονταν 
από μεταφορικά και άλλα έγγραφα που θεωρούνται απαραίτητα για την απόδειξη της πραγματοποίησης 
της μεταφοράς των πωλούμενων αγαθών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, με σκοπό την διάθεση τους 
από τον αγοραστή, στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 
2859/2000 και της ΑΥΟ 1201/1999, ενώ το υπ' αρ. /2015 ΤΔΑ αξίας 12.600,00€ για την πώληση 2 
ρολογιών συνοδευόταν με το από 29/05/2015 Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών μέσω των 
ΕΛΤΑ. 
 
Προσκομίσθηκε στον έλεγχο αντίγραφο αναζήτησης του αντικειμένου (RE GR) από το οποίο προκύπτει ότι 
ουδέποτε παραδόθηκε στον παραλήπτη αλλά έφτασε έως το αεροδρόμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Μετά 
από τηλεφωνική επικοινωνία του ελέγχου με τα ΕΛΤΑ, επιβεβαιώθηκε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η 
παράδοση του αντικειμένου. 
 
Κατόπιν αυτών, δεδομένου ότι τα ως άνω φορολογικά στοιχεία, δεν συνοδεύονταν από μεταφορικά 
και άλλα έγγραφα που θεωρούνται απαραίτητα για την απόδειξη της πραγματοποίησης της 
μεταφοράς των πωλούμενων αγαθών εκτός της Ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με της διατάξεις 
του άρθρου 28 του ν. 2859/2000 και της ΑΥΟ 1201/1999, θεωρείται, ότι διατέθηκαν στην Ελλάδα, σε 
φορολογητέες πράξεις - εκροές, υπαγόμενες σύμφωνα σε συντελεστή φόρου 24%. 
 
Περαιτέρω, δεδομένου ότι για τις περιοδικές δηλώσεις των φορολογικών περιόδων του 5ου 6°υ 7ου, 8ου, 
9ου, 10ου, 11ου και 12ου του έτους 2015 δεν προέκυψε ποσό φόρου προς καταβολή, καταλογίστηκε 
πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 54§1 του ΚΦΔ ποσού 800€. 
 
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση των 
ανωτέρω πράξεων, προβάλλοντας ότι μη νόμιμα και με πλημμελή, άλλως ελλιπή αιτιολογία η φορολογική 
αρχή έκρινε ότι οι σχετικές συναλλαγές δεν πραγματοποιήθηκαν με ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών αλλά 
στο εσωτερικό της χώρας και του καταλόγισε τον ΦΠΑ, καθόσον: 
 
• Τα παραστατικά τυγχάνουν απολύτως νόμιμα και αληθή, εκδόθηκαν δε νομοτύπως από την επιχείρησή 
του από την νόμιμα δηλωμένη ΕΑΦΔΣΣ, και καταχωρήθηκαν βιβλία του, 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   237 

• Οι παραγγελίες και γενικά η επικοινωνία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του 
ελέγχου, γίνονταν τηλεφωνικά, ενώ από τα σχετικά Τιμολόγια, αλλά και από το σύνολο των εκδοθέντων 
κατά την ελεγχόμενη χρήση Τιμολογίων του, προκύπτει ότι η επιχείρησή του έχει πωλήσει στην 
αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των πωληθέντων ρολογιών και μάλιστα σε 
ποσοστό 95% 
των ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Τυγχάνει λοιπόν απολύτως παράλογο να φέρονται να μην έχουν 
πραγματοποιηθεί ενδοκοινοτικά οι εν λόγω συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν μέρος μόνο των εν γένει 
συναλλαγών με την ανωτέρω εταιρεία, οι οποίες ανήλθαν κατά το κρινόμενο έτος στο ποσό των 
857.785,51€, 
 
• Τα σχετικά εμπορεύματα μεταφέρθηκαν από τα ΕΛΤΑ με προορισμό την Μεγάλη Βρετανία με κωδικό 
αντικειμένου RE GR και πράγματι παραδόθηκαν στο Αεροδρόμιο της Μεγάλης Βρετανίας, όπως άλλωστε 
συνομολογεί και ο έλεγχος, ενώ δεν προκύπτει τυχόν επιστροφή των σχετικών αγαθών στην επιχείρησή 
του. Περαιτέρω, σύμφωνα με σχετική κοινοτική οδηγία η παράδοση συντελείται όταν το εν λόγω αγαθό έχει 
απομακρυνθεί υλικώς από το έδαφος του κ-μ παράδοσης. 
 
• Η εξόφληση των συναλλαγών αναφορικά με τα υπό κρίση τιμολόγια έλαβε χώρα διατραπεζικά με 
εμβάσματα της αγοράστριας εταιρείας, τα οποία αφορούν εν γένει όλες τις συναλλαγές με την αγοράστρια 
εταιρεία και δη μέσω της τράπεζας 
 
Με τον ίδιο τρόπο μάλιστα εξοφλήθηκαν άπασες οι συναλλαγές της με την αγοράστρια εταιρεία. 
 
• Για κάθε μεταφορά η λήπτρια επιχείρηση βαρύνεται με ασφάλεια μεταφοράς ύψους 700€ περίπου λόγω 
της μεγάλης αξίας των πωληθέντων και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι τυγχάνει προς το συμφέρον της η 
ταυτόχρονη αποστολή περισσοτέρων εμπορευμάτων με την ίδια αποστολή, όπως εν προκειμένω. 
 
• Ο προκύψας ΦΠΑ για την κρινόμενη χρήση ήταν σε κάθε περίπτωση πιστωτικός, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι ουδεμία απολύτως πρόθεση αποφυγής του ΦΠΑ είχε. 
 
Προσκομίζει δε και επικαλείται τα κατωτέρω έγγραφα: 
- Αντίγραφο των Τιμολογίων και και των σχετικών εγγράφων πληρωμών, αγορών κλπ (Σχετ. 6) 
- Αντίγραφο του Τιμολογίου και των σχετικών εγγράφων πληρωμών, αγορών κλπ (Σχετ. 7) 
- Αντίγραφο Τιμολογίων της και σχετικών πληρωμών (Σχετ. 8) 
- Αντίγραφο εκτύπωσης από τα ΕΛΤΑ σχετικά με την αποστολή των ανωτέρω εμπορευμάτων στην Μεγάλη 
Βρετανία (Σχετ. 9). 
- Αντίγραφο εκτύπωσης από την ιστοσελίδα της τράπεζας - διαχειρίστριας  
(Σχετ. 10). 
 
Περαιτέρω, ως προς τα πρόστιμα ΦΠΑ, προβάλλει ότι δεν προβλέπεται η επιβολή προστίμου για ανακριβή 
υποβολή περιοδικής δήλωσης, όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, προσκομίζει δε και 
επικαλείται αντίγραφο της υπ' αριθμ. ΔΕΔ 2741/2019 απόφασης της Υπηρεσίας μας (Σχετ. 11) 
 
Ως προς τα ποσά ΦΠΑ που καταλογίστηκαν: 
 
Επειδή ο προσφεύγων, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην κατασκευή και 
εμπορία ειδών κοσμηματοποιΐας και χρυσοχοΐας, κατά το φορολογικό έτος 2015, στο πλαίσιο της 
δραστηριότητάς της, διενήργησε πωλήσεις εμπορευμάτων προς τη βρετανική επιχείρηση « », με τα υπ' 
αριθμ /2015, /2015 και /2015 ΤΔΑ αξίας 44.200,00€, 64.460,00€ και 12.600,00€ για την πώληση 7, 9 και 2 
ρολογιών αντίστοιχα, που είχαν αγοραστεί με νόμιμα φορολογικά στοιχεία από την εταιρεία τα οποία 
προσκομίστηκαν στον έλεγχο. 
 
Επειδή από την ελέγχουσα φορολογική αρχή διαπιστώθηκε ότι από τα προσκομισθέντα τιμολόγια και 
ειδικότερα, το υπ' αρ /2015 ΤΔΑ αξίας 44.200,00€, για την πώληση 7 ρολογιών και το υπ' αριθμ /2015 ΤΔΑ 
αξίας 64.460,00€ πώληση 9 ρολογιών δεν συνοδεύονταν από μεταφορικά και άλλα έγγραφα που 
θεωρούνται απαραίτητα για την απόδειξη της πραγματοποίησης της μεταφοράς των πωλούμενων αγαθών 
εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, με σκοπό την διάθεση τους από τον αγοραστή, στο έδαφος άλλου 
Κράτους Μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2859/2000 και της ΑΥΟ 1201/1999, ενώ 
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το υπ' αρ /2015 ΤΔΑ αξίας 12.600,00€ για την πώληση 2 ρολογιών συνοδευόταν με το από 29/05/2015 
Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ (RE GR), από την έρευνα δε του ελέγχου προέκυψε 
ότι παρά το γεγονός ότι έφτασαν στο αεροδρόμιο της Μεγάλης Βρετανίας, αυτά ουδέποτε παραδόθηκαν 
στον παραλήπτη. Περαιτέρω ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι με την εν λόγω αποστολή της 29/05/2015, 
εστάλησαν και τα αγαθά για τα οποία είχαν εκδοθεί τα υπ' αρ /2015 και /2015 Τιμολόγια, ήτοι ένα μήνα μετά 
την έκδοση των τιμολογίων, και ενώ είχαν μεσολαβήσει και άλλες αποστολές προς τον ίδιο πελάτη (α/α 
ΤΔΑ /2015, /2015, /2015). 
 
Επειδή με τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας ΦΠΑ, ορίζονται 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 
Στο άρθρο 2 ότι: «1) Αντικείμενο του φόρου είναι: α) 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,...», 
 
Στο άρθρο 5 ότι: «1) 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,.» 
Στο άρθρο 13 ότι: «1) Η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, 
εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης τα αγαθά βρίσκονται: α) στο εσωτερικό της 
χώρας, β) πάνω σε πλοίο, αεροπλάνο ή τραίνο και παραδίδονται προς επιβάτες κατά τη διάρκεια τμήματος 
μεταφοράς που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της Κοινότητας, εφόσον η αναχώρηση πραγματοποιείται 
από το εσωτερικό της χώρας,. 6) Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και την 
παράγραφο 2, η παράδοση αγαθών δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας στην 
περίπτωση που τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που 
ενεργεί για λογαριασμό του, από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος - μέλος και πληρούνται 
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς 
νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη φορολόγηση 
της παράδοσης αυτής ως ενδοκοινοτικής απόκτησης στη χώρα τους ή προς οποιοδήποτε άλλο μη 
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος - μέλος και β) δεν πρόκειται για καινούργια 
μεταφορικά μέσα, ούτε για αγαθά που παραδίδονται μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση με ή χωρίς 
δοκιμή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του,.», 
 
Στο άρθρο 16 ότι: «1) Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο 
κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών. Η παράδοση 
των αγαθών συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που 
τα αποκτά. Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η παράδοση 
συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή, εκτός αν ο προμηθευτής αναλαμβάνει και 
την υποχρέωση συναρμολόγησης ή εγκατάστασης των αγαθών, οπότε η παράδοση συντελείται κατά το 
χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών αυτών. 2) Κατ' εξαίρεση, ο φόρος γίνεται απαιτητός: α) κατά το χρόνο 
έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με εξαίρεση τις παροχές υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο 
εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 14, β) ..., γ) κατά το χρόνο 
έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη 15η του 
επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση, προκειμένου για 
παραδόσεις αγαθών που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 28», 
 
Στο άρθρο 28 ότι: «1) Απαλλάσσονται από το φόρο: α) η παράδοση αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 
5, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή 
από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) τα αγαθά παραδίδονται σε άλλον υποκείμενο στον φόρο ή σε νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον 
φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα σε άλλο κράτος - μέλος, αβ) ο υποκείμενος στον φόρο ή το μη 
υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο για τους οποίους πραγματοποιείται η παράδοση, διαθέτει αριθμό 
φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος-μέλος και έχει γνωστοποιήσει αυτόν τον αριθμό φορολογικού 
μητρώου στον προμηθευτή" 
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Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1201/1999 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία 
απαλλαγής της παράδοσης αγαθών προς άλλο κράτος μέλος: «... 2) Από τις παραπάνω διατάξεις 
προκύπτει ότι για τη χορήγηση της απαλλαγής αυτής πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο. β) Ο αγοραστής να είναι υποκείμενος στο φόρο ή νομικό 
πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, ... γ) Η εγγραφή, τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή, στο 
σύστημα VIES, δ) Τα αγαθά να μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος. Οι παραπάνω 
προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής παράδοσης 
και κατά συνέπεια για την έκδοση τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ από τον Έλληνα πωλητή των αγαθών. 3) Κατά 
συνέπεια, για κάθε ενδοκοινοτική παράδοση, οι Έλληνες πωλητές θα πρέπει να προβαίνουν στις 
παρακάτω ενέργειες: α) Εγγραφή στο σύστημα VIES, με υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολών, β) 
Επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αλλοδαπού αγοραστή, αν δηλαδή είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES 
στη χώρα του και γ) Να έχουν στην κατοχή τους κάθε στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται η μεταφορά 
των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος μέλος». Επιπλέον, με την με αρ. πρωτ: 11596/8/367/Δ0014 
διαταγή με θέμα: «Αποστολή εγχειριδίου σχετικά με πληροφορίες για τα μεταφορικά έγγραφα που 
απαιτούνται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και λοιπά πιστοποιητικά που μπορούν να συνδράμουν τις 
προσπάθειες των ελεγκτικών οργάνων, για τη πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, της 
απάτης "εξαφανισμένου εμπόρου " και της κυκλικής απάτης τύπου Καρουζέλ», διευκρινίστηκε μεταξύ 
άλλων, ότι όταν πρόκειται για ταχυδρομική μεταφορά, στην Απόδειξη Ταχυδρομικής Αποστολής (Post 
Receipt), πρέπει να ελέγχονται: α) το όνομα του παραλήπτη, β) η ημερομηνία έκδοσης, γ) ο τόπος 
αποστολής και ο τόπος προορισμού του εμπορεύματος. 
 
Επειδή με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251) ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Στο άρθρο 5 ότι: 
«5) Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά 
(τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με 
αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτό. Τα 
παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας 
συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος», Στο άρθρο 9 ότι: «1) Το 
τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: ... ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία 
αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου», 
Στο άρθρο 11 ότι: «1) Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η 
αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών», 
 
Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που 
πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών (άρθρο 11 ν. 4308/2014), εφόσον δε η 
ημερομηνία της αποστολής των αγαθών δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου θα 
πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο και η ημερομηνία αποστολής (άρθρο 9 ν.4308/2014). Στην 
προκειμένη περίπτωση τα επίμαχα τιμολόγια εκδόθηκαν την 19/04/2015 και 24/04/2015 (περίπου ένα μήνα 
νωρίτερα από την φερόμενη αποστολή τους την 29/05/2015), ενώ από το προσκομισθέν Δελτίο Πώλησης 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών προκύπτει μόνο η ημερομηνία (29/05/2015), το βάρος (1 kgr), ο προορισμός 
(Μεγάλη Βρετανία) και το μέγεθος (ακανόνιστα) και δεν αναφέρεται ούτε το όνομα του παραλήπτη, ούτε η 
διεύθυνσή του. 
 
Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι με την αποστολή της 29/05/2015, εστάλησαν και τα 
αγαθά για τα οποία είχαν εκδοθεί τα υπ' αρ /2015 και /2015 τιμολόγια, απορρίπτεται, καθόσον δεν 
αποδείχθηκε η συσχέτιση του εγγράφου μεταφοράς με τα εκδοθέντα τιμολόγια. 
 
Επειδή η εξόφληση της αξίας των παραστατικών που εκδόθηκαν από την ατομική επιχείρηση του 
προσφεύγοντος προς τον πελάτη της κατά το έτος 2015 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 857.785,71€ και 
έγινε με εμβάσματα στο λογαριασμό της , από την , χωρίς να προκύπτει ο λόγος που έγιναν αυτά από την 
εν λόγω επιχείρηση και όχι από τον ως άνω πελάτη. 
 
Επειδή από τον προσφεύγοντα προσκομίσθηκαν ελλιπή μεταφορικά έγγραφα καθόσον από τα 
προσκομισθέντα έγγραφα, δεν αποδείχθηκε η πραγματοποίηση της μεταφοράς των πωλούμενων 
αγαθών εκτός της Ελληνικής επικράτειας, με σκοπό την διάθεση τους από τον αγοραστή, στο 
έδαφος άλλου Κράτους Μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2859/2000 και της ΑΥΟ 
1201/1999, θεωρείται ότι τα αγαθά αυτά, διατέθηκαν στο εσωτερικό της χώρας, σε φορολογητέες πράξεις - 
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εκροές, υπαγόμενες σύμφωνα σε συντελεστή φόρου 24%, και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του 
προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Ως προς τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ: 
 
Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι εσφαλμένα η ελεγκτική αρχή του καταλόγισε πρόστιμο για φερόμενη 
παράβαση του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, ήτοι για διαδικαστική παράβαση, καθόσον με βάση τις εν λόγω 
διατάξεις δεν επιβάλλεται πρόστιμο για την εν λόγω παράβαση και δη για υποβολή ελλιπών φορολογικών 
δηλώσεων ΦΠΑ καθόσον δεν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις η επιβολή τέτοιου προστίμου, 
λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ δεν είναι δηλώσεις πληροφοριακού 
χαρακτήρα που είναι η μοναδική ουσιώδης προϋπόθεση για την επιβολή των διαδικαστικών προστίμων του 
άρθρου 54 του ν. 4174/2013, προσκομίζει δε και επικαλείται την υπ' αριθμ. 2741/2019 απόφαση της 
Υπηρεσίας μας. 
 
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2014 (Α' 170) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: «1) Για καθεμία 
από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, 
εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο 
πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλει ελλιπή 
πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση 
καταβολής φόρου,... 2) Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται 
ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την 
περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', 
β', γ', δ' στ' και ιγ' της παραγράφου 1, ...», 
 
Επειδή με την ΠΟΛ.1252/2015, διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων ότι «2) Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54) 
α) Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει 
υποχρέωση καταβολής φόρου και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (παρ. 1 περ. α'). 
Για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει 
υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης 
πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από 1.1.2014 και 
μετά, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ (περ. α' της παρ. 1 σε συνδυασμό με την περ. α' της παρ. 2 του 
άρθρου 54). Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα είναι, μεταξύ άλλων, οι καταστάσεις φορολογικών 
στοιχείων πελατών - προμηθευτών της παρ. 3του άρθρου 14, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών, τα έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, οι γνωστοποιήσεις, οι δηλώσεις 
μητρώου (πλην της δήλωσης εγγραφής στο φορολογικό μητρώο), η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων 
μίσθωσης κ.λπ. 
 
Ελλιπής δήλωση είναι η δήλωση η οποία δεν είναι πλήρης ως προς τη συμπλήρωση όλων των τυπικών 
στοιχείων της, ή, στην περίπτωση που έχουν αναγραφεί όλα τα τυπικά στοιχεία, αυτά δεν είναι πλήρη ή δεν 
έχουν αναγραφεί κατά τρόπο ώστε να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση. Δεν θεωρείται ελλιπής η 
δήλωση που δεν περιλαμβάνει στοιχεία στα οποία η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να έχει πρόσβαση από 
άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου ... . Ειδικά, ελλιπής κατάσταση φορολογικών στοιχείων, πελατών 
και προμηθευτών, νοείται η κατάσταση στην οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί τα οριζόμενα στις κείμενες 
διατάξεις στοιχεία, ή στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί, αυτά δεν είναι πλήρη ή δεν έχουν 
αναγραφεί κατά τρόπο ώστε να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση του φορολογούμενου. 
Επισημαίνεται ότι πρόστιμο υποβολής ελλιπούς δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα κατά το άρθρο 54, 
παρ. 2, περ. α' ΚΦΔ, προβλέπεται μόνον στις φορολογίες Κεφαλαίου.... 10) Πρόστιμα για παραβάσεις 
σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (άρθρο 58Α). Με το άρθρο 58Α θεσπίζονται, για πρώτη φορά 
διακριτά από τις λοιπές φορολογίες, πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ που διαπιστώνονται 
κατά τον έλεγχο. Στις παραγράφους 1, 3 και 4 ορίζονται «νέες» παραβάσεις για σκοπούς ΦΠΑ, ενώ με την 
παράγραφο 2 ορίζεται το πρόστιμο ΦΠΑ για τις παραβάσεις της μη υποβολής ή της ανακριβούς υποβολής 
δήλωσης. 
 
Το άρθρο 58Α, ως ειδικότερο, αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 58 (άρθρο 62 παρ. 7), για παραβάσεις 
που αφορούν τον ΦΠΑ. Δεδομένου ότι το άρθρο 58Α αφορά στην επιβολή προστίμων για ουσιαστικές 
παραβάσεις, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων: s εκπρόθεσμης υποβολής χρεωστικής δήλωσης 
ΦΠΑ, ή 
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- μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (π.χ. 
δηλώσεις ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων), ή μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης 
υποβολής μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 58Α, αλλά το άρθρο 54, ακόμη 
και αν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, καθώς οι προαναφερόμενες συνιστούν παραβάσεις 
διαδικαστικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση όμως που διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου παράβαση μη 
υποβολής χρεωστικής δήλωσης ΦΠΑ έχει εφαρμογή τόσο η παράγραφος 2 του άρθρου 58Α όσο και η 
παράγραφος 2 του άρθρου 54, και κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 62 σύμφωνα με την 
οποία δεν σωρεύονται περισσότερα πρόστιμα που επιβάλλονται για την ίδια παράβαση υπερισχύει η 
διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο μεταξύ αυτών» 
 
Επειδή ως ανακριβής δήλωση στη φορολογία ΦΠΑ, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 
αλλά και του προϊσχύσαντος άρθρου 58 του ίδιου νόμου, χαρακτηρίζεται η δήλωση που έχει ως συνέπεια 
τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ και το ποσό του φόρου 
που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση (αρχική / τροποποιητική) υπολείπεται του ποσού του 
φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη 
Φορολογική Διοίκηση, 
 
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1252/2015 προβλέπεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης κατόπιν ελέγχου 
υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται το άρθρο 58Α του ν. 4174/2013, αλλά το άρθρο 54 
του ίδιου νόμου, καθώς η συνιστώσα παράβαση είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Συνεπώς, οι διατάξεις του 
άρθρου 54 του ΚΦΔ, πράγματι εφαρμόζονται σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής 
μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ. 
 
Επειδή ωστόσο, οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 δεν προβλέπουν την επιβολή 
προστίμου στην περίπτωση ανακριβούς υποβολής πιστωτικής δήλωσης ΦΠΑ. Και τούτο διότι η 
μοναδική πρόβλεψη στις διατάξεις αυτές, πέραν της επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις μη 
υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής, αφορά στην περίπτωση ελλιπών (όχι ανακριβών) δηλώσεων 
πληροφοριακού χαρακτήρα, όπου, όμως, όπως έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1252/2015, 
«πρόστιμο υποβολής ελλιπούς δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα κατά το άρθρο 54, παρ. 2, 
περ. α' ΚΦΔ, προβλέπεται μόνον στις φορολογίες Κεφαλαίου». Συνεπώς, η περίπτωση της 
ανακριβούς πιστωτικής δήλωσης ΦΠΑ δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του 
ΚΦΔ και ως εκ τούτου τόσο στην περίπτωση της υποβολής ανακριβούς πιστωτικής δήλωσης ΦΠΑ 
όσο και στην περίπτωση της κατόπιν ελέγχου μείωσης του προς μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου 
ΦΠΑ, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. 
 
Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, ο προσφεύγων είχε υποβάλει 
ανακριβώς περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους του 5ου 6ου 7ου, 8ου, 9ου, 10ου, 
11ου και 12ου του έτους 2015, από τις οποίες δεν προέκυψε ποσό φόρου προς καταβολή, καθόσον αυτές 
ήταν πιστωτικές. 
 
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, η επιβολή προστίμου λόγω υποβολής, 
ανακριβών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, από τις οποίες δεν προέκυψε φόρος για καταβολή, δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οριζόμενης από την περ. α' της παρ. 1 και την περ. α' της παρ. 2 
του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 κύρωσης και ως εκ τούτου μη νομίμως επιβλήθηκε το υπό κρίση 
πρόστιμο, το οποίο τυγχάνει μη νόμιμο και ακυρωτέο. 
 
Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, εκτός των παραβάσεων του άρθρου 54 του ΚΦΔ, όπως αυτές 
καταγράφονται στην από 21/08/2020 έκθεσης μερικού ελέγχου φορολογίας ΦΠΑ της ΔΟΥ Κορίνθου, επί 
της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, 
 
Αποφασίζουμε 
 
Την μερική αποδοχή της από 28/09/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , 
με ΑΦΜ: 
, που εδρεύει στην , οδός και , και 
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α) την επικύρωση της με αριθ. πρωτ. της υπ' αριθμ /2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού 
ΦΠΑ φορολογικού έτους 2015, που εξέδωσε ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Κορίνθου και 
β) την ακύρωση της υπ' αριθμ /2020 Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 ΚΦΔ, φορολογικού έτους 
2015, που εξέδωσε ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Κορίνθου. 
 
Οριστική φορολογική Υποχρέωση: 
  

α/α 
Αριθμός - 

Ημερ/νία πράξης Οριστική Πράξη 
Φορολ. 

έτος 
Διαφορά 

ΦΠΑ 

Πρόστιμο 
αρθ. 58 

ΚΦΔ 

Πρόστιμο 
άρθρου 54 

ΚΦΔ 
Σύνολο 

Καταλογισμού 

1 ............. - 02/09/20 
Διορθωτικού 
Προσδιορισμού Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας 

2015 17.970,61€ 5.391,18€   23.361,79€ 

2 ............. - 02/09/20 
Επιβολής Προστίμου 
άρθρου 54 ΚΦΔ 

2015     800,00€ 800,00€ 

Σύνολα 17.970,61€ 5.391,18€ 800,00€ 24.161,79€ 

 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης 

ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ 
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. 
 

  

ΔΕΔ Θ 11/2021 
Για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη δεν απαιτείται η ζημία να έχει 
αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού 
έτους που προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, 
με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με βάση τα οριζόμενα 
στα άρθρα 18 και 19 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), με τις οικείες κάθε φορά κυρώσεις που 
προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν.  
 

Θεσσαλονίκη 04/01/2021  
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170). 
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 (Α.Α.Δ.Ε.)» 
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-07-2017). 
 
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την Α 1273/15-12-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία η προθεσμία του πρώτου 
εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 63 του Ν 4174/2013 που δεν έχει συμπληρωθεί από τις 16-11-2020 έως και 
την 31-01-2021, παρατείνεται έως 31-03-2021. 
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4. Την 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». 
 
5. Την από 07-09-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του ΤΟΥ » με ΑΦΜ: , κατοίκου 
Μεγάλων Τρικάλων, με διεύθυνση έδρας της ατομικής του επιχείρησης, επί της οδού στα Τρίκαλα Τ.Κ. 
42132, κατά των:  
α) με αριθ /10-07-2020 και /10-7-2020 οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος 
φορολογικών ετών 2016 και 2017, αντίστοιχα,  
β) με αριθ , /10-7-2020, οριστικών πράξεων προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικών περιόδων 01/07/2016-
30/09/2016 και 01/10/2016-31/12/2016, αντίστοιχα,  
γ) με αριθ , και /10-07-2010 οριστικών πράξεων προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικών περιόδων 
01/01/2017-31/03/2017, 01/04/2017-30/06/2017 και 01/10/2017-31/12/2017, αντίστοιχα και  
δ) με αριθ και /10-07-2020 οριστικών πράξεων επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, 
φορολογικών ετών 2016 και 2017, της Προϊσταμένης της ΔΟΥ Τρικάλων και τα προσκομιζόμενα με αυτή 
σχετικά έγγραφα. 
 
6. Τις ως άνω πράξεις της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, των οποίων ζητείται η ακύρωση. 
 
7. Την από 16/09/2020 Έκθεση Απόψεων της ΔΟΥ Τρικάλων. 
 
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7-Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 
 
Επί της από 07-09-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του ΤΟΥ με 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: 
 
1) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2016 (φορολογικής περιόδου 01/01/2016 -31/12/2016), της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, 
επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος διαφορά φόρου ύψους 8.573,99 €, πλέον πρόστιμο άρθρου 58 
του ν. 4174/2013 ύψους 4.287,00 €, διαφορά εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 1.233,60 €, ήτοι, συνολικό 
ποσό 14.094,59 €. 
 
2) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2017 (φορολογικής περιόδου 01/01/2017 -31/12/2017), της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, 
επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος διαφορά φόρου ύψους 16,60 €, πλέον πρόστιμο άρθρου 58 του 
ν. 4174/2013 ύψους 8,30 €, ήτοι, συνολικό ποσό 24,90 €. 
 
3) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 
01/07/2016-30/09/2016, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος 
διαφορά φόρου ύψους 120,67 €, πλέον πρόστιμο άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 ύψους 60,34 €, ήτοι, 
συνολικό ποσό 181,01 €. 
 
4) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 
01/10/2016-31/12/2016, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος 
διαφορά φόρου ύψους 5.927,50 €. 
 
5) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 
01/01/2017-31/03/2017, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος 
διαφορά φόρου ύψους 686,47 €, πλέον πρόστιμο της παρ. 5 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, ύψους 
53,79 €, ήτοι, συνολικό ποσό 740,26 €. 
 
6) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 
01/04/2017-30/06/2017, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος 
διαφορά φόρου ύψους 919,43 €, πλέον πρόστιμο της παρ. 2 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, ύψους 
459,72 €, ήτοι, συνολικό ποσό 1.379,15 €. 
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7) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 
01/10/2017-31/12/2017, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος 
διαφορά φόρου ύψους 5.774,83 €. 
 
8) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, 
φορολογικής περιόδου 01/01/2016-31/12/2016, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε 
βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 ύψους 6.302,86 €, λόγω 
μη έκδοσης πλήθους αποδείξεων λιανικών συναλλαγών καθαρής αξίας 53.221,94 €, πλέον Φ.Π.Α. ύψους 
12.605,72 €, από την με αριθ. μητρώου ΕΒ01022136 Φορολογική Ταμειακή Μηχανή, κατά παράβαση των 
άρθρων 12 και 13 του ν . 4308/2014. 
 
9) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, 
φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε 
βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 ύψους 4.153,13 €, λόγω 
μη έκδοσης πλήθους αποδείξεων λιανικών συναλλαγών καθαρής αξίας 34.609,44 €, πλέον Φ.Π.Α. ύψους 
8.306,26 €, από την με αριθ. μητρώου ΕΒ01022136 Φορολογική Ταμειακή Μηχανή, κατά παράβαση των 
άρθρων 12 και 13 του ν . 4308/2014. 
 
Οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, στα πλαίσια μερικού ελέγχου φορολογίας 
εισοδήματος και Φ.Π.Α., για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017, δυνάμει της με αριθμ./18-10-2018, σχετικής 
εντολής ελέγχου. Ειδικότερα, από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων, ο οποίος 
διατηρεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο τις Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδαση - 
καφωδείο, Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος και αίθουσας συναυλιών και τηρεί απλογραφικά βιβλία 
(Β'κατηγορίας), κατά το φορολογικό έτος 2017 υπέπεσε κατ'επανάληψη, σε παραβάσεις μη έκδοσης 
στοιχείων κατά τον προληπτικό έλεγχο που είχε διενεργήσει στην έδρα της επιχείρησής του, η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
Θεσσαλονίκης. Ως εκ τούτου, πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 
4172/2013, περί προσδιορισμού του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση κάθε 
διαθέσιμο στοιχείο. Κατόπιν τούτου, ο έλεγχος λαμβάνοντας υπόψη, τις αγορές των αλκοολούχων ποτών 
που διενεργήθηκαν κατά τις ελεγχόμενες περιόδους, τις τιμές διάθεσης (πώλησης) αλκοολούχων ποτών 
που ίσχυαν στην τοπική αγορά, τόσο από ομοειδείς επιχειρήσεις, όσο και από την ίδια την ελεγχόμενη 
επιχείρηση, προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα και το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανά 
φορολογικό έτος, ως κάτωθι: 
  

Αποτελέσματα ελέγχου 2016 2017 

Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 64.284,31 48.399,23 

Κόστος πωληθέντων 22.286,81 14.682,29 

Δαπάνες χρήσης 12.456,02 33.641,18 

Καθαρό κέρδος 29.541,48 75,76 

 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα λογιστικά αρχεία του προσφεύγοντος, τα ακαθάριστα έσοδα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2016, ανήλθαν στο ύψος των 11.062,37€ και οι 
ζημίες στο ύψος των 23.845,03 €, ενώ για το φορολογικό έτος 2017, ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα ανήλθαν στο ύψος των 13.789,79 € και οι ζημίες στο ύψος των 34.533,98 €. 
 
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητά την ακύρωση των ως άνω πράξεων της Προϊσταμένης 
της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, προβάλλοντας ότι η φορολογική αρχή, εσφαλμένα δεν αφαίρεσε από τον διορθωτικό 
προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016, το ποσό των 18.797,25 €, που 
αντιστοιχεί, κατά ένα τμήμα, σε επιχειρηματική ζημιά της φορολογικής χρήσης 2014 (5.987,39 €) και κατά 
άλλο τμήμα, σε επιχειρηματική ζημιά της φορολογικής χρήσης 2015 (12.809,86 €), όπως αυτές 
απεικονίζονται και έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών 2014 και 
2015. Επικαλείται δε, ότι τις ως άνω ζημίες δεν είχε υποχρέωση να τις ξαναγράψει στις δηλώσεις των 
φορολογικών ετών 2015 και 2016, σαν ζημίες προηγούμενων ετών, καθώς, σύμφωνα, τόσο με την 
απόφαση 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ. 1052/15-.3.2007 διαταγή, όσο και με το αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 
1047465 ΕΞ 2016/24-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, με θέμα 
«Μεταφορά ζημίας ατομικής επιχείρησης» είχε το δικαίωμα να τις εκπέσει τα επόμενα πέντε (5) χρόνια και 
δεν απαιτείτο η υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων με τη μεταφερόμενη σε κάθε έτος ζημιά. 
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Ως προς τους ως άνω προβαλλόμενους λόγους: 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α167/23-7- 2013), ορίζεται ότι: «1. 
Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές 
συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις » 
 
Επειδή, ακολούθως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι: « «1. Εάν με 
τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του 
φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά 
στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά 
προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.» 
 
Επειδή, περαιτέρω, το αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1047465 ΕΞ 2016/24-3-2016, με θέμα «Μεταφορά ζημιάς 
ατομικής επιχείρησης», της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος, ορίζει μεταξύ άλλων, 
στην παράγραφο 7, ότι : «Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον σε κάθε έτος η προκύπτουσα ζημία του έτους έχει 
δηλωθεί, έστω αν στο επόμενο έτος που ήταν ζημιογόνο αυτή δεν δηλώθηκε ως μεταφερόμενη, το σύνολο 
των ζημιών παλαιότερων ετών, συμψηφίζεται διαδοχικά εντός της πενταετίας, δηλαδή δεν χρειάζεται να 
υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις με τη μεταφερόμενη σε κάθε έτος ζημιά.» 
 
Επειδή, με την ΠΟΛ. 1088/2016, με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 
1-4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013, περί μεταφοράς ζημιών», ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι : «Οι διατάξεις 
του άρθρου αυτού περί μεταφοράς ζημιών εφαρμόζονται τόσο για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές 
οντότητες που είναι υποκείμενα φόρου του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. [...] Περαιτέρω και δεδομένου ότι 
από τον νόμο δεν τίθεται κανένας περιορισμός σχετικά με την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, 
συνάγεται ότι δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας στην επόμενη πενταετία έχουν τα αναφερόμενα πιο πάνω 
πρόσωπα ανεξάρτητα αν τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο. 
Ειδικά σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ο συμψηφισμός των 
ζημιών γίνεται μόνο με μελλοντικά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι με άλλα εισοδήματα 
του φυσικού προσώπου, όπως μισθούς και συντάξεις, ενοίκια ακινήτων, κ.λπ. του ίδιου φορολογικού έτους. 
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 περί μεταφοράς ζημιών εφαρμόζονται για φορολογικές ζημίες που 
προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά. Επομένως, προκειμένου για 
ζημίες που προέκυψαν σε χρήσεις με έναρξη πριν την 1.1.2014, θα έχουν εφαρμογή οι προϋποθέσεις των 
διατάξεων εκείνων που ίσχυαν κατά τον χρόνο που γεννήθηκαν οι υπόψη ζημίες, ήτοι των άρθρων 4 και 61 
του ν. 2238/1994. [...] 
 
Χρόνος μεταφοράς ζημίας  
 
Η μεταφορά της ζημίας πρέπει, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, να γίνεται διαδοχικά στα επόμενα πέντε 
(5) φορολογικά έτη μέχρι να καλυφθεί πλήρως, συμψηφίζοντας τις ζημιές αυτές υποχρεωτικά στο πρώτο 
φορολογικό έτος στο οποίο θα προκύψουν κέρδη. Αν μετά την παρέλευση της πενταετίας μένει ακάλυπτο 
ποσό, αυτό χάνεται. Επίσης, η ζημία συμψηφίζεται διαδοχικά με μελλοντικά κέρδη των επόμενων 
φορολογικών ετών και όχι με κέρδη των προηγούμενων. [...]. 
 
Προϋποθέσεις μεταφοράς ζημίας 
 
Για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη με βάση τις νέες διατάξεις δεν τίθενται οι 
προϋποθέσεις που ίσχυαν με τον προγενέστερο Κ.Φ.Ε. Ειδικότερα, δεν απαιτείται η ζημία να έχει 
αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που 
προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, με την υποβολή 
εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 19 του Κ.Φ.Δ. 
(ν. 4174/2013), με τις οικείες κάθε φορά κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν. Είναι 
προφανές ότι στην περίπτωση αυτή η πενταετία ξεκινά από το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό εντός 
του οποίου προέκυψε η ζημία και όχι από το επόμενο φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβλήθηκε η 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική). 
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Ως ζημία, με σκοπό τον συμψηφισμό της στα επόμενα φορολογικά έτη, λαμβάνεται είτε αυτή που 
εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης είτε αυτή που προκύπτει από την οριστική πράξη διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου ή με βάση δικαστική απόφαση. 
 
Ομοίως, όσον αφορά στα φορολογικά έτη με τα κέρδη των οποίων μεταφέρεται για συμψηφισμό η ζημία, 
δεν απαιτείται πλέον η μεταφορά αυτή να πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, 
όπως ίσχυε με βάση τις προγενέστερες διατάξεις του ν. 2238/1994.» 
 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - ΦΕΚ Α' 
170/26-7-2013), ορίζεται ότι : «1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, καθώς 
και Οδηγίες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται στον 
ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. 2. Οι 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως 
ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν. Η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της 
Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης 
των φορολογουμένων.» 
 
Επειδή με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις, συνάγεται ότι, το σύνολο των ζημιών παλαιότερων ετών 
ατομικής επιχείρησης, ακόμη και αν στο επόμενο έτος που ήταν ζημιογόνο, αυτή δε δηλώθηκε ως 
μεταφερόμενη, συμψηφίζεται διαδοχικά εντός της πενταετίας, εφόσον σε κάθε έτος έχει δηλωθεί η 
προκύπτουσα ζημία του έτους και δεν απαιτείται να υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις με την 
μεταφερόμενη σε κάθε έτος ζημία. 
 
Επειδή, με βάση τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτει ότι ο προσφεύγων με τις αριθμ /10-7-
2015 και /08-07-2016 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2014 και 2015, 
αντίστοιχα, δήλωσε ζημίες από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 5.987,39€ και 12.809,86€, αντίστοιχα, 
ήτοι, σύνολο ζημιών προηγούμενων ετών ύψους 18.797,25 €. Συνεπώς με βάση το ως άνω με αριθ. ΔΕΑΦ 
Α 1047465 ΕΞ 2016/24-3-2016, έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, το σύνολο των ζημιών των προηγούμενων φορολογικών ετών 2014 
και 2015, ύψους 18.797,25€, θα πρέπει να συμψηφιστεί με τα προσδιορισθέντα από τον έλεγχο κέρδη από 
επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογικού έτους 2016, ύψους 29.541,48 €. Μετά τον ανωτέρω 
συμψηφισμό, το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του έτους αυτού, διαμορφώνεται ως κάτωθι: 
  

Φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2016 βάσει 
ελέγχου 29.541,48 

Μείον συνολικές ζημίες προηγούμενων ετών -18.797,25 

Τελικό φορολογικό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 10.744,23 

Εισόδημα από τόκους - μερίσματα- δικαιώματα 0,03 

Εισόδημα από μισθωτή εργασία-συνταξεις 9.036,88 

Συνολικό φορολογητέο εισόδημα 19.781,14 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο προσφεύγων δεν προβάλλει κανένα ισχυρισμό ως προς τις 
λοιπές πράξεις προσδιορισμού Φ.Π.Α. και προστίμου Φ.Π.Α. άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, των 
φορολογικών ετών 2016 και 2017, η παρούσα ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, μόνο ως 
προς την τροποποίηση της με αριθμ /10-7-2020 οριστικής πράξης προσδιορισμού εισοδήματος του 
φορολογικού έτους 2016. 
 

Αποφασίζουμε 
 
Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου /07-09-2020 ενδικοφανούς προσφυγής του ΤΟΥ » με ΑΦΜ:  
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντος βάσει της παρούσας απόφασης: 
 
-Επί της με αριθ /10-7-2020 οριστικής πράξης προσδιορισμού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016. 
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Ανάλυση φορολογητέου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2016 

ΠΟΣΑ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΠΟΣΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΟΣΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

Φορολογητέο εισόδημα 
Υπόχρεου 9.036,91 38.578,39 19.781,14 10.744,23 

συζύγου 4.404,08 3.286,78 3.286,78 -1.117,30 

  

φόρος 
πιστωτικό ποσό         

Χρεωστικό ποσό   8.573,99 2.451,85 2.451,85 

Μείον φόρος που παρακρατήθηκε 190,00 190,00 190,00 0,00 

Μείωση επιστροφής φόρου -1,50 -1,50 -1,50 0,00 

Σύνολο χρεωστικού ποσού φόρου εισοδήματος -188,50 8.385,49 2.263,35 2.451,85 

Πρόστιμο άρθρου 58 ν. 4174/2013   4.287,00 1.225,93 1.225,93 

Εισφορά αλληλεγγύης   1.233,60 171,19 171,19 

Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 0,00 

Σύνολο φόρου για καταβολή 461,50 14.556,09 4.310,47 3.848,97 

 

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. φορολογικού έτου 2016 θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και 

τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ 

 

-Επί της με αριθ /10-7-2020 οριστικής πράξης προσδιορισμού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017. 

  

  

ΒΑΣΕΙ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

Σύνολο χρεωστικού ποσού φόρου εισοδήματος -56,64 -40,04 -40,04 16,60 

Πρόστιμο άρθρου 58 ν. 4174/2013   8,30 8,30 8,30 

Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 0,00 

Σύνολο φόρου για καταβολή 593,36 618,26 618,26 24,90 

 

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. φορολογικού έτου 2017 θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και 

τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. 

 

Επί της υπ' αριθμ /10-07-2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής 

περιόδου 1/7/2016 - 30/09/2016 

  

  

ΒΑΣΕΙ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

Πιστωτικό υπόλοιπο 3.771,42 0,00 0,00 -3.771,42 

Χρεωστικό υπόλοιπο   120,67 120,67 120,67 

Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013   60,34 60,34 60,34 

Σύνολο φόρου για καταβολή   181,01 181,01 181,01 

Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 3.771,42 0,00 0,00 -3.771,42 

 

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ 
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Επί της υπ' αριθμ /10-07-2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής 

περιόδου 1/10/2016 - 31/12/2016 

  

  

ΒΑΣΕΙ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

Πιστωτικό υπόλοιπο 6.595,98     -6.595,98 

Χρεωστικό υπόλοιπο   5.927,70 5.927,70 5.927,70 

Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013         

Σύνολο φόρου για καταβολή   5.927,70 5.927,70 5.927,70 

Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 6.595,98 0,00 0,00 -6.595,98 

 

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ 

 

Επί της υπ' αριθμ /10-07-2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής 

περιόδου 1/1/2017 - 31/03/2017 

  

  

ΒΑΣΕΙ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

Πιστωτικό υπόλοιπο 6.488,42       

Χρεωστικό υπόλοιπο   686,47 686,47 686,47 

Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013   53,79 53,79 53,79 

Σύνολο φόρου για καταβολή   740,26 740,26 740,26 

Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 6.488,42 0,00 0,00 -6.488,42 

 

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ 

 

Επί της υπ' αριθμ /10-07-2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής 

περιόδου 1/4/2017 - 30/06/2017 

  

  

ΒΑΣΕΙ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

Πιστωτικό υπόλοιπο 5.568,99 0,00 0,00 -5.568,99 

Χρεωστικό υπόλοιπο   919,43 919,43 919,43 

Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013   459,72 459,72 459,72 

Σύνολο φόρου για καταβολή   1.379,15 1.379,15 1.379,15 

Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 5.568,99 0,00 0,00 -5.568,99 

 

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ 

 
Επί της υπ' αριθμ /10-07-2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής 
περιόδου 1/10/2017 - 31/12/2017 
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ΒΑΣΕΙ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 

Πιστωτικό υπόλοιπο 7.521,52     -7.521,52 

Χρεωστικό υπόλοιπο   5.774,83 5.774,83 5.774,83 

Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013         

Σύνολο φόρου για καταβολή   5.774,83 5.774,83 5.774,83 

Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 7.521,52 0,00 0,00 -7.521,52 

 
Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ 
 
Επί της υπ'αρίθμ /10-07-2020 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του Ν.4174/2013, 
φορολογικού έτους 2016 
  

Ποσό προστίμου ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Πρόστιμο για μη έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών 
συνολικής καθαρής αξίας 53.221,94 €, πλέον Φ.Π.Α. 12.605,72€ 

6.302,86 
(12.605,72 x 50%) 

6.302,86 
(12.605,72 x 50%) 

 
Επί της υπ'αρίθμ /10-07-2020 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του Ν.4174/2013, 
φορολογικού έτους 2017 
  

Ποσό προστίμου ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Πρόστιμο για μη έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών 
συνολικής καθαρής αξίας 34.609,44 €, πλέον Φ.Π.Α. 8.306,26€ 

4.153,13 
(8.306,26 x 50%) 

4.153,13  
(8.306,26 x 50%) 

 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 
υπόχρεο 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ακριβές αντίγραφο 

Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου 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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ΣΤ. ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

 

e-ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 174064/17.5.2021 
Ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών 
 

Αθήνα, 17/05/2021 
 
Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α και της προσπάθειας απλοποίησης και 
συντόμευσης των διαδικασιών, αυτοματοποιήθηκε η ροή εργασίας απογραφής φυσικών προσώπων - 
εργοδοτών και δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα 
«Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών». 
 
Με το πιο πάνω σχετικό Γενικό Έγγραφο δόθηκαν οδηγίες για την λειτουργικότητα και το πεδίο εφαρμογής 
της υπηρεσίας. 
 
Με το παρόν γνωστοποιείται η επέκταση της υπηρεσίας με την δυνατότητα αυτοματοποιημένης απογραφής 
«Νομικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών», μέσω διασύνδεσης με το Γ.Ε.ΜΗ. και παρέχονται οδηγίες 
για την πρόσβαση, την χρήση και το πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας.  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.4670/2020 το σύνολο των βεβαιώσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-ΕΦΚΑ) 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Ν.4623/2019 και τον Ν.3979/2011. 
 
Β. Όπως είναι γνωστό, κάθε επιχείρηση που απασχολεί άτομα υπαγόμενα στην ασφάλιση, ανεξάρτητα από 
την νομική της μορφή -φυσικό ή νομικό πρόσωπο- υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών 
e-ΕΦΚΑ -π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ή Γ.Κ.Α. στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου 
λειτουργεί η έδρα της επιχείρησης, με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού. 
 
Με την εγγραφή στο Μητρώο χορηγείται «Αριθμός Μητρώου Εργοδότη». Αντίστοιχα, απογράφονται 
επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις, στην ίδια ή 
διαφορετική περιοχή. 
 
Γ. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύσταση νομικού προσώπου οποιασδήποτε νομικής μορφής 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η «Απογραφή του νομικού προσώπου στο Γ.Ε.ΜΗ.» μέσω των «Υπηρεσιών 
μιας Στάσης». Ως «Υπηρεσία μιας Στάσης» ορίζεται το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να 
απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος για την διεκπεραίωση της διαδικασίας. 
 
Οι εκ του νόμου ορισμένες «Υπηρεσίες μιας Στάσης» (Υ.Μ.Σ) είναι: α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιμελητηρίων, β) Οι Συμβολαιογράφοι Υ.Μ.Σ και γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
μιας Στάσης (εφεξής e-Υ.Μ.Σ). 
 
Η σύσταση ενός νομικού προσώπου μπορεί να πραγματοποιείται πλέον εξολοκλήρου ηλεκτρονικά από 
τους ίδιους τους ιδρυτές, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ https://eyms.businessportal.gr.  
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης, το σύστημα της e-Υ.Μ.Σ: 
 
1. χορηγεί αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ) της σύστασης 
 
2. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ 
 
3. αποδίδει κωδικούς πρόσβασης για τον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ 
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4. διαβιβάζει στο TAXIS τα στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε προκειμένου η εταιρεία 
να λάβει Α.Φ.Μ και κλειδάριθμο και 
 
5. προβαίνει σε ανακοίνωση της σύστασης της εταιρείας 
 
Μέσω διαλειτουργίας με το Γ.Ε.ΜΗ., επιτυγχάνεται αυτοματοποιημένα Απογραφή των συσταθέντων 
Νομικών Προσώπων στο Μητρώο Εργοδοτών και χορήγηση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη, με 
αποτέλεσμα την συντομότερη εξυπηρέτηση νέων επιχειρήσεων και την μείωση της συναλλαγής στα 
υποκαταστήματα του e- ΕΦΚΑ. 
 
Τα συσταθέντα Νομικά Πρόσωπα εντάσσονται πλέον στο Μητρώο Εργοδοτών ως εν δυνάμει εργοδότες, 
εφόσον πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό. 
 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Στο πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας εμπίπτουν Νομικά Πρόσωπα με τις μορφές Ο.Ε, Ε.Ε ,Ε.Π.Ε, Α.Ε, 
Ι.Κ.Ε και Αστικοί Συνεταιρισμοί για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης και έχουν αποδοθεί οι 
Αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
 
Για την υποστήριξη της δυνατότητας πρόσβασης στην νέα υπηρεσία, ο e-ΕΦΚΑ διαλειτουργεί, μέσω web 
service, με το Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθείται η πιο κάτω ροή εργασιών: 
 
-Ηλεκτρονική ενημέρωση του e- ΕΦΚΑ για την σύσταση του νέου νομικού προσώπου 
 
Εφόσον ολοκληρωθεί η σύσταση του νομικού προσώπου στις «Υπηρεσίες μιας στάσης », ο e-ΕΦΚΑ 
ενημερώνεται ηλεκτρονικά σχετικά με την σύσταση του νομικού προσώπου. 
 
-Άντληση δεδομένων από το Γ.Ε.ΜΗ για την Απογραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο 
Εργοδοτών 
 
Αντλούνται στοιχεία του Νομικού Προσώπου και ειδικότερα: 
 
-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ  
-Α.Φ.Μ 
-Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
-Κ.Α.Δ. Δ.Ο.Υ.  
-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  
-ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
-ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
 
-Έλεγχος στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α 
 
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία απογραφής του νομικού προσώπου ελέγχεται το Μητρώο 
Εργοδοτών για την ύπαρξη προγενέστερης απογραφής. 
 
-Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α 
 
Εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη νεοσύστατης νομικής μορφής, ακολουθεί η διαδικασία απογραφής στο 
Μητρώο Εργοδοτών. 
 
-Απόδοση μοναδικού αριθμού στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α 
 
Με την ολοκλήρωση της απογραφής του εν δυνάμει εργοδότη στο Μητρώο του e- Ε.Φ.Κ.Α, το νομικό 
πρόσωπο λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό Α.Μ.Ε., που έχει προκύψει από την διαλειτουργικότητα με το 
Γ.Ε.ΜΗ. 
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-Γνωστοποίηση του μοναδικού αριθμού Α.Μ.Ε στους υπεύθυνους του νομικού προσώπου 
 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής, τα μέλη του νομικού προσώπου ενημερώνονται μέσω 
Γ.Ε.ΜΗ για τον μοναδικό αριθμό τους (Α.Μ.Ε). 
 
-Αναζήτηση στο Μητρώο Εργοδοτών 
 
Τα στοιχεία Νομικού Προσώπου είναι διαθέσιμα στο Μητρώο και αναζητούνται, κατά τα γνωστά. 
 
Σε κάθε περίπτωση μη επιτυχημένης ολοκλήρωσης της νέας υπηρεσίας απογραφής η διαδικασία θα 
εκτελείται από το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών, κατά τα γνωστά. 
 
Του παρόντος με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων, να λάβει γνώση το προσωπικό 
της αρμοδιότητάς τους. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 

 

 

ΟΑΕΔ ΑΠΟΦΑΣΗ 1958/32/27.4.2021 (ΦΕΚ Β' 1974/14.05.2021) 
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2021 

 
Αθήνα, 27/04/2021  

 
Έχοντας υπόψη: 
 
-Το άρθρο 3 του ν.δ. 2961/1954 «περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» 
(Α΄ 197). 
 
-Την παρ. 2 και την περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 καθώς και το άρθρο 5 του ν.δ. 212/1969 «περί 
Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Α΄ 112). 
 
-Το άρθρο 14 του ν. 2224/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2336/1995, καταβάλλονταν 
εργοδοτική εισφορά 0,45% υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση 
(Λ.Α.Ε.Κ.). 
 
-Το άρθρο 1 του ν. 2434/1996, η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112) 
εισφορά, καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του 
Ο.Α.Ε.Δ., συνεισπράττεται με τις υπέρ Ι.Κ.Α. εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων 
υπολογίζονται οι εισφορές του Ι.Κ.Α. 
 
-Το άρθρο 34 του ν. 4144/2013, όπως ισχύει, συστάθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή 
Κοινωνικών Πολιτικών. Επίσης σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) 
οι προβλεπόμενοι πόροι διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46%. 
 
-Το άρθρο 48 ν. 4670/2020 από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι 
ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, κατά 0,15 
ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών 
Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). 
 
-Το άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των 
μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος 
που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, ως ακολούθως: β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των 
ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της 
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περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την 
εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 
2224/ 1994 (Α’ 122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού 
Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 
του ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 
διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής: βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού 
Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. 
Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένου του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο 
ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΕΦΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών 
βάσει των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΕΦΚΑ. 
Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι 
ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ. 5 του 
άρθρου 34 του ν. 4144/2013). 
Δυνάμει της ως άνω διάταξης σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 464 ΑΚ που ορίζει ότι «απαιτήσεις 
ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες», τυχόν εκχωρήσεις των προς επιστροφή ποσών από τις δικαιούχους 
επιχειρήσεις σε τρίτους είναι άκυρες. 
 
-Την υπ’ αρ. 328/16-03-2021 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η 
απόφαση, που αφορά το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 του έτους 2021, για μεγάλες 
επιχειρήσεις. 
 
-Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 
4622/2019 (Α΄ 133),  
 
αποφασίζει: 
 
Την έγκριση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2021 ως 
εξής: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως 
αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 
Η καταβολή στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,06% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε 
αυτήν για το έτος 2021. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι 
ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτή, σε 
πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις. 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία που θα ορισθεί με Απόφαση Διοικητή 
ΟΑΕΔ έως και την 20/12/2021. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα 
υλοποιήσει το έτος 2021, διαμορφώνεται ως εξής: 
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Κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει έως του ποσού του 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) που θα καταβάλλει 
η επιχείρηση το έτος 2021. 
 
Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2020, μπορούν να μεταφέρουν 
και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει στον ΕΦΚΑ, στο 
έτος 2021. 
 
Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει, το έτος 2020, 
μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του 
παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2021. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη 
συγκεκριμένη επιχείρηση. 
 
Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του ν. 1836/1989) μπορούν να 
καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. 
 
2. Η συμμετοχή των εργαζομένων της επιχείρησης στο πρόγραμμα κατάρτισης ταυτόχρονα αποτελεί και 
υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης ότι εργάζονται στην επιχείρηση κατά την χρονική διάρκεια της 
κατάρτισης και καταβάλλεται για αυτούς η εισφορά ΛΑΕΚ 0,06% (εξαιρούνται οι εποχικές επιχειρήσεις, 
άρθρο 24 του ν. 1836/1989). 
 
Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις ελέγχονται αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ μέσω της διασύνδεσης με το 
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 
 
Το πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ αντλεί δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να διενεργήσει 
κάθε απαραίτητο έλεγχο, τόσο για τις Επιχειρήσεις, όσο και για τους εργαζόμενους. 
 
Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο, κατά την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του 
προγράμματος και κατά την έναρξη υλοποίησής του. Ειδικότερα κατά τον χρόνο που δηλώνεται ο ΑΦΜ 
Εργαζομένου και ο ΑΦΜ της Επιχείρησης στην οποία εργάζεται, το σύστημα θα ελέγχει κατά πόσο εκείνη 
τη στιγμή είναι εργαζόμενος της επιχείρησης. Στην περίπτωση που δεν θα είναι εργαζόμενος δεν θα γίνεται 
αποδεκτός. Εάν δεν αποδίδεται εισφορά υπέρ του κλάδου ΛΑΕΚ επίσης δεν θα γίνεται αποδεκτός. Ο όρος 
αυτός ελέγχεται επίσης αυτόματα από το ΠΣ ΛΑΕΚ μέσω διασύνδεσης με τα αντίστοιχα συστήματα ΕΦΚΑ 
ΕΡΓΑΝΗ. 
 
Εάν αποδειχτεί από τον έλεγχο ότι για κάποιον δηλωθέντα καταρτιζόμενο σε πρόγραμμα, εργαζόμενο 
συγκεκριμένης επιχείρησης, διεκόπη η εργασιακή του σχέση πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν 
προσμετρώνται οι ώρες κατάρτισης του καταρτιζόμενου στις συνολικές ώρες. Στην περίπτωση αυτή 
αφαιρούνται αυτόματα από το ΠΣ ΛΑΕΚ οι ώρες κατάρτισης του συγκεκριμένου καταρτιζόμενου, κατά το 
στάδιο της αποπληρωμής. 
 
3. Δεν χρηματοδοτούνται από το ΛΑΕΚ προγράμματα: 
-με μεθόδους εξ αποστάσεως κατάρτισης με εξαίρεση τα προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως 
κατάρτισης (e-learning) 
-τα δια ζώσης προγράμματα που πραγματοποιούνται κατ’ οίκον 
-μέρος των οποίων περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι 
-των οποίων η δομή δεν μπορεί να είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 
απόφασης/εγκυκλίου 
που υλοποιούνται σε χώρο που δεν είναι προσβάσιμος στους ελεγκτές (π.χ σε πλοίο). 
 
4. Ένας εργαζόμενος δύναται να καταρτισθεί μέχρι 100 ώρες συνολικά, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσης εγκυκλίου. Δεν προσμετράται στο σύνολο των 100 ωρών ο αριθμός των ωρών των 
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προγραμμάτων που για οποιοδήποτε λόγο ακυρώθηκαν από την επιχείρηση. Ο παρόν όρος ελέγχεται 
αυτόματα από το ΠΣ ΛΑΕΚ. 
 
5. Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης θα πρέπει να έχουν στη 
διάθεση των ελεγκτών/υπαλλήλων του ΟΑΕΔ το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο, ή 
δίπλωμα οδήγησης. 
 
6. Δεν επιτρέπονται αλλαγές παρά μόνο σε ότι αναφέρεται στην παράγραφο 7. 
 
7. Επιτρέπονται αλλαγές: 
 
-Στους καταρτιζόμενους 
 
Όπως αυτοί έχουν δηλωθεί αρχικά, εφόσον η αλλαγή τους καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό 
Σύστημα του ΛΑΕΚ μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 
κατάρτισης. 
 
-Στους εκπαιδευτές 
 
Παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση αντικατάστασης σε περίπτωση κωλύματος εκπαιδευτή/εισηγητή 
που έχει ήδη οριστεί στο Π.Σ. ΛΑΕΚ μέχρι είκοσι (20) λεπτά πριν και μετά την έναρξη του ημερήσιου 
προγράμματος κατάρτισης και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, όπως έχουν καταχωρηθεί στο 
πληροφοριακό σύστημα. 
 
-Στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης. 
 
Στη διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος. 
 
Παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος κατάρτισης 
και στη διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι είκοσι τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του ημερήσιου 
προγράμματος κατάρτισης. Οι αλλαγές αυτές, ορίζονται συγχρόνως με την ακύρωση και απέχουν 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. 
 
Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν οι ίδιες προγράμματα κατάρτισης ή έχουν αναθέσει την υλοποίησή τους σε 
εκπαιδευτικούς φορείς, υποχρεούνται να ενημερώνουν αποκλειστικώς μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος του ΛΑΕΚ, τον ΟΑΕΔ, για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές. 
Την ευθύνη για τις αλλαγές και για την ενημέρωση του ΟΑΕΔ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του 
ΛΑΕΚ, φέρει η επιχείρηση. 
 
8. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να ακυρώσει, όλο το πρόγραμμα κατάρτισης μέσω διαδικτύου οποτεδήποτε 
επιθυμεί, με συνέπεια τη μη αποπληρωμή του. 
 
9. Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός της επιχείρησης, δύναται να οριστεί ένας 
υπάλληλος της επιχείρησης ανά πρόγραμμα, ως γραμματειακή υποστήριξη για όσο διάστημα διαρκεί η 
υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. 
 
10. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) ανά καταρτιζόμενο υπολογίζεται ως εξής: 
Μ.Ω.Κ. = Συνολικό κόστος προγράμματος κατάρτισης/Αριθμός των συνολικά πραγματοποιηθεισών 
ανθρωποωρών κατάρτισης 
 
Το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ανθρωποωρών κατάρτισης ορίζεται από το άθροισμα των ωρών 
κατάρτισης κάθε καταρτιζόμενου, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι ώρες απουσιών, καθώς και οι ώρες 
που πραγματοποιήθηκαν αλλά απορρίφθηκαν λόγω των όρων της εγκυκλίου (υπέρβαση του ορίου των 
απουσιών, αποκλεισμός του καταρτιζόμενου λόγω απουσίας του σε επιτόπιο έλεγχο, χωρίς να έχει δηλωθεί 
από την επιχείρηση). 
 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 256  ///www.solcrowe.gr 

Ειδικότερα το ανώτατο Μ.Ω.Κ. προσδιορίζεται ως εξής: Α. Για τα προγράμματα κατάρτισης που 
υλοποιούνται μέσω εκπαιδευτικού φορέα ή με εξωτερικούς εκπαιδευτές το Μ.Ω.Κ. δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τριάντα τρία (33) ευρώ. 
 
Β. Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται με εσωτερικούς εκπαιδευτές το κόστος 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Μ.Ω.Κ. (Ευρώ) 
Έως 3 καταρτιζόμενοι στο τμήμα         33 
Έως 6 καταρτιζόμενοι στο τμήμα         25 
Έως 10 καταρτιζόμενοι στο τμήμα       19 
Έως 15 καταρτιζόμενοι στο τμήμα       16 
Έως 25 καταρτιζόμενοι στο τμήμα       12 
 
Η οποιαδήποτε υπέρβαση του ανώτατου ορίου του Μ.Ω.Κ, όπως περιγράφεται παραπάνω ελέγχεται 
αυτόματα από το ΠΣ ΛΑΕΚ και γίνονται οι σχετικές περικοπές κατά τη φάση της αποπληρωμής. 
 
11. Α. Σε ότι αφορά τους καταρτιζόμενους και τη γραμματειακή υποστήριξη, στην περίπτωση που η 
επιχείρηση κάνει χρήση εργαζόμενου, ως γραμματειακή υποστήριξη, ισχύουν τα παρακάτω: 
 
-Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, η καταβολή ωριαίας αμοιβής, 
στους καταρτιζόμενους και στη γραμματειακή υποστήριξη, είναι υποχρεωτική. (Εξαιρούνται τα 
προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται στο εξωτερικό). Η αμοιβή αυτή ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 
ποσό των πέντε (5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. 
 
-Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας δικαιολογείται (εφόσον η 
επιχείρηση επιθυμεί) ως δαπάνη του προγράμματος, ποσό ίσο με το ωρομίσθιο του καταρτιζόμενου, ανά 
ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. Οι συγκεκριμένοι όροι ελέγχονται από την 
αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατά τη φάση αποπληρωμής. Β. Σε περίπτωση που η 
επιχείρηση καταρτίσει άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται από τον ν. 2643/1998 παρ. 1 εδ. β του 
άρθρου 1 ισχύουν τα εξής: 
 
-Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας, η καταβολή ωριαίας 
αμοιβής στους καταρτιζόμενους είναι υποχρεωτική. Η αμοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό των επτά (7) ευρώ 
ανά ώρα κατάρτισης. Στο ποσό των επτά (7) ευρώ συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές των εργαζομένων. Σε 
αυτή την περίπτωση το Μ.Ω.Κ. αυξάνεται κατά δύο (2) ευρώ. 
 
Η εξόφληση από την επιχείρηση, της ωριαίας αποζημίωσης σε όσους προβλέπεται από την παρούσα 
εγκύκλιο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός του έτους υλοποίησης του προγράμματος. 
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν καταβάλλει την αποζημίωση των ωρών εκτός ωραρίου εργασίας, 
σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996, επιβάλλεται ως 
ποινή η μη αποπληρωμή του προγράμματος κατάρτισης στο σύνολό του. Ο παρών όρος ελέγχεται κατά 
την φάση αποπληρωμής. 
 
12. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
απόφαση δικαιολογητικά. Στο φυσικό αρχείο τηρούνται επίσης εκτυπώσεις και δικαιολογητικά όλων των 
ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων. Το αρχείο αυτό τηρείται για χρονική περίοδο 
πέντε (5) ετών (παρ. 2, άρθρο 15 του ν. 3762/2009) και είναι στη διάθεση του ΟΑΕΔ, εφόσον ζητηθεί από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, για έλεγχο. 
 
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο τουλάχιστον ένας έλεγχος, από τους 
ελεγκτές του ΟΑΕΔ, κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός προγράμματος κατάρτισης, τότε γίνεται 
υποχρεωτικά έλεγχος φυσικού αρχείου από ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, 
προκειμένου, σε περίπτωση θετικού ελέγχου, να δύναται το πρόγραμμα να προχωρήσει στη φάση 
αποπληρωμής. 
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Οι επιχειρήσεις, κατά τη φάση αποπληρωμής η οποία πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται με τις αιτήσεις αποπληρωμής να αναρτούν στο πληροφοριακό 
σύστημα του ΛΑΕΚ όλα τα παραστατικά (μισθολογικές καταστάσεις, υπεύθυνη δήλωση, τιμολόγια, 
συμβάσεις κ.λπ.), εξοφλητικές αποδείξεις, παραστατικά Τραπεζών που τεκμηριώνουν το σύνολο των 
δαπανών του προγράμματος, ώστε να ληφθούν υπόψη για την εκκαθάριση του προγράμματος. 
 
Τα παραστατικά θα συνάδουν απολύτως με το διαθέσιμο φυσικό αρχείο και θα δικαιολογούν την 
επιλεξιμότητα και νομιμότητα των δαπανών με τα εξοφλητικά παραστατικά. 
 
13. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι εποχική (άρθρο 24 του ν. 1836/1989) και η κατάρτιση υλοποιείται 
κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση δε λειτουργεί, τότε: 
 
-δεν καταβάλλεται ωριαία αποζημίωση καταρτιζομένων ή εσωτερικών εκπαιδευτών, 
-πρέπει να διατηρεί στο φυσικό της αρχείο για καθένα από τους καταρτιζόμενους ή τους εσωτερικούς 
εκπαιδευτές, τη σύμβαση εργασίας για την περίοδο εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της 
κατάρτισης. 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης, γίνεται 
αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ (https:// laek.oaed.gr). 
 
Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του προγράμματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. 
 
Η συμπλήρωση όλων των ηλεκτρονικών πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση της 
επιχείρησης για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. 
 
Σε περίπτωση καταχώρισης ηλεκτρονικά από την επιχείρηση ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων, και ειδικά 
στα στοιχεία που αφορούν στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ή η δήλωση διαφορετικού 
ταχυδρομικού κώδικα ή διαφορετικού αρμόδιου ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του 
προγράμματος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται ΑΚΥΡΟ και δεν αποπληρώνεται. 
 
Το ημερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράμματος κατάρτισης δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα, με 
βάση τα όσα έχει δηλώσει η επιχείρηση η οποία, μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την προβλεπόμενη 
έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, υποχρεούται να καταχωρήσει τις απουσίες των καταρτιζομένων. 
Επίσης δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης απουσιών των αποχωρησάντων καταρτιζομένων κατά τη 
διάρκεια του κάθε δεκαπεντάλεπτου διαλείμματος. 
 
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί 
σχετικά, τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης 
που έχουν προηγηθεί. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιούνται είτε από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους χώρους, είτε να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς φορείς. 
 
Οι χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει να πληρούν τις παρακάτω βασικές 
προϋποθέσεις: 
 
-Να έχουν επαρκή επιφάνεια, ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων. 
-Να μην είναι υπόγειοι. 
-Να διαθέτουν καλό αερισμό. 
-Να έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος. 
-Να διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κ.λπ. 
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-Να διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Όταν το θεωρητικό μέρος ενός προγράμματος κατάρτισης υλοποιείται εντός της επιχείρησης, πρέπει να 
γίνεται σε χώρους ανεξάρτητους των εργασιακών θέσεων των καταρτιζομένων, οι οποίοι να πληρούν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις. 
 
2. Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας. 
 
3. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να είναι εξ’ ολοκλήρου θεωρητικό, ή να περιλαμβάνει θεωρητικό και 
πρακτικό μέρος. 
 
4. Εφόσον το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος πρέπει το θεωρητικό 
μέρος του προγράμματος να αποτελεί το 60-80% του συνόλου των ωρών κατάρτισης και το πρακτικό 
μέρος να αποτελεί το 20-40% του συνόλου των ωρών. Επισημαίνεται ότι και τα δύο μέρη του 
προγράμματος υλοποιούνται στην ίδια ταχ. δ/νση. Κάθε ώρα κατάρτισης έχει διάρκεια 45’. Το πρόγραμμα 
κατάρτισης δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο πρακτικό μέρος. 
 
5. Η κατάρτιση σε ότι αφορά τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος δεν μπορεί να υπερβαίνει 
συνολικά τις οκτώ (8) διδακτικές ώρες ημερησίως. 
 
6. Όταν το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται εντός της επιχείρησης, το θεωρητικό μέρος δύναται να 
υλοποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας των καταρτιζομένων, οι οποίοι πρέπει να είναι οπωσδήποτε 
απαλλαγμένοι από τα εργασιακά τους καθήκοντα. 
 
7. Όταν στο πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπεται πρακτικό μέρος, αυτό γίνεται εντός ή εκτός ωραρίου 
εργασίας των καταρτιζομένων και εντός ή εκτός παραγωγικής διαδικασίας πάντα με την παρουσία 
εκπαιδευτή. 
 
8. Η ημερήσια κατάρτιση μπορεί να διεξαχθεί από τις 8.00 έως τις 22:00. 
 
9. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. 
 
10. Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης δηλώνεται ένας μόνο τόπος υλοποίησης. 
 
11. Μετά από κάθε εκπαιδευτική ώρα (45’) ή μετά από κάθε δύο συνεχόμενες εκπαιδευτικές ώρες (90’) 
πρέπει να γίνεται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15’). Όταν η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης ξεπερνά τις 
τέσσερις (4) εκπαιδευτικές ώρες, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα ενός διαλείμματος 
μέχρι μία (1) ώρα. 
 
12. Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενό τους, πρέπει να είναι σε σχέση με το 
αντικείμενο της απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και να αφορά σε βασικές ή 
επαγγελματικές δεξιότητες. 
 
13. Ο αριθμός των καταρτιζομένων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε 
(25). Σε περίπτωση υλοποίησης προγραμμάτων δια ζώσης, ο αριθμός των καταρτιζομένων πρέπει να είναι 
σύμφωνος με τα όσα ορίζονται τη συγκεκριμένη περίοδο υλοποίησης από τα ειδικά μέτρα αντιμετώπισης 
της πανδημίας COVID-19, εφόσον τέτοια μέτρα είναι σε ισχύ. 
 
14. Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά στο κατώτατο όριο των συμμετεχόντων σε κάθε πρόγραμμα 
κατάρτισης. 
 
15. Για τα προγράμματα που πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (elearning) ο αριθμός των καταρτιζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25. 
 
16. Για κάθε ημέρα κατάρτισης, ο αριθμός των συμμετεχόντων, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 50% του 
αριθμού των καταρτιζομένων, που έχουν δηλωθεί στο πρόγραμμα της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση 
το πρόγραμμα απορρίπτεται. 
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17. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των ωρών 
κατάρτισης που έχουν δηλωθεί στην αίτηση υλοποίησης προγράμματος. Για καταρτιζόμενους που είναι 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες το ποσοστό των απουσιών αυξάνεται στο 20%. Ο παραπάνω αριθμός των 
απουσιών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για την περικοπή ή την ακύρωση ημερών της 
υλοποίησης του ωρολογίου προγράμματος εκτός της περίπτωσης συμμετοχής ενός (1) μόνο 
καταρτιζόμενου από μία επιχείρηση. 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELEARNING 
 
Δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω του πόρου του ΛΑΕΚ προγράμματα κατάρτισης με την μέθοδο 
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, e-learning, εφόσον οι επιχειρήσεις (σε συνεργασία ή όχι με 
εκπαιδευτικό φορέα) έχουν στη διάθεσή τους υποδομές υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων κατάρτισης. 
Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή τους. 
 
Οι επιχειρήσεις καταχωρούν τους καταρτιζόμενους στο ΠΣ ΛΑΕΚ και αυτόματα διενεργείται ο έλεγχος 
ταυτοποίησης μέσω των Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ΕΦΚΑ. 
Οι επιχειρήσεις φέρουν την ευθύνη για την εγκυρότητα, αξιοπιστία και λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας που επιλέγουν. 
 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να είναι συμβατή με τις ελάχιστες απαιτήσεις πραγματοποίησης 
τηλεδιασκέψεων, που ευρέως χρησιμοποιούνται, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος υλοποίησης του 
προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα απορρίπτεται. 
 
Στο ημερήσιο πρόγραμμα αναφέρεται και ο υπερσύνδεσμος (ή και εφόσον απαιτείται από την επιχείρηση 
το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης) που οδηγεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, ώστε 
να είναι εφικτή η άμεση είσοδος των ελεγκτών για τη διενέργεια του ελέγχου. Τα στοιχεία αυτά δεν δύναται 
να επικαιροποιούνται. Την ευθύνη της ορθότητάς τους φέρει η επιχείρηση που δηλώνει το πρόγραμμα. 
 
Τα μαθήματα μέσω τεχνολογικής ζωντανής αναμετάδοσης (live streaming/broadcasting) δεν είναι επιλέξιμα. 
Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση στηρίζεται στη χρήση τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και“εικονικών ηλεκτρονικών 
τάξεων” επιτρέποντας στον εκπαιδευτή και τους καταρτιζόμενους να βρίσκονται μεν σε διαφορετικούς 
χώρους, αλλά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε “πραγματικό” χρόνο (real time). 
 
Έλεγχος υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης e-learning 
 
Οι ελεγκτές του ΟΑΕΔ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο e-learning πρόγραμμα 
κατά τις ώρες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης και να έχουν απευθείας σύνδεση (on line) οπτικά 
και ακουστικά με τον εισηγητή, καθώς και με όλους τους καταρτιζόμενους μέσω του διαδικτύου. 
 
Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να εμφανίζεται στην κάμερα 
του καταρτιζόμενου το ονοματεπώνυμό του.  
Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (καταρτιζόμενοι και εισηγητές) πρέπει να έχουν προς επίδειξη στους 
ελεγκτές την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, όπως διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. 
 
Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώριση των απουσιών 
των καταρτιζομένων για κάθε ημέρα κατάρτισης (όπως ακριβώς και στα συμβατικά προγράμματα) και η 
τήρηση στο φυσικό αρχείο της επιχείρησης των αντίστοιχων εκτυπώσεων. 
 
Σε περίπτωση καταχώρισης από την επιχείρηση ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση που δεν 
παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου (οπτικά και 
ακουστικά) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, τότε το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται 
και δεν αποπληρώνεται. 
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Δεν γίνονται δεκτά τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν 
αποκλειστικά δαπάνες του προγράμματος κατάρτισης για έξοδα διατροφής, διαμονής και μετακίνησης. 
Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται ως γενικά έξοδα, δαπάνες για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, υλικά κατάρτισης, 
μίσθωση αιθουσών διδασκαλίας κ.λπ. 
 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται στο εξωτερικό επιπλέον των προβλεπόμενων, στην 
παρούσα, όρων υλοποίησης ισχύουν τα παρακάτω: 
 
1. Η ηλεκτρονική καταχώριση προγράμματος κατάρτισης στο εξωτερικό καθώς και η υποβολή των 
παρακάτω αναφερομένων δικαιολογητικών γίνεται για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) δέκα πέντε 
(15) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος και για χώρες εκτός Ε.Ε. είκοσι πέντε (25) 
ημέρες. 
 
2. Για την έγκριση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης στο εξωτερικό, θα πρέπει η επιχείρηση να 
προσκομίσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ Διοίκηση, Γραφείο ΛΑΕΚ 
Εθνικής Αντίστασης 8, ΤΚ 17456 Άλιμος, μεταφρασμένα και νομίμως επικυρωμένα τα παρακάτω: 
 
I. Επιστολή του Φορέα Υλοποίησης του προγράμματος στο εξωτερικό στην οποία θα αναφέρονται: 
-η χώρα, η πόλη και η ακριβής διεύθυνση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, 
-η χρονική διάρκεια, ο συνολικός αριθμός των ημερών και των ωρών του προγράμματος κατάρτισης για 
κάθε ένα από τους καταρτιζόμενους, 
-το ωρολόγιο πρόγραμμα, 
-η θεματολογία της κατάρτισης, 
-το κόστος της κατάρτισης. 
 
Η επιστολή θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του φορέα υλοποίησης του προγράμματος. 
 
II. Νόμιμο πιστοποιητικό ίδρυσης του εκπαιδευτικού φορέα του εξωτερικού που έχει αναλάβει την 
κατάρτιση. Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάθεσης πιστοποιητικού τα πανεπιστήμια, τα κρατικά 
πανεπιστήμια των χωρών εκτός Ε.Ε. και οι όμιλοι επιχειρήσεων που εδρεύουν στο εξωτερικό και διαθέτουν 
θυγατρικές στην Ελλάδα για τις οποίες και οργανώνουν πρόγραμμα κατάρτισης. Η τελευταία περίπτωση θα 
συνοδεύεται με επιστολή της μητρικής ή της θυγατρικής εταιρείας με την οποία θα τεκμηριώνεται η σχέση 
μητρικής με τη συγκεκριμένη θυγατρική που επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης. 
 
Για τις εταιρείες του εξωτερικού που διαθέτουν δικά τους εκπαιδευτικά κέντρα, απαιτείται καταστατικό από 
το οποίο αποδεικνύεται αυτό. 
 
Για τις εταιρείες του εξωτερικού που έχουν αναλάβει την μεταφορά τεχνογνωσίας σε εργαζόμενους 
επιχείρησης η οποία έχει προμηθευτεί εξοπλισμό, θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική σύμβαση μεταξύ 
των δύο εταιρειών, καθώς και αποδεικτικό αγοράς του εξοπλισμού για τη χρήση του οποίου κρίνεται 
αναγκαία η εκπαίδευση. 
 
III. Τίτλους σπουδών ή βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτών, τα οποία θα συνοδεύονται και από 
μετάφραση στα ελληνικά. 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας της επιχείρησης να συμπεριλάβει στο αρχείο της τους τίτλους σπουδών ή τα 
βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτών, θα πρέπει ο φορέας της χώρας όπου υλοποιείται το πρόγραμμα 
κατάρτισης με επιστολή του να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τους και να βεβαιώνει ότι ανήκουν στο 
διδακτικό προσωπικό του εκπαιδευτικού φορέα. 
 
Η ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
και την ημερομηνία εισόδου αυτών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, ή σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής 
επιστολής με το αποδεικτικό κατάθεσης στο ταχυδρομείο. Ο ΟΑΕΔ, μετά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών εγκρίνει ή απορρίπτει την υλοποίηση του προγράμματος ενημερώνοντας το Π.Σ. ΛΑΕΚ 
σχετικά. 
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Δεν είναι δυνατή η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης πριν την έγκριση από την αρμόδια 
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και την καταχώριση αυτής στο Πληροφοριακό Σύστημα, από το οποίο δύναται να 
ενημερωθεί η επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αποπληρώνεται. 
 
3. Η διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού 
δε μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση 
της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ δύναται να υπάρξει υπέρβαση του ορίου των δεκαπέντε (15) 
ημερών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλει η επιχείρηση, εγγράφως τεκμηριωμένο αίτημα, 
τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. 
 
4. Στα προγράμματα που υλοποιούνται στο εξωτερικό παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των 
καταρτιζομένων μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των προγραμμάτων αυτών. Η αλλαγή γίνεται 
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των προγραμμάτων του ΛΑΕΚ. 
 
5. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΛΑΕΚ είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώριση των 
απουσιών των καταρτιζομένων για κάθε ημέρα κατάρτισης (όπως ακριβώς και στα προγράμματα 
εσωτερικού) και η τήρηση στο φυσικό αρχείο της επιχείρησης των αντίστοιχων εκτυπώσεων. 
 
6. Μία επιχείρηση δύναται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο εξωτερικό, το συνολικό κόστος των 
οποίων δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού ποσού εισφοράς ΛΑΕΚ 0,06% του τρέχοντος έτους. 
 
7. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων σε τμήμα εξωτερικού ακολουθεί τα ισχύοντα στην χώρα του εξωτερικού. 
 
8. Για τα προγράμματα που υλοποιούνται στο εξωτερικό το Μέσο Ωριαίο Κόστος Μ.Ω.Κ. διαμορφώνεται ως 
εξής: 
Πλήθος καταρτιζομένων                Μ.Ω.Κ. (Ευρώ)  
Έως 7 καταρτιζόμενοι στο τμήμα          110 
Έως 14 καταρτιζόμενοι στο τμήμα          90 
Έως 21 καταρτιζόμενοι στο τμήμα          80 
Έως 25 καταρτιζόμενοι στο τμήμα          70 
 
Το «πλήθος καταρτιζομένων» αφορά στο συνολικό αριθμό των καταρτιζομένων σ’ ένα πρόγραμμα και όχι 
μόνο των συμμετεχόντων μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,06%. 
 
9. Ο ΟΑΕΔ δύναται να ελέγξει τα προγράμματα εξωτερικού με αποστολή δικών του ελεγκτών. 
 
10. Εάν ο έλεγχος σε προγράμματα κατάρτισης του εξωτερικού χαρακτηριστεί αρνητικός, τότε πέραν των 
προβλεπόμενων από την παρούσα ποινών: 
 
-Η επιχείρηση καταβάλλει στο διπλάσιο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ελεγκτών και σε κάθε 
περίπτωση ποσό όχι μικρότερο των 1.500,00 ευρώ. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό που δικαιούται 
να λάβει η επιχείρηση από την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,06%. 
 
-Η επιχείρηση αποκλείεται από το δικαίωμα υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ στο εξωτερικό 
για 2 έτη. 
Πριν από την επιβολή των ως άνω ποινών, η Επιτροπή Διαχείρισης καλεί τις επιχειρήσεις σε ακρόαση, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). 
 
11. Σε περίπτωση καταχώρισης από την επιχείρηση ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων που αφορούν στον 
εντοπισμό του τόπου υλοποίησης του προγράμματος από τους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου, τότε το 
πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται. 
 
Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί για πέντε (5) χρόνια (παρ. 2, άρθρο 15 του ν. 3762/2009) για 
έλεγχο από τον ΟΑΕΔ, στο φυσικό της αρχείο, όλα τα απαραίτητα στοιχεία της παρούσας εγκυκλίου και 
επιπλέον, εκτυπώσεις και δικαιολογητικά όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων 
στοιχείων, που αφορούν τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο εξωτερικό. 
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12. Τα προγράμματα που υλοποιούνται στο εξωτερικό μπορούν να προχωρήσουν σε διαδικασία 
αποπληρωμής, στην περίπτωση που δεν διεξάγεται επιτόπιος έλεγχος, κατόπιν ελέγχου φυσικού αρχείου, 
εφόσον αυτός είναι θετικός. 
 
3. Μεταπτυχιακά προγράμματα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας 
 
Σε ότι αφορά τη συμμετοχή εργαζομένων-καταρτιζομένων σε μεταπτυχιακά τμήματα σε αναγνωρισμένα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εσωτερικού, ο αριθμός των καταρτιζομένων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν 
θα υπερβαίνει τον οριζόμενο από τον εσωτερικό κανονισμό του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση 
εγγραφής στο Μητρώο των εισηγητών του ΟΑΕΔ και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ 
 
(Γραφείο ΛΑΕΚ, Εθνικής Αντίστασης 8, ΤΚ 17456 Άλιμος) ώστε να λάβουν αριθμό Μητρώου εισηγητή 
(οδηγίες για την προσκόμιση του φυσικού αρχείου βρίσκονται στα εγχειρίδια χρήσης του πληροφοριακού 
συστήματος του ΛΑΕΚ). 
 
Για να λάβουν αριθμό Μητρώου εισηγητή οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να είναι 
κάτοχοι ενός τουλάχιστον τίτλου σπουδών από τους κάτωθι: 
-Διδακτορικό τίτλο σπουδών 
-Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
-Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ΤΕΙ) 
-Πτυχίο ΙΕΚ 
-Πτυχίο ΤΕΕ Β’Κύκλου ή ΕΠΑΛ 
-Πτυχίο ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΛ ή ΤΕΣ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
-Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων. 
-Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον 
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
 
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτλος 
σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος με το αντικείμενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου 
σπουδών τους πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος 
πτυχιούχος έχει διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής. 
 
Ειδικά: 
 
για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας δύνανται να διδάσκουν: 
 
(i) Οι πτυχιούχοι Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή αντίστοιχων και ισότιμων σχολών της αλλοδαπής 
 
(ΙΙ) οι κάτοχοι πιστοποιητικού επάρκειας από το Υπουργείο Παιδείας. 
 
Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί, στο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν, από τον ΕΟΠΠΕΠ, 
προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση πιστοποίησης στους τομείς στους οποίους έχουν πιστοποιηθεί. 
 
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη τεχνική εξειδίκευση για την 
οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος τίτλος σπουδών, τότε πρέπει ο υποψήφιος εκπαιδευτής να προσκομίσει 
προς αξιολόγηση αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο 
εργασιακό αντικείμενο άμεσα συναφές με το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας. 
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που κρίνεται αναγκαία η πρόσκληση από το εξωτερικό εισηγητών με σπουδές 
σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, για να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης με 
εξειδικευμένες και υψηλού γνωστικού αντικειμένου απαιτήσεις θα προσκομίζονται, είτε οι τίτλοι σπουδών 
είτε το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτικό έγγραφο της επιχείρησης ή του φορέα κατάρτισης 
που τους προσκαλεί, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ειδικά τους προσόντα και η αναγκαιότητα της 
πρόσκλησής τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
Με την υπ’ αρ. 2/34255/0022/7-6-2001 (Β’ 746) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, την υπό στοιχεία Β118616/13-7-
2001 απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ, την υπ’ αρ. 2/82850/0022/25-9-2013 (ΥΟΔΔ 487) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και την υπ’ αρ. 
1959/32/23.03.2021 απόφαση ΔΣ του ΟΑΕΔ, καθορίζονται η διαδικασία, τα όργανα, και οι κατηγορίες των 
ελέγχων, σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης. 
Ο ΟΑΕΔ μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, οι οποίοι φέρουν ειδική ταυτότητα ελεγκτή διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους, σχετικά με την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 
 
-Έλεγχος φυσικού αρχείου προγραμμάτων κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ πραγματοποιεί ελέγχους στο φυσικό 
αρχείο των υλοποιούμενων προγραμμάτων, για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των όρων της 
παρούσης υποχρεωτικά στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Εκτός από την προηγούμενη περίπτωση, ο 
ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο φυσικού αρχείου οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει 
σκόπιμο. Στην περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται στον χώρο της επιχείρησης απαιτείται να έχει προηγηθεί 
σχετική ενημέρωση προς την επιχείρηση ως προς τον χρόνο και τον τόπο διενέργειας. 
 
Η επιχείρηση οφείλει να ορίσει Υπεύθυνο Υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ, το όνομα του οποίου 
καταχωρείται στην ηλεκτρονική καρτέλα με τα στοιχεία της επιχείρησης. Την ευθύνη της τήρησης του 
φυσικού αρχείου φέρει ο παραπάνω υπεύθυνος, ο οποίος οφείλει να το τηρεί στον χώρο εργασίας του. Ο 
οριζόμενος ως υπεύθυνος υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ για κάθε επιχείρηση είναι εργαζόμενος της 
επιχείρησης. 
 
Ο έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται, 
σε περίπτωση που η επιχείρηση κληθεί να προσκομίσει το φυσικό αρχείο και είτε δεν υπάρχει, είτε από τον 
έλεγχο προκύψει ότι έχουν υποβληθεί διαφορετικά στοιχεία μέσω του διαδικτύου, είτε είναι ελλιπές, ή δεν 
τηρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης. 
 
Ο ελεγκτής ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα ΛΑΕΚ για το πόρισμα του ελέγχου, άμεσα. 
 
Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνεται με ευθύνη της, μέσω του ΠΣ ΛΑΕΚ για το πόρισμα του ελέγχου. 
 
-Επιτόπιος έλεγχος υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης. 
 
Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα με τη διάρκεια του 
προγράμματος. 
 
-Ένας έλεγχος διενεργείται σε πρόγραμμα διάρκειας έως 3 ημερών κατάρτισης. 
-Δύο έλεγχοι διενεργούνται σε πρόγραμμα διάρκειας έως 6 ημερών κατάρτισης. 
-Τρεις έλεγχοι διενεργούνται σε πρόγραμμα διάρκειας άνω των 6 ημερών κατάρτισης. 
 
Με ευθύνη της επιχείρησης και του φορέα υλοποίησης πρέπει να παρέχεται κάθε διευκόλυνση προς τους 
ελεγκτές, ώστε να έχουν μεταβεί στην αίθουσα υλοποίησης του προγράμματος εντός δέκα (10) λεπτών από 
την προσέλευσή τους. 
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Η διαδικασία καταχώρισης του ελέγχου γίνεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του ΟΑΕΔ στον τόπο 
υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. 
 
Η επιχείρηση (ή ο φορέας κατάρτισης) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προγράμματος υποχρεωτικά έχει 
στον χώρο διδασκαλίας ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εκτύπωσης 
εντός των δομών που γίνεται η κατάρτιση. 
 
Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο 
αλλά για τεχνικούς λόγους, ευθύνη του ΟΑΕΔ ή της ΔΕΗ ή της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, δεν είναι 
διαθέσιμη η ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, τότε και μόνο τότε το αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου καταχωρείται 
στο Πληροφοριακό Σύστημα το αργότερο εντός τριών (3) ημερών με ευθύνη του ελεγκτή. Σε κάθε 
περίπτωση ελέγχου ενημερώνεται ηλεκτρονικά η καρτέλα του προγράμματος της επιχείρησης ως προς το 
αποτέλεσμα, την ημερομηνία και την ώρα του ελέγχου. 
 
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί 
σχετικά μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης ή στα 
διαλείμματα, τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες 
κατάρτισης που έχουν προηγηθεί. 
 
Απουσία καταχωρείται και στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία με επίδειξη σχετικού 
εγγράφου. 
 
Σε περιπτώσεις υλοποίησης προγραμμάτων e-learning απουσία καταχωρείται όταν δεν είναι εφικτή η 
αλληλεπίδραση των ελεγκτών με τον καταρτιζόμενο. 
 
Χαρακτηρισμός ελέγχου ως “ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ” 
 
Ο έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται 
όταν διαπιστωθεί ότι: 
 
-Απουσιάζουν καταρτιζόμενοι σε ποσοστό άνω του 50% του αριθμού αυτών που η επιχείρηση έχει 
δηλώσει. 
-Στην περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης ενός (1) μόνο καταρτιζόμενου από μια 
επιχείρηση, ο έλεγχος είναι αρνητικός εάν δεν έχει καταχωρηθεί η απουσία του, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα. 
-Απουσιάζει ο εκπαιδευτής. 
-Ο εκπαιδευτής κατά τον έλεγχο δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα. 
-Στην αίθουσα κατάρτισης ή “στην εικονική τάξη” (για τα elearning προγράμματα) υπάρχουν πάνω από τα 
προβλεπόμενα, στην παρούσα, άτομα, εκτός του εκπαιδευτή, ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι 
προστασίας της δημόσιας υγείας, άνω των προβλεπομένων από τις εκάστοτε διατάξεις. 
-Το πρακτικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης γίνεται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή. 
-Το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης δεν γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που πληρούν τις 
προδιαγραφές της παρούσας και εκτός των θέσεων εργασίας των καταρτιζομένων. 
-Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές 
να μεταβούν στον χώρο της κατάρτισης εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευσή τους. Σε 
προγράμματα e-learning η δυνατότητα σύνδεσης πρέπει να είναι άμεση, σε περιπτώσεις δε που απαιτείται 
έγκριση εισόδου στην πλατφόρμα εκπαίδευσης αυτή πρέπει να δίνεται εντός πέντε (5) λεπτών. 
-Έχει γίνει αλλαγή στον τίτλο ή το περιεχόμενο ή τον συνολικό αριθμό των ωρών του προγράμματος 
κατάρτισης. 
-Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος χωρίς να έχει ενημερώσει η 
επιχείρηση ηλεκτρονικά το Π.Σ. του ΛΑΕΚ. 
-Στην αίθουσα ή“στην εικονική τάξη”(για τα e-learning προγράμματα) παρίστανται ως καταρτιζόμενοι άτομα 
διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα. 
-Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο. 
-Έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά διαφορετικό ΚΠΑ2 από αυτό που ανήκει ο τόπος υλοποίησης του 
προγράμματος. (μόνο για τα δια ζώσης προγράμματα) 
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-Δεν εντοπίστηκε ο χώρος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης λόγω ελλιπών ή ανακριβών 
στοιχείων. 
-Η ηλεκτρονική πλατφόρμα (για τα elearning προγράμματα) δεν είναι συμβατή με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων, που ευρέως χρησιμοποιούνται, με συνέπεια να μην είναι εφικτός ο 
έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος. 
-Δεν λειτουργεί ο υπερσύνδεσμος ή δεν έχει δοθεί ο σωστός κωδικός για την πρόσβαση των ελεγκτών στην 
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (Σε προγράμματα e-learning). 
-Στην περίπτωση προγραμμάτων e-learning δεν υπάρχει απ’ευθείας σύνδεση (on line) οπτικά και 
ακουστικά με τον εισηγητή, καθώς και με όλους τους καταρτιζόμενους μέσω του διαδικτύου. 
-Δεν επιβεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία με κατάλληλο έγγραφο (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα 
οδήγησης). 
-Το περιεχόμενο της υλοποιούμενης κατάρτισης δεν συμφωνεί με το δηλωθέν στο πρόγραμμα. 
 
Μόνο σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου (επιτόπιου/ διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου, ή φυσικού αρχείου), η 
επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία του ελέγχου. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ με εισήγησή της θέτει υπόψη της 
Επιτροπής ΕΛΕΚΠ την ένσταση για τη λήψη σχετικής απόφασης και η επιχείρηση ενημερώνεται 
ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της ένστασης, μετά τη σχετική απόφαση από το ΔΣ του ΟΑΕΔ. 
Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, μπορεί να 
επιβάλει στην επιχείρηση ως ποινή: 
-τη μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κατάρτισης, 
-τη μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κατάρτισης της επιχείρησης, 
-την επιστροφή ποσού αποπληρωμής που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση, 
-ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια. 
 
Ποινή αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί και σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραπληροφόρηση ή χρήση 
λογότυπων ή εντύπων του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό φορέα, σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης της 
παρούσης. Πριν από την επιβολή των ως άνω ποινών, η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ καλεί τις επιχειρήσεις σε 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). 
-Έλεγχος φυσικού αρχείου εισηγητών. 
 
Ο ΟΑΕΔ πραγματοποιεί ελέγχους στο φυσικό αρχείο των εισηγητών για τη διαπίστωση τήρησης των 
προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο Εισηγητών του ΛΑΕΚ, όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση. 
 
Σε περίπτωση υποβολής ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων, ο εισηγητής διαγράφεται προσωρινά από το 
Μητρώο, μέχρι την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
Στις διατάξεις του ν. 2434/1996 και ειδικότερα στην παρ. 3 του άρθρου 1 περί επιστροφής της 
καταβληθείσας εισφοράς ορίζεται ότι: ”Από τα έσοδα του ΛΑΕΚ: α. Οι επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή 
συνεταιρισμοί, που σχεδιάζουν και εκτελούν δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με του 
κανόνες που διέπουν την διαχείριση του Λογαριασμού ή τα εκχωρούν στο σύνολό του σε φορείς που 
προσδιορίζει η Επιτροπή Διαχείρισης της παρ. 4 του άρθρου αυτού έχουν την ευχέρεια να διαθέτουν το 
ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 0,06% για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών. Το ποσό που 
δαπανήθηκε για την υλοποίησή τους και το οποίο δεν υπερβαίνει την κατ’ έτος καταβληθείσα εισφορά θα 
επιστρέφεται από τον ΟΑΕΔ στις επιχειρήσεις εφόσον εκτελέσουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που έχει θέσει η Επιτροπή Διαχείρισης. Με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης μπορεί να 
μεταφέρονται στην επόμενη χρήση ποσά που δεν έχουν απορροφήσει σε ετήσια βάση είτε για δράσεις που 
αφορούν την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων είτε για την διενέργεια 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.” 
Το τελικό ποσό αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης καταβάλλεται στην επιχείρηση μέχρι του 
ύψους κατ’ ανώτατο όριο της καταβληθείσας εισφοράς ΛΑΕΚ 0,06 αφαιρουμένου ποσοστού 30% που 
παρακρατά απευθείας ο ΕΦΚΑ πριν την απόδοση στον ΟΑΕΔ με βάση τις διατάξεις του ν. 3863/2010. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο τρόπος της μηχανογραφικής παρακολούθησης και επεξεργασίας των 
συνεισπραττόμενων εσόδων από τον ΕΦΚΑ μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει έτσι ώστε να χορηγεί τα ζητούμενα 
στοιχεία του ύψους της καταβληθείσας εισφοράς. Η καταβληθείσα εισφορά καθορίζει το ανώτατο ποσό που 
μπορεί να επιστραφεί για την κάλυψη του κόστους των προγραμμάτων κατάρτισης. Κατά συνέπεια ο ΕΦΚΑ 
είναι ο αποκλειστικός φορέας που δύναται να βεβαιώσει το ύψος της καταβληθείσας εισφοράς της κάθε 
επιχείρησης που είναι προαπαιτούμενο ώστε να καταστεί εφικτή η αποπληρωμή της σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
Μετά τη λήξη της υλοποίησης των προγραμμάτων που ορίζεται με την παρούσα θα πρέπει να υποβληθεί 
το σύνολο των δικαιολογητικών αποπληρωμής έως 31/05/2022. 
 
Η επιχείρηση: 
 
1. Καταχωρεί ηλεκτρονικά όλες τις δαπάνες που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποίησε το 
έτος 2021 και αναρτά στο σύστημα ΛΑΕΚ το σύνολο των παραστατικών που τεκμηριώνουν τις δαπάνες. 
 
2. Προσκομίζει ως φυσικό αρχείο, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, διαβιβαστικό έγγραφο-αίτηση 
αποπληρωμής της επιχείρησης στο οποίο πρέπει ν’ αναγράφεται και το ΙΒΑΝ για την πίστωση του ποσού 
αποπληρωμής και με συνημμένα τα αντίγραφα των παραστατικών δαπανών όλων των προγραμμάτων 
κατάρτισης ανά κατηγορία δαπάνης και ανά πρόγραμμα καθώς και τα εξοφλητικά παραστατικά αυτών. Σε 
περίπτωση αλλαγής του ΙΒΑΝ της επιχείρησης, πρέπει να δηλωθεί εκ νέου με έγγραφο νομίμως 
υπογεγραμμένο. 
 
Επιπλέον η επιχείρηση προσκομίζει δήλωση του ν. 1599/1986 ότι οι καταρτιζόμενοι ολοκλήρωσαν το 
πρόγραμμα κατάρτισης και τους κατεβλήθη η προβλεπόμενη αμοιβή σύμφωνα με τους όρους του 
προγράμματος. Επίσης θα βεβαιώνεται ότι οι φωτοτυπίες των τιμολογίων είναι γνήσια αντίγραφα των 
πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων κατάρτισης. 
 
Η επιχείρηση αποστέλλει το φυσικό αρχείο με τα δικαιολογητικά δαπανών για την αποπληρωμή στη 
Διοίκηση ΟΑΕΔ, (Οικονομικές Υπηρεσίες Εθνικής Αντίστασης 8, ΤΚ 17456 Άλιμος ΑΘΗΝΑ) 
 
Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί φυσικό αρχείο των παραστατικών, για πέντε χρόνια για έλεγχο από τον 
ΟΑΕΔ. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, εντός και εκτός των ορίων 
Νομού, το κόστος ανά ώρα κατάρτισης είναι υποχρεωτική δαπάνη και θα πρέπει να προσκομισθούν τα 
παραστατικά ωριαίας αποζημίωσης (αποδείξεις δαπανών) καθώς και τα εξοφλητικά παραστατικά 
(καταθετήρια ή extrait) και η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου (διπλότυπο ΔΟΥ). Σε περίπτωση που 
η δαπάνη συμπεριληφθεί στη μισθοδοτική κατάσταση, το ποσό αμοιβής εκτός ωραρίου απασχόλησης θα 
πρέπει να είναι διακριτό και να αναφέρεται ως αμοιβή ΛΑΕΚ. Επισημαίνεται ότι η εξόφληση της δαπάνης 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους υλοποίησης. 
 
Στα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας, το κόστος ανά ώρα κατάρτισης 
είναι επιλέξιμη δαπάνη και αποζημιώνεται σύμφωνα με τη μισθοδοσία τους. Για τη συγκεκριμένη δαπάνη 
απαιτείται η προσκόμιση μισθοδοτικών καταστάσεων για τους καταρτιζόμενους. 
 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ή ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, το κόστος του εκπαιδευτικού φορέα ή των εξωτερικών εκπαιδευτών, 
δικαιολογείται είτε με εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών είτε με εξοφλημένο τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών που αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση και θα πρέπει να συνοδεύονται από καταθετήριο ή 
extrait. Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου σε αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας (συντελεστής 
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φόρου 20%) θα πρέπει να προσκομίζεται αποδεικτικό απόδοσης του φόρου καθώς και η δήλωση στην 
αρμόδια ΔΟΥ. 
 
Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση χρησιμοποίησε εξωτερικούς εκπαιδευτές οι οποίοι δεν έχουν τη 
δυνατότητα να εκδώσουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη της αμοιβής τους γίνεται δεκτή εφόσον η 
επιχείρηση εκδώσει απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης γι’ αυτούς, αποδώσει τον αναλογούντα φόρο και 
προσκομίσει καταθετήριο ή extrait. 
 
Τα παραστατικά για την παροχή υπηρεσιών, πρέπει να εκδοθούν μέχρι το τέλος της διαχειριστικής 
περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (παρ 14 άρθρο 6 του Κ.Φ.Α.Σ). Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
Εκπαιδευτή ή Εκπαιδευτικού Φορέα να αναγράφεται ο κωδικός του προγράμματος κατάρτισης για το οποίο 
έχει εκδοθεί. Ομοίως και για τις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. 
 
Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά το κόστος της κατάρτισης, δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που τυχόν αναγράφεται στο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την απόδοση Φ.Π.Α. 
 
ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Γίνονται δεκτά εξοφλημένα τιμολόγια που αφορούν αποκλειστικά δαπάνες του προγράμματος κατάρτισης 
για έξοδα διατροφής, διαμονής και μετακίνησης. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες δεν ισχύουν για τα 
προγράμματα e-learning. 
 
Σε περίπτωση υποβολής αποδείξεων λιανικής πώλησης θα πρέπει να συνοδεύονται από εξοδολόγιο των 
υπαλλήλων που μετακινούνται καθώς και την πληρωμή των ανωτέρω ποσών στους καταρτιζόμενους. 
 
Οι ημερομηνίες των παραστατικών αυτών πρέπει να συμβαδίζουν με το χρονικό διάστημα υλοποίησης του 
προγράμματος. 
 
Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά στις δαπάνες του προγράμματος, 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις ή δελτία παροχής 
υπηρεσιών. 
 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 
Στα γενικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, υλικά κατάρτισης, μίσθωση 
αιθουσών διδασκαλίας κ.λπ. Το σύνολο της δαπάνης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνόλου 
των δαπανών της κατάρτισης. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες δεν ισχύουν για τα προγράμματα e-
learning. 
 
Δε γίνονται δεκτές δαπάνες για πάγια στοιχεία, που σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία υπάγονται σε 
απόσβεση (αγορά γραφείων, Η.Υ. κ.τ.λ.). 
 
Απαιτείται η προσκόμιση σχετικών εξοφλημένων παραστατικών. 
 
Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά στα γενικά έξοδα δεν συμπεριλαμβάνεται ο 
Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα τιμολόγια ή νόμιμες αποδείξεις. 
 
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
 
1. Tο τιμολόγιο του φορέα υλοποίησης της κατάρτισης του εξωτερικού με ανάλυση των δαπανών 
κατάρτισης. 
 
2. Η βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος (μόνο για χώρες μη μέλη της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης). 
 
3. Η βεβαίωση του Φορέα Υλοποίησης Κατάρτισης, στην οποία αναφέρονται: 
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-η χρονική διάρκεια της κατάρτισης, 
-το σύνολο των ημερών 
-οι πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης και 
-ο αριθμός των καταρτιζομένων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. 
 
Όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά μετακίνησης, διαμονής, διατροφής 
 
1. εισιτήρια 
2. κάρτες επιβίβασης (σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης) 
3. τιμολόγια ξενοδοχείων 
4. αποδείξεις διατροφής. 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μεταφράζονται με ευθύνη της επιχείρησης. Η μετατροπή σε ευρώ της 
δαπάνης του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τη τιμή συναλλάγματος που ίσχυε κατά την ημερομηνία 
έκδοσης του κάθε δικαιολογητικού δαπάνης. 
 
Όλα τα παραπάνω η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τα τηρεί για πέντε (5) χρόνια για έλεγχο από τον 
ΟΑΕΔ. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο λογαριασμός IBAN που θα πιστωθεί το ποσό με 
συνημμένη ασφαλιστική ενημερότητα για ποσά άνω των 3.000 ευρώ και την απόφαση αποπληρωμής 
(εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα). 
 
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 27/04/2021  
Ο Πρόεδρος 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
 

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.51220/26375/07-
05-2021 (ΦΕΚ Β' 2007/14-05-2021) 
Καθορισμός επιμέρους ορίων και περιορισμών των επενδύσεων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και 
λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 18 του ν. 4680/2020 (Α’ 72) 
 

Αθήνα, 07/05/2021  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 18 του ν. 4680/2020 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την 
εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 
72). 
 
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98). 
 
3. Το Παράρτημα Δ, Πίνακας Δ.2 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 251). 
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4. Τον ν. 4209/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους 

διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη 

συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς 

ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί 

εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 253). 

 

5. Τον ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες 

διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις 

διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή 

Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί 

προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (Α’ 250). 

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια 

εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ. 

 

7. Την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, 

σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 

2003/41/ ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 1060/2009 και (ΕΕ) υπ’ αρ. 1095/2010. 

 

8. Την Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για 

τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους 

οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). 

 

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

 

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 

 

11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης» (Α’ 168). 

 

12. Την υπό στοιχεία οικ. 32081/Δ1.10120/07-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314). 

 

13. Την υπό στοιχεία Φ. 51010/42926/1085/22.12.2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Προνοίας «Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων Επαγγελματικής 

Ασφάλισης και καθορισμός στοιχείων που κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνονται στον κανονισμό επενδύσεών 

τους» (Β’ 3532). 

 

14. Την υπ’ αρ. 3/645/30-04-2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μέτρηση κινδύνων και 

υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των 

ΑΕΕΧ» (Β’1647), όπως ισχύει. 

 

15. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως διατυπώθηκε με την υπ’αρ. 6/910/20-04-

2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, 
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αποφασίζουμε: 
 

Άρθρο 1 
 
Ως ενεργητικό των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. νοείται, για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, η αξία των 
περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ. 51010/42926/1085/22.12.2014 
(Β’ 3532) υπουργικής απόφασης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποτιμώνται σε ημερήσια βάση. Τα όρια 
και οι περιορισμοί του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης και του άρθρου 18 του ν. 4680/2020 (Α’ 72) 
εφαρμόζονται επί των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων. 
Στο ως άνω ενεργητικό δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Δ, Πίνακας 
Δ.2, του ν. 4308/2014 (Α’ 251): 
(α) τα ενσώματα πάγια εκτός των ακινήτων, 
(β) δάνεια και απαιτήσεις, συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες και αναβαλλόμενοι φόροι, 
(γ) κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, 
(δ) χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές, εκτός των στοιχείων που αφορούν το εμπορικό 
χαρτοφυλάκιο και τα δουλευμένα έσοδα περιόδου που αφορούν σε έσοδα επενδύσεων. 
 

Άρθρο 2 
 
Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. επιτρέπεται να επενδύουν σε παράγωγα  χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές. Τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα μέσα επί 
εμπορευμάτων εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 
 

Άρθρο 3 
 
Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. επιτρέπεται να επενδύουν, στο πλαίσιο της επενδυτικής τους πολιτικής και εντός των 
ορίων που καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα του 
προηγούμενου άρθρου, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο των υποκείμενων στοιχείων του παράγωγου 
χρηματοπιστωτικού μέσου σε συνδυασμό με την έκθεση κινδύνου από την επένδυση σε κινητές αξίες και 
μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνει, αθροιστικά, τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 της παρούσας και στο άρθρο 18 του ν. 4680/2020 (Α’ 72). 
Για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για την κατηγοριοποίηση των πράξεων επί παραγώγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων (αν αφορά πράξεις αντιστάθμισης ή αποτελεσματικής διαχείρισης) και τον 
τρόπο συμψηφισμού των θέσεων βάσει των υποχρεώσεων, λαμβάνονται υπόψη η υπ’ αρ. 3/645/30-04-
2013 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της 
συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ» (Β’1647), 
όπως ισχύει, και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 
της 28ης Ιουλίου 2010 «Μέτρηση κινδύνου και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του 
κινδύνου αντισυμβαλλομένου για τους ΟΣΕΚΑ.» (CESR/10-788). Οι πράξεις αντιστάθμισης δεν επιτρέπεται 
να επιφέρουν παρέκκλιση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. από τον επενδυτικό του σκοπό, όπως αυτός έχει ορισθεί στη 
Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής που προβλέπεται βάσει του άρθρου 29 του ν. 4680/2020 (Α’ 72). 
 

Άρθρο 4 
 
1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. επιτρέπεται να επενδύουν σε μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει του ν. 4099/2012 
(Α’250) ή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή σε μερίδια Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως ορίζονται 
στο σημείο ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 4099/2012 (Α’ 250). 
 
2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. επιτρέπεται να επενδύουν έως 
ποσοστό 5% του ενεργητικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, σε μερίδια οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον η 
διαχειρίστρια εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί βάσει του ν. 4209/2013 (Α’ 253) ή της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ. 
 

Άρθρο 5 
 
Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν επιτρέπεται να ενεχυριάζουν ή να δανείζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, εκτός 
από την περίπτωση δανεισμού τίτλων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

http://www.solae.gr/
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α) η σύμβαση δανειοδοσίας θα πρέπει να προβλέπει εκκαθάριση κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ώστε να 
μην υφίσταται κίνδυνος αντισυμβαλλομένου. 
β) οι κινητές αξίες ή το χρηματικό ισοδύναμο αυτών, όταν δεν είναι εφικτή η παράδοση, θα πρέπει να 
παραδίδονται από τον δανειολήπτη στον δανειοδότη των κινητών αξιών, ήτοι το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., έως και την 
πέμπτη εργάσιμη ημέρα (Τ+5) μετά την ημέρα άσκησης του δικαιώματος επιστροφής. 
γ) η αξία των συμβάσεων δανειοδοσίας επί κινητών αξιών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των 
τοποθετήσεων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. επί της συγκεκριμένης κινητής αξίας. 
Με εξαίρεση τις εξασφαλίσεις για δανειοληπτικές πράξεις που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 18 του ν. 4680/2020 (Α’ 72), τα περιουσιακά στοιχεία των Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α. τηρούνται ελεύθερα 
από κάθε υποθήκη, επιβάρυνση, δέσμευση ή δικαίωμα επισχέσεως. 
 

Άρθρο 6 
 
Τηρουμένων των περιορισμών που τίθενται με βάση το άρθρο 18 του ν. 4680/2020 (Α’72), τα Ι.Ε.Σ.Π.-
Τ.Ε.Α. τηρούν επιπροσθέτως τα ακόλουθα όρια και περιορισμούς: 
α) Το τμήμα του ενεργητικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, που επενδύεται σε στοιχεία μη 
εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές και αγορές τρίτων χωρών κατά την έννοια του 
άρθρου 7 της παρούσας, δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%). 
β) Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω περ. α’, οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία έχουν 
μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, κατά την έννοια του προοιμίου 49 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 και 
δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. 
γ) Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν ότι ο συνολικός κίνδυνος, στον οποίο εκτίθενται σε σχέση με τα 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, δεν 
υπερβαίνει το 20% του ενεργητικού τους, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. 
Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων των παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το 
διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. Όταν μια κινητή αξία ή ένα μέσο χρηματαγοράς 
ενσωματώνει παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο, το παράγωγο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 
τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων περί παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων του παρόντος 
άρθρου. Ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μεθοδολογία της προσέγγισης 
βάσει των υποχρεώσεων, σύμφωνα με το κεφ. 2 της υπ’ αρ. 3/645/30-04-2013 απόφασης του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του 
κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ» (Α’ 1647), όπως ισχύει. 
δ) Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις 
εκατό (10%) του ενεργητικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. 
ε) Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς εκδοτών, σε καθέναν από τους οποίους έχει 
επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του ενεργητικού του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, δεν υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του 
ενεργητικού αυτού. 
Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς της περίπτωσης της περ. στ’ του παρόντος άρθρου, δεν 
αθροίζονται με τις λοιπές επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς κατά τον υπολογισμό του 
ορίου του σαράντα τοις εκατό (40%) που προβλέπεται στην παρούσα περίπτωση. 
στ) Κατά παρέκκλιση της περ. δ’ επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του 
ενεργητικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σε κινητές αξίες και 
μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι 
εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, από εθνικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις 
κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα 
Διεθνών Διακανονισμών ή από τρίτα κράτη, όπως αυτά ορίζονται σε σχετική απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς ή όταν οι επενδύσεις αφορούν σε μέσα που εκδίδει ή εγγυάται η ΕΤΕπ στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, των Ευρωπαϊκών Μακροπρόθεσμων Επενδυτικών 
Κεφαλαίων, των Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και των Ευρωπαϊκών Εταιρειών 
Επιχειρηματικού Κεφαλαίου. 
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ζ) το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς της περ. στ’ επιτρέπεται να 

αυξηθεί μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) του ενεργητικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας 

απόφασης, των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., εφόσον τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. έχουν επενδύσει σε κινητές αξίες και μέσα 

χρηματαγοράς που ανήκουν σε τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν σε κάθε 

έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των περιουσιακών στοιχείων τους. 

η) Κατά παρέκκλιση της περ. δ’ επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 

ενεργητικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σε ομολογίες, 

εφόσον εκδόθηκαν πριν τις 8 Ιουλίου 2022 και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου 

εφαρμοζόμενων κατά τον χρόνο έκδοσής τους ή σε περίπτωση που οι ομολογίες εμπίπτουν στον ορισμό 

των καλυμμένων ομολόγων του σημείου (1) του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Οι επενδύσεις των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σε ομολογίες της παρούσας περίπτωσης, που ανά εκδότη είναι άνω του 

πέντε τοις εκατό (5%), δεν επιτρέπεται αθροιζόμενες να υπερβαίνουν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του 

ενεργητικού τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, τηρουμένου του ορίου του 

εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ανά εκδότη. 

θ) Εφόσον οι καταθέσεις των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σε πιστωτικά ιδρύματα υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες 

(100.000) ευρώ, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενεργητικού, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, ανά πιστωτικό ίδρυμα. Οι καταθέσεις τηρούνται σε 

πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος ή, εάν το πιστωτικό ίδρυμα έχει 

την καταστατική έδρα του σε τρίτο κράτος, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς 

προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει η κοινοτική 

νομοθεσία. Τα τρίτα κράτη της παρούσας περίπτωσης ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. 

ι) Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν επιτρέπεται να συνδυάζουν, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του 

ενεργητικού τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, σε: 

αα) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από έναν και μόνον οργανισμό, 

αβ) καταθέσεις στον οργανισμό αυτό, ή/και 

αγ) κινδύνους από πράξεις παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων με αντισυμβαλλόμενο τον οργανισμό 

αυτό. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, γίνεται βάσει των διατάξεων 

του άρθρου 22 της υπ’αρ. 3/645/30-04-2013 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Β’ 1647). 

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, η έννοια του οργανισμού καθορίζεται βάσει των διατάξεων της 

παρ. 8 του άρθρου 61 του ν. 4099/2012 (Α’ 250). 

ια) Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν επιτρέπεται να αποκτούν έργα τέχνης, πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς 

τίτλους αυτών. Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και τις έμμεσες επενδύσεις των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. 

ιβ) Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν επιτρέπεται να αποκτούν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των μετοχών με 

δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη. 

ιγ) Εάν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. χρηματοδοτείται από περισσότερες επιχειρήσεις, η επένδυση στις επιχειρήσεις 

αυτές γίνεται με σύνεση, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για προσήκουσα διαφοροποίηση. Ειδικότερα, 

με την επιφύλαξη της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4680/2020 (Α’ 72), η συνολική επένδυση στις 

χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των περιουσιακών στοιχείων του 

Ι.Ε.Σ.ΠΤ.Ε.Α. 

Η συνολική επένδυση στις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο 

οργανισμό με αυτές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ενεργητικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

παρούσας απόφασης, του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. 

ιδ) Οι επενδυτικοί κανόνες και περιορισμοί του παρόντος άρθρου τηρούνται για κάθε κλάδο του Ι.Ε.Σ.Π.-

Τ.Ε.Α. ξεχωριστά. 

 

Άρθρο 7 

 

Ως ρυθμιζόμενες αγορές, Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και Μηχανισμός Οργανωμένης 

Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης νοούνται οι ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ 

και ΜΟΔ κατά την έννοια των παραγράφων 14, 15 και 16 του άρθρου 5 του ν. 4680/2020 (Α’ 72). 

Επιτρέπονται οι επενδύσεις σε χρηματιστήρια αξιών ή άλλη εποπτευόμενη αγορά τρίτου κράτους, η οποία 

λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Τα χρηματιστήρια αξιών και οι αγορές 

τρίτων χωρών ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
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Άρθρο 8 
 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δύνανται να διενεργούν άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα, 
τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες στέγασης των γραφείων τους, εφόσον η αξία του ενεργητικού 
τους ανέρχεται τουλάχιστον σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ και η αξία της επένδυσης αυτής δεν 
υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του ενεργητικού τους. 
 

Άρθρο 9 
 
Ο διαχειριστής επενδύσεων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διασφαλίζει ότι τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 
4680/2020 (Α’72) και στην παρούσα απόφαση, καθώς και τα καθοριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα 
Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν. 
4680/2020 (Α’ 72). Για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίων λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις των 
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων του άρθρου 4 της παρούσας, στους οποίους έχει επενδύσει το 
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.(look through approach). 
Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν τη μεταφορά στο διαχειριστή επενδύσεων των υπολοίπων των τραπεζικών 
λογαριασμών, στους οποίους κατατίθενται οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών και των χρηματοδοτουσών 
επιχειρήσεων και κάθε άλλος πόρος των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, 
αφαιρουμένων των ποσών που κρίνονται αναγκαία για την άμεση κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους. 
 

Άρθρο 10 
 
Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προσαρμόζουν τις υφιστάμενες επενδύσεις τους με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοσή της, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών και 
των δικαιούχων τους. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης τα 
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. κατέχουν επενδύσεις σε ακίνητα, δύνανται να διατηρήσουν την επένδυση αυτή. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 07/05/2021 
Ο Υφυπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 
 

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ.15/Δ'/26677/10.5.2021 
Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής (Περιφερειακών Ενοτήτων 
Βορείου Τομέα Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Αθηνών) 
 

Αθήνα, 10/05/2021 
 
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./983/Α325/23.02.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 
854/Β/04.03.2021, ΑΔΑ: ΨΗ5Δ465ΧΘΞ-ΞΨΣ) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή, 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών (Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Νέας Ιωνίας) και 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δήμος Γαλατσίου) της Περιφέρειας Αττικής (ανεμοστρόβιλος της 13ης 
Οκτωβρίου 2020). 
 
Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 
8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2556/1997, και της αριθ. 
Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β' 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους 
που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή 
φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες. 
 
Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό: 
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α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος 

του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων 

και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής 

μήνα),  

 

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από 

την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό 

προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων), 

 

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως 

εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον 

οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του 

ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων (24). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας. 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 

 

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ.15/Δ'/26687/10-05-2021 

Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής (Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης) 
 

Αθήνα, 10/05/2021  

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26857/ΠΕ/Α325/12.02.2021 Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 

792/Β/27.02.2021, ΑΔΑ:9ΔΒΦ465ΧΘΞ-ΛΜΨ) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από πλημμύρα και 

χαλαζόπτωση περιοχές των Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής και Μαρωνείας-Σαπών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (πλημμύρα και χαλαζόπτωση της 

10ης Ιουλίου 2019). 

 

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 

8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2556/1997, και της αριθ. 

Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους 

που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή 

φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες. 

 

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό: 

 

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος 

του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων 

και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής 

μήνα), 

  

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από 

την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό 

προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων), 

 

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως 

εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον 
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οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του 

ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων (24). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας. 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 

 

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ.15/Δ'/26706/10.5.2021 

Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής (Περιφερειακή Ενότητα 

Δράμας) 

 

Αθήνα, 10/05/2021  

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2471/Α325/10.03.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 

1048/Β/17.03.2021, ΑΔΑ: 9ΠΠΒ465ΧΘΞ-ΡΜΕ) οριοθετήθηκαν ως πλημμυρόπληκτες, περιοχές του Δήμου 

Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(πλημμύρες της 17ης Ιουνίου 2020). 

 

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 

8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2556/1997, και της αριθ. 

Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β' 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους 

που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή 

φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες. 

 

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό: 

 

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος 

του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων 

και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής 

μήνα),  

 

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από 

την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό 

προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων), 

 

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως 

εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον 

οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του 

ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων (24). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας. 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ.15/Δ'/26698/10.5.2021 
Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) 
 

Αθήνα, 10/05/2021  
 
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6411/Α325/10.03.2021 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 
1049/Β/17.03.2021, ΑΔΑ: ΨΥ6Ξ465ΧΘΞ-9ΑΖ) οριοθετήθηκαν ως πλημμυρόπληκτες, περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (πλημμύρες της 11ης 
και 12ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου 2021). 
 
Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 
8 παρ. 1 του ν.2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.2556/1997, και της αριθ. 
Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β' 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους 
που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή 
φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες. 
 
Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό: 
 
α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος 
του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων 
και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής 
μήνα),  
 
β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από 
την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό 
προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων), 
 
γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως 
εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον 
οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του 
ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων (24). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 
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Ζ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Αριθμ. Α.1109/2021 
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). 
 

Αθήνα, 17/05/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις 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). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για 
την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου 
Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α' 227). 
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» (Α' 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν. 
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και 
των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α' 6). 
7. 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. 
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
10. Την υπ' αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
11. 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. 
12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, περί σύστασης θέσης 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α' 222), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 
13. 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 
«Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και 
την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
14. Την υπό στοιχεία Α.1256/2020 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 
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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' 5206). 
15. Την υπό στοιχεία Α.1279/2020 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' 5638). 
16. Την υπό στοιχεία Α.1014/2021 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' 286). 
17. Την υπό στοιχεία Α.1028/2021 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' 726). 
18. Την υπό στοιχεία Α.1055/2021 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' 1070). 
19. Την υπό στοιχεία Α.1095/2021 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' 1714). 
20. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων 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). 
21. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
22. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαΐου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 από τους 
αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των 
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον 
κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια 
είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της 
εφαρμογής του μέτρου της περ. α' της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83). Από την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της 
από 14/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
4682/2020 (Α' 76). 
Η εν λόγω δόση Μαΐου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας 
δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν 
διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και των υπό στοιχεία 
Α.1256/2020 (Β' 5206), Α.1279/2020 (Β' 5638), Α.1014/2021 (Β' 286), Α.1028/2021 (Β' 726), Α.1055/2021 
(Β' 1070) και Α.1095/2021 (Β' 1714) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών. 
2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι εργαζόμενοι: α) στους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) στα εκτός αυτής Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν 
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στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού 
σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του 
ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) στις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου 
Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε)στις 
επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου. 
3. Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λαμβάνονται από το 
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
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 47.59.56.01) 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, εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου μελανιών, με 
αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών (ΚΑΔ 47.62.63.18) 

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), 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, υγραέρι-ου, 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 

47.99 
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) 

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 
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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 Aλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Aλλες 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) 

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, εκτός από Υπηρεσίες 
ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού (77.29.19.02) 

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. 

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 

86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών 

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 τις υπηρεσίες ημερήσιας 
φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 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 
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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 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 

96.02.13.01 Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας 

96.02.13.02 Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) 

96.02.13.03 Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού 

96.02.19 Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού 

96.02.20 Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς Ζώων συντροφιάς 

96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας Ζώων συντροφιάς 

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 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 17/05/2021 
Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   283 

Α.1110/2021 

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). 
 

Αθήνα, 17/05/2021 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 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). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για 

την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες 

επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου 

Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α' 227). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως 

ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» (Α' 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 

ισχύουν. 

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και 

των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α' 6). 

7. 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). 

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α' 121). 

9. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 

10. Την υπ' αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 

11. 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. 

12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει, 

περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 

13. 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, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 

14. Την υπό στοιχεία Α.1254/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των 

λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) με την οποία 

λαμβάνονται κατεπεί-γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β' 5223). 

15. Την υπό στοιχεία Α. 1280/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των 

λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
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“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' 5639). 

16. 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). 

17. Την υπό στοιχεία Α.1029/2021 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' 617). 

18. Την υπό στοιχεία Α.1071/2021 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), αντικατάσταση της υπό στοιχεία Α. 1056/ 18-3-2021 (Β' 

1071) απόφαση» (Β' 1201/29-03-2021), η οποία διορθώθηκε με το Β' 1513. 

19. Την υπό στοιχεία Α.1096/2021 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' 1728). 

20. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων 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). 

21. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

22. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαΐου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που 
έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο 
πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως 
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι 
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020. 
Η εν λόγω δόση Μαΐου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας 
δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν 
διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του  ν. 4738/2020 (Α' 207) και των υπό στοιχεία 
Α.1254/2020 (Β' 5223), Α. 1280 (Β' 5639), Α.1015/2021 (Β' 246), Α.1029/2021 (Β' 617), Α.1071/2021 (Β' 
1201, η οποία διορθώθηκε με το Β' 1513) και Α.1096/2021 (Β' 1728) αποφάσεων του Υφυπουργού 
Οικονομικών. 
 
2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, 
εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του 
ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' 
του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις 
που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου. 

http://www.solae.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 
οκταψή-φιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και 
οκταψήφιων, κ.ο.κ. 
 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

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 (βαγκόνλι) και υπηρεσίες ύπνου σε Aλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Aλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

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) 

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) 

77.29 
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, εκτός από 
Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κ.λπ.) ή παραϊατρικού εξοπλισμού 
(77.29.19.02) 

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 
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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. 

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 

86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών 

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 τις υπηρεσίες 
ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 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 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 

96.02.13.01 Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας 

96.02.13.02 Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) 

96.02.13.03 Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού 
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96.02.19 Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού 

96.02.20 Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς Ζώων συντροφιάς 

96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας Ζώων συντροφιάς 

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. 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 17/05/2021 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

Α.1115/2021 
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την 
εφαρμογή της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/ 2021 «Κώδικας δικαστικών 
υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 68) 
 

Αθήνα 24/05/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α' 68) και ιδίως της περ. α' της παρ. 1 αυτού. 
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170 -Κ.Φ.Δ.). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149). 
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα της 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). 
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738).  
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α' 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α' 155). 
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), ιδίως του άρθρου 
41. 
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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, 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 17-01-2020 απόφαση 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 270 του ν. 4798/2021 «Κώδικας 
δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 68). 
14. Την εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 
15. 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 270 του ν. 4798/2021 (Α' 68), για την υπαγωγή, 
από την 1η.5.2021 και μέχρι την 31η.5.2021, αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που, 
- 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 από Οκτώβριο 
έως Δεκέμβριο 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, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους. 
 

Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις Υπαγωγής - Δικαιούχοι 

 
Από την 1η.5.2021 και μέχρι την 31η.5.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 
αξιογράφων, κατά εξήντα (60) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, 
οφειλόμενων από επιχειρήσεις του άρθρου 1, οι οποίες από 5.11.2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 
δραστηριότητας από τους αναφερόμενους -κατά περίπτωση- στους συνημμένους πίνακες των 
Παραρτημάτων 1 και 2, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή των οποίων τα 
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (όπως αυτή 
αναγράφεται στα Παραρτήματα 1 και 2), της αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 5.11.2020. 
Η προϋπόθεση του μειωμένου κύκλου εργασιών το 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40% σε σχέση 
με το 2019, για τις πληγείσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ως ακολούθως: 
Α) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, είτε αυτές τηρούν απλογραφικά βιβλία είτε τηρούν 
διπλογραφικά, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Οκτωβρίου έως και 
Δεκεμβρίου 2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο του 2020, εάν παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο από 40%. 
Β) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, 
λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020, 
όπως αυτά έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» 
της ΑΑΔΕ. Για τη σύγκριση με το έτος 2019, λαμβάνεται υπόψη το 25% των ακαθαρίστων εσόδων της 
δήλωσης ΦΕ φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΕ, λόγω μη παρέλευσης 
της υποχρέωσης, η πληροφορία των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται από το 25% του δηλούμενου ποσού 
εσόδων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» για το 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης Φ.Ε., 
αν και έχει παρέλθει η ημερομηνία της σχετικής υποχρέωσης, η επιχείρηση δεν υπάγεται στο πεδίο 
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εφαρμογής της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α' 68). Η δήλωση των ακαθαρίστων 
εσόδων στην πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί από τις 25 Μαΐου 2021 μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. 
Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, πέραν των συνεπειών της ψευδούς 
δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 
(Α' 68). 
 

Άρθρο 3 
Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από την ΑΑΔΕ προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα 

για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 
 
Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων του 
άρθρου 2 πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο από την ΑΑΔΕ. Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα 
πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν 
αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με τα στοιχεία και πληροφορίες 
των δικαιούχων. 
Η διαβίβαση των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ, μέσω 
ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, γίνεται 
μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ). 
 
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 πανδημία 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 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 
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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 

71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 
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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 

77.39.13 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 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 
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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 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 

08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης 

08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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, 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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου 

23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 
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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 

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 
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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 

28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 
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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 

33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 
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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 

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 
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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 

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 

46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
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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 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 
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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 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 

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 

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 
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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 

63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα 

64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 
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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 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   305 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 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 

82.30 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 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο 

Online Media) 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. 

  

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 

ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και τα καταστήματα 

αφορολογήτων ειδών. 

 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. ΓΔΟΥ 451/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 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 Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β' 1689) 
 

Αθήνα, 10/05/2021 
 
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 αυτού. 
 
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2013/1407 της Επιτροπής, 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 (L 352). 
 
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2014/651 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 (L 187). 
 
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». 
 
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 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Κ.Ε.Δ.Ε.), (Α' 90). 
 
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, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
13. Το 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). 
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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), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 

ν. 4622/2019 (Α' 133). 

 

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 Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 

 

20. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 

 

21. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 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 του 

κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β' 1689). 

 

22. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 366/1.4.2021 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 τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β' 1290). 

 

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.3.2021 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 και του Υφυπουργού 

στον Πρωθυπουργό «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, 20 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1076). 

 

24. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021 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 και του Υφυπουργού 

στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 996). 

 

25. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 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 και του Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό «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, 4 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 843), όπως αντικαταστάθηκε από την 

υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.14453/5.3.2021 (Β' 895) όμοια. 
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26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 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 το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 804), όπως τροποποιήθηκε από την υπό 

στοιχεία ΓΔΟΥ 289/10.3.2021 (Β' 946) όμοια. 

 

27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.2.2021 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 και του Υφυπουργού 

στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 1 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 793). 

 

28. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.10969/19.2.2021 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 και του Υφυπουργού 

στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 22 

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 648), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.11951/24.2.2021 (Β' 724) όμοια. 

 

29. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 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 και του Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό «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 

τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9769/12.2.2021 (Β' 586) και Δ1α/ΓΠ.οικ.10604/18.2.2021 (Β' 643) κοινές 

υπουργικές αποφάσεις. 

 

30. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5.2.2021 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 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 το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 454). 

 

31. 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). 
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32. 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 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). 

 

33. 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). 

 

34. 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, 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). 

 

35. 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 όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 38/28-01-2021 (Β' 338), ΓΔΟΥ 133/9.2.2021 (Β' 533) και ΓΔΟΥ 

175/19.2.2021 (Β' 649) όμοιες. 

 

36. 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 κορω-νοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α.1080/2020 (Β' 1294) και Α.1091/2020 (Β' 1466) όμοιες. 

 

37. Την υπ' αρ. 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

38. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19. 

 

39. Την υπό στοιχεία 2/65898/10-5-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 

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 

420/23.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

 

αποφασίζουμε: 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 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 
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διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» 

(Β' 1689), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τη 12η Μαΐου 2021.». 

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα, 10/05/2021 

Οι Υπουργοί 
Οικονομικών 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Υφυπουργός Οικονομικών 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
 

 

ΓΔΟΥ 468/2021 
Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω  
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021 
 

Αθήνα, 18/05/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός 
κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 66). 
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». 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «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, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α' 107). 
9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94). 
10. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170). 
11. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90). 
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
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15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
17. 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), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/209 (Α' 133). 
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 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/23.4.2021 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 και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1682). 
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/16.4.2021 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 και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «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, 19 Απριλίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1558). 
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/9.4.2021 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 και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «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, 12 Απριλίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1441), όπως ισχύει. 
24. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20651/2.4.2021 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 και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «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, 5 Απριλίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1308). 
25. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 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 και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «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, 29 Μαρτίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1194). 
26. 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. 
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27. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 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. 
28. Την υπ' αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
29. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19. 
30. Την υπό στοιχεία 2/71208/ΔΠΓΚ/12.05.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. 
31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εκατό τριάντα 
εκατομμυρίων (130.000.000) 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 2310988899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική 
προσωπικότητα», η οποία θα αντιμετωπιστεί 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», 
 

αποφασίζουμε: 
Άρθρο 1 

Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
 
1. Καταβάλλεται αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού στους δικαιούχους του άρθρου 3, για τους οποίους 
ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή 
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η λειτουργία τους επηρεάζεται άμεσα 
από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα 
Απρίλιο 2021, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. 
2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 
4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, 
εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το 
Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά 
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 
3. Η αποζημίωση της παρ. 1 χορηγείται με βάση 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 έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το σημείο 3.1 αυτής. 
 

Άρθρο 2 
Ορισμοί 

 
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
1. Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. 
2. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 6, καθώς και του 
ελέγχου της προϋπόθεσης της παρ. 2 του άρθρου 4, 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. 
3. 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 της 21.1.2000), και οι οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Παραρτήματος I του Καν. 651/2014: 
α) 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. 
β) 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. 
 

Άρθρο 3 
Δικαιούχοι αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

 
Δικαιούχοι της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι: 
α) 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 φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας 
Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://drasis.culture.gr) την 1η 
Απριλίου 2021, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και 
γ) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με εξαίρεση τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και τα 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, που δεν υπάγονται στις περ. α και β, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια του άρθρου 4. 
 

Άρθρο 4 
Προϋποθέσεις δικαιώματος αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

 
1. Η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στους δικαιούχους του άρθρου 3 εφόσον 
πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 της παρούσας, 
β) έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, 
γ) για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης γ του άρθρου 3:  
 
αα) έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 1.4.2021, έναν από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
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απόφασης, ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 
από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον 
κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021, ή 
ββ) έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 1.4.2021, έναν από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης, ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 
από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον 
κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, 
Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, 
δ) έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις 
υποβάλουν, ως εξής: 
i) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, 
ii) 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 την 31η Μαρτίου 
2021, 
ε) έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, με ποσό ακαθαρίστων 
εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που έχουν 
κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 για τις οποίες δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά 
τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός, 
στ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 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, 
ζ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του 
ΑΦΜ τους 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, 
η) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α' 137), 
θ) έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Φεβρουαρίου 2020. 
2. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 1, οι επιχειρήσεις πρέπει να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη 
ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον, κατά 
τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης: 
i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας 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. 
 

Άρθρο 5 
Ύψος ενίσχυσης 

 
1. Με την επιφύλαξη των ορίων σώρευσης του άρθρου 6, η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού 
ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, 
2.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021 και 4.000 
ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, για: 
α) τους φορείς των περιπτώσεων α και β του άρθρου 3, όλης της Επικράτειας, 
β) τις επιχειρήσεις της περίπτωσης γ του άρθρου 3, όλης της Επικράτειας, που έχουν ενεργό κύριο Κωδικό 
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, ή των 
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 
στις 1.4.2021 και 
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γ) μόνο για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης γ του άρθρου 3 που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις 
Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Θεσσαλονίκης και έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, ή των οποίων τα 
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 
στις 1.4.2021. 
2. Με την επιφύλαξη των ορίων σώρευσης του άρθρου 6, η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού 
ανέρχεται σε 500 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, 
1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021 και 2.000 
ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην 
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.21 
έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
1.4.21 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά 
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από 
τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.21. 
 

Άρθρο 6 
Έλεγχος σώρευσης 

 
1. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει οι δικαιούχοι 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. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το 
συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων 
(270.000) ευρώ. 
2. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση 
τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει ο δικαιούχος 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 το ανώτατο όριο της παρ. 1 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 το εν λόγω όριο. 
3. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις 
ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 
ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος. 
4. 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 7 
Διαδικασία υποβολής αίτησης 

 
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 1η Ιουνίου 2021, 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. 
TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). 
2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων 
της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι 
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
3. Ειδικά οι επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους στις 1.4.2021 υπαγόταν στις περιγραφικές (χωρίς ΚΑΔ) 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο τέλος του Παραρτήματος ΙΑ επιβεβαιώνουν, συμπληρώνοντας 
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ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Η συμπλήρωση αυτή, επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του ν. 1599/1986. 
4. Για τους φορείς της περ. β του άρθρου 3, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, γίνεται διασταύρωση με 
τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων (συμπεριλαμβανομένου του Α.Φ.Μ.), τα οποία παρέχει 
στην ΑΑΔΕ η Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
5. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών 
διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ. 
6. 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. 
 

Άρθρο 8 
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 

 
1. Ο αιτών ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του. Ο 
αιτών δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω ενημέρωσης. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου 
Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει όλων των στοιχείων και πληροφοριών που της 
αποστέλ-λονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ, μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν. 
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, σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 
31.12.2021. 
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 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 δικαιούχων 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 υπ' αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 

Άρθρο 9 
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

 
1. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 8 αποστέλλεται με 
ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 
2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 8 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 
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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 
λογιστι-κοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. 
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. β της παρ. 3 του άρθρου 8, 
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 
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις 

 
1. Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το 
επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος 
ΕΡΓΑΝΗ. 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 Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων 
ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς 
παραιτήσεις. 
2. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», 
μέχρι την 30η Ιουλίου 2021 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, 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. 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, 
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περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν 
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 
7. Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα κάθε σχετικό στοιχείο, 

έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί. 

 

Άρθρο 11 

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. 

 

Άρθρο 12 

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 αποστέλλει στη 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. 

 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν κατά το 

μήνα Απρίλιο 2021 και εμπίπτουν στην περ. β της παρ.1 του άρθρου 5 για όλη την Επικράτεια. Σε 

περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 

οκταψήφιων, εκτός όσων υπάγονται στις αναφερόμενες εξαιρέσεις. 

 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

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 

http://www.solae.gr/
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 Άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

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) 

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) 

77.29 
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, εκτός από Υπηρεσίες 

ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατεριτσών κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού (77.29.19.02) 

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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 

86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών 

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 τις υπηρεσίες ημερήσιας 

φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ' οικον 

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 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 

96.02.13.01 Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας 

96.02.13.02 Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) 

96.02.13.03 Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού 

96.02.19 Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού 

96.02.20 Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς 

96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν κατά το 

μήνα Απρίλιο 2021 και εμπίπτουν στην περ.γ της παρ.1 του άρθρου 5 μόνο για τις Περιφερειακές Ενότητες 

Κοζάνης και Θεσσαλονίκης, καθώς και της παρ.2 του άρθρου 5 μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. 

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 

οκταψήφιων, εκτός όσων υπάγονται στις αναφερόμενες εξαιρέσεις. 

 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 47.59.56.01) και του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων 

πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07) 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

47.62.63 
Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου μελανιών, με 

αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών (ΚΑΔ 47.62.63.18) 

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), 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 

Αλλο 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 

47.99 

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το 

Αλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός 

καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85) 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ill 
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 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

Αθήνα, 18/05/2021 
Ο Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
 

 

ΓΔΟΥ 499/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 468/17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση 
ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης  
του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β' 2025) 
 

Αθήνα, 26/05/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός 
κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 66). 
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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. 4727/2020 «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. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94). 
 
10. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170). 
 
11. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90). 
 
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/ 2019 (Α' 123). 
 
16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
17. 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), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν.4622/209 (Α' 133). 
 
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 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
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21. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 468/2021 απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β' 2025). 
 
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/23.4.2021 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 και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1682). 
 
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/16.4.2021 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 και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «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, 19 Απριλίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1558). 
 
24. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/9.4.2021 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 και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «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, 12 Απριλίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1441). 
 
25. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 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 και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «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, 5 Απριλίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1308). 
 
26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 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 και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «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, 29 Μαρτίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1194). 
 
27. 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. 
 
28. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738). 
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29. Την υπ' αρ. 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 
30. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19. 
 
31. Την υπό στοιχεία 2/72890/26.05.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
468/17.05.2021 απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Β' 2025), 
 

αποφασίζουμε: 
 
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 468/17.05.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β' 
2025), ως εξής: 
 
1. Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«ε) έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, με ποσό 
ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός, με την εξαίρεση των 
φορέων της περ. β του άρθρου 3 και των επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 
1η Οκτωβρίου 2019 για τους οποίους δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα 
του μηδενός». 
 
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η 
Μαΐου 2021 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις 
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις». 
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26/05/2021 
Ο Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

ΓΔΟΥ 500/2021 
Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών 
της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, κατ' επιταγή 
του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 
 

Αθήνα, 26/05/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπως ισχύουν μετά και την 
τροποποίησή 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). 
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 43Α, 67, 68 και 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167). 
 
3. Τις διατάξεις των παρ. 8α, 8β και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83). 
 
4. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4738/2020 (Α' 207). 
 
5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
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. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
 
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
11. 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), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
12. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805). 
 
14. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
15. 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, 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). 
 
16. 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. 
 
17. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 4738). 
 
18. Την υπό στοιχεία 52938 ΕΞ 2021/29.04.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α' της 
παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπως ισχύει» (B' 1852). 
 
19. 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), Α.1264/2020 (Β' 5345) και Α.1050/2021 (Β' 956) 
αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
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20. Την υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης 

των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ' επιταγή του 

νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.» (Β' 37). 

 

21. Την υπό στοιχεία Α.1030/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών «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» (Β' 702). 

 

22. Την υπό στοιχεία Α.1057/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των 

δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή 

εκπτωτικών χωριών, που δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

2021, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 

1069). 

 

23. Την υπό στοιχεία Α.1058/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης 

του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του 

δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ' επιταγή του νόμου 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1072). 

 

24. Την υπό στοιχεία Α.1101/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων 

επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή 

του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β' 1761). 

 

25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 κοινή απόφαση του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού 

Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της 

αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1613). 

 

26. Την από 26-5-2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

 

27. Την ανάγκη καθορισμού της ειδικότερης διαδικασίας και λεπτομερούς εφαρμογής των σχετικών 

διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη ή μειωμένη είσπραξη μισθωμάτων 

κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

28. Την υπό στοιχεία 2/72835/26-5-2021 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, το ύψος της οποίας 

δεν είναι εκ των προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά. Η 

δαπάνη αυτή 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»: 

 

α) προς τον ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική 

προσωπικότητα», για τους δικαιούχους που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, από τον οποίο θα διενεργηθεί 

η πληρωμή και 

 

β) προς τον ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς», για τους 

δικαιούχους που αφορούν σε νομικά πρόσωπα, από τον οποίο θα διενεργηθεί η πληρωμή. 
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29. Επιπρόσθετα, προκαλείται δαπάνη που αφορά στα συναφή τραπεζικά έξοδα, η οποία δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και θα εξυπηρετηθεί από τις εγγεγραμμένες 

πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες» του προαναφερόμενου 

ειδικού φορέα, 

 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία, καθώς και οι λεπτομέρειες της 

προκαταβολής της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, για τους 

δικαιούχους όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 2 των υπό στοιχεία Α.1003/2021 (Β' 37) και Α.1030/2021 

(Β' 702), καθώς και από την παρ. 1 του άρθρου 2 των υπό στοιχεία Α.1057/2021 (Β' 1069) και Α.1058/2021 

(Β' 1072) κοινών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την Α.1101/2021 (Β' 1761) απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομικών. 

 

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 

Διαδικασία προκαταβολής του ποσού στους δικαιούχους 

 

1. Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο 2021 προκαταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα κριτήρια της 

παρούσας απόφασης το ποσό της αποζημίωσης ως εξής: 

 

α) για τα πρόσωπα που κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 

COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον μήνα Απρίλιο 2021: 

 

i) ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και 

 

ii) εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, 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, 

 

β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του 

μηνιαίου μισθώματος. 

 

Η καταβολή των ως άνω ποσών θα διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχει 

γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

σύμφωνα με την διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020. 

 

2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα Απρίλιο 2021 διενεργείται στους δικαιούχους 

είσπραξης, που έχουν υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») για τον μήνα 

Μάρτιο 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 των υπό στοιχεία Α. 1003/2021 (Β'37), Α.1030/2021 
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(Β' 702), Α.1057/2021 (Β' 1069) και Α.1058/2021 (Β' 1072) κοινών αποφάσεων του Υπουργού 

Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών και της Α.1101/2021 (Β' 

1761) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 

α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της 

ΑΑΔΕ, 

 

β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ, 

 

γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ, 

 

δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του 

συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021 βάσει των ΚΑΔ 

που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α' και Πίνακα Β' της Α.1101/2021 (Β' 1761) απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών. 

 

ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Απρίλιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/ 

έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης. 

 

στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Απρίλιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο - 

εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας 

του. 

 

Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης και σε περίπτωση 

διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον μήνα Απρίλιο 2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε 

ενεργή. 

 

3. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τον μήνα Απρίλιο 2021, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 

114 του ν. 4270/2014, από την Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

4. Το ποσό της αποζημίωσης προκαταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει 

δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. 

 

5. 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 Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο 

διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ. 

 

6. Η έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β' της παρ. 5 του παρόντος άρθρου 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 κωδικό IBAN GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται 
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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 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους 

πληρωμές προς τους 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 GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως 

έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. 

 

7. 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 Α.Ε. και 

λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. 

ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. 

 

8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση 

συμψηφιστικών 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 συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, 

 

γ) 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. 6 του παρόντος επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

 

10. 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. 

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» και διαδικασία ανάκτησης των ποσών 

 

1. Ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Απρίλιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως 

του εάν έλαβε την προκαταβολή του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούται να 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 τροποποίησή της με τις υπό 

στοιχεία Α.1139/2020 (Β' 2269), Α.1243/2020 (Β' 4914), Α.1253/2020 (Β' 5180), Α.1264/2020 (Β' 5345) και 

Α.1050/2021 (Β'956) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τις 15.06.2021. 

 

2. Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας αλλά δεν 

υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, ή για τις 

περιπτώσεις που τροποποιείται η «Δήλωση Covid» μηνός Απριλίου σε σχέση με το μήνα Μάρτιο 2021, το 

ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα 

προσδιοριστεί με την απόφαση που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής 

υπουργικής απόφασης ΓΔΟΥ 400 (Β' 1613). 
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3. Η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους για τον μήνα Απρίλιο που 

δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» ή δεν είχαν αποζημιωθεί για τον μήνα Μάρτιο θα καθοριστεί με νέα 

απόφαση. 

 

Άρθρο 4 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα, 26/05/2021 

Ο Υπουργός  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ο Υφυπουργός 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 504/2021 
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης  
με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο  
ως και Δεκέμβριο 2020 
 

Αθήνα, 28/05/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 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). 
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 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). 
4. 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 και ιδίως τα τμήματα 3.1. και 3.12 αυτού. 
5. 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). 
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. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
13. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
14. 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). 
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15. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
16. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
17. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/06.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β' 3314). 
18. Την υπ' αρ. 339/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
19. 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 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
20. Την υπ' αρ. Α.1076/2020 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 επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
21. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738). 
22. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
23. Την από 28.05.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
24. Την υπό στοιχεία 62461 ΕΞ 2021/27.05.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 
25. 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 
 
1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, 
για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020, μέσω πιστωτικού που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 
2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η 
Δεκεμβρίου 2021, 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.), 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) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
αα) έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, 
ββ) απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους 
μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η 
Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, 
γγ) είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα 
ενεργού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους 
στο Παράρτημα I, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 
Δεκεμβρίου 2020, 
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δδ) έχουν υποβάλει, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση 
να τις υποβάλουν, ως εξής: 
i) τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, έως και την προηγούμενη ημέρα από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
ii) τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020, έως και την προθεσμία της παρ. 7 της 
παρούσας, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, 
iii) όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, έως και 
την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
εε) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, 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, 
στστ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της 
επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ 
ΠΟΛ.1200/2015 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό 
προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ, 
ζζ) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α' 137), 
ηη) είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων, 
θθ) έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020, 
ιι) είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους ή είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον 
ορισμό του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και 
απαλλασσόμενες. 
2. Από τις επιχειρήσεις της παρ. 1 εξαιρούνται τα 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. 
3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της παρ. 1 οι οποίες δεν ήταν 
προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ' αρ. 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 Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν 
ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι: 
α) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και 
β) 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. 
4. Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
να έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 εντός της 
προθεσμίας της παρ. 7 και πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που 
τηρούν διαφορετική διαχειριστική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, να 
έχουν υποβάλλει, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 εντός της προθεσμίας 
της παρ. 7 και πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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. 
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. 
7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 
17η Ιουνίου 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 επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες πάγιες 
δαπάνες, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία 
προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία 
χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της 
μέγιστης έντασης της ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία 
θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης. 
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Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος 

 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εμπίπτουν στην 
παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 
πενταψήφιων, εξαψή-φιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ. 
 

ΚΑΔ Περιγραφή 

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 

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 
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ΚΑΔ Περιγραφή 

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 

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 
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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 

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 
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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 

23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου 

23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 

23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

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 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. 
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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 
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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 

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 
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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 

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 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 

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. 
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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 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 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 
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ΚΑΔ Περιγραφή 

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 

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 
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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 

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 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο 
Online Media) 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. 

 

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών 
μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και τα καταστήματα 
αφορολογήτων ειδών. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Αθήνα, 28/05/2021 

Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 

 

 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 29/13.5.2021 
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες 
 

Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 24449/28-4-2021 (ΦΕΚ Β', 

1794 /29-04-2021) 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: 

 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις η προθεσμία καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των δικαιούχων 

επιχειρήσεων ή εργοδοτών οι οποίες είναι απαιτητές έως 30/04/2021 παρατάθηκε κατά ένα (1) μήνα. 

Συγχρόνως, παρατάθηκαν ισόχρονα και οι προθεσμίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε 

ρύθμισης.  

 

Αντίστοιχα με τις προηγούμενες διατάξεις, προϋπόθεση για να καταστεί δικαιούχος οφειλέτης εργοδότης ή 

επιχείρηση αποτελεί η απασχόληση μισθωτών και η ύπαρξη ενεργού κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

στις 05/11/2020, (κύριου ή δευτερεύοντος με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος 2018) που 

περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. πίνακα. 

 

Επισημαίνεται ότι ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνεται στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. έχει εκ νέου 

επικαιροποιηθεί σε σχέση με τους αντίστοιχους συνημμένους πίνακες των προγενέστερων Κ.Υ.Α.. 

 

Για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Κ.Υ.Α., η δόση Απριλίου 2021 θα 

έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/05/2021 και αντίστοιχα θα τροποποιηθούν και οι 

καταληκτικές ημερομηνίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων, ενώ κατά το χρονικό διάστημα της 

παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. 

Κατά συνέπεια η συνολική διάρκεια των ρυθμίσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται 

κατά ένα μήνα. Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης. 

 

Σε ό,τι αφορά στη συστημική υλοποίηση των ανωτέρω, αυτή θα πραγματοποιηθεί κεντρικά. 

 

Σε περίπτωση που καταγγελθεί σύμβαση εργασίας εργαζομένων που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής 

(μέρους ή συνόλου αυτών) ή/ και σε περίπτωση που δε διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας μετά 

την ολοκλήρωση των μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, 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. 

 

Διευκρινίζεται ότι από τα ανωτέρω εξαιρούνται μειώσεις προσωπικού που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας 

οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζόμενου και ύπαρξης συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου που λήγουν κατά τη διάρκεια του μέτρου, καθώς και 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. 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 
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ΚOINH ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Κ.Υ.Α.) Αριθμ. Δ.15/Δ'/10390/402/22-4-2021  
(ΦΕΚ Β' 1787/29-4-2021) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. 15/Δ7οικ. 37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4  
του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’148) για τις επιχειρήσεις εργοδότες που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναλογικά με την κάλυψη 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων  
που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην NAT» (Β’ 4111) 
 

Αθήνα, 22/04/2021  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση 
της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των 
δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 486 του ν. 4781/2021 (Α’ 31). 
 
2. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ. 37177/1459/22.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων 
υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) για τις 
επιχειρήσεις εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναλογικά με 
την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται 
στον e-ΕΦΚΑ, πλην NAT» (Β’ 4111). 
 
3. 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), και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 
 
4. 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. 
 
5. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020» (Α’ 209). 
 
6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 
 
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168). 
 
8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει. 
 
9. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26). 
 
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 
 
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) 
και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 
 
12. Την υπό στοιχεία Υ70/3 0-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805). 
 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123). 
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14. Το υπ’ αρ. οικ. 10332/526/5-3-2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110). 
 
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση 
στον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν αυτής που έχει ήδη εκτιμηθεί για τις διατάξεις του άρθρου 486 του ν. 
4781/ 2021 με την υπ’ αρ. οικ. 8490/429/24-2-2021 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, 
ΑΛΕ 2310988001, έτους 2021), 
 

αποφασίζουμε: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ. 37177/1459/22.9.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 4111), αντικαθίσταται ως εξής: 
«Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος, που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της 
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους 
εργαζομένους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του πρώην NAT, καταβάλλεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.3.2021». 
 
2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ. 37177/1459/22.9.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 4111), αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας 
μισθολογικής περιόδου, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που 
εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. 
Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις 
αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της 
Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 
31.3.2021: 
i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% 
των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνο 
απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»), 
ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, το οποίο ανέρχεται σε 
ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται 
στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απασχολούνται. 
iii. Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. γίνεται με βάση τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και με 
διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ». 
  
3. Στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ. 37177/1459/22.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’4111) 
προστίθεται περίπτωση 8 ως εξής: 
«8. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό 
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά 
στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που 
δηλώνονται με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και 
επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις 
οφειλής. 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις εργοδότες δεν εμπίπτουν στις 
ρυθμίσεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020, οι καταβληθείσες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές 
επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις εργοδότες 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο 
καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής». 
 
3. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ. 37177/1459/22.9.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 4111), αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι επιχειρήσεις εργοδότες του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων 
επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1.7.2020 μέχρι 30.9.2020 και 

http://www.solae.gr/
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μέχρι 31.3.2021 εφόσον εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό 
προσωπικού που είχαν την 30η Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή 
είναι άκυρη». 
 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 22/04/2021 
Οι Υπουργοί   

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Κ.Υ.Α.) 28631/14.5.2021 (ΦΕΚ Β 2112/14.5.2021) 
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021. 
 

Αθήνα, 14/05/2021  
 
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), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α'26). 
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). 
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, (π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» - Α' 98), όπως 
ιδιατηρήθηκε 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). 
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168). 
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
11. 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). 
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). 
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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). 
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). 
19. Την υπ' αρ. οικ.22547/23-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β' 1683). 
20. Την υπό στοιχεία Δ1α.γ.Π.οικ.27683/28-4-2021 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, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 
2021» (Β' 1814). 
21. Την υπό στοιχεία Δ1α.γ.Π.οικ.28503/7-5-2021 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, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 
2021» (Β' 1872). 
22. Την υπ' αρ. πρωτ. 28450/13.5.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
23. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 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. 
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται έως το ποσό 
των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (130.000.000,00 €) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2021 στον ΕΦ 1033- 5010000000 
ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε: 
την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάιο 2021, ως 
εξής: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των 

οποίων αναστέλλεται η λειτουργία για τον μήνα Μάιο 2021 
 

Άρθρο 1 Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 
των εργαζομένων τους 

 
1. α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή 
των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 
των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανου-αρίου 2021 ή παρατείνουν 
υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον 
μήνα Μάιο 2021. 
β. Ειδικά οι επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης, σύμφωνα με το σχετικό 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων 
τους, οι οποίοι: 
1. έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και 
ii. έχουν ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ 
ΕΡΓΑ-ΝΗ κατά την 29-4-2021, εξαιρουμένων των εργαζομένων που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες 
των οποίων δεν επιτρέπεται η παροχή. 
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2. α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων της παρ. 1α του παρόντος 
άρθρου, οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών 
με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. 
β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της 
παρ.1β του παρόντος άρθρου, δύνανται να τεθούν σε αναστολή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε 
αυτήν. 
γ. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 
εργαζομένων συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν 
υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων 
που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας. 
δ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό 
Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α' 181), 
κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ' αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β' 4261) κοινής 
υπουργικής απόφασης. 
3. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων 
από την απαγόρευση λειτουργίας τους, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις 
εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσε-ως εργασίας, όταν αυτή δύναται να 
παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το 
«ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣ-ΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α' 55/2020)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 
β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας 
χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για 
τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους. Οι συμβάσεις 
εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην 
περ. α' της παρούσας παραγράφου. 
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση 
αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών 
και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90). Κατά το χρονικό διάστημα 
της προσωρινής ανάκλησης, οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή της σύμβασης 
εργασίας τους, δεν δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 
4690/2020 (Α' 104). 
5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των 
εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Μαΐου 2021, 
υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε 
περίπτωση πραγματοποίησης, αυτή είναι άκυρη. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Μάιο 2021 

 
Άρθρο 1 

Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των 
εργαζομένων τους 

 
1. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα 
Μάιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2021, 
i. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που 
έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και 
ii. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων 
τους. 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 
2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021. 
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β. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες 
σε ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν 
υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες και να 
δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας 
μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, 
πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 
2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την 
περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 
έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν 
υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021. 
Σε περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 
1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 
Δεκεμβρίου 2019 εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021, και 
πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020, εξαιρούνται των ορι-ζομένων της παρούσας 
παραγράφου. 
γ. Ειδικά οι επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων 
καθώς και επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από 
το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα της παρούσας, δύνανται να θέτουν σε 
αναστολή συμβάσεις εργασίας εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α'46) ή με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α' 79), 
σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, οι οποίοι 
επαναπροσλαμβάνονται μετά την 31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως 
είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021 για 
όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την ημερομηνία ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν 
μεταγενέστερη πρόσληψη. 
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων μέχρι και του 
ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν 
σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων 
εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» 
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α' 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ' αρ. οικ. 
39539/996/30.9.2020 (Β' 4261) κοινής υπουργικής απόφασης. 
 

Άρθρο 2 
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας-Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας -Συμβάσεις 

εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας 
 
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα 
οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Μαΐου 
2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε 
περίπτωση πραγματοποίησης, αυτή είναι άκυρη. 
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου που κάνουν χρήση του 
μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα Μάιο 2021, υποχρεούνται μετά το πέρας της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος 
σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας των εργαζομένων αυτών όπως αυτό υπολογίζεται εντός του μήνα αναφοράς. Για τον υπολογισμό 
του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε 
αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι 
επιχειρήσεις - εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα. 
Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσης, όπως σε 
περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο 
χρόνο λειτουργίας. 
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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. 

3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων, που είχαν τεθεί σε 

αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί έως την 31η Μαΐου 2021. Επίσης, δύνανται να τεθούν για 

πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 

και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περ. γ της παρ. 1 

του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου. 

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι 

ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση 

αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσης, όπως σε περιπτώσεις 

επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας. 

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 

μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις 

συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε 

περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η Μαΐου 2021. 

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου: α. Δύνανται να κάνουν 

χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), για μέρος ή για το 

σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή. Σε κάθε 

περίπτωση δεν δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι εργαζόμενοι των οποίων η 

αναστολή σύμβασης εργασίας έχει ανακληθεί με τη διαδικασία της προσωρινής ανάκλησης για κάλυψη 

έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά το χρονικό διάστημα της 

ανάκλησης. 

β. Υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε 

αναστολή, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η 

εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. οικ. 

23182/26-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1733). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις 

περιπτώσεις των κεφαλαίων Α και Β 

 

Άρθρο 1 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 

 

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων Α και Β της παρούσας, των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου 

τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €) που 

αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες. 

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα 

χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε 

οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43 Α 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. 

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ' αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, 

καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
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Άρθρο 2 
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

 
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων A και Β της παρούσας, προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση 
των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε 
εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε 
βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη 
τεθεί σε αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 
2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον 
μήνα Μάιο 2021 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού 
στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του 
εργοδότη. 
Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού 
πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται 
αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 
Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του 
μίσθιου ακινήτου. 
Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Μάιο 2021 παρατείνεται η αναστολή των 
συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε 
αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαιτείται επα-νυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους 
εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή 
στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας. 
3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υπο-χρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους, 
δηλώνοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 
4. Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
προαναγγέλλεται, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης 
της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος 
μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα. 
Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της προαναγγελθεί-σας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
προαναγγέλλεται και αυτή, είτε με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως είτε με ορθή επανάληψη της 
υποβληθείσας δήλωσης. Η προαναγγελία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη 
μέρα από την έναρξη της μεταβολής. 
Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή την 1η έως και τη 12η Μαΐου 2021, 
οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών δύ-νανται να υποβληθούν από 6-5-2021 και έως 12-
5-2021. 
5. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση είναι 
άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας, και κατά συνέπεια ο 
εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζόμενους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
Γενικές Διατάξεις 

 
Άρθρο 1 

Διαδικασία καταβολής της 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 - εργαζομένου, ο οποίος 
υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή 
αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, 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 ΑΕ) 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 εργαζόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική 

http://www.solae.gr/
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μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό ποσό της καταβολής 
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται 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. 

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-στέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) 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 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: α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο - εργαζόμενο και β) με το ποσό που αφορά 

το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, 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 Ταμ. Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η 

οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδι-κτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN 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 της Ελλάδος από τη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. 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 ΑΕ. 

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: 

GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και 

λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν 

στην επόμενη πληρωμή. 

6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 του παρόντος 

άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-

φιστικών 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. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού 

χρηματικού εντάλματος. 

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 

Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. 

 

Άρθρο 2 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που 

δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως. 

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου 

και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση εντός του μήνα Μάιο 2021, από κλειστή με εντολή δημόσιας 
αρχής καθίσταται πληττόμενη και αντίστροφα, ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) Μια επιχείρηση που από κλειστή καθίσταται πληττόμενη, υποβάλλει ορθή επανάληφη της υπεύθυνης 
δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως κλειστή, αλλάζοντας μόνο το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο θα παρέμενε κλειστή, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων 
εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη συνέχεια προβαίνει σε νέα 
υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που θέτει πλέον σε 
αναστολή, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής της σε πληττόμενη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
β) Μια επιχείρηση που από πληττόμενη καθίσταται κλειστή, υποβάλλει ορθή επανάληψη της υπεύθυνης 
δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως πληττόμενη, αλλάζοντας μόνο το 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παρέμενε πληττόμενη, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των 
δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη συνέχεια 
προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων εργασίας για το σύνολο των 
εργαζομένων της, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εξαιρέσιμες δραστηριότητες, 
αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής της σε κλειστή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 
 
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που 
αναστέλλονται. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές 
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. 
Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα, δεν ισχύουν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας αναφορικά με τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των εργαζομένων καθώς και του 
κύκλου εργασιών. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

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) 

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 

85.59 
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
από 10/5/2021 εξαιρούνται οι υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών (85.59.11.02) 

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών 

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 τις υπηρεσίες 

ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 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 

92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού 

92.00.12 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα 

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 τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες 

(93.19.13.03). Από 10/5/2021 εξαιρούνται οι υπηρεσίες στάβλων και ιπποδρομειών (ΚΑΔ 

93.19.13.05) και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά 

αθλήματα και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες. 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας με εξαίρεση από 10/5/2021 τις 

υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που 

εκμεταλλεύονται παραλίες) (93.29.11.00), τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών 

(93.29.11.02), τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών η και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) 

(93.29.11.05.) 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

96.02.20 Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων 

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) και 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) 
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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) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
 
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του κλάδου της εστίασης. Για τις 
επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης ισχύει το κριτήριο επιλεξιμότητας που 
αφορά τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των εργαζομένων τους ενώ δεν ισχύει το κριτήριο που αφορά τον 
κύκλο εργασιών. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 

στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ 

 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. 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. 

Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα, ισχύουν τα κάτωθι 

κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων: 

α. το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως των εργαζομένων να είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021. 

β. επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουάριου 2018, ήταν υποκείμενες σε 

ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν 

υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει 

να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως 

και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 

1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 

Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί 

στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021. 

 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 47.59.56.01) 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, εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου μελανιών, με 
αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών (ΚΑΔ 47.62.63.18) 

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), 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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

47.99 
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) 

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 

52.21.21 Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων 

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 ρυμουλκουμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Αλλα 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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

61.90.10.07 
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή 
ποτά) 

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, εκτός από 
Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατεριτσών κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού 
(77.29.19.02) 

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. 

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 

86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών 

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 τις υπηρεσίες 
ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

96.02.13.01 Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας 

96.02.13.02 Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) 

96.02.13.03 Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού 

96.02.19 Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού 

96.02.20 Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς 

96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς 

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 
ashop), 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, 14/05/ 2021 
Οι Υπουργοί 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Κ.Υ.Α.) 33332/27.5.2021 (ΦΕΚ Β/2229/28.5.2021)  

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. 

 

Αθήνα, 27/05/2021 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 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 

συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-γουσες διατάξεις» (Α' 75), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 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). 

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 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). 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168). 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 

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 Α1110/17.05.2021 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, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76)» (Β' 2092). 

14. Την υπ' αρ. οικ.24449/28.04.2021 απόφαση «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» (Β' 1794). 

15. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 

16. Την υπ' αρ. 32185/25.05.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

17. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 

προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 
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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 31.05.2021, 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. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Σε περίπτωση τετραψήφιου Κ.Α.Δ., 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. 

 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

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 
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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 άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

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) 

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) 

77.29 

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, εκτός από 

Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κ.λπ.) ή παραϊατρικού εξοπλισμού 

(77.29.19.02) 

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 
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85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 

86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών 

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 τις υπηρεσίες 

ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 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 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 

96.02.13.01 Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας 

96.02.13.02 Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) 

96.02.13.03 Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού 

96.02.19 Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού 

96.02.20 Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς Ζώων συντροφιάς 

96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας Ζώων συντροφιάς 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   375 

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. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα, 27/05/2021 

Οι Υπουργοί 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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Η. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σ.Λ.Ο.Τ. 

 

ΣΛΟΤ 49/2021 
Συνεχόμενη αρίθμηση παραστατικών εσόδων. Επανεκκίνηση αρίθμησης 
 

Αθήνα, 19/01/2021 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
Παρακαλώ να με ενημερώσετε, εάν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, η αρίθμηση παραστατικών 
εσόδων, τιμολογίων (παροχής υπηρεσιών ή πώλησης) και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών 
(ΠΟΛ.1002/2015), μπορεί για κάθε χρήση από 01/01/2015, να ξεκινάει από τον αριθμό 1 και να αυξάνεται 
συνεχόμενα για την διάρκεια της συγκεκριμένης χρήσης. 
Δηλαδή, εάν για κάθε νέα χρήση, από 01/01/2015, μπορεί να γίνεται επανεκκίνηση της αρίθμησης των 
παραστατικών εσόδων, στην αρχή κάθε νέου έτους. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4308/2014, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολογίου, μεταξύ 
άλλων, ορίζεται: «Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: 
α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 
β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με 
μοναδικό τρόπο. 
γ)………………μέχρι, ιζ)…………….». 
 
Ομοίως, στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, σε ότι αφορά τα εκδιδόμενα στοιχεία για 
λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, αναφέρεται: «Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις 
ακόλουθες ενδείξεις: 
α) Την ημερομηνία έκδοσης. 
β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο οποίος χαρακτηρίζει 
το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο. 
γ)……………δ)……………..ε)………………….». 
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 5, του ν. 4308/2014, για την διασφάλιση της 
αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος: «κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα 
τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την 
οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο 
παρών νόμος.». 
 
Τέλος, στην παράγραφο 7, του ίδιου ως άνω άρθρου, αναφέρεται: «Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά 
την κρίση της δικλίδες για: 
α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε 
συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους. 
β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση 
των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της 
προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της 
προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής.». 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι ο αύξων αριθμός θα πρέπει να χαρακτηρίζει το παραστατικό πώλησης 
(τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης) με μοναδικό τρόπο, ενώ, κατά ρητή αναφορά στον νόμο, αποτελεί 
μέρος του περιεχομένου του, αλλά και απαραίτητη πληροφορία για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε 
συναλλαγής, σε συνδυασμό με την ορθή αναγραφή και των λοιπών υποχρεωτικών ενδείξεων. 
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Υπό την έννοια αυτή, τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) πρέπει να έχουν ενιαία αρίθμηση κατά 
διαχειριστική περίοδο (λογιστική χρήση). Η επανάληψη της αρίθμησης εντός της ίδιας διαχειριστικής 
περιόδου δεν επιτρέπεται, ωστόσο, είναι δυνατόν να γίνεται χρήση διαφορετικών σειρών, ανά παραστατικό. 
 
Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει διάταξη στον νόμο, αναφορικά με την, εξ αρχής, έναρξη αρίθμησης των 
παραστατικών σε κάθε νέα διαχειριστική περίοδο, κατά την γνώμη μας, αυτό μπορεί να υιοθετηθεί ως 
πρακτική, υπό τον περιορισμό να μην εμποδίζει την ασφαλή ταυτοποίηση των συναλλαγών, αλλά και τις 
ελεγκτικές επαληθεύσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΣΛΟΤ 3118/2021 
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων (ΠΟΛ 
1110/2008), αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου, με ενδεικτική τιμή πώλησης 
 

Αθήνα, 19/01/2021 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
Η παραγωγική λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων έχει ως εξής: 
 
Υπάρχουν οι γεννήτορες (μητέρες ζώα προς πάγια εκμετάλλευση) και ετησίως τα παράγωγα που γεννούν 
(περίπου τέσσερα έως έξι ετησίως ) εκτρέφονται και κατά τον Νοέμβριο κάθε έτους θανατώνονται και τα 
δέρματα (προϊόντα), περνάνε από ξήρανση και στη συνέχεια διοχετεύονται σε διεθνή δημοπρατήρια προς 
πώληση. 
 
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1110/2008 με την αποστολή των δερμάτων θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο με 
ενδεικτική τιμή πώλησης και όταν θα γίνει η εκκαθάριση από τα δημοπρατήρια γίνεται διόρθωση τιμής. 
 
Τα προβλήματα που δημιουργούνται με την εν λόγω ΠΟΛ είναι ότι τα προϊόντα στέλνονται ΝΟΕΜΒΡΙΟ – 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ και οι εκκαθαρίσεις των προϊόντων ολοκληρώνονται μέχρι τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του άλλου 
έτους, και μερικές φορές, όπως τώρα με την πανδημία, δεν εκκαθαρίστηκαν ακόμη και θα πάνε για 
μεθεπόμενα έτη. 
Επομένως, υπάρχει ασυμφωνία από χρήση προηγούμενη με την επόμενη. 
 
Ερωτήματα προς απάντηση: 
 
1ον Είναι υποχρεωτική η τιμολόγηση με την αποστολή (π.χ. αν κάποιος τιμολογεί κάθε φορά που γίνεται 
εκκαθάριση από την δημοπρασία και απογράφει τα προϊόντα που δεν πουλήθηκαν αντιμετωπίζει λογιστική 
παράβαση;). 
 
2ον Σε διπλογραφικά βιβλία αν τιμολογώ με την εκκαθάριση και είμαι σε πλήρη συμφωνία με τα υπόλοιπα 
και τις λογιστικές χρήσεις κάθε έτους και εκδίδω και τιμολόγια κατά την αποστολή των προϊόντων και τα 
παρακολουθώ σε λογαριασμούς τάξεως είναι σωστό; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 («Καταργούμενες και τροποποιούμενες 
διατάξεις.»): «Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε’ του Ν 
4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική 
εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος Π.Δ. 186/1992.». 
 
Από 1/1/2015, σε ότι αφορά τον χρόνο έκδοσης των παραστατικών πώλησης, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 
4308/2014, άρθρα 11 & 13, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν με την ΠΟΛ.1003/31-12-2014, η οποία 
ενσωματώθηκε στην Λογιστική Οδηγία της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή του νόμου αυτού. 
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Τα δέρματα γούνας (αγροτικό προϊόν) που παράγονται σε όλο τον κόσμο, και στην χώρα μας, είναι 
χρηματιστηριακό προϊόν και πωλούνται στις μεγάλες διεθνείς δημοπρασίες. Οι τελικές τιμές πώλησης 
διαμορφώνονται στα διεθνή δημοπρατήρια, σύμφωνα με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνονται τα εξής: 
 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4308/2014, εισάγεται η έννοια της γένεσης της υποχρέωσης 
έκδοσης του τιμολογίου, ως παραστατικού χονδρικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που 
πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών. 
 
Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 του άρθρου 11, της ΠΟΛ.1003/31-12-2014 αναφέρεται ότι: 
«Με την παράγραφο αυτή καθορίζονται οι προθεσμίες έκδοσης τιμολογίου για πώληση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών [περιπτώσεις (α) έως (ε)]. Η γενική αρχή είναι ότι τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η 
ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της παροχής της υπηρεσίας, κατά 
περίπτωση.». 
 
Ωστόσο, για την χρονική καταχώριση του εσόδου στα λογιστικά βιβλία, στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 
του ν.4308/2014, αναφέρονται τα εξής: 
«Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω: 
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά 
τους. 
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα». 
 
Ακολούθως, προς διευκρίνιση της ανωτέρω διάταξης, στην παράγραφο 25.3.1 της Λογιστικής Οδηγίας της 
ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Τα έσοδα από την πώληση αγαθών 
αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, στο χρόνο κατά τον οποίο εκπληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3 [σ.σ.: του άρθρου 25]. Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί 
να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού 
τιμήματος στην οντότητα». 
 
Αναφορικά με το πρώτο ερώτημά σας, για την υποχρεωτική ή μη έκδοση τιμολογίου κατά την αποστολή 
των αγαθών, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Διευκρινίζεται ότι η καταχώριση του εσόδου γίνεται βάσει της αρχής του δεδουλευμένου και αποσυνδέεται 
από τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου. 
 
Κατά τη γνώμη μας, η αποστολή των δερμάτων γούνας (προϊόντων) προς τα διεθνή δημοπρατήρια δεν 
συνιστά πώληση, αλλά διακίνηση αγαθών με σκοπό την πώληση για λογαριασμό του αποστολέα. Το έσοδο 
από την πώληση θα καταχωρίζεται με την πραγματοποίηση της πώλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 25, ως άνω, η οποία θα πιστοποιείται με την λήψη της εκκαθάρισης του δημοπρατηρίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΣΛΟΤ 3201/2021 
Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 
 

Αθήνα, 12/01/2021 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν μπορεί εταιρεία να πουλήσει εμπορεύματα σε Δημοτική Αρχή με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
που θα εκδοθεί εντός του 2020 (πχ 29/12/2020) γιατί το απαιτεί ο Δήμος για Δημοσιονομικούς λόγους και 
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τα εμπορεύματα να παραδοθούν εντός του Ιανουαρίου του 2021, όταν δηλαδή θα είναι διαθέσιμα. Φυσικά 
υπάρχουν ΟΛΕΣ οι απαραίτητες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κλπ και έχουν πραγματοποιηθεί ΟΛΟΙ 
οι απαιτούμενοι έλεγχοι (ελεγκτικό συνέδριο, πάρεδρος κλπ). 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4308/2014, εισάγεται η έννοια της γένεσης της υποχρέωσης 
έκδοσης του τιμολογίου, ως παραστατικού χονδρικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που 
πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών. 
 
Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 του άρθρου 11, της ΠΟΛ.1003/31-12-2014 αναφέρεται ότι: 
“Με την παράγραφο αυτή καθορίζονται οι προθεσμίες έκδοσης τιμολογίου για πώληση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών [περιπτώσεις (α) έως (ε)]. Η γενική αρχή είναι ότι τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 
15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της παροχής της υπηρεσίας, 
κατά περίπτωση.” 
 
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 513 του Αστικό Κώδικα: «Με τη σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την 
υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα, που αποτελούν το αντικείμενο της 
πώλησης, και να παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που 
συμφωνήθηκε». 
 
Για την χρονική καταχώριση του εσόδου στα λογιστικά βιβλία στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του 
ν.4308/2014 αναφέρεται ότι: 
«Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω: 
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά 
τους. 
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα». 
 
Στην παράγραφο 25.3.1 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν.4308/2014 
διευκρινιστικά αναφέρεται ότι: «Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του 
δεδουλευμένου, στο χρόνο κατά τον οποίο εκπληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3. Ιδιαίτερα, το 
έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην οντότητα». 
 
H έκδοση του παραστατικού αξίας για την πώληση (τιμολόγιο), κατά κανόνα, γίνεται κατά την παράδοση 
των αγαθών ή την έναρξη της αποστολής τους στον πελάτη. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου γίνεται 
τιμολόγηση με την αποδοχή του πελάτη ενώ η παράδοση καθυστερεί κατά ρητή απαίτησή του. Ειδικότερα, 
σε αυτή την περίπτωση θα καταχωρίζεται έσοδο όταν μεταβιβαστεί η κυριότητα του πωλούμενου αγαθού 
στον πελάτη και εφόσον η πιθανότητα να γίνει η παράδοση είναι υψηλή και το αγαθό είναι διαθέσιμο και 
έτοιμο για παράδοση στον πελάτη κατά το χρόνο της καταχώρισης του εσόδου. 
 
Ο πωλητής δύναται να κρατήσει τα αγαθά σε δικούς του αποθηκευτικούς χώρους, ως «Εμπορεύματα ή 
προϊόντα τρίτων», μέχρι να πραγματοποιηθεί η διακίνησή τους. 
 
Οίκοθεν νοείται ότι εάν τα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία, στην οποία αναφέρεστε στο 
ερώτημά σας (29η Δεκεμβρίου 2020) δεν δύναται να καταχωριστεί έσοδο. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να 
εκδοθεί τιμολόγιο, διότι θεωρείται ότι δεν έχει λάβει χώρα η οικονομική συναλλαγή, δηλαδή η πώληση των 
αγαθών. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
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Θ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.122.1/36047/Ζ2/31.3.2021 (ΦΕΚ B’ 1257/31.03.2021) ΤΩΝ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ  

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/ 4-12-2020 απόφασης «Αντικατάσταση  

της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών  

και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την 

άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών 

παρελθόντων ετών” (Β’ 2271)» (Β’ 5351) 
 

Αθήνα, 31/03/2021  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

α. Της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 «Δομή,λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν,  

β. της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), 

γ. του άρθρου 68 του v. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την 

εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών 

κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση 

φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 242). 

 

2. Τις διατάξεις: 

α. Των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύουν, 

β. του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ειδικότερα 

τις περ. ε’ και ιδ’ της παρ. 1 αυτού, 

γ. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90), 

δ. του Π.Δ.16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών 

Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6). 

 

3. Την υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Φ.122.1/72/88553/Ζ2/03-06-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία είσπραξης 

ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. 

που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών 

οφειλών παρελθόντων ετών” (Β’ 2271)» (Β’ 5351), όπως ισχύει. 

 

4. Την υπ’ αρ. 3299/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

5. Τις διατάξεις: 

α. Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), 

β. του Π.Δ.18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 

γ. της υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051), 
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δ. της υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 

(Β’ 33). 

 

6. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1154/31-7-2018 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών και 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 3253). 

 

7. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/03-06-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Β’ 2271). 

 

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

 

9. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137). 

 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού,  
 

αποφασίζουμε: 
 
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/72/88553/Ζ2/03-06-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων“Διαδικασία είσπραξης 
ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. 
που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών 
οφειλών παρελθόντων ετών” (Β’ 2271)» (Β’ 5351) όπως ισχύει, ως εξής: 
 

Άρθρο 1: 
 
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ενημέρωση των υπόχρεων 
ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η.7.2021». 
 

Άρθρο 2: 
 
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: «Το έγγραφο ενημέρωσης 
αποστέλλεται το αργότερο έως 31.7.2021». 
 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Μαρούσι, 31/03/2021 
Οι Υφυπουργοί  

Οικονομικών  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 165788/Ζ2/4.12.2020 ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ (ΦΕΚ Β' 5351/05-12-2020) 
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης  
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του 
εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. 
που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης 
εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών» (Β' 2271) 
 

Αθήνα, 04/12/2020 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α. Της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α' 195), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 
 
β. της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114), γ. του άρθρου 68 του ν. 4758/2020 
«Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου 
καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη 
κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων» (Α' 242). 
 
2. Τις διατάξεις: 
 
α. Των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν, 
 
β. του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 170) και 
ειδικότερα τις περ. ε' και ιδ' της παρ. 1 αυτού, 
 
γ. του π.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)» (Α' 90), 
 
δ. του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών 
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α' 6). 
 
3. Την υπ' αρ. 3299/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 
4. Τις διατάξεις: 
 
α. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), 
 
β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α' 31), 
 
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121), 
 
δ. της υπ' αρ. 339/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051), 
 
ε. της υπό στοιχεία 7921/Υ1/5-8-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο 
Διγαλάκη» (Β' 3297). 
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5. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1154/2018 απόφαση (Β' 3253). 
 
6. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β' 2271). 
 
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 
 
8. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137). 
 
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/609/164763/ Β1/3-12-2020 βεβαίωση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  
 

αποφασίζουμε: 
 
1. Την αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Β' 2271). 
 
2. Τον καθορισμό της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων 
πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., που προέρχονται από την υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού του 
επτά τοις εκατό (7%) επί των καθαρών εισοδημάτων τους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ατομικώς ή μέσω εταιρείας για τα παρελθόντα έτη 1999 έως 2017, καθώς και για το έτος 2018 και εξής, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, ως εξής: 
 

Άρθρο 1 
Απόδοση ποσοστού για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

 
1. Οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την περ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 
23 του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως ισχύει, υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του 
οικείου Α.Ε.Ι. ποσοστό ύψους επτά τοις εκατό (7%) επί των ετήσιων καθαρών εισοδημάτων τους που 
προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρείας, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της παρούσας. 
 
2. Οι κρατήσεις της παρ. 1 αποτελούν πόρους των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 (Α' 114). 
 

Άρθρο 2 
Υποχρέωση ενημέρωσης για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 
1. Κάθε Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, πλήρους απασχόλησης, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως προς 
τον Κοσμήτορα της Σχολής την έναρξη της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την 
περ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από 
την έναρξη αυτής. Αντίστοιχα, η ίδια υποχρέωση υφίσταται σε περίπτωση διακοπής της άσκησης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα. 
 
2. Η υποχρέωση της παρ. 1 υφίσταται τόσο σε περιπτώσεις άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ατομικώς (άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), όσο και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες 
είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο και την επιστήμη του Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα μέσω 
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εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής (O.E., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.). Η μη εκπλήρωση της 
υποχρέωσης ενημέρωσης έναρξης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας συνιστά πειθαρχικό 
παράπτωμα του Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα, πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 160/2008. 
 
3. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να προσδίδει στον Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα την εμπορική ιδιότητα. 
 
4. Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους, ο Κοσμήτορας 
υποχρεούται όπως αποστείλει στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 5 της 
παρούσας, κατάλογο με τα στοιχεία των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίοι δήλωσαν ότι 
άρχισαν ή σταμάτησαν να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός του προηγούμενου ημερολογιακού 
έτους. 
 

Άρθρο 3 
Οφειλές παρελθόντων ετών από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 
1. Οφειλές, οι οποίες έχουν γεννηθεί από 1-1-1999 έως 31-12-2017 από την υποχρέωση Καθηγητών ή 
υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. περί απόδοσης προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου 
Α.Ε.Ι. ποσοστό επί των εισοδημάτων τους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς και 
δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπολογίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό 
(7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ατομικώς. 
 
2. Οφειλές, οι οποίες έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2016 και 2017 από την υποχρέωση Καθηγητών ή 
υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. περί απόδοσης προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου 
Α.Ε.Ι. ποσοστό επί των εισοδημάτων τους που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μέσω εταιρείας (μερίσματα, διανομή κερδών, κ.λπ.) και δεν έχουν εξοφληθεί έως την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, υπολογίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου 
εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας (μερίσματα, 
διανομή κερδών, κ.λπ.). 
 
3. Υπόχρεοι καταβολής οφειλών παρελθόντων ετών κατά τις παρ. 1 και 2 είναι: 
 
α) Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., για το χρονικό διάστημα που 
ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την περ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 
4009/2011. 
 
β) Καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι., οι οποίοι έχουν αφυπηρετήσει ή η σχέση τους με το 
Α.Ε.Ι. έχει λυθεί καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και ασκούσαν 
επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την περ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011. 
 

Άρθρο 4 
Εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 
1. Ως εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά την περ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 
23 του ν. 4009/2011, νοείται: 
 
α) εισόδημα από ατομική επιχείρηση υπόχρεη στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων (άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος), 
 
β) εισόδημα που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες είναι συναφείς με το γνωστικό 
αντικείμενο και την επιστήμη του Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα, μέσω εταιρείας οποιασδήποτε 
νομικής μορφής (O.E., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.). Ενδεικτικά, ως τέτοιες περιπτώσεις είναι οι 
δικηγορικές εταιρείες , εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών 
εταιριών, εταιρείες μελετών και τεχνικών έργων κ.ά. Τα εισοδήματα που προέρχονται από την άσκηση 
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επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας μπορεί να έχουν τη μορφή αμοιβής για τη συμμετοχή σε 
εταιρεία , μερίσματος, διανομής κερδών κ.λπ. 
 
2. Η υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) υπολογίζεται επί των ετήσιων καθαρών 
εισοδημάτων που προέρχονται από εισοδήματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Από την υποχρέωση 
απόδοσης του εν λόγω ποσοστού εξαιρούνται, οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων: 
 
α) εισόδημα που προκύπτει από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, 
 
β) εισόδημα που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα μη επιτηδευματιών (π.χ. αμοιβές με τίτλο 
κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), 
 
γ) εισόδημα που προκύπτει από την παροχή διδακτικού έργου προς άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, 
συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σε δημόσιες Σχολές, σε δημόσια 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), 
 
δ) εισόδημα που προκύπτει από την παροχή διοικητικού έργου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
 
ε) εισόδημα από κεφάλαιο κατά το άρθρο 35 του ν. 4172/2013 (Α' 167), συμπεριλαμβανομένου του 
εισοδήματος που προκύπτει ως αντάλλαγμα από τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής 
(πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 38 του ν. 4172/2013, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτό δεν αφορά δραστηριότητα του Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα πλήρους απασχόλησης, η οποία 
εντάσσεται στην περ. β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που σύνολο ή μέρος του 
εισοδήματος από κεφάλαιο (μερίσματα κ.λπ.) προέρχεται από τη συμμετοχή σε εταιρεία μέσω της οποίας ο 
Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας παρέχει υπηρεσίες συναφείς με την επιστημονική του ιδιότητα, αυτό 
υπόκειται κανονικά στην κράτηση του επτά τοις εκατό (7%), 
 
στ) εισόδημα από τη λήψη της ειδικής αμοιβής για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε 
πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των 
νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, 
 
ζ) εισόδημα που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πηγή εντασσόμενο από φορολογικής απόψεως στην 
έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ρητώς στην παρ. 1 της 
παρούσας. 
 

Άρθρο 5 
Διαδικασία χορήγησης φορολογικών στοιχείων από το έτος 2020 και εξής 

 
1. Η αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Α.Ε.Ι., στην οποία έχει ανατεθεί η τήρηση του μητρώου Καθηγητών 
και υπηρετούντων Λεκτόρων του Α.Ε.Ι., αποστέλλει προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. εντός δύο (2) μηνών 
από την έναρξη του ημερολογιακού έτους ηλεκτρονικό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή με τα στοιχεία των 
Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίοι βρίσκονταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, είτε 
καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, είτε για μέρος αυτού. Το αρχείο περιέχει τα 
ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, βαθμίδα Καθηγητή, Τμήμα ή Σχολή του Α.Ε.Ι. που 
υπηρετεί, διεύθυνση κατοικίας (πόλη, οδός, αριθμός), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., περίοδο του ημερολογιακού έτους κατά την οποία ο Καθηγητής ή υπηρετών 
λέκτορας βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (εφόσον δεν βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους), καθώς και εάν έχει δηλωθεί η έναρξη ή διακοπή άσκησης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός του προηγούμενου έτους προς τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. 
Εάν ο Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας δεν βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους, στο αρχείο συμπληρώνεται η αιτία για την οποία δεν βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης (π.χ. διορισμός κατά τη διάρκεια του έτους, αναστολή καθηκόντων, ένταξη σε καθεστώς 
μερικής απασχόλησης και αντιστρόφως), καθώς και η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι., δυνάμει 
της οποίας προκύπτει το εν λόγω γεγονός (π.χ. απόφαση διορισμού ή αφυπηρέτησης, όπως δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως). 
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2. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) ή άλλος 
υπάλληλος της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. νομίμως εξουσιοδοτημένος με την εν λόγω αρμοδιότητα, αποστέλλει 
ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.): α) έγγραφο με το οποίο αιτείται τη 
χορήγηση των εισοδημάτων των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης του 
Α.Ε.Ι. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, β) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. δυνάμει της οποίας ορίζεται ο/οι αρμόδιος/οι υπάλληλος/οι της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., που θα 
είναι υπεύθυνος/οι κατά το έτος αναφοράς για την παραλαβή και επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων 
από την Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά για την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
στη διαδικασία έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
και γ) ηλεκτρονικό γραμμογραφημένο αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ορίζει η Α.Α.Δ.Ε., με τα στοιχεία του Α.Ε.Ι. (Α.Φ.Μ. Α.Ε.Ι. και Ε.Λ.Κ.Ε.) και τα στοιχεία των Καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Τα ως άνω στοιχεία 
αποστέλλονται προς την Α.Α.Δ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία 
παραλαβής του ηλεκτρονικού αρχείου της παρ. 1. 
 
3. Η Α.Α.Δ.Ε. εντός τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αποστέλλει ηλεκτρονικά κρυπτογραφημένο αρχείο, το 
οποίο βασίζεται στο ηλεκτρονικό αρχείο που είχε σταλεί από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και περιέχει τα 
ακόλουθα στοιχεία ανά Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα του Α.Ε.Ι.: 
 
α) την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης υπόχρεης στην τήρηση βιβλίων 
και στοιχείων (άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος) κατά το έτος αναφοράς, κατόπιν υποβολής έναρξης 
εργασιών προς την κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ. (με ένδειξη ναι ή όχι), 
 
β) τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της ατομικής επιχείρησης για το έτος αναφοράς, 
 
γ) την περίοδο του έτους κατά την οποία ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω ατομικής 
επιχείρησης, εάν αυτή δεν ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς (π.χ. 1-8-2020 έως 31-8-
2020), εφόσον ασκείται σύμφωνα με την περ. α', 
 
δ) τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, όπως αυτές προκύπτουν από την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο 
Ε1) του έτους αναφοράς: 
 
δα) το καθαρό εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής 
επιχείρησης, 
 
δβ) το εισόδημα, που προέρχεται από τη διανομή κερδών για τη συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα και 
νομικές οντότητες, 
 
δγ) το εισόδημα, που προέρχεται από την καταβολή μερισμάτων λόγω συμμετοχής σε εταιρεία, 
 
ε) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, προς επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που έχει το Α.Ε.Ι. 
 
4. Κατά την χορήγηση των στοιχείων του παρόντος από την Α.Α.Δ.Ε. προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., 
εφαρμόζεται η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1154/2018 απόφαση (Β' 3253). Η χορήγηση φορολογικών στοιχείων 
αφορά αποκλειστικά στους Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που 
έχουν εισοδήματα της παρ. 3, ενώ για τους λοιπούς Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους 
απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. κατά το έτος αναφοράς δεν ασκούσαν 
επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή δεν έχουν αποκτήσει εισοδήματα από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας δεν αποστέλλονται τα στοιχεία της παρ. 3. 
 
5. Ως αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση των στοιχείων του παρόντος ορίζεται η Διεύθυνση Υπηρεσιών 
Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. 
 
6. Εάν μετά την αποστολή του αρχείου της παρ. 3, διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις ή αδυναμία χορήγησης 
ορισμένων στοιχείων για οιονδήποτε λόγο (π.χ. μη ταύτιση των ατομικών στοιχείων του Καθηγητή ή 
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υπηρετούντος λέκτορα μεταξύ Α.Ε.Ι. και Α.Α.Δ.Ε.), η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και η Α.Α.Δ.Ε. συνεργάζονται 
προκειμένου να επιλυθούν τυχόν προβλήματα και να καταστεί δυνατή η χορήγηση όλων των απαιτούμενων 
στοιχείων για τους Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι. για το έτος 
αναφοράς. 
 

Άρθρο 6 
Διαδικασία υποβολής απόψεων πριν την έκδοση πράξης προσδιορισμού οφειλής για το έτος 2019 

και εξής 
 
1. Ο υπόχρεος Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας δύναται να υποβάλει τις απόψεις του πριν την έκδοση της 
πράξης προσδιορισμού οφειλής. Η αρμόδια υπηρεσία της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. ενημερώνει ηλεκτρονικά 
τον υπόχρεο σχετικά με την υποχρέωση καταβολής του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επί των 
εισοδημάτων του από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρείας για κάθε 
έτος, και ειδικότερα α) το ύψος των καθαρών εισοδημάτων ανά κατηγορία εισοδήματος της περ. δ' της παρ. 
3 του άρθρου 5, σύμφωνα με τα στοιχεία που απεστάλησαν από την Α.Α.Δ.Ε., β) το ύψος του 
υπολογιζόμενου ποσού οφειλής ανά κατηγορία εισοδήματος, το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί προς τον 
Ε.Λ.Κ.Ε., γ) τη δυνατότητα του υπόχρεου να υποβάλει τις απόψεις του προς την Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με τον προσδιορισμό του ύψους της οφειλής και δ) την προθεσμία 
υποβολής των απόψεων. Η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται από τη Μ.Ο.Δ.Υ. το αργότερο εντός 
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αρχείου της παρ. 3 του άρθρου 5. 
 
2. Η υποβολή απόψεων πραγματοποιείται αποκλειστικά εγγράφως προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. από τον 
ίδιο τον υπόχρεο ή άλλον νομίμως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό εκπρόσωπό του. Εάν ο υπόχρεος 
με τις απόψεις του αμφισβητεί το ύψος του οφειλόμενου ποσού, υποχρεούται να αναφέρει αιτιολογημένα το 
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανά κατηγορία, το οποίο δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 
τον προσδιορισμό του ύψους του οφειλόμενου ποσού, καθώς και τον λόγο εξαίρεσής του, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της παρούσας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι θα πρέπει να αποδεικνύονται από έγγραφα, 
δικαιολογητικά και πάσης φύσεως στοιχεία, τα οποία κρίνει ο υπόχρεος ότι είναι ικανά να αποδείξουν τους 
ισχυρισμούς του και να τα εξαιρέσουν από την επιβολή της κράτησης του επτά τοις εκατό (7%). Οι απόψεις 
των υπόχρεων, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο υποβάλλονται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. από την ημέρα 
κοινοποίησης της σχετικής ενημέρωσης. 
 
3. Η ενημέρωση του παρόντος άρθρου δεν συνιστά πράξη προσδιορισμού οφειλής και δεν έχει εκτελεστό 
χαρακτήρα, αντίστοιχα η υποβολή απόψεων δεν συνιστά ένσταση κατά την περ. ιγ' της παρ. 3 του άρθρου 
23 του ν. 4009/2011. 
 
4. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για τις οφειλές που αφορούν σε εισοδήματα των 
Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης που αποκτήθηκαν από το έτος 2019 και 
εξής. 
 

Άρθρο 7 
Έκδοση πράξεων προσδιορισμού οφειλών για το έτος 2019 και εξής 

 
1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που 
απέστειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο και τις απόψεις αυτού, προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμενου ποσού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και τις διατάξεις της παρούσας και 
εκδίδει την πράξη προσδιορισμού οφειλής. Η έκδοση της πράξης πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής των απόψεων του 
υπόχρεου, άλλως από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αυτών. 
 
2. Η πράξη προσδιορισμού οφειλής της παρ. 1 υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α) τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, 
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.), 
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β) τον μοναδικό αριθμό της πράξης προσδιορισμού οφειλής και ημερομηνία έκδοσης, 
 
γ) την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κατά την οποία προσδιορίστηκε το 
ύψος του οφειλόμενου ποσού, 
 
δ) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς κατά το έτος αναφοράς, 
όπως αυτό χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε., 
 
ε) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας (μερίσματα και διανομή 
κερδών) κατά το έτος αναφοράς, όπως χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε., 
 
στ) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς κατά το έτος 
αναφοράς, το οποίο ελήφθη υπόψη ως βάση υπολογισμού μετά την υποβολή απόψεων του υπόχρεου, 
 
ζ) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας (μερίσματα και διανομή 
κερδών) κατά το έτος αναφοράς, τα οποίο ελήφθη υπόψη ως βάση υπολογισμού μετά την υποβολή 
απόψεων του υπόχρεου, 
 
η) το οφειλόμενο ποσό για το έτος αναφοράς που αντιστοιχεί ανά κατηγορία εισοδήματος, 
 
θ) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., στον οποίο θα γίνει η καταβολή του 
οφειλόμενου ποσού, 
 
ι) την αιτιολογία κατάθεσης, που θα πρέπει να δηλωθεί από τον υπόχρεο, κατά την εξόφληση του 
οφειλόμενου ποσού, 
 
ια) την προθεσμία εξόφλησης σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, 
 
ιβ) τη δυνατότητα ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού και τμηματικής καταβολής αυτού κατόπιν υποβολής 
αιτήματος του υπόχρεου προς τον Ε.Λ.Κ.Ε., 
 
ιγ) τις συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού, 
 
ιδ) τη δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της πράξης, την προθεσμία άσκησής της, καθώς και το αρμόδιο 
όργανο εξέτασής της. 
 
3. Η κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Ενδεικτικά, ως πρόσφοροι αναφέρονται οι 
ακόλουθοι τρόποι κοινοποίησης: 
 
α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
υπόχρεου, 
 
β) με συστημένη επιστολή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή άλλη εταιρεία παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ταχυδρομικών 
Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
 
γ) με παράδοση προς τον υπόχρεο από υπάλληλο του Α.Ε.Ι. 
 
4. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Εάν ο υπόχρεος 
επιθυμεί να υποβάλει προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα ρύθμισης του 
οφειλόμενου ποσού περί τμηματικής καταβολής της οφειλής, το αίτημα υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Η Επιτροπή 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εξέταση του αιτήματος περί τμηματικής καταβολής εκδίδει 
το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών νέα πράξη προσδιορισμού οφειλής στην οποία αναφέρονται 
πέραν των στοιχείων της παρ. 2, ο συνολικός αριθμός των δόσεων, το οφειλόμενο ποσό ανά δόση και η 
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ημερομηνία εξόφλησης κάθε δόσης. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες και ο μέγιστος αριθμός αυτών 
δεν δύναται να υπερβαίνει τις δώδεκα (12), ενώ η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης της τελευταίας δόσης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12 του επόμενου φορολογικού έτους, από το οποίο χορηγήθηκαν τα 
στοιχεία από την Α.Α.Δ.Ε. Κατά της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός των δόσεων και η προθεσμία εξόφλησής 
τους δεν επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, σύμφωνα με την περ. ιγ' της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 
4009/2011. 
 
5. Μετά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει βεβαίωση εξόφλησης του 
οφειλόμενου ποσού για φορολογική χρήση, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς τον υπόχρεο, καθώς 
το ποσό που καταβάλλεται εκπίπτει κατά το επόμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 3 
του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(Κ.Φ.Ε.). Ο υπόχρεος δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε βεβαίωση εξόφλησης, εφόσον πληρούνται οι 
σχετικές προϋποθέσεις για κάθε νόμιμη χρήση. 
 
6. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για τις οφειλές που αφορούν σε εισοδήματα των 
Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης που αποκτήθηκαν από το έτος 2019 και 
εξής. 
 

Άρθρο 8 
Ενέργειες του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση μη εξόφλησης 

 
Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης εξόφλησης του 
συνολικού οφειλόμενου ποσού ή δόσης, αν έχει επιλεγεί η τμηματική εξόφληση αυτού, συντάσσει και 
αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του π.δ. 16/1989, όπως ισχύει, 
προκειμένου η Δ.Ο.Υ. να βεβαιώσει το οφειλόμενο ποσό και να επιδιώξει την είσπραξή του, σύμφωνα με 
την διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε. 
 

Άρθρο 9 
Έκδοση πράξεων προσδιορισμού οφειλών για το έτος 2018 

 
1. Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., βάσει των στοιχείων που έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β' 2271), ως ίσχυσε πριν την αντικατάστασή της με την παρούσα, 
αποστέλλει ενημέρωση προς τους υπόχρεους Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες για το έτος 2018 εντός 
εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 6 και οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλουν τις απόψεις τους, σύμφωνα με τη διαδικασία της 
παρ. 3 του ίδιου άρθρου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής ενημέρωσης. 
 
2. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που 
απέστειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο για το έτος 2018 και τις απόψεις του, προσδιορίζει το ύψος του 
οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και τις διατάξεις της 
παρούσας και εκδίδει τη σχετική πράξη προσδιορισμού οφειλής. Η έκδοση της πράξης πραγματοποιείται 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής των 
απόψεων του υπόχρεου, άλλως από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αυτών. 
 
3. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Εάν ο υπόχρεος 
επιθυμεί να υποβάλει προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα ρύθμισης της 
οφειλής περί τμηματικής καταβολής της, το αίτημα υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εξέταση του αιτήματος περί τμηματικής καταβολής εκδίδει το αργότερο εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών νέα πράξη προσδιορισμού οφειλής στην οποία αναφέρονται ο συνολικός αριθμός 
των δόσεων, το οφειλόμενο ποσό ανά δόση και η ημερομηνία εξόφλησης κάθε δόσης. Οι δόσεις είναι 
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μηνιαίες και ισόποσες, ενώ ο ακριβής αριθμός των δόσεων καθορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης, έτσι ώστε η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης της τελευταίας δόσης να μην υπερβαίνει την 
31η.12.2021. 
 
4. Κατά τα λοιπά, ως προς τα στοιχεία που περιέχονται στις πράξεις προσδιορισμού οφειλής, τη διαδικασία 
έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων στους υπόχρεους, καθώς και τη διαδικασία βεβαίωσης των 
αντίστοιχων ποσών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησής τους, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8. 
 

Άρθρο 10 
Έκδοση πράξεων προσδιορισμού οφειλών για το έτος 1999 

 
1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. βάσει των στοιχείων που έχουν χορηγηθεί από την 
Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β' 2271), ως ίσχυσε πριν την 
αντικατάστασή της με την παρούσα, προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμενου ποσού και εκδίδει την πράξη 
προσδιορισμού οφειλής. Το ύψος της οφειλής προσδιορίζεται από το καθαρό εισόδημα του υπόχρεου από 
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς, όπως αυτό χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. 
πολλαπλασιαζόμενο επί επτά τοις εκατό (7%). Εάν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της Μ.Ο.Δ.Υ. του 
Ε.Λ.Κ.Ε. προκύπτει ότι ο υπόχρεος έχει ήδη καταβάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. ποσό που αντιστοιχεί στην 
υποχρέωση απόδοσης ποσοστού επί των εισοδημάτων του έτους 1999 που προέρχονται από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς, αυτό αφαιρείται από το οφειλόμενο ποσό για το έτος 1999. Εάν 
το καταβληθέν ποσό υπερβαίνει το προσδιοριζόμενο ποσό οφειλής για το 1999, αυτό αφαιρείται από τις 
οφειλές που γεννήθηκαν από την ίδια υποχρέωση κατά τα έτη από 2000 έως 2017, εφόσον είναι υπόχρεος 
κατά το διάστημα αυτό. 
 
2. Η έκδοση και κοινοποίηση της πράξης προς τους υπόχρεους για το έτος 1999 πραγματοποιείται το 
αργότερο έως την 31η.12.2020. Κατά της πράξης προσδιορισμού οφειλής δύναται να ασκηθεί ένσταση 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πράξης 
προσδιορισμού. 
 
3. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Ο υπόχρεος 
δύναται να υποβάλει αίτημα ρύθμισης για τμηματική καταβολή του οφειλόμενου ποσού του παρόντος 
άρθρου, με ανώτατο όριο δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
 
4. Κατά τα λοιπά, ως προς τα στοιχεία που περιέχονται στις πράξεις προσδιορισμού οφειλής, τη διαδικασία 
έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού οφειλής στους υπόχρεους, καθώς και τη 
διαδικασία εξόφλησης, ρύθμισης και βεβαίωσης των αντίστοιχων ποσών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
εφαρμόζονται αναλογικά το άρθρο 7, πλην των περ. ε', στ' και ζ' της παρ. 2, και το άρθρο 8, κατά το μέτρο 
που δεν έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του παρόντος. 
 

Άρθρο 11 
Έκδοση πράξεων προσδιορισμού οφειλών παρελθόντων ετών (2000 έως 2017) για την άσκηση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς 
 
1. Ο προσδιορισμός του ύψους του οφειλόμενου ποσού για τα παρελθόντα έτη από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς (άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος) κατά την περίοδο 2000 έως 
2017 προκύπτει από το άθροισμα των οφειλών κάθε έτους, αφαιρουμένου του συνολικού ποσού που έχει 
καταβληθεί από τον υπόχρεο προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για την ίδια αιτία κατά τα έτη αυτά. Το οφειλόμενο ποσό 
ανά έτος προσδιορίζεται από το ύψος του καθαρού εισοδήματος κάθε έτους από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς (ελευθέριο επάγγελμα) πολλαπλασιαζόμενο επί του ποσοστού 
επτά τοις εκατό (7%). 
 
2. Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. βάσει των φορολογικών στοιχείων που έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. ανά 
υπόχρεο για τα παρελθόντα έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό 
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στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β' 2271), ως 
ίσχυσε πριν την αντικατάστασή της με την παρούσα, αποστέλλει έγγραφο ενημέρωσης προς όλους τους 
υπόχρεους για τις οφειλές που προκύπτουν από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς 
κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2000 έως 31-12-2017, αφαιρουμένων των ποσών που τυχόν ήδη έχουν 
καταβληθεί προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. από την ίδια αιτία. Η ενημέρωση των υπόχρεων ολοκληρώνεται το αργότερο 
έως την 31η.3.2021. Η κοινοποίηση της έγγραφη ενημέρωση των υπόχρεων, οι οποίοι δεν αποτελούν 
πλέον προσωπικό των Α.Ε.Ι. για οιονδήποτε λόγο (αφυπηρέτηση, παραίτηση, κ.λπ.), πραγματοποιείται είτε 
μέσω συστημένης επιστολής, είτε μέσω κατ' οίκον παράδοσης από υπάλληλο του Α.Ε.Ι. 
 
3. Οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις τους προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 
της ενημέρωσης. 
 
4. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που 
απέστειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο για τα έτη 2000 έως 2017, τις απόψεις του και το ποσό που τυχόν είχε 
ήδη καταβάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για τις οφειλές που γεννήθηκαν κατά τα έτη αυτά, προσδιορίζει το ύψος 
του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και τις διατάξεις της 
παρούσας και εκδίδει την πράξη προσδιορισμού οφειλής. Η έκδοση της πράξης προσδιορισμού οφειλής 
πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής των απόψεων του υπόχρεου, άλλως από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
υποβολής αυτών. 
 
5. Η πράξη προσδιορισμού οφειλής υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α) τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, 
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.), 
 
β) τον μοναδικό αριθμό της πράξης προσδιορισμού οφειλής και ημερομηνία έκδοσης, 
 
γ) την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κατά την οποία προσδιορίστηκε το 
ύψος του οφειλόμενου ποσού των ετών 2000 έως 2017, 
 
δ) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομικά) ανά έτος, όπως αυτό 
χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε., 
 
ε) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομικώς) ανά έτος, το οποίο 
ελήφθη υπόψη ως βάση υπολογισμού μετά την υποβολή απόψεων του υπόχρεου, 
 
στ) το οφειλόμενο ποσό ανά έτος που αντιστοιχεί στο εισόδημα της περ. ε', πολλαπλασιαζόμενο επί του 
ποσοστού επτά τοις εκατό (7%), 
 
ζ) το άθροισμα των οφειλομένων ποσών για τα παρελθόντα έτη 2000 έως 2017, 
 
η) το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. έως την έκδοση της πράξης 
προσδιορισμού οφειλής για οφειλές που γεννήθηκαν κατά τα έτη 2000 έως 2017, καθώς και τυχόν 
υπόλοιπο από το έτος 1999, 
 
θ) το τελικό οφειλόμενο ποσό, το οποίο ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς κατά τα παρελθόντα έτη (2000 έως 2017), 
 
ι) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. στον οποίο θα γίνει η καταβολή του 
οφειλόμενου ποσού, 
 
ια) την αιτιολογία κατάθεσης, που θα πρέπει να δηλωθεί από τον υπόχρεο, κατά την καταβολή του 
οφειλόμενου ποσού, 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 392  ///www.solcrowe.gr 

 
ιβ) την προθεσμία εφάπαξ εξόφλησης, η οποία ανέρχεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, 
 
ιγ) τη δυνατότητα ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού και τμηματικής καταβολής αυτού σε ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις, κατόπιν υποβολής αιτήματος του υπόχρεου προς τον Ε.Λ.Κ.Ε., 
 
ιδ) τις συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη καταβολή του οφειλόμενου ποσού, 
 
ιε) τη δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της πράξης, την προθεσμία άσκησής της, καθώς και το αρμόδιο 
όργανο εξέτασής της. 
 
6. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Ο υπόχρεος 
δύναται να υποβάλει αίτημα ρύθμισης της οφειλής και τμηματικής καταβολής εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής, συνοδευόμενο 
από αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους. Οι δόσεις είναι ισόποσες και 
μηνιαίες, ενώ ο μέγιστος αριθμός αυτών ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο λόγο του συνολικού οφειλόμενου 
ποσού της περ. θ' της παρ. 5 προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του 
τελευταίου φορολογικού έτους του υπόχρεου. Ως ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το 
συνολικό ακαθάριστο εισόδημα του υπόχρεου (από κάθε πηγή εισοδήματος) διαιρούμενο με τον αριθμό 
δώδεκα (12). Ο αριθμός των δόσεων δε δύναται να υπερβαίνει τις διακόσιες σαράντα (240). 
 
7. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εξέταση του αιτήματος περί τμηματικής 
καταβολής εκδίδει το αργότερο εντός μηνός νέα πράξη προσδιορισμού οφειλής στην οποία αναφέρονται 
πέραν των στοιχείων της παρ. 5, ο συνολικός αριθμός των δόσεων, το οφειλόμενο ποσό ανά δόση και η 
ημερομηνία εξόφλησης κάθε δόσης. Κατά της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός των δόσεων και η προθεσμία εξόφλησής 
τους δεν επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, σύμφωνα με την περ. ιγ' της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 
4009/2011. 
 
8. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικά οφειλό-μενου ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ή μιας 
δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής ισοδυναμεί με απώλεια του δικαιώματος ρύθμισης και 
τμηματικής καταβολής της οφειλής και η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. οφείλει να προβεί στη διαδικασία 
βεβαίωσης του συνόλου της οφειλής προς την αρμόδια ανά περίπτωση Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 
του άρθρου 8. 
 
9. Κατά τα λοιπά, ισχύει η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού οφειλής 
στους υπόχρεους, καθώς και η διαδικασία εξόφλησης και βεβαίωσης των αντίστοιχων ποσών προς την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. που εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας. 
 

Άρθρο 12 
Έκδοση πράξεων προσδιορισμού οφειλών για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω 

εταιρείας κατά τα έτη 2016 και 2017 
 
1. Ο προσδιορισμός του ύψους του οφειλόμενου ποσού για τα έτη 2016 και 2017 από την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας προκύπτει από το άθροισμα των οφειλών κάθε έτους, 
αφαιρουμένου τυχόν ποσού που έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα έτη αυτά 
από την ίδια αιτία. Η οφειλή κάθε έτους προσδιορίζεται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματος από την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας (μερίσματα και διανομή κερδών) 
πολλαπλασιαζόμενου επί του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%). Εάν ο υπόχρεος έχει εισοδήματα από την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο ατομικώς, όσο μέσω εταιρείας και έχει καταβάλει προς τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. ποσά προς εξόφληση οφειλών που αντιστοιχούν στα έτη 2016 και 2017, τα καταβληθέντα ποσά 
αφαιρούνται μόνο κατά τον προσδιορισμό του ύψους του οφειλόμενου ποσού του άρθρου 11. Εάν μετά την 
αφαίρεση των καταβληθέντων ποσών από το οφειλόμενο ποσό του άρθρου 11 προκύπτει υπόλοιπο, τότε 
αυτό δύναται να αφαιρεθεί από το οφειλόμενο ποσό, που προκύπτει από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μέσω εταιρείας. 
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2. Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. βάσει των στοιχείων που έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. για τα παρελθόντα 
έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/ 
Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β' 2271), ως ίσχυσε πριν την αντικατάστασή της 
με την παρούσα, αποστέλλει έγγραφο ενημέρωσης προς όλους τους υπόχρεους για τις οφειλές που 
προκύπτουν από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας για τα έτη 2016 και 2017. Το 
έγγραφο ενημέρωσης αποστέλλεται το αργότερο έως 31.3.2021. Η αποστολή της έγγραφης ενημέρωσης 
προς τους υπόχρεους, οι οποίοι δεν αποτελούν πλέον προσωπικό των Α.Ε.Ι. για οιονδήποτε λόγο 
(αφυπηρέτηση, παραίτηση, κ.λπ.), πραγματοποιείται είτε μέσω συστημένης επιστολής, είτε μέσω κατ' οίκον 
παράδοσης από υπάλληλο του Α.Ε.Ι. 
 
3. Οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις τους προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 
της ενημέρωσης. 
 
4. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που 
απέστειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο για τα έτη 2016 και 2017, τις απόψεις του υπόχρεου και το ποσό που 
τυχόν κατέβαλε προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για τις οφειλές που γεννήθηκαν κατά τα έτη αυτά, εφόσον αυτό δεν 
συνυπολογίστηκε στη διαδικασία του άρθρου 11, προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμενου ποσού σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και τις διατάξεις της παρούσας και εκδίδει τη σχετική πράξη 
προσδιορισμού οφειλής. Η έκδοση της πράξης πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα 
(60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής των απόψεων του υπόχρεου, άλλως από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αυτών. 
 
5. Η πράξη προσδιορισμού οφειλής υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α) τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, 
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.), 
 
β) τον μοναδικό αριθμό της πράξης προσδιορισμού οφειλής και ημερομηνία έκδοσης, 
 
γ) την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κατά την οποία προσδιορίστηκε το 
ύψος του οφειλόμενου ποσού των παρελθόντων ετών, 
 
δ) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας ανά κατηγορία (μερίσματα 
και διανομή κερδών) και ανά έτος (2016 και 2017), όπως αυτό χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε., 
 
ε) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας ανά κατηγορία και ανά 
έτος, το οποίο ελήφθη υπόψη ως βάση υπολογισμού μετά την υποβολή απόψεων του υπόχρεου, 
 
στ) το οφειλόμενο ποσό ανά έτος που αντιστοιχεί στο εισόδημα της περ. ε' πολλαπλασιαζόμενο επί του 
ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) ανά κατηγορία εισοδήματος (μερίσματα και διανομή κερδών), 
 
ζ) το άθροισμα των οφειλομένων ποσών για τα έτη 2016 και 2017, 
 
η) το συνολικό ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. έως την έκδοση της 
πράξης προσδιορισμού οφειλής για οφειλές που γεννήθηκαν κατά τα έτη 2016 έως 2017, εφόσον αυτό δεν 
έχει συνυπολογιστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 ή τυχόν υπόλοιπο καταβληθέντων ποσών μετά την 
αφαίρεση αυτού από το οφειλόμενο ποσό του άρθρου 11, 
 
θ) το τελικό οφειλόμενο ποσό, το οποίο ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας για τα έτη 2016 και 2017, 
 
ι) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. στον οποίο θα γίνει η καταβολή του 
οφειλόμενου ποσού, 
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ια) την αιτιολογία κατάθεσης, που θα πρέπει να δηλωθεί από τον υπόχρεο, κατά την καταβολή του 
οφειλόμενου ποσού, 
 
ιβ) την προθεσμία εφάπαξ εξόφλησης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης 
προσδιορισμού οφειλής, 
 
ιγ) τη δυνατότητα ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού και τμηματικής καταβολής αυτού σε ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις, κατόπιν υποβολής αιτήματος του υπόχρεου προς τον Ε.Λ.Κ.Ε., 
 
ιδ) τις συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη καταβολή του οφειλόμενου ποσού, 
 
ιε) τη δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της πράξης, την προθεσμία άσκησής της, καθώς και το αρμόδιο 
όργανο εξέτασής της. 
 
6. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Ο υπόχρεος 
δύναται να υποβάλει αίτημα ρύθμισης της οφειλής και τμηματικής καταβολής εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Οι δόσεις είναι 
ισόποσες και μηνιαίες, ενώ ο μέγιστος αριθμός αυτών ανέρχεται στις είκοσι τέσσερις (24). 
 
7. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικά οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ή μιας 
δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής ισοδυναμεί με απώλεια του δικαιώματος ρύθμισης και 
τμηματικής καταβολής της οφειλής και η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. οφείλει να προβεί στη διαδικασία 
βεβαίωσης του συνόλου της οφειλής προς την αρμόδια ανά περίπτωση Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 
του άρθρου 8. 
 
8. Κατά τα λοιπά, σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού οφειλής 
στους υπόχρεους, καθώς και τη διαδικασία εξόφλησης και βεβαίωσης των αντίστοιχων ποσών προς την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας. 
 

Άρθρο 13 
Οφειλές Καθηγητών Τ.Ε.Ι. παρελθόντων ετών 

 
1. Οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Τ.Ε.Ι.), τα οποία συγχωνεύτηκαν με Πανεπιστήμια σε εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4521/2018 (Α' 38), 
ν. 4559/2018 (Α' 142), ν. 4589/2019 (Α' 13) και ν. 4610/ 2019 (Α' 70), από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρείας εισπράττονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., στο οποίο έχει 
ενταχθεί κάθε Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, ως καθολικός διάδοχος του Ε.Λ.Κ.Ε. των πρώην Τ.Ε.Ι., 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και της παρούσας απόφασης, 
εφόσον ήταν υπόχρεοι απόδοσης της σχετικής κράτησης. 
 
2. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, αιτούνται τα φορολογικά στοιχεία των 
Καθηγητών και υπηρετούντων πλήρους απασχόλησης για τα παρελθόντα έτη από την Α.Α.Δ.Ε. εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον δεν έχουν προβεί 
ήδη στην αναζήτηση αυτών και η Α.Α.Δ.Ε. χορηγεί αυτά το αργότερο έως τις 30-4-2021. 
 
3. Κατά τη διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού οφειλής στους υπόχρεους, 
καθώς και τη διαδικασία εξόφλησης, ρύθμισης και βεβαίωσης των αντίστοιχων ποσών προς την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας. 
 

Άρθρο 14 
Τελικές διατάξεις 

 
1. Η διαδικασία χορήγησης των φορολογικών στοιχείων για το έτος 2019 από την Α.Α.Δ.Ε. προς τους 
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 6 του άρθρου 5, εφόσον δεν έχει ήδη 
συντελεστεί η χορήγηση αυτών έως την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η διαδικασία χορήγησης 
πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 31-3-2021. 
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2. Ειδικά, για τα έτη 2000 έως 2002, οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. μπορούν να ζητήσουν από την Α.Α.Δ.Ε. τη 

χορήγηση συμπληρωματικών φορολογικών στοιχείων των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων ως 

προς το ύψος του καθαρού εισοδήματος που αποκτήθηκε στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας 

από ατομική επιχείρηση υπόχρεη στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων, με αίτημά τους συνοδευόμενο από 

σχετικό αρχείο με τα στοιχεία των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, το οποίο υποβάλλεται το 

αργότερο έως την 31 η.1.2021, ενώ η χορήγηση αυτών ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 30-4-2021. 

 

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Μαρούσι, 04/12/2020 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Απόφαση Αριθμ. 10517 ΕΞ 08-04-2021 (ΦΕΚ Β' 1850/07-05-2021) 

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας για λήψη στοιχείων Φορολογικού Μητρώου από τους 

ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. 
 

Αθήνα, 08/04/2021 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις: 

 

1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), 

2. του ν. 4727/2020 «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), 

3. του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), 

4. του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), 

5. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ, 

6. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137), 

7. του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 50 έως 68 του ιδίου νόμου, 

8. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 

ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 

9. της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/03-06-

2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος 
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καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την 

άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών» (Β΄ 

2271)» (Β’ 5351), 

10. της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990), 
11. της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1154/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του πλαισίου και της 
πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών  και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού 
απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες 
χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης 
και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών 
ή τεχνικών θεμάτων» (Β΄ 3253), 
12. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 
13. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121), 
14. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 
15. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902), 
16. του άρθρου 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). 
 
Β. Τα υπ’ αρ. 6781/04.03.2021, 6819/05.03.2021, 6839/05.03.2021, 6939/10.03.2021, 6941/10.03.2021, 
6960/10.03.2021, 6974/10.03.2021, 6992/10.03.2021, 7113/17.03.2021, 7163/18.03.2021, 
7172/19.03.2021, 7174/19.03.2021, 7192/19.03.2021 και 7239/22.03.2021 αιτήματα διαλειτουργικότητας 
ΕΛΚΕ των Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολυτεχνείου Κρήτης, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδος, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αντίστοιχα, για 
διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» στην εφαρμογή διαχείρισης 
αιτημάτων διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 
 
Γ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1005833/26-1-2021 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ για την 
ανάγκη ανάπτυξης ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας χορήγησης στοιχείων μητρώου. 
 
Δ. Τα υπ’ αρ. 6922/10.03.2021, 8038/19.03.2021, 7738/18.03.2021, 9329/30.03.2021, 7948/19.03.2021, 
8034/19.03.2021, 8705/24.03.2021, 8773/24.03.2021, 8916/26.03.2021, 8062/19.03.2021, 
8946/26.03.2021, 8779/24.03.2021, 8703/24.03.2021 και 9119/29.03.2021 έγγραφα των ΕΛΚΕ του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολυτεχνείου Κρήτης, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, προς τη ΓΓΠΣΔΔ, 
με θέμα την ένταξη της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε παραγωγική 
λειτουργία μέσω του ΚΕΔ. 
 
Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, 
 

αποφασίζουμε: 
 
1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας για τη λήψη στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου που 
διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ από τα κάτωθι πληροφοριακά συστήματα: 
α) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
β) στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
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γ) στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
δ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
ε) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
στ) στο πληροφοριακό σύστημα e-research του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
ζ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
η) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 
θ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
ι) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, 
ια) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
ιβ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, 
ιγ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ιδ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
 
2. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται για τον σκοπό προσδιορισμού και είσπραξης των οφειλών 
των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των ΑΕΙ προς τους ΕΛΚΕ, σύμφωνα 
με τις περ. β΄ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), για τον οποίο η ΑΑΔΕ χορηγεί 
στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει το ετήσιο καθαρό 
εισόδημα των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, 
σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και στην υπό 
στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 (Β’ 5351) κοινή απόφαση. 
 
3. Η αναζήτηση των στοιχείων διενεργείται βάσει του ΑΦΜ των προσώπων της παρ. 2 και συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το πρόσωπο ήταν ή είναι εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης στο 
οικείο ΑΕΙ. Η διαδικτυακή υπηρεσία επιστρέφει στο πληροφοριακό σύστημα του εκάστοτε ΕΛΚΕ τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
- Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο για τον συγκεκριμένο Α.Φ.Μ., 
- Όλα τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο συγκεκριμένος Α.Φ.Μ. ασκούσε ή ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα σε μορφή λίστας, 
- Για κάθε χρονικό διάστημα οι ΚΑΔ που είχε δηλώσει ο συγκεκριμένος Α.Φ.Μ. σε μορφή λίστας με την 
περιγραφή τους, 
- Όλα τα χρονικά διαστήματα στα οποία ο συγκεκριμένος Α.Φ.Μ. είχε ή έχει συμμετοχή σε εταιρείες, 
- Για κάθε χρονικό διάστημα οι ΚΑΔ που είχε δηλώσει η εταιρία σε μορφή λίστας με την περιγραφή τους. 
 
4. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις 
διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
5. Οι ΕΛΚΕ της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την 
καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των 
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστήματος των ΕΛΚΕ έχουν την υποχρέωση χρήσης των 
λαμβανομένων στοιχείων αποκλειστικά για τον σκοπό που ορίζεται στην παρούσα απόφαση. 
 
6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Καλλιθέα, 08/04/2021 
 

Ο Υπουργός 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 
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Ε.2117/2021 
Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων  
του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» 
(Α' 207/27-10-2020) που ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
 

Αθήνα, 28/05/2021 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Με την υπ' αριθμ. Ε.2196/09-12-2020 εγκύκλιο του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των 
άρθρων 1 έως 265 και 308 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α'  207/27-10-2020), μεταξύ των οποίων 
 
περιλαμβάνονται και ol διατάξεις που ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πεδίο 
εφαρμογής των νέων διατάξεων και η έναρξη ισχύος αυτών τροποποιήθηκαν στη συνέχεια με το άρθρο 83 
του ν. 4764/2020 (Α'256/23-12-2020), που κοινοποιήθηκε με την υπ' αρίθ. Ε. 2012/15-1-2021 όμοια 
εγκύκλιο. 
 
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται επίπροσθέτως οι κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν ειδικότερα 
θέματα της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 72 του ν. 4738/2020 
και παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική Διοίκηση 
(σημείωση: για τους σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου, όπου αναφέρεται «Φορολογική Διοίκηση», νοείται η 
«Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων», αρμόδια για την είσπραξη των φορολογικών καί τελωνειακών 
εσόδων καθώς και την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων) του νέου νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου της διαδικασίας εξυγίανσης, ιδίως δε των διατάξεων αυτού που άπτονται της είσπραξης δημοσίων 
εσόδων. 
 
Πρόκειται ειδικότερα για τις διατάξεις των άρθρων 31 έως και 64 (Β' Κεφάλαιο του Δεύτερου Μέρους του 
Πρώτου Βιβλίου με τίτλο «Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης»), του άρθρου 74 («Τελικές διατάξεις του 
Κεφαλαίου Β' του Μέρους Δεύτερου») και του άρθρου 72 («Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του 
Μέρους Δεύτερου») του ν. 4738/2020, ενώ η δημοσιοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εξυγίανσης ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 84 («Δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας») και 213 («Ηλεκτρονικό Μητρώο φερεγγυότητας») του ίδιου νόμου 
σε συνδυασμό με τις σχετικές ειδικές διατάξεις των άρθρων 31 έως 64 αυτού. Το πεδίο εφαρμογής των 
νέων διατάξεων ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 263 («Μεταβατικό Δίκαιο») του ν. 4738/2020 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 308 («Έναρξη ισχύος») και την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 265 
(«Καταργούμενες διατάξεις») του νόμου. 
 
Κατ' εξουσιοδότηση των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 72 του ν. 4738/2020 έχουν εκδοθεί, 
αντίστοιχα: 
 
α) η υπ' αριθ. 26411 ΕΞ 2021 (Β' 902/9-3-2021) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία 
καθορίζεται η διαδικασία και οι ηλεκτρονικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών για την έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης, 
 
β) η υπ' αριθ. 11223 (Β' 923/9-3-2021) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί κατάρτισης 
ολοκληρωμένου καταλόγου ελέγχου για τις αιτήσεις επικύρωσης συμφωνιών εξυγίανσης και γ) η υπ' αριθ. 
26400 ΕΞ 2021 (Β' 865/5-3-2021) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται το 
ελάχιστο περιεχόμενο της προβλεπόμενης στο άρθρο 48 του ν. 4738/2020 έκθεσης του εμπειρογνώμονα 
καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρήσει για την κατάρτιση της έκθεσής του. 
 
Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο. 
 
Τέλος, με την υπ' αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1022821 ΕΞ 2021 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 1122/23-3-2021) 
τροποποιήθηκε ο Οργανισμός της Α.Α.Δ.Ε. (υπ' αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή 
Α.Α.Δ.Ε., Β' 4738/26-10-2020) και ανατέθηκαν αποκλειστικά στο Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) 
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Αττικής και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) οι κάτωθι αρμοδιότητες, που άπτονται του 
χειρισμού υποθέσεων εξυγίανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020: 
 
•  η χορήγηση στον οφειλέτη βεβαίωσης χρεών για κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4738/2020, 
 
•   η εισήγηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εξυγίανσης, όπως π.χ. για άσκηση κύριας παρέμβασης στις δίκες επικύρωσης συμφωνίας 
εξυγίανσης και προληπτικών μέτρων, 
 
•  η εισήγηση στη Διεύθυνση Εισπράξεων επί αιτήματος συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία 
εξυγίανσης και 
 
• η εφαρμογή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης έως τη λήξη ισχύος αυτής με οποίονδήποτέ 
τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας αυτής. 
 
Η κατανομή των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μεταξύ Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής και Ε.Μ.ΕΙΣ. γίνεται με κριτήριο το 
συνολικό ύψος της βεβαιωμένης βασικής οφειλής του οφειλέτη (μη συνυπολογιζομένων δηλαδή 
τόκων/προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) στις Δ.Ο.Υ. ή/και τα Ελεγκτικά Κέντρα κατά τον χρόνο 
έναρξης της διαδικασίας, με την κατάθεση στο δικαστήριο αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή με 
την κατάθεση αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την αίτηση επικύρωσης ή με υποβολή στη 
Φορολογική Διοίκηση αίτησης για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης. Αν η συνολική 
βεβαιωμένη βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ, αρμόδιο 
είναι το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, ενώ, αν υπερβαίνει το ποσό αυτό, οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από την 
Ε.Μ.ΕΙΣ. 
 
Αντιστοίχως, με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 
1115805 ΕΞ 2017 (Β' 2743/4-8-2017) όμοια απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της φορολογικής Διοίκησης». 
Κατόπιν των ανωτέρω, από την έναρξη ισχύος της Δ. ΟΡΓ. A 1022821 ΕΞ 2021 (Β' 1122/23-3-2021) 
απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., οι αρμοδιότητες χειρισμού υποθέσεων εξυγίανσης που ανατίθενται με 
αυτήν στο Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή την Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση, δεν ασκούνται πλέον από τις υπηρεσίες της 
φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών των υπό εξυγίανση 
επιχειρήσεων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν, ωστόσο, κάθε άλλη αρμοδιότητα που 
άπτεται της επιδίωξης είσπραξης των χρεών των εν λόγω οφειλετών, όπως τη λήψη μέτρων αναγκαστικής 
είσπραξης και διασφαλιστικών μέτρων, τη διενέργεια συμψηφισμού, τη χορήγηση αποδεικτικού 
ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής κ.ο.κ. Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες της φορολογικής 
Διοίκησης εξακολουθούν να χειρίζονται αρμοδίως τις υποθέσεις εξυγίανσης που διέπονται από τις διατάξεις 
του προϊσχύοντος δικαίου (ν. 3588/2007) αναφορικά με τις οφειλές αρμοδιότητάς τους. 
 
1. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Όπως προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 263, το πρώτο εδάφιο του άρθρου 308 και την περ. α' της 
παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4764/2020, οι νέες διατάξεις του 
ν. 4738/2020 που ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης εφαρμόζονται στις διαδικασίες 
εξυγίανσης που εκκινούν μετά την 1η/3/2021, δηλαδή στις διαδικασίες στις οποίες η αίτηση για επικύρωση 
συμφωνίας εξυγίανσης κατατίθεται στο δικαστήριο μετά την ημερομηνία αυτή. 
 
Αντίθετα, στις διαδικασίες εξυγίανσης που είναι εκκρεμείς κατά την 1η/3/2021, δηλαδή στις οποίες η αίτηση 
για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης έχει ήδη κατατεθεί στο δικαστήριο πριν από την ημερομηνία αυτή, 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99 έως και 106στ του ν. 3588/2007 (Α’ 153, 
Πτωχευτικός Κώδικας), για την εφαρμογή των οποίων (όπως διαμορφώθηκαν μετά την αντικατάστασή τους 
με το ν. 4446/2016 και το ν. 4491/2017) έχουν παρασχεθεί αναλυτικές οδηγίες με την εγκύκλιο 
ΠΟΛ.1049/2018. 
 
Σύμφωνα με δεύτερο εδάφιο της περ α' της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020, όπου σε νόμο γίνεται 

αναφορά στον Πτωχευτικό Κώδικα, ν. 3588/2007, νοείται ο ν. 4738/2020. Επομένως, σχετικές ισχύουσες 
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διατάξεις, όπως ενδεικτικά, η περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α’ 227) αναφορικά με τη 

διαδικασία συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης του ν. 3588/2007 (βλ. αναλυτικά κατωτέρω, 

στο κεφάλαιο 9 της παρούσας) ή της παρ. 9 του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με τη ρύθμιση χρεών 

οφειλετών με δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης κατά το ν. 3588/2007, έχουν εφαρμογή και για 

συμφωνίες εξυγίανσης που συνάπτονται και επικυρώνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 31-64 του ν. 

4738/2020. 

 

2. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 

Όπως και στο προϊσχύον δίκαιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης του ν. 4738/2020 προβλέπεται η 

δυνατότητα χορήγησης από το δικαστήριο προληπτικών μέτρων με οριστική απόφαση ή προσωρινή 

διαταγή, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. του ΚΠολΔ), κατόπιν αίτησης 

οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με τα οποία διατάσσεται η αναστολή λήψης μέτρων, εκκρεμών ή μη, 

ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη κάθε άλλου προληπτικού μέτρου, κατά 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4738/2020, δηλαδή οποιουδήποτε μέτρου το δικαστήριο κρίνει 

αναγκαίο, για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή 

μείωση της αξίας της (βλ. παρ. 3 του άρθρου 50). 

 

Τα προληπτικά μέτρα δύναται να χορηγηθούν όχι μόνο μετά την κατάθεση της αίτησης για επικύρωση της 

συμφωνίας εξυγίανσης (παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 50 και 51 του ν. 4738/2020), αλλά και πριν από αυτήν, 

μόνο μία φορά (άπαξ), εφόσον συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 

4738/2020, μεταξύ των οποίων είναι η προσκόμιση στο δικαστήριο από τον αιτούντα έγγραφης δήλωσης 

πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των απαιτήσεων 

κατά του οφειλέτη ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Υπενθυμίζεται ότι, 

όπως και υπό το προϊσχύον δίκαιο (σχετικές ΠΟΛ.1066/2016, κεφ. H.2.A., ΠΟΛ.1049/2018, κεφ. Β.2.β.II.), 

δήλωση με το ανωτέρω περιεχόμενο δεν χορηγείται από τη φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση όμως που 

έχει εκδοθεί ήδη απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με την οποία γίνεται δεκτή αίτηση του οφειλέτη για 

συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης (βλ. κεφ. 9 της παρούσας), ο οφειλέτης μπορεί να 

προσκομίσει στο δικαστήριο, για την υποστήριξη της αίτησής του για χορήγηση προληπτικών μέτρων, 

αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης, που του έχει κοινοποιηθεί. 

Αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης του ν. 4738/2020 

επισημαίνονται ιδιαίτερα τα εξής: 

 

α. Περιεχόμενο και έκταση ισχύος 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το δικαστήριο μπορεί να χορηγήσει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο κατ' άρθρο 86 του 

νόμου και, επομένως, να διατάξει την αναστολή / απαγόρευση οποιουδήποτε μέτρου είσπραξης. Εφόσον 

δεν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση ή την προσωρινή διαταγή, τα προληπτικά μέτρα ισχύουν μόνο 

ως προς τον οφειλέτη, δηλαδή το φορέα της επιχείρησης για τη ρύθμιση των οφειλών του οποίου έχει 

κατατεθεί (ή πρόκειται να κατατεθεί) στο δικαστήριο συμφωνία εξυγίανσης προς επικύρωση κι όχι ως προς 

τα τυχόν συνυπόχρεα με αυτόν πρόσωπα.  

Το δικαστήριο δύναται κατ' εξαίρεση, να επεκτείνει τα προληπτικά μέτρα και υπέρ εγγυητών ή λοιπών 

συνοφειλετών του οφειλέτη, εφόσον συντρέχει «σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος», κατά την 

παρ. 5 του άρθρου 50. Λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της, η επέκταση των μέτρων σε συνυπόχρεα 

πρόσωπα (και σε ποια συγκεκριμένα) πρέπει να προκύπτει σαφώς από την απόφαση ή την προσωρινή 

διαταγή. Σε κάθε περίπτωση, η έκταση της αναστολής / απαγόρευσης εξαρτάται από το συγκεκριμένο 

διατακτικό της δικαστικής απόφασης προληπτικών μέτρων ή από το περιεχόμενο της προσωρινής 

διαταγής, σε συνδυασμό με το αίτημα επί του οποίου εκδόθηκε. 

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος των προληπτικών μέτρων, όπως και κατά τη διάρκεια της αυτοδίκαιης αναστολής, 

απαγορεύεται η διάθεση των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη, εκτός και αν 

αντικαθίσταται με άλλα τουλάχιστον ίσης αξίας ή εκτός και αν η διάθεση αφορά χρήση τους ως εξασφάλισης 

στο πλαίσιο ενδιάμεσης χρηματοδότησης, η οποία αναφέρεται στη συμφωνία εξυγίανσης (βλ. παρ. 3 του 

άρθρου 50). 

 

http://www.solae.gr/
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β. Διάρκεια ισχύος των προληπτικών μέτρων 
 
Τα προληπτικά μέτρα ισχύουν για όσο διάστημα ορίζεται στην προσωρινή διαταγή ή την απόφαση που τα 
διέταξε, το αργότερο έως την έκδοση της απόφασης για επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης 
(εφόσον τα προληπτικά μέτρα χορηγήθηκαν μετά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης) ή έως την 
κατάθεση της αίτησης επικύρωσης (αν τα μέτρα χορηγήθηκαν πριν από αυτήν). 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4738/2020, η διάρκεια των προληπτικών μέτρων που 
διατάχθηκαν μετά την κατάθεση αίτησης επικύρωσης δύναται να παραταθεί με νέα απόφαση ή προσωρινή 
διαταγή, κατά περίπτωση, κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως, εφόσον, σε 
κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια της αναστολής, συμπεριλαμβανομένης της αυτοδίκαιης αναστολής 
και των παρατάσεων και ανανεώσεων των προληπτικών μέτρων, δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 
 
Αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα που χορηγούνται πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης 
προβλέπεται στο ν. 4738/2020, όπως και στο προϊσχύον δίκαιο, ως ανώτατη χρονική διάρκεια ισχύος 
αυτών -κατ' αρχήν- οι τέσσερεις (4) μήνες από την έκδοση της απόφασης ή της προσωρινής διαταγής που 
τα διατάσσει, οπότε παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, προβλέπεται όμως (σε αντίθεση με το προϊσχύον 
δίκαιο) η δυνατότητα να χορηγήσει το δικαστήριο παράταση της διάρκειας αναστολής ατομικών διώξεων ή 
νέα αναστολή ατομικών διώξεων υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του νόμου. Σύμφωνα με 
το στ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 53, η συνολική διάρκεια της αναστολής με χρονικό σημείο εκκίνησης την 
ημερομηνία της αίτησης προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων και ανανεώσεών 
της, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. 
 
γ. Δημοσιότητα προληπτικών μέτρων - Ενέργειες της φορολογικής Διοίκησης 
 
i. Δεδομένου ότι η κλήτευση του Δημοσίου στη συζήτηση αιτήσεων προληπτικών μέτρων είναι δυνητική και 
όχι υποχρεωτική (βλ. παρ. 3 του άρθρου 52), οι εν λόγω αιτήσεις ενδέχεται να μην κοινοποιηθούν στο 
Δημόσιο. Σε περίπτωση που κοινοποιηθεί στο Δημόσιο αίτηση προληπτικών μέτρων, η επίδοση της 
αίτησης, η περαιτέρω διαβίβαση αυτής και η ενημέρωση των συναρμόδιων Υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 4 της παρούσας. 
 
Ειδικά πάντως για τις αιτήσεις χορήγησης προληπτικών μέτρων πριν από την κατάθεση συμφωνίας 
εξυγίανσης προς επικύρωση, ο ν. 4738/2020, όπως και το προϊσχύον δίκαιο, προβλέπουν γενική 
δημοσιότητα αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 84, δηλαδή την καταχώρισή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
φερεγγυότητας. Υπενθυμίζεται ότι υπό το προϊσχύον δίκαιο οι σχετικές αιτήσεις δημοσιεύονταν στο Δελτίο 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- Τομέας Ασφάλισης Νομικών. 
 
Όσον αφορά τις προσωρινές διαταγές και τις δικαστικές αποφάσεις προληπτικών μέτρων, το Κ.Ε.ΟΦ. 
Αττικής ή η Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση, αμέσως μόλις λάβει γνώση της έκδοσης απόφασης/διαταγής 
προληπτικών μέτρων, οφείλει να ενημερώσει άμεσα, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, την υπηρεσία της 
φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης των χρεών του οφειλέτη, προ 
κειμένου η τελευταία να συμμορφωθεί στο περιεχόμενο της απόφασης/διαταγής. Σε περίπτωση ύπαρξης 
τελωνειακών οφειλών το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή η Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση, ενημερώνουν την Τελωνειακή 
Περιφέρεια Αττικής, που θα λειτουργεί εν προκειμένω ως κόμβος ενημέρωσης των αρμόδιων τελωνειακών 
υπηρεσιών. 
 
ii. Ο αρμόδιος προϊστάμενος του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή της Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση, δύναται να εισηγηθεί 
στο αρμόδιο Γραφείο Νομικού Συμβούλου / δικαστικό γραφείο ή δικηγόρο του Δημοσίου (εφόσον έχει ήδη 
γίνει χρέωση της υπόθεσης, άλλως στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.) την άσκηση κύριας παρέμβασης 
στη συζήτηση/δίκη προληπτικών μέτρων με αίτημα την απόρριψη αυτής, συνολικά ή εν μέρει, όπως όταν 
ζητείται η λήψη ιδιαίτερα επαχθών μέτρων για το Δημόσιο σε σχέση με τους λοιπούς πιστωτές ή/και μέτρων 
που υπερβαίνουν το σκοπό ή τα νόμιμα όρια της προσωρινής δικαστικής προστασίας, όπως ενδεικτικά 
όταν το αίτημα δεν αφορά αναστολή αλλά άρση μέτρων είσπραξης (π.χ. κατασχέσεων εις χείρας τρίτων), 
όταν το αίτημα αφορά απαγόρευση συμψηφισμού/παρακράτησης υπέρ συνυπόχρεων προσώπων κ.λπ. 
Εφόσον δεν κρίνεται σκόπιμη από τον αρμόδιο προϊστάμενο η άσκηση παρέμβασης, γίνεται σχετική 
σημείωση στο φάκελο της υπόθεσης. 
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iii. Όταν λαμβάνει γνώση αίτησης προληπτικών μέτρων, ο αρμόδιος προϊστάμενος (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού 
Κέντρου) προβαίνει κατά προτεραιότητα στην έκδοση εντολής ελέγχου σε βάρος του οφειλέτη, εφόσον 
βέβαια κρίνεται ότι υφίσταται αντικείμενο ελέγχου. 
 
iv. Τέλος, η αρμόδια Υπηρεσία για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, όταν λαμβάνει γνώση 
προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης προληπτικών μέτρων, οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα στο 
περιεχόμενο αυτής, δηλαδή να απέχει από τη λήψη μέτρων των οποίων η αναστολή έχει διαταχθεί 
δικαστικά, δεδομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης στο περιεχόμενο δικαστικών αποφάσεων και 
προσωρινών διαταγών, σύμφωνα με τα άρθρα 95 του Συντάγματος και 1 ν. 3068/2002. Υπενθυμίζεται ότι 
οι πράξεις που επιχειρούνται κατά παράβαση της δικαστικής αναστολής είναι δικονομικά άκυρες και 
δύνανται να ακυρώνονται δικαστικά κατόπιν ασκήσεως ανακοπής. Σε περίπτωση που η φορολογική 
Διοίκηση λάβει μέτρα των οποίων η αναστολή έχει διαταχθεί δικαστικά, υφίσταται νόμιμο έρεισμα να τα άρει 
οίκοθεν, μόλις πληροφορηθεί την αναστολή. 
 
δ. Διορισμός ειδικού εντολοδόχου 
 
Με την απόφαση προληπτικών μέτρων ή με άλλη ειδική απόφαση που εκδίδεται μετά την κατάθεση 
συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση, κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον, που υποβάλλεται, 
το δικαστήριο ή, κατά περίπτωση, ο Πρόεδρός του, δύναται να διορίζει ειδικό εντολοδόχο με αρμοδιότητα 
να ασκεί ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες της διοίκησης του οφειλέτη (προφανώς νομικού 
προσώπου), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4738/2020. 
 
3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
 
α. Στα έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης επί ποινή 
απαραδέκτου αυτής, κατ' άρθρο 46 του ν. 4738/2020, περιλαμβάνεται και η βεβαίωση χρεών του οφειλέτη 
προς το Δημόσιο, η οποία, όπως ρητά ορίζεται στο νέο νόμο, πρέπει να έχει εκδοθεί εντός μηνός πριν από 
την υποβολή της αίτησης επικύρωσης (στ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4738/2020). 
 
Αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης χρεών είναι το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, αν η 
συνολική βεβαιωμένη βασική οφειλή σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.000.000 
ευρώ, ή η Ε.Μ.ΕΙΣ., για υποθέσεις με μεγαλύτερο ύψος βασικής οφειλής. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης 
υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (keof@aade.gr ή emeis@aade.gr, κατά περίπτωση) από τον 
ίδιο τον οφειλέτη ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή από τρίτο εξουσιοδοτημένο από τον οφειλέτη 
πρόσωπο (στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του οφειλέτη). 
 
Επισημαίνεται ότι η εκτύπωση οφειλών που μπορεί να αντλήσει ηλεκτρονικά ο οφειλέτης από την 
«προσωποποιημένη πληροφόρηση» του "mytaxisnet" στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. (http://www.aade.gr) δεν 
συνιστά βεβαίωση οφειλών με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4738/2020, όπως προκύπτει και 
από τα κατωτέρω. 
 
β. Αναφορικά με το περιεχόμενο της βεβαίωσης χρεών, επισημαίνονται τα εξής: 
 
i. Η βεβαίωση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη εικόνα των βεβαιωμένων χρεών του οφειλέτη στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία, δηλαδή τόσο των ατομικών οφειλών του όσο και τυχόν οφειλών για τις 
οποίες έχει εις ολόκληρον ευθύνη (οφειλές από συνυπευθυνότητα) ή επιμέρους ευθύνη (για τελωνειακές 
οφειλές). 
 
ii. Επιπροσθέτως, στη βεβαίωση χρεών πρέπει να αναγράφονται όλες οι εμπράγματες ασφάλειες (όπως 
υποθήκες), με τις οποίες έχουν τυχόν εξασφαλιστεί οι 7 
 
βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου που αναγράφονται στη βεβαίωση. Τα στοιχεία της εμπράγματης 
ασφάλειας του Δημοσίου (ημερομηνία και στοιχεία εγγραφής υποθήκης, βεβαρημένο ακίνητο του οφειλέτη) 
πρέπει να αναγράφονται δίπλα στα στοιχεία της βεβαιωμένης οφειλής για την οποία έχει εγγράφει η 
υποθήκη, όπως δηλαδή ισχύει και για την αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου σε διαδικασίες 
αναγκαστικής εκτέλεσης (ατομικής και συλλογικής). Ομοίως, πρέπει να αναγράφονται παραπλεύρως της 
σχετικής εγγραφής οφειλών τα στοιχεία των κατασχέσεων που τυχόν έχει εγγράφει το Δημόσιο σε ακίνητα 
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του οφειλέτη, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), η 
εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης από τρίτον σε ακίνητο μετά την εγγραφή της κατάσχεσης 
του Δημοσίου είναι αυτοδικαίως άκυρη ως προς το Δημόσιο, και συγκεκριμένα ως προς την απαίτηση 
αυτού για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση (βλ. ενδεικτικά την πρόσφατη ΑΠ 157/2020). 
 
Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου της βεβαίωσης χρεών, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, δεδομένου ότι η βεβαίωση χρεών που εκδίδει η φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο του ν. 
4738/2020 αποτελεί το κρίσιμο έγγραφο στο οποίο βασίζεται, αναφορικά με τη θέση του Δημοσίου ως 
πιστωτή, η έκθεση που συντάσσει ο εμπειρογνώμονας σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4738/2020 και την 
υπ' αριθ. 26400 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 865/5-3-2021), προκειμένου να 
διαπιστώσει: α) αν έχει σχηματιστεί ή όχι η νόμιμη πλειοψηφία πιστωτών για τη σύναψη συμφωνίας 
εξυγίανσης, β) αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του τεκμηρίου συναίνεσης του 
Δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020, γ) αν πληρούται ή όχι η αρχή της μη 
χειροτέρευσης της θέσης του Δημοσίου από τη συμφωνία, ως προϋπόθεση δικαστικής επικύρωσης της 
συμφωνίας, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τεκμηρίου συναίνεσης και το Δημόσιο 
δεν έχει συναινέσει ρητά στη συμφωνία και δ) αν πληρούται ή όχι η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των 
πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση (βλ. τις σχετικές διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 της 
προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της ίδιας απόφασης). Επιπλέον, 
επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 και την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 6 της 
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, η επαλήθευση από τον εμπειρογνώμονα των ειδικών προνομίων των 
πιστωτών ως προς το ύψος της τρέχουσας απαίτησης που εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια και τα 
στοιχεία αυτής βασίζεται κυρίως στις βεβαιώσεις των ίδιων των πιστωτών, καθώς η προσκόμιση από τον 
οφειλέτη σχετικών πρόσφατων (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικών βαρών (από τα αρμόδια 
υποθηκοφυλακεία ή/και κτηματολογικά γραφεία) προβλέπεται ως δυνητική μόνο. 
 
γ. Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ενδέχεται να ζητηθεί 
διαδοχικά, από τον ίδιο οφειλέτη, η έκδοση δύο βεβαιώσεων χρεών, καθώς, ενώ σύμφωνα με την περ. ε' 
της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4738/2020, η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης χρεών δεν πρέπει να 
απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την υποβολή στο δικαστήριο της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας 
εξυγίανσης, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 της Υ.Α. προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης 
οφειλών από το Δημόσιο έως και ένα (1) μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία θα 
λαμβάνεται υπ' όψιν από τον εμπειρογνώμονα για την εξέταση ισχύος ή μη ειδικά της υπ' αριθ. β’ 
προϋπόθεσης του τεκμηρίου συναίνεσης της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020. Όπως είναι εύλογο, 
οι ανωτέρω δύο βεβαιώσεις χρεών ενδέχεται να μην ταυτίζονται. 
 
δ. Τέλος, σημειώνεται, ότι η βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο δεν αποτελεί υποχρεωτικό συνοδευτικό 
έγγραφο της αίτησης επικύρωσης, σε περίπτωση που η συμφωνία έχει συναφθεί μόνο μεταξύ πιστωτών, 
χωρίς τη συμμετοχή του οφειλέτη (άρθρο 47 του ν. 4738/2020). Και στην περίπτωση αυτή πάντως, τη 
χορήγηση της βεβαίωσης χρεών από τη φορολογική Διοίκηση νομιμοποιείται να ζητήσει μόνο ο οφειλέτης, 
προκειμένου να την προσκομίσει στους πιστωτές ή στον ορισθέντα εμπειρογνώμονα. 
 
4. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Όπως στο προϊσχύον δίκαιο, και υπό τον ν. 4738/2020, η κλήτευση του Δημοσίου σε δίκη επικύρωσης 
συμφωνίας εξυγίανσης διατάσσεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο, εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη 
προς το Δημόσιο (παρ. 5 άρθρου 49 του ν. 4738/2020). 
 
Υπενθυμίζεται ότι η κλήτευση του Δημοσίου, ως πιστωτή, είναι νομότυπη, εφόσον η επίδοση της αίτησης 
επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης γίνεται προς το Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4389/2016, Α' 94, σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. της 26 Ιουν./10 Ιουλ. 1944 «Περί Κώδικός των Νόμων Περί Δικών του 
Δημοσίου»), η οποία διαβιβάζει, στη συνέχεια, την αίτηση στο Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής. Σε περίπτωση που 
συντρέχει αρμοδιότητα της Ε.Μ.ΕΙΣ. λόγω χρεών του οφειλέτη σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα που 
υπερβαίνουν, κατά βασική οφειλή, το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ, το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής 
διαβιβάζει άμεσα το δικόγραφο στην Ε.Μ.ΕΙΣ., με σχετική ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. 
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και του αρμόδιου Γραφείου Νομικού Συμβούλου/δικαστικού γραφείου ή του τυχόν εντεταλμένου για το 
χειρισμό της υπόθεσης δικηγόρου του Δημοσίου. 
 
Στις περιπτώσεις που η αίτηση κοινοποιείται απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία (Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή 
Ε.Μ.ΕΙΣ.), αντίγραφο του δικογράφου και των συνημμένων του πρέπει να αποστέλλεται άμεσα στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. Σε περίπτωση που η αίτηση κοινοποιηθεί σε άλλη υπηρεσία της 
φορολογικής Διοίκησης (π.χ. την αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό 
Κέντρο/Τελωνείο), η υπηρεσία που παρέλαβε το δικόγραφο υποχρεούται στη διαβίβαση αυτού στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. και στο Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή την Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση. 
 
Το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή η Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση, αμέσως μόλις λάβει γνώση ότι ασκήθηκε αίτηση για 
επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή αίτηση προληπτικών μέτρων ή ότι εκδόθηκε προσωρινή διαταγή ή 
δικαστική απόφαση προληπτικών μέτρων, οφείλει να ενημερώσει άμεσα, με οποιονδήποτε πρόσφορο 
τρόπο, την υπηρεσία της φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης των χρεών 
του οφειλέτη, προκειμένου η τελευταία να συμμορφωθεί σε ενδεχόμενη αυτοδίκαιη αναστολή ή δικαστική 
διαταγή. Ομοίως, η ανωτέρω υπηρεσία της φορολογικής Διοίκησης πρέπει να ενημερώνεται άμεσα από το 
Κ.Ε.ΟΦ./Ε.Μ.ΕΙΣ. για την έκδοση δικαστικής απόφασης που επικυρώνει συμφωνία εξυγίανσης ή 
απορρίπτει αίτηση επικύρωσης καθώς και για την ανατροπή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας 
εξυγίανσης ή τη, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της ισχύος της (βλ. κατωτέρω κεφ. 11 και 13). Σε 
περίπτωση ύπαρξης τελωνειακών οφειλών το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή η Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση, 
ενημερώνουν την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, η οποία ενημερώνει στη συνέχεια τις αρμόδιες 
τελωνειακές υπηρεσίες. 
 
Όταν λαμβάνει γνώση, κατά τα ανωτέρω, της κατάθεσης στο δικαστήριο αίτησης επικύρωσης συμφωνίας 
εξυγίανσης, ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου προβαίνει κατά προτεραιότητα στην 
έκδοση εντολής ελέγχου σε βάρος του οφειλέτη, εφόσον κρίνεται ότι υφίσταται αντικείμενο ελέγχου. 
Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση προληπτικών μέτρων από το 
δικαστήριο πριν από την κατάθεση συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση, η σχετική εντολή ελέγχου 
πρέπει να εκδίδεται ήδη σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας (βλ. ανωτέρω κεφ. 2.γiii). 
 
Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι λόγω της θέσπισης, με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020, «τεκμηρίου 
συναίνεσης» του Δημοσίου, στο πλαίσιο του νέου νόμου καθίσταται κρίσιμη η ενημέρωση της φορολογικής 
Διοίκησης όχι μόνο για το περιεχόμενο της υπογεγραμμένης συμφωνίας εξυγίανσης, που πρέπει να 
επισυνάπτεται στην αίτηση επικύρωσης, αλλά και για το περιεχόμενο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα, 
που κατατίθεται με την αίτηση επικύρωσης κατ' άρθρο 46 του νόμου, καθώς η εν λόγω έκθεση αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο για την εξέταση, αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του 
ν. 4738/2020 (βλ. κατωτέρω κεφ. 7). Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που στο δικόγραφο της αίτησης 
επικύρωσης που επιδίδεται στο Δημόσιο δεν επισυνάπτεται η έκθεση του εμπειρογνώμονα, η αρμόδια 
υπηρεσία (Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή Ε.Μ.ΕΙΣ.) πρέπει να ζητεί από τον αιτούντα την προσκόμισή της, με την 
επιφύλαξη τυχόν ανάρτησης της έκθεσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 του ν. 
4738/2020. Σημειώνεται ότι η εν λόγω δημοσιότητα προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 49 του νόμου 
μόνο για την αίτηση επικύρωσης, ενδέχεται όμως να αναρτώνται και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα 
αυτής, όπως η έκθεση του εμπειρογνώμονα. 
 
5. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
 
Όπως στο πλαίσιο της προϊσχύουσας διαδικασίας εξυγίανσης του ν. 3588/2007, έτσι και στο νέο ν. 
4738/2020, η κατάθεση στο δικαστήριο συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση συνεπάγεται αυτοδικαίως 
(εκ του νόμου) την αναστολή/απαγόρευση μέτρων είσπραξης σε βάρος του οφειλέτη, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4738/2020. 
 
α. Χρονικό διάστημα ισχύος: Η αναστολή/απαγόρευση ισχύει κατά το χρονικό διάστημα από την κατάθεση 
της συμφωνίας προς δικαστική επικύρωση έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης για την επικύρωση ή 
μη αυτής, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά νόμο τους τέσσερεις (4) μήνες. 
 
β. Άπαξ εφαρμογή: Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 50 του νόμου, η αυτοδίκαιη αναστολή/απαγόρευση 
που προβλέπεται στην παρ. 1 αυτού, μπορεί να εφαρμοστεί μία (1) μόνο φορά ανά οφειλέτη και η έναρξη 
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ισχύος της σημειώνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 του ν. 4738/2020. Μετά 
τη θέση του εν λόγω μητρώου σε λειτουργία, σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ισχύ ή μη της 
αυτοδίκαιης αναστολής/απαγόρευσης, δύναται να γίνεται σχετικός έλεγχος σε αυτό από την αρμόδια 
Υπηρεσία. 
 
γ. Περιεχόμενο: Όσον αφορά το περιεχόμενο της αυτοδίκαιης αναστολής/απαγόρευσης, επισημαίνεται ότι 
αυτή είναι ευρύτερη σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προϊσχύον δίκαιο. 
 
i. Απαγόρευση συμψηφισμού/παρακράτησης: Συγκεκριμένα, πέραν της αναστολής μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης και ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη (βλ. κατωτέρω υπό στοιχείο ϋ), στο νέο νόμο 
προβλέπεται επιπροσθέτως, ότι από την κατάθεση στο δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης και για το 
προαναφερθέν χρονικό διάστημα «απαγορεύεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν την 
κατάθεση, καθώς και η παρακράτηση τρεχουσών οφειλών προς τον οφειλέτη λόγω απαιτήσεων που 
γεννήθηκαν πριν την κατάθεση, συμπεριλαμβανομένων και παρακρατήσεων από δημόσια αρχή για την 
έκδοση αποδεικτικών ή βεβαιώσεων» (περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4738/2020). 
 
Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη, στην απαγόρευση που εισάγεται με αυτή εμπίπτει η 
παρακράτηση που διενεργείται κατά τη χορήγηση από τη φορολογική Διοίκηση αποδεικτικού ενημερότητας 
του οφειλέτη ή βεβαίωσης οφειλής, κατά περίπτωση, για είσπραξη χρημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 
του ν. 4174/2013 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/2013 και 
1275/2013, αντίστοιχα, όπως ισχύουν. Επομένως, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της απαγόρευσης, 
χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας του οφειλέτη ή βεβαίωση οφειλής για είσπραξη χρημάτων, εφόσον 
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 3 της Απόφασης ΠΟΛ.1274/2013 ή της παρ. 6 του 
άρθρου 12 του ν. 4174/2013, αντίστοιχα, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπ' όψιν για την παρακράτηση (που 
διενεργείται κατά το άρθρο 7 της ΠΟΛ.1274/2013 ή κατά το άρθρο 4 της ΠΟΛ.1275/2013, κατά περίπτωση) 
ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές του οφειλέτη στη φορολογική Διοίκηση, ατομικές ή από 
συνυπευθυνότητα, που γεννήθηκαν σε χρόνο πριν από την κατάθεση της συμφωνίας στο δικαστήριο προς 
επικύρωση. Αντίθετα, για την παρακράτηση λαμβάνονται υπ' όψιν τυχόν οφειλές της επιχείρησης που 
γεννήθηκαν μετά την κατάθεση της συμφωνίας προς δικαστική επικύρωση. 
 
Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής κατ' εφαρμογή της περ. ε' της παρ. 1 του 
άρθρου 50 του ν. 4738/2020, απαιτείται αίτηση του οφειλέτη, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΟΛ.1274/2013 
ή το άρθρο 3 της ΠΟΛ.1275/2013, αντίστοιχα, στην οποία διατυπώνεται αίτημα για μη διενέργεια 
παρακράτησης δυνάμει της ανωτέρω διάταξης του ν. 4738/2020, μνημονεύονται τα στοιχεία κατάθεσης της 
αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (ημερομηνία/αριθμός κατάθεσης) και επισυνάπτεται αντίγραφο 
του δικογράφου και της συνημμένης συμφωνίας. Σε περίπτωση που έχει ήδη λάβει χώρα κοινοποίηση της 
αίτησης επικύρωσης και των συνημμένων αυτής στο Δημόσιο (βλ. ανωτέρω στο κεφάλαιο 4 της παρούσας) 
ή η αίτηση έχει δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο φερεγγυότητας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
49 του ν. 4738/2020, στην αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής γίνεται 
μνεία, πέραν των στοιχείων κατάθεσης της αίτησης επικύρωσης, και των στοιχείων επίδοσης στο Δημόσιο 
ή δημοσίευσης αυτής. Όπως προαναφέρθηκε, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ισχύ της 
απαγόρευσης παρακράτησης, δύναται να γίνεται σχετικός έλεγχος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
φερεγγυότητας (Η.Μ.φ.) του άρθρου 213 (μετά τη θέση αυτού σε λειτουργία). 
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την απαγορευτική διάταξη της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4738/2020, 
απαγορεύεται κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της αυτοδίκαιης αναστολής/απαγόρευσης ο συμψηφισμός 
των απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένες οφειλές αυτού προς το Δημόσιο που 
γεννήθηκαν πριν από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης στο δικαστήριο προς επικύρωση, ακόμα κι 
αν συντρέχουν οι οικείες προϋποθέσεις κατ' άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και 48 του ν. 
4174/2013. 
 
ii. Αναστολή μέτρων εκτέλεσης/ασφαλιστικών μέτρων: Επιπροσθέτως, κατά το ίδιο ως άνω χρονικό 
διάστημα, σύμφωνα με τις περ. α’, β’ και δ' της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4738/2020: 
 
    > αναστέλλονται τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του 
οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της 
αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, 
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    > αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης 
της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατ' αντιδικία, 
εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών 
πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει σύμφωνηθεί και ενέχει 
τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη και 
 
    > αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσμίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις οποίες 
τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλετών 
του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσμίες και η άσκηση διαδικαστικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων 
των προθεσμιών των ενδίκων μέσων. 
 
δ. Σημειώνεται ότι: 
 
i. Όλες οι ως άνω εκ του νόμου αναστολές/απαγορεύσεις (αναστολή μέτρων εκτέλεσης, ασφαλιστικών 
μέτρων, προθεσμιών παραγραφής, συμψηφισμού, απαγόρευση παρακράτησης στο πλαίσιο χορήγησης 
αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής για είσπραξη χρημάτων) ισχύουν μόνο ως προς τον 
οφειλέτη, δηλαδή το φορέα της επιχείρησης για τη ρύθμιση των οφειλών του οποίου έχει κατατεθεί στο 
δικαστήριο συμφωνία εξυγίανσης προς επικύρωση κι όχι ως προς τα τυχόν συνυπόχρεα με αυτόν 
πρόσωπα. Αναστολή μέτρων αναφορικά με τα συνυπόχρεα πρόσωπα μπορεί να χορηγηθεί μόνο από το 
δικαστήριο με προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση προληπτικών μέτρων, κατόπιν αιτή σε ως 
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 50 του ν. 4738/2020, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 86 του ίδιου νόμου, εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός 
λόγος (βλ. ανωτέρω στο κεφ. 2.). 
 
ii. Όπως έχει ήδη επισημανθεί και στην εγκύκλιο ΠΟΑ. 1049/2018 αναφορικά με την προϊσχύουσα 
διαδικασία εξυγίανσης του ν. 3588/2007, σε περίπτωση που η φορολογική Διοίκηση επιβάλει μέτρα σε 
βάρος του οφειλέτη κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της αυτοδίκαιης αναστολής, επειδή δεν είχε λάβει 
γνώση αυτής, όπως π.χ. κατά το διάστημα από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση 
έως την κοινοποίηση της αίτησης επικύρωσης, τα μέτρα αυτά αίρονται, καθώς η λήψη αυτών έγινε κατά 
παράβαση του νόμου. 
 
iii. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στα μέτρα που αναστέλλονται αυτοδίκαια δεν περιλαμβάνεται η αίτηση ποινικής 
δίωξης, καθώς αυτή αφορά στη δίωξη ποινικού αδικήματος και δεν αποτελεί μέτρο ικανοποίησης των 
απαιτήσεων του Δημοσίου. 
Όπως προαναφέρθηκε (ανωτέρω στο κεφ. 4), το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή η Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση, αμέσως 
μόλις λάβει γνώση ότι ασκήθηκε αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, οφείλει να ενημερώσει 
άμεσα, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, την υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια 
για την επιδίωξη είσπραξης των χρεών του οφειλέτη, προκειμένου η τελευταία να συμμορφωθεί στην τυχόν 
ισχύουσα αυτοδίκαιη αναστολή/απαγόρευση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Σε περίπτωση ύπαρξης 
τελωνειακών οφειλών, ενημερώνεται η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, η οποία ενημερώνει στη συνέχεια 
τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες. 
 
6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗφΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 
α. Νόμιμη πλειοψηφία συναινούντων πιστωτών 
 
i. Ο κανόνας της παρ. 1 του άρθρου 34: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020, για τη 
δικαστική επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης πρέπει να έχουν συναινέσει σε αυτήν ο οφειλέτης και 
πιστωτές του που εκπροσωπούν αφενός μεν περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των 
απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο (δηλαδή των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων και των 
τυχόν απαιτήσεων με άλλο ειδικό προνόμιο κατά το άρθρο 976 ΚΠολΔ), αφετέρου δε περισσότερο από το 
πενήντα τοις εκατό (50%) των λοιπών απαιτήσεων (δηλαδή των απαιτήσεων με γενικό προνόμιο, όπως οι 
απαιτήσεις του Δημοσίου κατ' άρθρο 975 ΚΠολΔ, και των απαιτήσεων χωρίς προνόμιο/ανέγγυων 
απαιτήσεων). Απαιτείται δηλαδή κατά νόμο ο σχηματισμός τουλάχιστον απόλυτης (πλέον του 50%) 
πλειοψηφίας συναινούντων πιστωτών σε κάθε μία από τις ανωτέρω δύο κατηγορίες πιστωτών. 
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Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συμφωνία 
εξυγίανσης και η οποία δεν μπορεί να φέρει ημερομηνία προγενέστερη των τριών (3) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας προς επικύρωση στο δικαστήριο. Η κατάσταση πρέπει να 
περιλαμβάνει όλους τους πιστωτές που είχαν απαιτήσεις κατά την ανωτέρω ημερομηνία, ακόμη και τις μη 
ληξιπρόθεσμες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020. 
 
Επισημαίνεται όμως ότι, όπως και υπό το προϊσχύον δίκαιο, ως βάση υπολογισμού για τον σχηματισμό ή 
μη των κατά νόμο απαιτούμενών ποσοστών πλειοψηφίας λαμβάνονται μόνο οι  απαιτήσεις πιστωτών που 
θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34, «θεωρείται ότι δεν δίνεται η 
απαίτηση ενός πιστωτή όταν, κατά τη συμφωνία εξυγίανσης, δεν επηρεάζεται η νομική κατάσταση που είχε 
πριν από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης». Η νομική κατάσταση μιας απαίτησης (π.χ. του 
Δημοσίου) επηρεάζεται από τη συμφωνία εξυγίανσης (όπως και στο προϊσχύον δίκαιο, βλ. 
ΠΟΛ.1049/2018, κεφ. Β.3.), όχι μόνο όταν προβλέπεται περιορισμός/μείωση της απαίτησης στη συμφωνία 
(π.χ. διαγραφή βασικής οφειλής ή/και προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, «πάγωμα τόκων» 
λόγω πρόβλεψης αποπληρωμής σε άτοκες δόσεις ή χορήγησης περιόδου χάριτος), αλλά και όταν 
μεταβάλλεται με άλλο τρόπο η νομική κατάσταση της απαίτησης (π.χ. με πρόβλεψη εξάλειψης 
εμπράγματης ασφάλειας, άρσης επιβληθείσας κατάσχεσης ή μεταβολής της υποθηκικής σειράς του 
Δημοσίου ή τμηματική αποπληρωμή ληξιπρόθεσμης απαίτησης κ.λπ.) ή περιορίζονται τα νόμιμα 
εισπρακτικά μέσα της φορολογικής Διοίκησης (π.χ. με πρόβλεψη απαγόρευσης συμψηφισμού, μη 
παρακράτησης κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας κ.ο.κ.). Τέλος, από τη βάση υπολογισμού για 
το σχηματισμό της νόμιμης πλειοψηφίας εξαιρούνται οι απαιτήσεις πιστωτών που τελούν υπό αίρεση (βλ. 
παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020). 
 
ii. Ο κανόνας της παρ. 2 του άρθρου 54: Παρά τον ανωτέρω κανόνα της παρ. 1 του άρθρου 34 και της παρ. 
1 του άρθρου 54 του ν. 4738/2020, στην παρ. 2 του άρθρου 54 του νόμου θεσπίζεται και εναλλακτικός 
κανόνας περί σχηματισμού νόμιμης πλειοψηφίας, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή Π πλήρωση των 
ποσοστών του βασικού κανόνα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4738/2020, 
συμφωνία εξυγίανσης που δεν έχει εγκριθεί (υπογράφει ή υπερψηφιστεί) από τις πλειοψηφίες της παρ. 1 
του άρθρου 34, δύναται να επικυρωθεί από το δικαστήριο και να καταστεί δεσμευτική έναντι της μη 
συναινούσας κατηγορίας, εφόσον η συμφωνία εξυγίανσης πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
    > έχει εγκριθεί από πιστωτές που εκπροσωπούν περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του 
συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη και περισσότερο από πενήντα τοις εκατό (50%) των 
απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο, 
 
    > οι μη συναινούντες θιγόμενοι πιστωτές τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με κάθε 
πιστωτή του οποίου η απαίτηση έχει ελάσσονα εξοφλητική προτεραιότητα, όπου αυτό προκύπτει βάσει της 
κατάταξής τους στην πτωχευτική εκκαθάριση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 167, 
 
    > καμία κατηγορία θιγόμενων μερών δεν μπορεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης, να λάβει αξία 
μεγαλύτερη της συνολικής απαίτησής της κατά του οφειλέτη, και 
 
    > ειδικά για τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του 
ν. 4308/2014 (Α’ 251), απαιτείται επιπροσθέτως η συμφωνία να έχει προταθεί από τον οφειλέτη ή να έχει τη 
συναίνεση του οφειλέτη. 
 
β. Δυνατότητα σύναψης συμφωνίας μόνο μεταξύ πιστωτών 
 
Όπως και το προϊσχύον δίκαιο, ο ν. 4738/2020 προβλέπει τη δυνατότητα δικαστικής επικύρωσης 
συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συναφθεί μόνο από πιστωτές που συγκεντρώνουν τη νόμιμη πλειοψηφία, 
χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη. Για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης μόνο μεταξύ πιστωτών 
απαιτείται να συντρέχει μία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 34 
του νόμου, δηλαδή η παύση πληρωμών του οφειλέτη ή η μείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σε 
ποσό κατώτερο του ενός δέκατου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για οφειλέτη κεφαλαιουχική 
εταιρεία, ή η μη υποβολή προς καταχώριση οικονομικών καταστάσεων δύο (2) τουλάχιστον διαδοχικών 
διαχειριστικών χρήσεων ή η συνδρομή λόγου δικαστικής λύσης Ε.Π.Ε., λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων 
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της σε ποσό κατώτερο του % του εταιρικού κεφαλαίου της και μη σύγκλησης συνέλευσης των εταίρων εντός 
εύλογου χρόνου ή μη λήψης απόφασης για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 45 του ν. 3190/1955 (Α' 91). 
Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με το στ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4738/2020, προϋπόθεση για 
τη δικαστική επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης μόνο μεταξύ πιστωτών είναι η συναίνεση του οφειλέτη, η 
οποία τεκμαίρεται σε περίπτωση μη άσκησης από τον οφειλέτη παρέμβασης κατά της αποδοχής της 
αίτησης επικύρωσης. Η προϋπόθεση αυτή παρακάμπτεται όμως, κατά το νόμο, αν από την αίτηση 
επικύρωσης και ιδίως από την έκθεση του εμπειρογνώμονα που τη συνοδεύει (βλ. άρθρο 48 και παρ. 1 του 
άρθρου 46 του νόμου) προκύπτει ότι η συμφωνία εξυγίανσης δεν θα καταστήσει τη νομική και οικονομική 
κατάσταση του οφειλέτη χειρότερη από εκείνη στην οποία θα βρισκόταν χωρίς τη συμφωνία. 
 
7. ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  
(ΑΡΘΡΟ 37 ΠΑΡ. 2 Ν. 4738/2020) 
 
α. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020, το Δημόσιο θεωρείται ότι συναινεί σε 
συμφωνία εξυγίανσης, ακόμα και αν δεν την υπογράφει, σε κάθε περίπτωση που πληρούνται σωρευτικά οι 
τρεις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω 
διερεύνηση των όρων της συμφωνίας αυτής ή της ανάκτησης από πλευράς του αντιστοίχου φορέα ή των 
λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας». 
 
Οι προϋποθέσεις, από τη συνδρομή των οποίων και μόνο συνάγεται κατά νόμο η συναίνεση του Δημοσίου 
σε συμφωνία εξυγίανσης είναι οι κάτωθι: 
 
i. Η βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη προς το Δημόσιο κατά το χρόνο υπογραφής της συμφωνίας 
εξυγίανσης δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. 
 
Ως «βεβαιωμένη βασική οφειλή» νοείται το ποσό οφειλής προς Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία που 
αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν 
κατά νόμο, όπως το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο υπογραφής της συμφωνίας μετά από 
τυχόν καταβολές, συμψηφισμό, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόμιμου τίτλου. 
 
Η. Σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4738/2020, το 
Δημόσιο δεν θα περιέλθει λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας εξυγίανσης σε χειρότερη θέση ως προς τις 
βεβαιωμένες απαιτήσεις του κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης, από τη θέση στην 
οποία θα περιέλθει σε περίπτωση πτώχευσης. 
 
iii. Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση του εμπειρογνώμονα, το συνολικό ύψος των βεβαιωμένων οφειλών 
του οφειλέτη προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής ασφάλισης κατά το 
χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης είναι ως ποσό μικρότερο από το σύνολο των οφειλών προς 
ιδιώτες πιστωτές. 
 
Παρατηρείται ότι, σε αντίθεση με την υπό στοιχείο (ΐ) προϋπόθεση του τεκμηρίου συναίνεσης, που 
αναφέρεται σε ένα αντικειμενικό ποσοτικό στοιχείο (το ύψος της βεβαιωμένης βασικής οφειλής προς το 
Δημόσιο), για τη συνδρομή των υπό στοιχεία (ϋ) και (ϋΐ) προϋποθέσεων είναι κρίσιμο το περιεχόμενο της 
έκθεσης του εμπειρογνώμονα που έχει επιλεγεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, η οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 46 του ν. 4738/2020, συνοδεύει επί ποινή απαραδέκτου την αίτηση επικύρωσης συμφωνίας 
εξυγίανσης. Σύμφωνα με τη σχετική υπ' αριθ. 26400 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 
865/5-3-2021), με την οποία καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα, στην 
εν λόγω έκθεση περιλαμβάνεται βεβαίωση του εμπειρογνώμονα σχετικά με τη συνδρομή των ανωτέρω 
προϋποθέσεων (βλ. παρ. 4 του άρθρου 4 και παρ. νi στο άρθρο 12 της ΥΑ). 
 
β. Σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του Δημοσίου ο 
εμπειρογνώμονας λαμβάνει υπ/ όψιν τις βεβαιωμένες οφειλές, με τις νόμιμες προσαυξήσεις/τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτές προκύπτουν από τη βεβαίωση χρεών που εκδίδει η φορολογική 
Διοίκηση (βλ. παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 της ΥΑ). Το περιεχόμενο της ανωτέρω βεβαίωσης χρεών εκτίθεται 
αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 της παρούσας εγκυκλίου. 
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Ειδικά όσον αφορά την εξέταση, στην έκθεση του εμπειρογνώμονα, της θέσης στην οποία θα περιερχόταν 
το Δημόσιο σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, δηλαδή του ποσού που θα ανακτούσε το Δημόσιο από 
την κατάταξη των απαιτήσεών του στη συνολική «αξία βίαιης ρευστοποίησης» της περιουσίας του οφειλέτη, 
και τη σύγκριση του ποσού αυτού με το ποσό που προβλέπεται να αποπληρωθεί στο Δημόσιο βάσει των 
όρων της συμφωνίας εξυγίανσης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το Δημόσιο δεν θα περιέλθει λόγω της 
εφαρμογής της συμφωνίας σε χειρότερη θέση, ως προς τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του κατά τον χρόνο 
υπογραφής αυτής, από τη θέση στην οποία θα περιέλθει σε περίπτωση πτώχευσης (υπό στοιχείο ϋ 
προϋπόθεση του τεκμηρίου συναίνεσης, βλ. ανωτέρω υπό ενότητα α), επισημαίνονται ιδιαίτερα οι κάτωθι 
κανόνες που τίθενται στην ΥΑ: 
 
i. Αναφορικά με την «αξία βίαιης ρευστοποίησης» της περιουσίας του οφειλέτη, που τίθεται ως βάση 
υπολογισμού για την υποθετική κατάταξη των απαιτήσεων του Δημοσίου στην έκθεση του 
εμπειρογνώμονα: 
 
    > Στην έκθεση επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων του 
 
οφειλέτη με εκτίμηση της αξίας τους (βλ. ενδεικτικό πίνακα για ακίνητα στο Παράρτημα Β της ΥΑ), ενώ 
συνοπτική περιγραφή τους περιλαμβάνεται και στην έκθεση (περ. β' του άρθρου 3 της ΥΑ). 
 
    > Για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη (κινητά και ακίνητα) προσδιορίζεται στην έκθεση του 
εμπειρογνώμονα τόσο η εμπορική αξία όσο και η αξία βίαιης ρευστοποίησης. Η εκτίμηση αυτών των αξιών 
διενεργείται σύμφωνα με συγκεκριμένα εκτιμητικά 
 
16 πρότυπα υπολογισμού ανάλογα με το είδος του περιουσιακού στοιχείου (παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της 
ΥΑ). 
 
    > Για τον προσδιορισμό της αξίας βίαιης ρευστοποίησης των ακινήτων του οφειλέτη, εφαρμόζονται οι 
κανόνες που τίθενται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 9 της ΥΑ. 
 
    > Τα «έξοδα» που προαφαιρούνται από την ρευστοποιήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη, προκειμένου να προσδιοριστεί η «αξία βίαιης ρευστοποίησης», δηλαδή το ποσό που θα 
διανεμηθεί στους πιστωτές, στο πλαίσιο της «άσκησης βίαιης ρευστοποίησης» (παρ. 5 του άρθρου 9 της 
ΥΑ) δεν δύναται να υπερβαίνουν το 5% της ανωτέρω αξίας (παρ. 2 του άρθρου 9 της ΥΑ). 
 
Η. Αναφορικά με τη μεθοδολογία που ακολουθεί ο εμπειρογνώμονας για τον ορθό υπολογισμό της 
ανάκτησης του Δημοσίου από το ποσό που προσδιορίστηκε ως «αξία βίαιης ρευστοποίησης» της 
περιουσίας του οφειλέτη: 
 
    > Αν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη επί των οποίων έχουν εγγράφει εμπράγματες 
ασφάλειες, στην έκθεση του εμπειρογνώμονα περιλαμβάνεται ξεχωριστός πίνακας κατάταξης για έκαστο 
των βεβαρημένων περιουσιακών στοιχείων (παρ. 7 του άρθρου 9 της ΥΑ). 
 
    > Για τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης εφαρμόζονται οι κανόνες κατάταξης των άρθρων 975 επ. του 
ΚΠολΔ (παρ. 7 και 8 του άρθρου 9 της ΥΑ), όπως διαμορφώνονται με τις τροποποιήσεις των άρθρων 167 
και 169 του ν. 4738/2020, που ισχύουν για την πτώχευση. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών αποτυπώνεται 
στην έκθεση του εμπειρογνώμονα (παρ. 2 του άρθρου 11 της ΥΑ). 
 
    > Η συνολική ανάκτηση κάθε πιστωτή, επομένως και του Δημοσίου, από την αξία βίαιης ρευστοποίησης 
της περιουσίας του οφειλέτη υπολογίζεται ξεχωριστά στην έκθεση του εμπειρογνώμονα (παρ. 9 του άρθρου 
9 της ΥΑ). 
 
iii. Αναφορικά με τη σύγκριση της ανάκτησης του Δημοσίου από την «άσκηση βίαιης ρευστοποίησης» και 
του συνολικού ποσού που προβλέπεται να αποπληρωθεί στο Δημόσιο βάσει των όρων της συμφωνίας 
εξυγίανσης: 
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    > Στην έκθεση του εμπειρογνώμονα περιλαμβάνεται συγκριτικός πίνακας, από τον οποίο προκύπτει, ανά 
πιστωτή, ότι το ανακτώμενο ποσό, σε περίπτωση πτώχευσης (βίαιης ρευστοποίησης) είναι χαμηλότερο (ή 
ίσο) από το ποσό που θα ανακτηθεί κατ' εφαρμογή των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης. 
 
    > Το ύψος της ανάκτησης για το Δημόσιο βάσει των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης προσδιορίζεται 
στην έκθεση του εμπειρογνώμονα με όρους καθαρής παρούσας αξίας, λαμβάνοντας ως προεξοφλητικό 
επιτόκιο «το μεσοσταθμικό κόστος χρηματοδότησης του οφειλέτη, όπως αυτό προκύπτει από την 
προτεινόμενη συμφωνία εξυγίανσης, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης οφειλών» (παρ. 1 και 3 του άρθρου 11 
της ΥΑ). 
 
 Τέλος, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 11 της ΥΑ, σε περίπτωση που η συμφωνία εξυγίανσης 
προβλέπει τη μεταβίβαση περιουσίας και υποχρεώσεων επιχείρησης σε εκτέλεση συμφωνίας εξυγίανσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4738/2020 (βλ. κατωτέρω κεφ. 10 της παρούσας), χωρίς να 
προσδιορίζεται το ποσό αποπληρωμής των απαιτήσεων του Δημοσίου ή/και ο χρόνος αποπληρωμής, στην 
έκθεση πρέπει να διατυπώνεται ρητή δήλωση του εμπειρογνώμονα ότι δεν μπορεί να βεβαιώσει τη μη 
χειροτέρευση της θέσης του Δημοσίου για την εφαρμογή του τεκμηρίου συναίνεσης της παρ. 2 του άρθρου 
37 του ν. 4738/2020. Στην ανωτέρω περίπτωση δεν ισχύει τεκμήριο συναίνεσης του Δημοσίου στη 
συμφωνία εξυγίανσης. 
 
γ. Η αρμόδια υπηρεσία για το χειρισμό υποθέσεων εξυγίανσης (Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή ΕΜ.ΕΙΣ., κατά 
περίπτωση) λαμβάνει γνώση της έκθεσης του εμπειρογνώμονα από την κοινοποίηση στο Δημόσιο του 
δικογράφου της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 
4738/2020, εφόσον με την αίτηση κοινοποιείται και η έκθεση του εμπειρογνώμονα, ως συνημμένο του 
δικογράφου, άλλως πρέπει να λάβει γνώση του περιεχομένου της έκθεσης (βλ. ανωτέρω κεφ. 4 της 
παρούσας). 
 
Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την έκθεση, ισχύει τεκμήριο συναίνεσης του Δημοσίου, η αρμόδια 
υπηρεσία οφείλει, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα στοιχεία των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, που 
περιλαμβάνονται στη βεβαίωση χρεών του άρθρου 46 του ν. 4738/2020 (κεφ. 3 της παρούσας) και τα 
διαθέσιμα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη, όπως την τελευταία δήλωση στοιχείων 
ακινήτων, την τελευταία πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.φ.Ι.Α. και την τελευταία δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του οφειλέτη, να εξετάσει τα κάτωθι: 
 
    > Αν έχει αποτυπωθεί ορθά στην έκθεση του εμπειρογνώμονα η θέση του Δημοσίου ως πιστωτή (ύψος 
και αιτία οφειλών, τυχόν εμπράγματες εξασφαλίσεις κ.λπ.). Επισημαίνεται, όμως, ότι, ακόμα κι αν τα 
στοιχεία των οφειλών στην έκθεση είναι σύμφωνα με τη βεβαίωση χρεών που έχει χορηγήσει η φορολογική 
Διοίκηση (κεφ. 3 της παρούσας), πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ελέγχεταιτο ύψος των βεβαιωμένων 
οφειλών και κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης: αν κατά την ημερομηνία αυτή το 
ύψος των οφειλών είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το ποσό που έχει περιληφθεί στη βεβαίωση χρεών και την 
έκθεση του εμπειρογνώμονα, η εν λόγω απόκλιση ενδέχεται να συνεπάγεται την ανατροπή του τεκμηρίου 
συναίνεσης του Δημοσίου, λόγω τυχόν μη συνδρομής πλέον κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4738/2020. 
 
    > Αν στην έκθεση του εμπειρογνώμονα έχουν περιληφθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη 
(ιδίως τα δικαιώματα επί ακινήτων). 
 
    > Αν τηρούνται οι βασικοί κανόνες που εκτέθηκαν ανωτέρω (υπ' αριθ. 7.β.). 
 
    > Ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της υπουργικής απόφασης στην «άσκηση βίαιης 
ρευστοποίησης», ο αναγκαίος έλεγχος δεν εκτείνεται, όπως είναι εύλογο, στην επαλήθευση της ορθής 
εφαρμογής των κανόνων κατάταξης από τον εμπειρογνώμονα (ή από τον τυχόν συμπράττοντα 
δικηγόρο/συμβολαιογράφο), αλλά αρκεί η διαπίστωση ότι εφαρμόστηκαν οι ορθοί κανόνες που διέπουν την 
κατάταξη σε περίπτωση συρροής προνομίων, ότι έχει καταρτιστεί ξεχωριστός πίνακας κατάταξης για κάθε 
εμπραγμάτως βεβαρημένο περιουσιακό στοιχείο και ότι έχει ληφθεί υπ' όψιν το γενικό προνόμιο των 
απαιτήσεων του Δημοσίου, η ορθή τάξη του προνομίου τους καθώς και η τυχόν υποθήκη με την οποία 
εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις του Δημοσίου καθώς και η χρονική σειρά εγγραφής της (υποθηκική τάξη). 
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Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 975 ΚΠολΔ, οι απαιτήσεις του Δημοσίου από Φ.Π.Α., από 
παρακρατούμε νους και επιρρ ιπτάμενους φόρους, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που 
επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές, κατατάσσονται στην τρίτη τάξη των απαιτήσεων με γενικό προνόμιο, 
συμμέτρως με άλλες απαιτήσεις της ίδιας τάξης, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις 
από παροχή εξαρτημένης εργασίας και αμοιβή δικηγόρων της τελευταίας διετίας, απαιτήσεις αποζημίωσης 
λόγω καταγγελίας σχέσης εργασίας και απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Οι υπόλοιπες 
απαιτήσεις του Δημοσίου, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις 
απαιτήσεις αυτές, κατατάσσονται στην πέμπτη τάξη των απαιτήσεων με γενικό προνόμιο, συμμέτρως με τις 
απαιτήσεις των Ο.Τ.Α. 
 
Σε περίπτωση συρροής απαιτήσεων πιστωτών με ειδικό προνόμιο (όπως είναι ιδίως οι εμπραγμάτως 
εξασφαλισμένες απαιτήσεις), με γενικό προνόμιο και ανέγγυων (εγχειρόγραφων) απαιτήσεων, ή 
τουλάχιστον δύο εκ των ανωτέρω κατηγοριών, εφαρμόζεται κατ' αρχήν το άρθρο 977 ΚΠολΔ, το οποίο 
προβλέπει ικανοποίηση κάθε κατηγορίας απαιτήσεων από ορισμένο ποσοστό της «αξίας βίαιης 
ρευστοποίησης». Κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού, η κατάταξη των απαιτήσεων με εμπράγματη ασφάλεια 
(υποθήκη ή ενέχυρο) επί του βεβαρημένου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη γίνεται έως το 65% της 
«αξίας βίαιης ρευστοποίησης» αυτού, των απαιτήσεων με γενικό προνόμιο έως το 25% και των ανέγγυων 
απαιτήσεων έως το 10%, ενώ, αν δεν υφίστανται ανέγγυες απαιτήσεις, η κατάταξη γίνεται έως τα 2/3 και το 
1/3, αντίστοιχα, της «αξίας βίαιης ρευστοποίησης» του βεβαρημένου περιουσιακού στοιχείου, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 3 και 1 του άρθρου 977 ΚΠολΔ, αντίστοιχα. Στα υπόλοιπα -μη βεβαρημένα- 
περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, η κατάταξη των απαιτήσεων με γενικό προνόμιο γίνεται έως το 70% της 
«αξίας βίαιης ρευστοποίησης» αυτών και των λοιπών απαιτήσεων (ανέγγυων) έως το 30% (βλ. παρ. 3 του 
άρθρου 977 ΚΠολΔ). 
 
Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που κάποιος πιστωτής έχει εγγράφει υποθήκη (ή ενέχυρο) μετά την 
17η/1/2018 επί ακινήτου (ή κινητού, αντίστοιχα) ελεύθερου βαρών κατά το χρόνο εγγραφής, για την 
εξασφάλιση απαίτησης που γεννήθηκε εξ ολοκλήρου μετά την ημερομηνία αυτή, εφαρμόζεται το άρθρο 
977Α του ΚΠολΔ, το οποίο προβλέπει την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση της εξασφαλιζόμενης 
απαίτησης από το σύνολο του εκπλειστηριάσματος, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. 
 
Για θέματα κατάταξης των απαιτήσεων του Δημοσίου, σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ.1017/2018. 
 
Σε περίπτωση ακινήτου του οφειλέτη που έχει κατασχεθεί από το Δημόσιο, πρέπει επίσης να ελέγχεται ότι 
η κατάταξη του Δημοσίου δεν θίγεται από τυχόν υποθήκες ή προσημειώσεις υποθήκης που ενεγράφησαν 
στο ακίνητο μετά την εγγραφή της κατάσχεσης του Δημοσίου (δεδομένου ότι σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 38 του ν.δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε., η εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης από τρίτον σε ακίνητο 
μετά την εγγραφή της κατάσχεσης του Δημοσίου είναι αυτοδικαίως άκυρη ως προς το Δημόσιο, και 
συγκεκριμένα ως προς την απαίτηση αυτού για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, βλ. ενδεικτικά την 
πρόσφατη ΑΠ 157/2020). 
 
Τυχόν παράβαση των ανωτέρω κανόνων από τον εμπειρογνώμονα δύναται να στοιχειοθετήσει λόγο κύριας 
παρέμβασης του Δημοσίου στη δίκη επικύρωσης (βλ. κατωτέρω κεφ. 8 της παρούσας). 
 
8. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΔΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 
I. Προϋποθέσεις επικύρωσης 
 
α. Όπως και στο προϊσχύον δίκαιο, απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί ισχυρή και δεσμευτική μια 
συμφωνία εξυγίανσης για τον οφειλέτη και όλους τους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις ρυθμίζονται από 
αυτήν, είναι η επικύρωσή της από το πτωχευτικό δικαστήριο (παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4738/2020). Οι 
προϋποθέσεις επικύρωσης ορίζονται στο άρθρο 54 του ν. 4738/2020. 
 
β. Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, η συμφωνία εξυγίανσης επικυρώνεται δικαστικά εφόσον, μεταξύ άλλων, 
συνήφθη από τη νόμιμη πλειοψηφία πιστωτών (κατά την παρ. 1 ή 2 του άρθρου 54), διαμορφώνει εύλογη 
προοπτική εξασφάλισης της βιωσιμότητας της επιχείρησης του οφειλέτη, όπως αυτή αναδιαρθρώνεται 
βάσει της συμφωνίας, πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών κατά την έννοια 
του άρθρου 31, η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δόλου και δεν παραβιάζει διατάξεις 
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αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισμού, και αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της 
ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές που βρίσκονται στην ίδια θέση, με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
αποκλίσεων για ορισμένους λόγους που ορίζονται στο νόμο (παρ. 3 του άρθρου 54). 
 
Αναφορικά με τις προϋποθέσεις επικύρωσης του άρθρου 54 του ν. 4738/2020, επισημαίνονται τα εξής: 
 
i. Η τήρηση της αρχής της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών, με την έννοια του άρθρου 31 του 
νόμου, ότι δηλαδή κανείς από τους μη συναινούντες πιστωτές δεν πρόκειται να βρεθεί, βάσει της 
συμφωνίας εξυγίανσης, σε χειρότερη θέση από τη θέση στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση 
πτώχευσης του οφειλέτη, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 54 του νόμου, απαιτείται να 
εξετάζεται μόνο σε σχέση με πιστωτές των οποίων η συναίνεση συνάγεται ή δύναται να συναχθεί σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 37 (στους οποίους ενδέχεται να περιλαμβάνεται και το Δημόσιο) και όσους 
αντιτάσσονται στην επικύρωση της συμφωνίας είτε με την άσκηση (κύριας) παρέμβασης ενώπιον του 
δικαστηρίου, είτε με αρνητική ψήφο σε περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή, εναλλακτικά, αν ασκήσουν 
τριτανακοπή κατόπιν επικύρωσης της συμφωνίας. 
 
Η. Όσον αφορά τις λοιπές προϋποθέσεις επικύρωσης του άρθρου 54 του ν. 4738/2020, όπως η μη 
συνδρομή δόλου, η μη παράβαση κανόνων αναγκαστικού δικαίου και η ισότιμη μεταχείριση των πιστωτών 
που βρίσκονται στην ίδια θέση, όπως προκύπτει από το νόμο, αυτές εξετάζονται από το δικαστήριο ως 
προς το συνολικό περιεχόμενο της συμφωνίας και το σύνολο των απαιτήσεων πιστωτών που ρυθμίζονται 
από αυτήν, συμβαλλομένων και μη. 
 
Ειδικά, όσον αφορά την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών βάσει της συμφωνίας, σύμφωνα με 
την περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4738/2020, αποκλίσεις από την ανωτέρω αρχή επιτρέπονται 
μόνο για σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο, που εκτίθεται ειδικά στην απόφαση του δικαστηρίου, ή 
αν ο θιγόμενος πιστωτής συναινεί στην απόκλιση. 
 
γ. Σε περίπτωση που το δικαστήριο διαπιστώνει ότι δεν συντρέχει μία ή περισσότερες προϋποθέσεις του 
νόμου για την επικύρωση της συμφωνίας, απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης. Εναλλακτικά όμως, ο ν. 
4738/2020 προβλέπει, όπως και το προϊσχύον δίκαιο, τη δυνατότητα του δικαστηρίου, αντί να απορρίψει 
την αίτηση, να τάξει σύντομη προθεσμία για την τροποποίηση της συμφωνίας (παρ. 5 του άρθρου 54). 
 
6. Τέλος, επισημαίνεται η νέα διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4738/2020, κατά την οποία 
«Εφόσον δεν έχει ασκηθεί παρέμβαση κατά της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, η απόφαση αρκεί 
να περιέχει, συνοπτική μόνο αιτιολογία με απλή αναφορά στο κεφάλαιο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα, 
από την οποία προκύπτει η συνδρομή κάδε απαιτούμενου για την επικύρωση της συμφωνίας στοιχείου». 
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι η άσκηση κύριας παρέμβασης στη δίκη επικύρωσης, σε 
περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων για τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας, είναι κρίσιμη 
για τη διαμόρφωση του σκεπτικού της δικαστικής απόφασης που θα εκδοθεί. 
 
II. Παρέμβαση του Δημοσίου στη δίκη επικύρωσης 
 
Από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4738/2020, όπως παρατίθενται αμέσως ανωτέρω (υπ' αριθ. I), 
προκύπτει ότι το Δημόσιο, ως πιστωτής, δύναται να ασκήσει κύρια παρέμβαση σε δίκη επικύρωσης 
συμφωνίας εξυγίανσης, όχι μόνο όταν δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της προς επικύρωση συμφωνίας 
αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που η συναίνεσή του συνάγεται εκ του νόμου βάσει της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει νόμιμος λόγος για τη μη επικύρωση αυτής, 
σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4738/2020. 
 
Η κύρια παρέμβαση (άρθρο 752 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με άρθρο 79 ΚΠολΔ) του Δημοσίου στη δίκη της 
επικύρωσης ασκείται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου 
προϊσταμένου του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή της Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση, και δύναται να έχει ως αίτημα την 
απόρριψη της αίτησης επικύρωσης ή τη μη επικύρωση ορισμένων όρων της συμφωνίας ή, ενδεχομένως, 
την τροποποίηση αυτών, στο πλαίσιο της σχετικής δυνατότητας που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 
54 του ν. 4738/2020. Στην εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου πρέπει να παρατίθενται με σαφήνεια τα 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει η βλάβη του Δημοσίου από τυχόν επικύρωση της συμφωνίας και να 
προσδιορίζονται οι επίμαχοι όροι αυτής, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Ν.Σ.Κ., στο πλαίσιο της 
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αρμοδιότητάς του για δικαστική εκπροσώπηση του Δημοσίου, να εξετάσει αν στοιχειοθετούνται λόγοι 
κύριας παρέμβασης και να διαμορφώσει προσηκόντως το αίτημα που περιλαμβάνεται σε αυτή, ώστε να 
είναι συμβατό με το ουσιαστικό και δικό νομικό δίκαιο που διέπει τη δίκη επικύρωσης κατά το νέο ν. 
4738/2020. Εφόσον δεν κρίνεται σκόπιμη από τον αρμόδιο προϊστάμενο η άσκηση παρέμβασης, 
αποστέλλεται σχετικό έγγραφο στο Ν.Σ.Κ. ή γίνεται σχετική σημείωση στο φάκελο της υπόθεσης που 
τηρείται στην Υπηρεσία. 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτική περιπτωσιολογία πιθανών λόγων κύριας παρέμβασης του Δημοσίου 
σε δίκη επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, υπό το φως των νέων διατάξεων του ν. 4738/2020. Σε κάθε 
περίπτωση, η απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου να εισηγηθεί ή όχι στο Ν.Σ.Κ. την άσκηση κύριας 
παρέμβασης λαμβάνεται με κριτήριο την καλύτερη δυνατή διασφάλιση των εισπρακτικών συμφερόντων του 
Δημοσίου. 
 
Ενδεικτικοί λόγοι κύριας παρέμβασης του Δημοσίου: 
 
    > Αν το Δημόσιο εμφανίζεται ως συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία βάσει της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4738/2020, ενώ δεν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που τίθενται οτο νόμο για 
την ισχύ του τεκμηρίου συναίνεσης (βλ. ανωτέρω κεφ. 7.α.). 
 
    > Αν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει, με βάση τα διαθέσιμα σε αυτήν στοιχεία, σοβαρή ανακρίβεια στα 
πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην έκθεση του εμπειρογνώμονα του άρθρου 48 του ν. 
4738/2020, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη, ή παράβαση από 
τον εμπειρογνώμονα βασικών κανόνων της υπ' αριθ. 26400 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών (Β' 865), σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στα κεφάλαια 7.β. και 7.γ. της παρούσας, εξαιτίας της 
οποίας (ανακρίβειας ή παράβασης) τίθεται υπό αμφισβήτηση η βασιμότητα των πορισμάτων της έκθεσης 
σχετικά με τη μη χειροτέρευση της θέσης του Δημοσίου ή την ισότιμη μεταχείριση των απαιτήσεών του σε 
σχέση με άλλους πιστωτές ή τη συνδρομή άλλων προϋποθέσεων επικύρωσης της συμφωνίας, προς βλάβη 
των συμφερόντων του Δημοσίου. 
 
    >  Αν στη συμφωνία δεν προσδιορίζονται σαφώς το ποσό και ο χρόνος αποπληρωμής των απαιτήσεων 
του Δημοσίου (όπως π.χ. όταν προβλέπεται ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου από το προϊόν 
μελλοντικής εκποίησης περιουσιακών στοιχείων), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπιστωθεί βάσιμα η 
μη χειροτέρευση της θέσης του. 
 
    >  Αν η συμφωνία προβλέπει περιορισμό ή διαγραφή οφειλών που δεν είχαν ακόμα βεβαιωθεί κατά το 
χρόνο υπογραφής της συμφωνίας, αλλά κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης επικύρωσης στο δικαστήριο 
έχουν ήδη βεβαιωθεί ή προσδιοριστεί με έκθεση ελέγχου, η οποία είναι διαθέσιμη στην αρμόδια Υπηρεσία 
(Κ.Ε.ΟΦ./Ε.Μ.ΕΙΣ.), εφόσον το ύψος των νέων βεβαιώσεων συνεπάγεται παράβαση της αρχής της μη 
χειροτέρευσης της θέσης του Δημοσίου, που τυχόν είχε διαπιστωθεί αναφορικά με τις ήδη βεβαιωμένες 
κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας οφειλές ή/και της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. 
 
    >  Αν η συμφωνία προβλέπει περιορισμό ή διαγραφή δασμών οι οποίοι αποτελούν Παραδοσιακούς 
Ίδιους Πόρους του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαιωθέντων πριν ή μετά το χρόνο 
υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης. 
 
    >  Αν υφίσταται σημαντική απόκλιση μεταξύ του ύψους των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν ληφθεί υπ' 
όψιν στην έκθεση του εμπειρογνώμονα κατ' άρθρο 48 του ν. 4738/2020 και του ύψους των βεβαιωμένων 
οφειλών κατά το χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα διαθέσιμα στη φορολογική 
Διοίκηση στοιχεία, με αποτέλεσμα να χειροτερεύει η θέση του Δημοσίου σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 2 
του άρθρου 37 του ν. 4738/2020. 
 
    >  Σε περίπτωση που, ενώ στη συμφωνία εξυγίανσης υφίστανται όροι που προβλέπουν περιορισμό ή 
διαγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου που δεν έχουν βεβαιωθεί κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας 
και δεν εμφανίζονται στα βιβλία του οφειλέτη (π.χ. οφειλών που θα προκύψουν από φορολογικό έλεγχο), 
δεν έχει περιληφθεί στην έκθεση του εμπειρογνώμονα σχετική ρητή και διακριτή πρόβλεψη, από την οποία 
να προκύπτει η αδυναμία αποπληρωμής των υπό διαγραφή οφειλών με βάση τις προβλεπόμενες ταμειακές 
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ροές της επιχείρησης, κατά παράβαση της σχετικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. 26400 
ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 865). 
 
    >  Αν η προς επικύρωση συμφωνία αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις του Δημοσίου με δυσμενέστερο τρόπο 
σε σχέση με απαιτήσεις πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση (με γενικό προνόμιο ίδιας τάξης) ή με ίδιο 
ή δυσμενέστερο τρόπο σε σχέση με απαιτήσεις πιστωτών χωρίς προνόμιο ή με δυσανάλογα δυσμενέστερο 
τρόπο σε σχέση με απαιτήσεις πιστωτών με ειδικό προνόμιο, κατά παράβαση της αρχής της ισότιμης 
μεταχείρισης, με την επιφύλαξη της τυχόν συνδρομής σοβαρών κοινωνικών λόγων που δικαιολογούν την 
απόκλιση, όπως στην περίπτωση των εργατικών απαιτήσεων. 
 
Για τη στοίχειοθέτηση του ανωτέρω λόγου παρέμβασης μπορεί να γίνει επίκληση του σχετικού συγκριτικού 
πίνακα που περιλαμβάνεται στην έκθεση του εμπειρογνώμονα, από τον οποίο προκύπτει η ποσοστιαία 
ανάκτηση κάθε πιστωτή αφενός μεν από την «άσκηση βίαιης ρευστοποίησης» (παρ. 9 του άρθρου 9 της 
υπ' αριθ. 26400 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Β' 865) αφετέρου δε από την εφαρμογή 
των όρων της συμφωνίας (παρ. 1 του άρθρου 11 της ανωτέρω ΥΑ). 
 
    >  Αν στην προς επικύρωση συμφωνία περιλαμβάνονται ασαφείς ή/και αντιφατικοί όροι αναφορικά με 
την αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο, ιδίως στην περίπτωση που απαιτήσεις του Δημοσίου 
ενδέχεται να καταλαμβάνονται από όρους της συμφωνίας που αναφέρονται σε «αφανείς πιστωτές». 
 
    >  Αν η Φορολογική Διοίκηση δεν δύναται να προσδιορίσει τις οφειλές που καταλαμβάνονται από τους 
όρους της συμφωνίας και να ταυτοποιήσει αυτές με βεβαιωμένες οφειλές. 
 
    > Αν οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης που αφορούν το Δημόσιο έχουν τεθεί κατά παράβαση διατάξεων 
νόμου, όπως π.χ. όταν ρυθμίζονται οφειλές προς το Δημόσιο που ανάγονται σε χρόνο μετά τη δικαστική 
επικύρωση της συμφωνίας ή προβλέπεται επέκταση των όρων της συμφωνίας σε συνυπόχρεα πρόσωπα, 
χωρίς το Δημόσιο να έχει συναινέσει ρητά στη συμφωνία (κατά παράβαση δηλαδή των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 60 του ν. 4738/2020, αντίστοιχα, βλ. κατωτέρω στο κεφ. 11 της παρούσας) ή απαγορεύεται η 
καταγγελία της συμφωνίας (κατά παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4738/2020) ή ρυθμίζονται 
οφειλές μη δεκτικές ρύθμισης, όπως οι οφειλές από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων λόγω παράβασης της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.δ. 
356/1974 (Α' 90) ή, σε περίπτωση τελωνειακών οφειλών, ληξιπρόθεσμες μετά από αναστολή που 
καλύπτονται από εγγύηση για την διασφάλιση της καταβολής τους κ.ο.κ. 
 
Στις περιπτώσεις που ο σχηματισμός του ελάχιστου ποσοστού συναινούντων πιστωτών που προβλέπεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4738/2020 βασίζεται στην εφαρμογή του τεκμηρίου συναίνεσης του 
Δημοσίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 54 του 
ν.4738/2020, η συμφωνία επικυρώνεται δικαστικά, εφόσον είτε έχει υπογράφει από τον οφειλέτη και τις 
απαιτούμενες ελάχιστες πλειοψηφίες πιστωτών του άρθρου 34 ή οι εν λόγω ελάχιστες πλειοψηφίες 
πιστωτών έχουν ψηφίσει θετικά σε τυχόν ψηφοφορία που διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα. 
 
9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ - 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΑΡΘΡΟ 37 ΠΑΡ. 1 Ν. 4738/2020) 
 
Ι. Στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020, όπως και στο προϊσχύον άρθρο 102 του ν. 3588/2007, 
προβλέπεται η δυνατότητα του Δημοσίου (όπως και των λοιπών πιστωτών του δημόσιου τομέα) να 
συναινεί ρητά στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης για τη ρύθμιση των απαιτήσεών του σε βάρος οφειλέτη 
του, υπογράφοντας τη συμφωνία ως συμβαλλόμενος πιστωτής. Ομοίως, το Δημόσιο δύναται να συμμετέχει 
σε ψηφοφορία που διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα για την παροχή συναίνεσης από τους πιστωτές σε 
συμφωνία εξυγίανσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020 και τα οριζόμενα στην υπ' 
αριθ. 26411 ΕΞ 2021 (Β1 902/9-3-2021) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την παροχή συναίνεσης του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, είτε μέσω υπογραφής της συμφωνίας 
είτε μέσω εκπροσώπησης του Δημοσίου σε ηλεκτρονική ψηφοφορία και παροχής θετικής ψήφου επί του 
σχεδίου συμφωνίας, είναι η έκδοση σχετικής απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα εκτιθέμενα 
στο παρόν κεφάλαιο. 
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Η παροχή ρητής συναίνεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020, αποτελεί το 
μοναδικό τρόπο συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, στις περιπτώσεις που δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του τεκμηρίου συναίνεσης της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (βλ. 
ανωτέρω κεφ. 7), ήτοι: 
 
α) αν η βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη προς το Δημόσιο (μη συνυπολογισμένων δηλαδή των 
τόκων/προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων 
(15.000.000) ευρώ ή/και 
 
β) αν το συνολικό ύψος των βεβαιωμένων οφειλών του οφειλέτη προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες 
επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το συνολικό ύ ψος των 
οφειλών του προς ιδιώτες πιστωτές . 
 
Επισημαίνεται πάντως, ότι η υποβολή αίτησης-πρότασης για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία 
εξυγίανσης είναι δυνατή, κατ' επιλογή του οφειλέτη, και στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει καμία από τις 
δύο ανωτέρω προϋποθέσεις, δηλαδή και για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο μικρότερου ύψους. 
 
II. Όπως προαναφέρθηκε, για την παροχή συναίνεσης από το Δημόσιο, ως πιστωτή, σε συμφωνία 
εξυγίανσης, απαιτείται κατά το νόμο απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης-
πρότασης του οφειλέτη, εισήγησης της αρμόδιας για την είσπραξη Διεύθυνσης και γνωμοδότησης του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 13 του ν. 4013/2011 και το στ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 καθώς και τις περ. β' 
και ε' της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών Δ6Α 1015213 ΕΞ/28-1-
2013, Β' 130, σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 14 ν. 4389/2016 - Α' 94). 
 
Αρμόδια Υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης-πρότασης του οφειλέτη για συμμετοχή του Δημοσίου σε 
συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με το ν. 4738/2020, για τη διατύπωση εισήγησης επ' αυτής προς τη 
Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. και για τη διαβίβαση στην ανωτέρω Διεύθυνση του φακέλου της 
υπόθεσης είναι το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, αν η συνολική βεβαιωμένη βασική οφειλή σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα 
δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ, ή η Ε.Μ.ΕΙΣ. για υποθέσεις 
μεγαλύτερου ύψους βασικής οφειλής. Ο Προϊστάμενος της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας είναι επίσης αρμόδιος 
να εκτελέσει την απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με την οποία γίνεται δεκτή, εν όλω ή εν μέρει, η αίτηση-
πρόταση του οφειλέτη, είτε υπογράφοντας εκ μέρους του Δημοσίου συμφωνία εξυγίανσης με τον αιτούντα 
οφειλέτη, με τους όρους που εγκρίθηκαν από το Διοικητή, είτε παρέχοντας θετική ψήφο σε σχέδιο 
συμφωνίας με το ανωτέρω περιεχόμενο στο πλαίσιο ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα. 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης τελωνειακών οφειλών, στην εξέταση της αίτησης και τη διαμόρφωση της σχετικής 
εισήγησης συμπράττει η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, σε άμεση συνεργασία με τις ως άνω υπηρεσίες 
(Κ.Ε.ΟΦ./Ε.Μ.ΕΙΣ.). 
 
III. Η εξέταση της αίτησης-πρότασης του οφειλέτη από τη φορολογική Διοίκηση και η αποδοχή (εν όλο ή εν 
μέρει) ή απόρριψη αυτής γίνεται, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 
4738/2020, «.......με τους ίδιους όρους και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με 
 
τα οποία δα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής, ακόμη και όταν με τη συμφωνία το 
Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και οι Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως 
κακώς και από ένδικα μέσα ή βοηθήματα», δηλαδή με κριτήριο την καλύτερη δυνατή διασφάλιση των 
εισπρακτικών συμφερόντων του Δημοσίου ως πιστωτή, λαμβάνοντας υπ' όψιν αφενός μεν την οικονομική 
αδυναμία του οφειλέτη, αφετέρου δε το επισφαλές ή μη είσπραξης των απαιτήσεων του Δημοσίου σε 
περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του ή κήρυξης αυτού σε πτώχευση. 
 
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020 προβλέπεται ως αναγκαία προϋπόθεση 
για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης από το Δημόσιο, ότι αυτό δεν θα περιέλθει λόγω της εφαρμογής 
της συμφωνίας σε χειρότερη θέση, ως προς τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του που υφίστανται κατά τον χρόνο 
υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης, από τη θέση στην οποία θα περιερχόταν σε περίπτωση πτώχευσης 
του οφειλέτη, ήτοι να συναχθεί, ότι το συνολικό ποσό αποπληρωμής, βάσει της πρότασης του οφειλέτη, 
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υπερβαίνει το ποσό που εκτιμάται, βάσει των οδηγιών που παρατίθενται κατωτέρω, ότι θα εισπραχθεί σε 
περίπτωση 25 
 
πτωχευτικής εκκαθάρισης της περιουσίας του οφειλέτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δημόσιο δεν 
νομιμοποιείται να συναινέσει σε πρόταση συναφής συμφωνίας εξυγίανσης με οφειλέτη του. Επισημαίνεται 
ότι κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4738/2020 δύναται να θεσπιστούν με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιπλέον νόμιμοι λόγοι 
μη συναίνεσης του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης. Η έκδοση της ανωτέρω Κ.Υ.Α. εκκρεμεί. 
 
Επομένως, για τη συναίνεση ή μη του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, πρέπει πρωτίστως να εξετάζεται 
η συνδρομή της ανωτέρω αναγκαίας προϋπόθεσης, ως εξής: 
 
α) Το ποσό που προτείνεται από τον οφειλέτη να καταβληθεί στο Δημόσιο προς αποπληρωμή των 
βεβαιωμένων απαιτήσεών του καθώς και ο χρόνος αποπληρωμής αυτού (εφάπαξ ή τμηματικά) πρέπει να 
προσδιορίζονται ρητά και με σαφήνεια στην αίτηση που υποβάλλεται στη φορολογική Διοίκηση. 
 
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται η καθαρή παρούσα αξία του συνολικού ποσού που προτείνεται να 
αποπληρωθεί στο Δημόσιο βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης, όπως αυτή έχει υπολογιστεί από τον 
εμπειρογνώμονα στον οποίο έχει αναθέσει ο οφειλέτης τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 48 του ν. 
4738/2020, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. 26400 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 865). 
 
β) Για την εκτίμηση του ποσού που αναμένεται να εισπράξει το Δημόσιο σε περίπτωση που ρευστοποιηθεί 
όλη η περιουσία του οφειλέτη (μόνο του οφειλέτη, όχι τυχόν συνυπόχρεων προσώπων) και διανεμηθεί το 
προϊόν της ρευστοποίησης (εκπλειστηρίασμα) στους πιστωτές, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του 
άρθρου 167 του ν. 4738/2020, το οποίο παραπέμπει στην αναλογική εφαρμογή των άρθρων 975 έως 978 
ΚΠολΔ (βλ. και ανωτέρω κεφ. 7.γ.). 
 
Η εκτίμηση της αξίας της περιουσίας του οφειλέτη και των απαιτήσεων των πιστωτών που συμμετέχουν 
στην εικονική διανομή, κατά τα ανωτέρω, γίνεται με τα εξής δεδομένα: 
 
i. Ως αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (ακίνητων και κινητών, ενσώματων και άυλων), επί της 
οποίας διενεργείται η εικονική διανομή, λαμβάνεται υπ' όψιν η «αξία βίαιης ρευστοποίησης» αυτών, όπως 
αυτή προσδιορίζεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της υπ' αριθ. 26400 ΕΞ 2021 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών (Β' 865). Η εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων βεβαιώνεται από τον 
εμπειρογνώμονα στον οποίο έχει αναθέσει ο οφειλέτης τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 48 του ν. 
4738/2020. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από τις εκθέσεις εκτίμησης που τυχόν διενεργήθηκαν από  
πιστοποιημένο/πιστοποιημένους εκτιμητή/εκτιμητές και τα λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα που ελήφθησαν 
υπ' όψιν από τον εμπειρογνώμονα για τον υπολογισμό της αξίας βίαιης ρευστοποίησης και τεκμηριώνεται 
το τελικό ύψος της «αξίας βίαιης ρευστοποίησης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες 
διατάξεις της ΥΑ. 
 
ii. Για το ύψος των απαιτήσεων των λοιπών πιστωτών του οφειλέτη λαμβάνεται υπ' όψιν κατάσταση 
πιστωτών που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 (πρώτο εδάφιο) του άρθρου 34 του ν. 
4738/2020 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 26400 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών (Β' 865) και έχει εγκριθεί ως προς την ακρίβεια και εγκυρότητά της από τον εμπειρογνώμονα 
στον οποίο έχει αναθέσει ο οφειλέτης τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 48 του ν. 4738/2020. Στην 
κατάσταση πιστωτών γίνεται ειδική μνεία των τρεχόντων υπολοίπων των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων 
απαιτήσεων πιστωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω (υπ' αριθ. iii). 
 
iii.  Για τον προσδιορισμό των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων (ενέγγυων) απαιτήσεων σε βάρος του 
οφειλέτη λαμβάνονται υπ' όψιν τα βάρη επί της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτά βεβαιώνονται 
από πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ή 
κτηματολογικά γραφεία, σε συνδυασμό με την κατάσταση πιστωτών υπ' αριθ. ϋ, από την οποία προκύπτει 
το τρέχον ύψος των εξασφαλισμένων με εμπράγματες ασφάλειες απαιτήσεων των πιστωτών ή, 
εναλλακτικά, από πρόσφατες βεβαιώσεις τρίτων εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών, από τις οποίες 
προκύπτει η ύπαρξη της εμπράγματης ασφάλειας, η ημερομηνία εγγραφής της, το βεβαρημένο 
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περιουσιακό στοιχείο και το τρέχον υπόλοιπο της εξασφαλιζόμενης απαίτησης, εφόσον το περιεχόμενο 
αυτών επαληθεύεται από τον εμπειρογνώμονα. 
 
γ) Για τη διαπίστωση συνδρομής της προϋπόθεσης της μη χειροτέρευσης της θέσης του Δημοσίου, το 
συνολικό ποσό υπό στοιχείο (α) πρέπει να υπερβαίνει ή τουλάχιστον να ισούται με το ποσό υπό στοιχείο 
(β). 
 
IV.  Πέραν της εξέτασης της προϋπόθεσης της μη χειροτέρευσης της θέσης του Δημοσίου, απαιτείται να 
εξετάζεται, κατ' εφαρμογή της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του ν.4738/2020, και ότι οι 
προτεινόμενοι από τον οφειλέτη όροι της συμφωνίας δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
πιστωτών, δηλαδή ότι οι όροι που προ βλέπονται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ανέγγυων 
πιστωτών δεν είναι ευνοϊκότεροι σε σχέση με αυτούς που προτείνονται για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του Δημοσίου, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με γενικό προνόμιο, ή ότι άλλοι προνομιούχοι 
πιστωτές δεν αντιμετωπίζονται από τους προτεινόμενους όρους της συμφωνίας με σημαντικά ευνοϊκότερο 
τρόπο, ο οποίος δεν δικαιολογείται από την ανάγκη μη χειροτέρευσης της θέσης τους ή από σπουδαίο 
κοινωνικό λόγο. Στοιχεία για την εξέταση της εν λόγω προϋπόθεσης δύναται να αντληθούν από το 
επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης του οφειλέτη καθώς και από τυχόν επιμέρους συμφωνίες που έχουν ήδη 
επιτευχθεί με άλλους πιστωτές του οφειλέτη στα πλαίσια της διαδικασίας εξυγίανσης. 
 
Στην αίτηση του οφειλέτη πρέπει να διατυπώνεται με σαφήνεια η πρόταση του οφειλέτη περί του τρόπου 
αποπληρωμής των οφειλών του προς το Δημόσιο. Σε περίπτωση που στο αίτημα περιέχονται ασαφείς 
όροι, ζητούνται σχετικές διευκρινίσεις και η πρόταση επαναδιατυπώνεται από τον οφειλέτη. 
 
Η πρόταση του οφειλέτη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4738/2020, δύναται ενδεικτικά να συνίσταται στη 
μεταβολή του χρόνου αποπληρωμής των απαιτήσεων του Δημοσίου (π.χ. τμηματική αποπληρωμή), στη 
μεταβολή του ποσοστού βάσει του οποίου υπολογίζονται οι προσαυξήσεις / τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 
και, γενικότερα, σε όρους που αφορούν τον τρόπο αποπληρωμής των υποχρεώσεων του οφειλέτη έναντι 
του Δημοσίου. Επίσης, δύναται να προταθούν και άλλοι όροι, όπως π.χ. η πρόβλεψη αναστολής των 
ατομικών και συλλογικών διώξεων υπέρ του οφειλέτη για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια 
ισχύος της συμφωνίας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.4738/2020, το Δημόσιο δύναται να 
προτείνει ως όρο της συμφωνίας, σε περίπτωση μη τήρησης αυτής από τον οφειλέτη, διαλυτική αίρεση. 
 
Το Δημόσιο δεν συναινεί στη ρύθμιση οφειλών που δεν έχουν ακόμα βεβαιωθεί κατά το χρόνο υπογραφής 
της συμφωνίας, καθώς δεν δύναται να εξεταστεί η χειροτέρευση ή μη της θέσης του αναφορικά με οφειλές 
που θα βεβαιωθούν σε μελλοντικό χρόνο και το ύψος των οποίων δεν μπορεί ακόμα να προσδιοριστεί. 
Επίσης, δεν συναινεί στη ρύθμιση οφειλών που δεν είναι δεκτικές ρύθμισης, όπως οι οφειλές από ανάκτηση 
κρατικών ενισχύσεων λόγω παράβασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.δ. 356/1974 (Α' 90). Επιπλέον δεν συναινεί σε διαγραφή 
δασμών, οι οποίοι αποτελούν Παραδοσιακούς Ίδιους Πόρους του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, βεβαιωθέντων πριν ή μετά το χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης. 
 
V.    Σε περίπτωση που η αίτηση-πρόταση σύναψης συμφωνίας εξυγίανσης συνυποβάλλεται και από 
συνυπόχρεο με τον οφειλέτη πρόσωπο (π.χ. το διευθύνοντα σύμβουλο της οφειλέτιδας Α.Ε.) και 
προτείνεται η ένταξη στη συμφωνία όρου που προβλέπει την επέκταση των όρων αυτής στο εν λόγω 
συνυπόχρεο πρόσωπο, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω (υπ' αριθ. VI) σχετικά με την 
εκτίμηση της αξίας και τη νομική κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη πρέπει να προσκομίζονται και για 
τον αϊτούντα-συνυπόχρεο. Στην περίπτωση αυτή, το Δημόσιο συναινεί στην επέκταση των όρων της 
συμφωνίας στον αϊτούντα-συνυπόχρεο πρόσωπο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 
4738/2020 (βλ. κατωτέρω κεφ. 11), μόνο εφόσον, κατόπιν συνυπολογισμού της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων του συνυπόχρεου προσώπου αναφορικά με τις οφειλές για τις οποίες έχει αλληλέγγυα ευθύνη και 
πρόκειται να ρυθμιστούν με τη συμφωνία, δεν προκύπτει χειροτέρευση της θέσης του Δημοσίου. 
 
VI.   Όπως προαναφέρθηκε, για τη συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης απαιτείται ο 
οφειλέτης να υποβάλει σχετική αίτηση στο Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή την Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση. Η αίτηση 
συνοδεύεται από πλήρη φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
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i. έκθεση του εμπειρογνώμονα σχετικά με την «αξία βίαιης ρευστοποίησης» των περιουσιακών στοιχείων 
του οφειλέτη, στην οποία βεβαιώνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της υπ' αριθ. 26400 ΕΞ 
2021 (Β' 865/5-3-2021) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και τεκμηριώνεται ο υπολογισμός του 
τελικού ύψους της «αξίας βίαιης ρευστοποίησης» σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτές. Στο έγγραφο του 
εμπειρογνώμονα επισυνάπτονται τυχόν εκθέσεις εκτίμησης από πιστοποιημένο/πιστοποιημένους 
εκτιμητή/εκτιμητές και τα λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα που ελήφθησαν υπ' όψιν από τον εμπειρογνώμονα. 
 
Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω έκθεση, που αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης του 
οφειλέτη για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, έχει περιορισμένο αντικείμενο και δεν 
ταυτίζεται με την τελική συνολική έκθεση που 28 
 
συνοδεύει την αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατ' άρθρο 46 του ν. 4738/2020, την οποία θα 
εκπονήσει ο εμπειρογνώμονας μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και της νόμιμης 
πλειοψηφίας των πιστωτών του. 
ii. αναλυτικό κατάλογο όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναγραφή της εμπορικής αξίας 
τους και της «αξίας βίαιης ρευστοποίησης», σύμφωνα με τις ανωτέρω εκθέσεις, 
 
iii. πρόσφατα πιστοποιητικά των εγγεγραμμένων επί της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη βαρών που 
έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία ή, εναλλακτικά, πρόσφατες 
βεβαιώσεις τρίτων εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών, από τις οποίες προκύπτει η ύπαρξη της 
εμπράγματης ασφάλειας, η ημερομηνία εγγραφής της, το βεβαρημένο περιουσιακό στοιχείο και το τρέχον 
υπόλοιπο της εξασφαλιζόμενης απαίτησης, εφόσον το περιεχόμενο αυτών επαληθεύεται από τον 
εμπειρογνώμονα, 
 
iv. κατάσταση πιστωτών που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 (πρώτο εδάφιο) του άρθρου 34 
του ν. 4738/2020 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 26400 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών (Β' 865) και έχει εγκριθεί ως προς την ακρίβεια και εγκυρότητά της από τον εμπειρογνώμονα, 
με ειδική μνεία των τρεχόντων υπολοίπων των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων πιστωτών, 
 
v. βεβαίωση του εμπειρογνώμονα σχετικά με την καθαρή παρούσα αξία του συνολικού ποσού που 
προτείνεται να αποπληρωθεί στο Δημόσιο βάσει της συμφωνίας, 
 
vi. επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης, 
 
vii. επιμέρους συμφωνίες που έχουν τυχόν ήδη επιτευχθεί με άλλους πιστωτές στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εξυγίανσης και 
 
viii. βεβαίωση ότι ο υπογράφων εμπειρογνώμονας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων 
του άρθρου 65 του ν. 4738/2020. 
 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η αρμόδια Υπηρεσία (το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή η Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά 
περίπτωση) μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει και όποιο άλλο στοιχείο θεωρεί χρήσιμο για τη 
διαπίστωση της πραγματικής οικονομικής ή περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη. 
 
Το φάκελο δικαιολογητικών που υποβάλλει ο οφειλέτης συμπληρώνει η αρμόδια Υπηρεσία (Κ.Ε.ΟΦ. 
Αττικής/Ε.Μ.ΕΙΣ.) με βάση τα διαθέσιμα σε αυτήν στοιχεία ή στοιχεία που αντλεί με αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση (ενδεικτικά: πίνακα/πίνακες των βεβαιωμένων χρεών του οφειλέτη, ατομικών και από 
συνυπευθυνότητα, αντίγραφα των τελευταίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης -έντυπο Ε9, αντίγραφα 
των τελευταίων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού Ε.Ν.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με τον ν. 4223/2013, Α'287 
κ.λπ.), προκειμένου να εξετάσει την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα 
συνημμένα αυτής. 
 
VII. Αφού ελέγξει, με βάση τα διαθέσιμα σε αυτήν στοιχεία, την ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων, 

την πληρότητα του φακέλου και την εφαρμογή των οδηγιών υπό στοιχεία ΙΙΙ.β.i-iii του παρόντος κεφαλαίου, 

το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ή η Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση (αρμόδια Υπηρεσία), συντάσσει πλήρες ιστορικό της 

υπόθεσης και διατυπώνει τεκμηριωμένη άποψη σχετικά με την πλήρωση ή μη της αρχής της μη 

χειροτέρευσης της θέσης του Δημοσίου από την προτεινόμενη συμφωνία. Επίσης, η ανωτέρω αρμόδια 
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Υπηρεσία εξετάζει, αν συντρέχουν τυχόν άλλοι λόγοι μη συναίνεσης και ακολούθως διατυπώνει εισήγηση 

για αποδοχή, απόρριψη ή υποβολή αντιπρότασης του Δημοσίου επί της πρότασης του οφειλέτη 

λαμβάνοντας υπόψη, σε περίπτωση ύπαρξης τελωνειακών οφειλών και την εισήγηση της Τελωνειακής 

Περιφέρειας Αττικής. Ο φάκελος της υπόθεσης με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας ο οποίος θα 

εμπεριέχει σε περίπτωση ύπαρξης τελωνειακών οφειλών και την εισήγηση της Τελωνειακής Περιφέρειας 

Αττικής, διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. για τη διαμόρφωση της εισήγησης προς το 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Στην εισήγηση της Διεύθυνσης Εισπράξεων περιλαμβάνεται αναλυτική 

εικονική κατάταξη/διανομή επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, όπως απαιτείται για την 

τεκμηρίωση ότι πληρούται ή όχι η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του Δημοσίου, η ορθότητα της 

οποίας, μεταξύ άλλων, ελέγχεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής 

αρμοδιότητάς του κατά την περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009. 

 

Στη συνέχεια, η εισήγηση της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε., με το σύνολο των στοιχείων του 

φακέλου, διαβιβάζεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης, η οποία 

θα υποβληθεί προς έγκριση από το Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση ύπαρξης τελωνειακών οφειλών, η 

ανωτέρω εισήγηση συνυπογράφεται από τη Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής. 

 

10. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 

Στο άρθρο 64 του ν. 4738/2020, όπως και στο προϊσχύον δίκαιο, περιέχονται ειδικές διατάξεις για την 

περίπτωση που η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης 

του οφειλέτη. 

 

Η μεταβίβαση της επιχείρησης μπορεί να αποτελεί περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης ή να συνάπτεται 

σε εκτέλεση σχετικού όρου αυτής, με χωριστή μεταγενέστερη σύμβαση. 

 

Με τη σχετική σύμβαση μεταβιβάζεται στον αποκτώντα ή στους αποκτώντες (ενδέχεται να είναι και 

περισσότερες της μίας εταιρείες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 64) ολόκληρο το ενεργητικό της 

επιχείρησης ή μέρος αυτού ή επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχομένως, εάν προβλέπεται ρητά 

στη συμφωνία, μέρος των χρεών, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις κατά περίπτωση εξοφλούνται από το τίμημα 

της πώλησης της επιχείρησης ή του μέρους αυτής, διαγράφονται ή, στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους 

της επιχείρησης, παραμένουν ως υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4738/2020, ως προς τη μεταβίβαση επιχείρησης ή 

περιουσίας κατά το άρθρο αυτό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 170 («φορολογικές και 

διοικητικές διευκολύνσεις - εξαιρετικές διατάξεις») και 171 («λοιπές διευκολύνσεις - περιορισμός 

δικαιωμάτων και αμοιβών - εξαιρετικές διατάξεις») του ν. 4738/2020, από τις οποίες προκύπτουν -μεταξύ 

άλλων- αφενός μεν η απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τη 

σύναψη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης (βλ. παρ. 7 και 8 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020), 

αφετέρου δε η μη εφαρμογή του άρθρου 479 ΑΚ περί αναδοχής χρέους σε περίπτωση μεταβίβασης 

ομάδας περιουσίας (βλ. παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 4738/2020). 

 

Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη, όπως και υπό το προϊσχύον δίκαιο, να 

τροποποιήσουν τη συμφωνία εξυγίανσης «κατά το μέρος που αφορά στους όρους μεταβίβασης της 

επιχείρησης ή μέρους αυτής» μέχρι τη συζήτηση της αίτησης για την επικύρωσή της και εφόσον έχουν 

μεταβληθεί τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και προσκομίζεται με τις προτάσεις 

συμπληρωματική έκθεση του ορισθέντος εμπειρογνώμονα επί των τροποποιούμενων όρων. Παρατηρείται 

πάντως ότι στη σχετική νέα διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 4738/2020 γίνεται παραπομπή στις 

προϋποθέσεις που τίθενται υπό στοιχεία α’ και β’ στην παρ. 1 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου αναφορικά με 

τη δυνατότητα τροποποίησης ήδη επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης (βλ. κατωτέρω στο κεφ. 12 της 

παρούσας), στις οποίες (προϋποθέσεις) συγκαταλέγεται η τροποποίηση του χρόνου και του τρόπου 

αποπληρωμής των απαιτήσεων των πιστωτών ή του είδους των εκατέρωθεν παροχών ή του ύψους των 

προς αποπληρωμή απαιτήσεων πιστωτών. 
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11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 
Οι έννομες συνέπειες από τη δικαστική επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ορίζονται στα άρθρα 60, 61 και 
62 του ν. 4738/2020. Εξ αυτών επισημαίνονται οι κάτωθι βασικές συνέπειες, που άπτονται της είσπραξης 
δημοσίων εσόδων: 
α. Δεσμευτική ισχύς της δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4738/2020, από τη δικαστική επικύρωσή της, η συμφωνία 
εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτή, ακόμη και 
αν δεν είναι συμβαλλόμενοι. Επομένως, οι όροι δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης που 
ρυθμίζουν απαιτήσεις του Δημοσίου με οποιονδήποτε τρόπο κατ' άρθρο 39 του νόμου (περιορισμός, 
μεταβολή των όρων εκπλήρωσης, μεταβίβαση, απώλεια ή μεταβολή εμπράγματης εξασφάλισης κ.λπ.), 
δεσμεύουν το Δημόσιο, ως πιστωτή, είτε έχει συναινέσει στη σύναψη της συμφωνίας, κατόπιν αίτησης του 
οφειλέτη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του νόμου, είτε η συναίνεσή του συνάγεται κατ' εφαρμογή 
της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, είτε η συμφωνία έχει συναφθεί χωρίς τη συναίνεση του Δημοσίου (ρητή ή 
συναγόμενη). 
 
Κατά συνέπεια, η αρμόδια υπηρεσία (Κ.Ε.ΟΦ Αττικής ή Ε.Μ.ΕΙΣ., κατά περίπτωση), μόλις λαμβάνει γνώση, 
με οποιονδήποτε τρόπο, της έκδοσης δικαστικής απόφασης που επικυρώνει συμφωνία εξυγίανσης, στην 
οποία υπάγονται οφειλές στη φορολογική Διοίκηση, υποχρεούται, σε συμμόρφωση με την επικυρωτική 
απόφαση, να εφαρμόσει άμεσα τη συμφωνία, ανεξαρτήτως υποβολής ή μη σχετικού αιτήματος από τον 
ενδιαφερόμενο, και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε αυτή. 
 
Περαιτέρω, στην παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4738/2020 ορίζεται ότι «η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να 
ρυθμίσει απαιτήσεις που γεννώνται μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της επικυρωτικής απόφασης». 
Διευκρινίζεται, ότι ως χρόνος γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου νοείται ο χρόνος στον οποίο 
ανάγονται οι σχετικές υποχρεώσεις του οφειλέτη (επιχείρησης), ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του 
οικείου νόμιμου τίτλου ή καταχώρησης αυτού στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων. Ειδικά όσον αφορά οφειλές 
που προέρχονται από κατάπτωση εγγύησης, όπως προκύπτει από την παρ. 3 του άρθρου 39, κρίσιμος 
είναι ο χρόνος παροχής της εγγύησης. Επομένως, όπως ρητά ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη, με τη 
συμφωνία εξυγίανσης δύναται να ρυθμιστούν και μελλοντικές υποχρεώσεις από κατάπτωση εγγύησης 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον η εγγύηση παρασχέθηκε έως την έκδοση της επικυρωτικής 
απόφασης. 
 
Ειδική έκφανση της δεσμευτικής ισχύος των όρων της συμφωνίας από τη δικαστική επικύρωσή της είναι η 
προβλεπόμενη στην περ. δ' της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4738/2020, κατά την οποία, «εφόσον 
προβλέπεται στη συμφωνία εξυγίανσης, αίρονται τυχόν κατασχέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των 
κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, που έχουν ως αιτία ρυ&μιζόμενες με τη συμφωνία οφειλές». Επισημαίνεται 
ότι, όπως σαφώς προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη, για την άρση, κατ' εφαρμογή της συμφωνίας 
εξυγίανσης, κατασχέσεων ακινήτων, κινητών καθώς και κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, απαιτείται αφενός 
μεν στη συμφωνία να έχει περιληφθεί όρος που προβλέπει ρητά την άρση αυτών, αφετέρου δε οι εν λόγω 
κατασχέσεις να έχουν επιβληθεί για την είσπραξη οφειλών που ρυθμίζονται από τη συμφωνία. Σε 
περίπτωση που η κατάσχεση έχει επιβληθεί και για οφειλές εκτός συμφωνίας, η υποχρέωση άρσης 
μετατρέπεται σε υποχρέωση περιορισμού της κατάσχεσης μόνο ως προς τις οφειλές που καταλαμβάνονται 
από τη συμφωνία, δεδομένου ότι ο σχετικός όρος της συμφωνίας είναι δεσμευτικός μόνο ως προς αυτές. 
 
β. Επέκταση ή μη της ισχύος της συμφωνίας στην ευθύνη συνυπόχρεων προσώπων 
 
Σύμφωνα με την παρ. 3. του άρθρου 60 του ν. 4738/2020 «Τα δικαιώματα των πιστωτών κατά των 
εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον του οφειλέτη, καθώς και τα υφιστάμενα δικαιώματά τους σε 
περιουσιακά αντικείμενα τρίτων, περιορίζονται στο ίδιο ποσό με την απαίτηση κατά του οφειλέτη, μόνο αν 
συμφωνεί ρητά ο πιστωτής, ενώ η παρ. 2 του άρδρου 37 δεν εφαρμόζεται για την παροχή της συναίνεσης 
αυτής». 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι προϋπόθεση για τον περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, 
της ευθύνης προσώπων που ευθύνονται εις ολόκληρον με τον οφειλέτη έναντι του Δημοσίου για οφειλές 
που υπάγονται στη συμφωνία καθώς και τυχόν εμπράγματων ασφαλειών που έχουν παρασχεθεί από 
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τρίτους για την εξασφάλιση των απαιτήσεων αυτών είναι η σχετική συναίνεση του Δημοσίου, ως πιστωτή, 
όταν αυτή διατυπώνεται ρητά και αφορά συγκεκριμένα τον περιορισμό της ευθύνης των εν λόγω 
προσώπων (βλ. ανωτέρω κεφ. 9). Ρητά διευκρινίζεται στο νόμο ότι η ανωτέρω συναίνεση δεν μπορεί να 
συναχθεί από τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του νόμου (περί συναγόμενης 
συναίνεσης του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης). 
 
Συμπερασματικά, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4738/2020, η δικαστική επικύρωση 
συμφωνίας εξυγίανσης που ρυθμίζει οφειλές προς το Δημόσιο συνεπάγεται τον περιορισμό της ευθύνης 
συνυπόχρεων για τις ανωτέρω οφειλές προσώπων, μόνο εφόσον στη συμφωνία συμμετέχει το Δημόσιο ως 
συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 37 του νόμου και έχει περιληφθεί σε αυτή σχετικός 
όρος. Στις λοιπές περιπτώσεις, τα συνυπόχρεα πρόσωπα εξακολουθούν να ευθύνονται για το αρχικό ύψος 
των ρυθμιζόμενων οφειλών, ως είχε πριν από τη συμφωνία. 
 
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διάταξη δεν έχει εφαρμογή, αν η αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης 
έχει υποβληθεί από κοινού τόσο από το φορέα της υπό εξυγίανση επιχείρησης όσο και από συνυπόχρεα με 
αυτόν πρόσωπα αναφορικά με τις οφειλές της επιχείρησης, και έχει γίνει δεκτή από το δικαστήριο ως προς 
όλους τους αιτούντες. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι αιτούντες, ως προς τους οποίους έγινε δεκτή η αίτηση 
επικύρωσης, έχουν την ιδιότητα του «οφειλέτη» και εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο εφαρμογής της 
δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας. 
 
γ. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας 
 
Σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4738/2020, «γ) Οι ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία 
εξυγίανσης οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθίστανται ενήμερες υπό τον 
όρο τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να χορηγούν τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις ενημερότητας, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης». 
 
Από την ανωτέρω διάταξη, το περιεχόμενο της οποίας ταυτίζεται με το περιεχόμενο της αντίστοιχης 
προϊσχύουσας διάταξης της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 106 γ του ν. 3588/2007, συνάγονται τα εξής: 
 
ΐ. Οι οφειλές που έχουν ενταχθεί σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης θεωρούνται ότι έχουν 
τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με την έννοια της παρ. 1 του άρ. 3 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/2013, 
όπως ισχύει. Ακολούθως, για τις ως άνω οφειλές και υπό τον όρο ότι έχουν εξοφληθεί οι προβλεπόμενες 
ληξιπρόθεσμες δόσεις της συμφωνίας, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον συντρέχουν και οι 
λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 12 ν. 4174/2013 και ΠΟΛ.1274/2013, 
όπως ισχύει), όπως της υποβολής των προβλεπόμενων στο άρ. 3 της ΠΟΑ 1274/2013 δηλώσεων της 
τελευταίας πενταετίας κ.ο.κ., και με τους όρους που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις π.χ. με την 
παρακράτηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 της ανωτέρω ΠΟΛ, κατά περίπτωση. 
 
ϋ. Υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και στα συνυπόχρεα 
πρόσωπα αναφορικά με τις οφειλές που έχουν ενταχθεί στη συμφωνία εξυγίανσης και υπό τον όρο 
τήρησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή όμως, για την παρακράτηση πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν το 
συνολικό ποσό της οφειλής για την οποία υφίσταται αλληλέγγυα ευθύνη, δεδομένου του μη περιορισμού 
της ευθύνης των προσώπων αυτών, σε περίπτωση που δεν καταλαμβάνονται από τη δικαστικά 
επικυρωμένη συμφωνία (βλ. ανωτέρω τη σχετική ενότητα υπό στοιχείο β). 
 
iii. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να περιλαμβάνονται ειδικοί όροι σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού 
ενημερότητας από τη φορολογική Διοίκηση (π.χ. να προβλέπεται μικρότερο ποσοστό παρακράτησης κατά 
τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας από το κατά νόμο ισχύον). Οι εν λόγω όροι, εφόσον και στην 
έκταση που αφορούν οφειλές που ρυθμίζονται στη συμφωνία εξυγίανσης, έχουν, από τη δικαστική 
επικύρωση της συμφωνίας, δεσμευτική ισχύ και η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται, σε συμμόρφωση με 
την επικυρωτική απόφαση, να χορηγήσει το αποδεικτικό σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, 
εφαρμοζομένων συμπληρωματικά των σχετικών ισχυουσών διατάξεων, εφόσον δεν αντίκεινται στη 
συμφωνία. Αντίθετα, αν κατά το χρόνο που υποβάλλεται αίτημα για  
 
χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, υφίστανται οφειλές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
συμφωνίας (π.χ. οφειλές της επιχείρησης που γεννήθηκαν μετά τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας, 
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οφειλές που εξαιρέθηκαν από την επικύρωση αυτής κ.λπ.), η ύπαρξη ειδικού όρου στη συμφωνία δεν 
εμποδίζει την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων ως προς τις εκτός συμφωνίας οφειλές. Αν π.χ. 
προβλέπεται στη συμφωνία ειδικό ποσοστό παρακράτησης, αυτό θα εφαρμόζεται μόνο ως προς τις 
υπαγόμενες οφειλές, ενώ για τις εκτός συμφωνίας θα γίνεται παρακράτηση σύμφωνα με τα γενικώς 
ισχύοντα για το αποδεικτικό ενημερότητας (ΠΟΑ 1274/2013, όπως ισχύει) ή τη βεβαίωση οφειλής 
(ΠΟΛ.1275/2013, όπως ισχύει), ανάλογα αν οι εν λόγω οφειλές είναι ρυθμισμένες ή όχι (σχετική η γνωμ. 
172/2016 της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει δεκτή από το Γ.Γ.Δ.Ε.). 
 
δ. Αναστολή ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 
 
Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4738/2020, για όσο χρονικό διάστημα 
προβλέπεται να διαρκέσει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από την 
επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης και υπό τον όρο της εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων 
αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 ν. 
1882/1990), εφόσον αυτό έχει τελεστεί πριν από την υποβολή της αίτησης για επικύρωση της συμφωνίας 
κατ' άρθρα 44 επ. του νόμου. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται 
και η παραγραφή του ποινικού αδικήματος σύμφωνα με τη γενική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 113 του 
Ποινικού Κώδικα, χωρίς όμως η αναστολή παραγραφής στην προκειμένη περίπτωση να υπόκειται στο 
χρονικό περιορισμό που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
 
Υπενθυμίζεται ότι και στην περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την αναστολή της 
ποινικής δίωξης, ο αρμόδιος προϊστάμενος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υποχρεούται να 
υποβάλλει αίτηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα του άρθρου 25 ν. 1882/1990, ενημερώνοντας τον 
Εισαγγελέα, πρωτίστως με την αίτηση αλλά και σε επόμενα στάδια της ποινικής διαδικασίας, για τα 
προαναφερθέντα κρίσιμα στοιχεία, από τα οποία κατά νόμο εξαρτάται η αναστολή της ποινικής δίωξης ή η 
παύση της αναστολής (χρόνο υποβολής αίτησης για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, έκδοση 
επικυρωτικής απόφασης, οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής, καθυστέρηση στην 
καταβολή των δόσεων ή μη εκπλήρωση τυχόν άλλου όρου της συμφωνίας κ.λπ.). 
 
Σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν 
από τη συμφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το 
Δημόσιο που τελέστηκε πριν από την υποβολή αίτησης για επικύρωση της συμφωνίας (βλ. άρθρο 61 του ν. 
4738/2020). 
ε. Λήψη μέτρων για την είσπραξη των οφειλομένων βάσει της συμφωνίας 
 
Λόγω της δεσμευτικής ισχύος της δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας, κατά τη διάρκεια ισχύος της και 
εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι οριζόμενες δόσεις, δεν είναι επιτρεπτή η λήψη μέτρων για την 
αναγκαστική είσπραξη οφειλών που έχουν ενταχθεί στη συμφωνία, εκτός αν υφίστανται τυχόν συνυπόχρεα 
με τον οφειλέτη πρόσωπα που δεν καταλαμβάνονται από τη συμφωνία. 
 
Σε περίπτωση όμως καθυστέρησης καταβολής δόσεων που οφείλονται βάσει της συμφωνίας, η φορολογική 
Διοίκηση δύναται να επιδιώξει την είσπραξη των καθυστερούμενών (ληξιπρόθεσμων) δόσεων με μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του οφειλέτη βάσει της επικυρωτικής απόφασης και της συμφωνίας που 
επικυρώνεται με αυτήν, από τις οποίες προκύπτει το ποσό των καθυστερούμενών δόσεων και το 
ληξιπρόθεσμο αυτών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του νόμου, η απόφαση που επικυρώνει τη 
συμφωνία εξυγίανσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με αυτήν. 
 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4738/2020, σε περίπτωση που 
έχει τεθεί ως όρος στη συμφωνία εξυγίανσης η αναστολή των ατομικών και συλλογικών διώξεων των 
πιστωτών για ορισμένο διάστημα μετά την επικύρωσή της συμφωνίας, ο όρος αυτός, δηλαδή η αναστολή 
για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η συμφωνία, δεσμεύει το Δημόσιο, μόνο όταν αυτό έχει συναινέσει 
ρητά στη συμφωνία, υπογράφοντας αυτήν (ή παρέχοντας θετική ψήφο σε τυχόν ηλεκτρονική ψηφοφορία, 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 37. Αντίθετα, στις υπόλοιπες περιπτώσεις (δηλαδή αν δεν είναι συμβαλλόμενο 
μέρος ή αν η συναίνεσή του απλώς συνάγεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 37) η αναστολή δεν δεσμεύει το 
Δημόσιο περισσότερο από 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της επικυρωτικής απόφασης. 
 
στ. Αναστολή παραγραφής οφειλών που έχουν υπαχθεί σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης 
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Για την αναστολή παραγραφής των οφειλών που έχουν υπαχθεί σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία 
εξυγίανσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 87 ν. 2362/1995 ή της -ομοίου 
περιεχομένου- παρ. 2 του άρθρου 137 ν. 4270/2014, κατά περίπτωση, με εξαίρεση τις οφειλές που 
εμπίπτουν στο ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από 1/1/2014 και μετά, 
όπου εφαρμόζεται η διάταξη της περ. α' του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4174/2013. 
Η παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη της αναστολής (βλ. σχετική 
ΠΟΛ.1154/2016). 
 
ζ. Διορισμός ειδικού εντολοδόχου 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4738/2020, με την απόφαση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή και με 
μεταγενέστερη απόφαση, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή του, δύναται να ορίσει 
ειδικό εντολοδόχο για τη διενέργεια ειδικών πράξεων που ορίζονται στη σχετική δικαστική απόφαση, όπως 
για τη διενέργεια ειδικών πράξεων διαχείρισης της περιουσίας του οφειλέτη, την υπογραφή εκτελεστικών 
συμβάσεων της συμφωνίας εξυγίανσης και την επίβλεψη της εφαρμογής των επιμέρους όρων της. Η 
διάρκεια της εντολής ορίζεται στην απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά νόμο τη διάρκεια της 
συμφωνίας εξυγίανσης. 
 
12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 
Στο ν. 4738/2020, όπως και στο προϊσχύον δίκαιο, προβλέπεται η δυνατότητα να τροποποιηθεί -μία μόνο 
φορά- η επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης με μεταγενέστερη 
 
35 συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων μερών, η οποία επικυρώνεται από το δικαστήριο, κατόπιν αίτησης 
του οφειλέτη ή οποίου δήποτε των συμβαλλόμενων πιστωτών. 
 
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4738/2020, το δικαστήριο επικυρώνει την 
τροποποιητική συμφωνία εξυγίανσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
α) Η τροποποίηση αφορά τον χρόνο και τον τρόπο αποπληρωμής των απαιτήσεων ή το είδος των 
εκατέρωθεν παροχών ή το ύψος των προς αποπληρωμή απαιτήσεων. 
 
β) Η τροποποιητική συμφωνία δεν θίγει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών, ούτε οδηγεί στη 
χειροτέρευση της θέσης των πιστωτών κατά την έννοια του άρθρου 31 (συγκριτικά δηλαδή με τη θέση στην 
οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη). Η πλήρωση της αρχής της μη 
χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών εξετάζεται από το δικαστήριο μόνο σε σχέση με πιστωτές που 
αντιτάσσονται στην επικύρωση της τροποποιητικής συμφωνίας με την άσκηση παρέμβασης και ως μέτρο 
σύγκρισης λαμβάνεται η αξία ανάκτησης σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη κατά τον χρόνο σύναψης 
της τροποποιητικής συμφωνίας. 
 
γ) Προσκομίζεται με τις προτάσεις συμπληρωματική έκθεση του ορισθέντος εμπειρογνώμονα επί των 
τροποποιούμενων όρων. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, το Δημόσιο έχει την ιδιότητα του συμβαλλόμενου μέρους στη συμφωνία εξυγίανσης 
είτε με την παροχή της ρητής συναίνεσής του (παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020) είτε με τη 
συναγόμενη συναίνεσή του υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020. Το ίδιο 
ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ίδιου νόμου, και για τη συμμετοχή του Δημοσίου σε τροποποιητική 
συμφωνία εξυγίανσης, εφόσον ήταν ήδη συμβαλλόμενος πιστωτής στην αρχική συμφωνία με κάποιον από 
τους ανωτέρω τρόπους. 
 
13. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 
α. Δικαστική ακύρωση συμφωνίας εξυγίανσης 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4738/2020 μια δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης 

μπορεί να ακυρωθεί δικαστικά, κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον, εάν μετά την έκδοση της 

επικυρωτικής απόφασης «αποκαλύφθηκε ότι η συμφωνία αποτέλεσε προϊόν δόλου του οφειλέτη ή 
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συμπαιγνίας του με πιστωτή ή τρίτο, ιδίως λόγω απόκρυψης του ενεργητικού ή διόγκωσης του παθητικού 

του υπό την προϋπόθεση ότι η ζημία που υπέστη ο αϊτών από το δόλο ή τη συμπαιγνία δεν μπορεί να 

αποκατασταθεί με την καταβολή αποζημίωσης από τους υπαιτίους». Ο ανωτέρω λόγος προβλέπεται ως ο 

μοναδικός νόμιμος λόγος δικαστικής ακύρωσης επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης στο ν. 4738/2020, σε 

αντίθεση με το προϊσχύον δίκαιο, όπου προβλεπόταν επιπλέον η δυνατότητα δικαστικής ακύρωσης σε 

περίπτωση ουσιώδους μη εκπλήρωσης των όρων της συμφωνίας από τον οφειλέτη. 

 

Η δικαστική ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης ενεργεί έναντι όλων των πιστωτών, με την αυτοδίκαιη 

αποδέσμευση αυτών από τους όρους της συμφωνίας και την επαναφορά των απαιτήσεών τους στη νομική 

θέση που είχαν πριν από την επικύρωση της συμφωνίας ως προς το ύψος, το είδος, την εξασφάλιση και τα 

προνόμια αυτών, κατόπιν αφαίρεσης των ποσών που τυχόν είχαν λάβει κατά τη συμφωνία. Επομένως, με 

την ακύρωση της συμφωνίας, τυχόν οφειλές 36 

 

στη φορολογική Διοίκηση που είχαν περιοριστεί βάσει αυτής επανέρχονται στο αρχικό ύψος τους, 

αφαιρουμένων των τυχόν ήδη εισπραχθέντων, και το υπόλοιπο καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο 

των  προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που το επιβαρύνουν από τη βεβαίωση μέχρι την 

εξόφλησή του. Η ακύρωση της συμφωνίας δεν θίγει πάντως, κατά το νόμο, τα δικαιώματα τρίτου που 

απέκτησε εξ επαχθούς αιτίας περιουσιακά στοιχεία από τον οφειλέτη μετά την επικύρωση της συμφωνίας 

εξυγίανσης, χωρίς να γνωρίζει τον δόλο ή τη συμπαιγνία του τελευταίου (βλ. παρ. 2 και 3 του άρθρου 63). 

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63, η απόφαση που ακυρώνει επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης 

καταχωρίζεται σε περίληψη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο φερεγγυότητας. 

 

β. Δυνατότητα καταγγελίας της συμφωνίας - Αυτοδίκαιη ανατροπή συμφωνίας λόγω πλήρωσης διαλυτικής 

αίρεσης 

 

Ανεξάρτητα από τη συνδρομή ή μη λόγου για δικαστική ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, στο ν. 

4738/2020 όπως και στο προϊσχύον δίκαιο, αναγνωρίζεται η δυνατότητα εξώδικης αποδέσμευσης του 

Δημοσίου από συμφωνία εξυγίανσης που ρυθμίζει απαιτήσεις του λόγω μη συμμόρφωσης του οφειλέτη 

στις υποχρεώσεις του από τη συμφωνία. Συγκεκριμένα, στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4738/2020 

προβλέπεται ρητά η δυνατότητα κάθε πιστωτή, συμβαλλόμενου ή μη, επομένως και του Δημοσίου, να ασκεί 

τα δικαιώματα που προβλέπονται στο κοινό δίκαιο για τις περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 

του οφειλέτη που αναλαμβάνονται ή διαμορφώνονται με τη συμφωνία, καθώς και καθυστερημένης ή 

πλημμελούς εκπλήρωσης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταγγελίας ή υπαναχώρησης. Στο νέο 

νόμο μάλιστα προστέθηκε διάταξη με την οποία αναγνωρίζεται ρητά όχι μόνο η δυνατότητα του πιστωτή να 

αποδεσμευτεί από τους όρους της συμφωνίας (μέσω της άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας) αλλά και η 

επαναφορά των απαιτήσεών του στο αρχικό ύψος, δηλαδή το ύψος αυτών πριν από την επικύρωση της 

συμφωνίας, αφού αφαιρεθούν τυχόν ενδιάμεσες καταβολές. 

 

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα καταγγελίας επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης παρέχεται από το νόμο 

ανεξάρτητα από την πρόβλεψη σχετικού όρου στη συμφωνία. Η δυνατότητα θέσης στη συμφωνία όρων για 

την καταγγελία αυτής προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4738/2020, όπου διευκρινίζεται ότι η 

δυνατότητα καταγγελίας, και στην περίπτωση αυτή, αφορά τόσο τους συναινούντες όσο και τους μη 

συναινούντες αλλά θιγόμενους από τη συμφωνία πιστωτές. 

 

Τέλος, στην ίδια ως άνω παράγραφο προβλέπεται η δυνατότητα των συμβαλλομένων μερών να 

περιλάβουν στη συμφωνία εξυγίανσης όρο περί αυτοδίκαιης ανατροπής της, σε περίπτωση παράβασης 

ορισμένων υποχρεώσεων του οφειλέτη, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους του 

θιγόμενου πιστωτή («διαλυτική αίρεση» κατ' άρθρο 202 ΑΚ). Συνέπεια πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης 

για το Δημόσιο είναι επίσης η επαναφορά των απαιτήσεών του στο αρχικό ύψος τους, ως είχε πριν από την 

επικύρωση της συμφωνίας, αφού ληφθούν υπ' όψιν τυχόν ενδιάμεσες καταβολές. 

 

Για την άσκηση από τη φορολογική Διοίκηση του δικαιώματος καταγγελίας και την εφαρμογή όρων 

συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπουν την ανατροπή της, ισχύουν αναλογικά οι οδηγίες που έχουν 

παρασχεθεί με την ΠΟΛ.1049/2018 αναφορικά με τις συμφωνίες του ν. 3588/2007. 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   425 

Συν: 
 
α) η υπ' αριθ. 26411 ΕΞ 2021 (Β' 902/9-3-2021) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών β) η υπ' αριθ. 11223 
(Β' 923/9-3-2021) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 
 
γ) η υπ' αριθ. 26400 ΕΞ 2021 (Β' 865/5-3-2021) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
 
6) Παράρτημα (Επιτελική Σύνοψη) 
 

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 
 
 
 
 



 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  

 

Φωκίωνος Νέγρη 3 
112 57 Αθήνα 
 
Τ: 210 8691100 
F: 210 8617328 - 210 8618016 
E: solcrowe@solcrowe.gr 
 
www.solcrowe.gr  
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