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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. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

Ν.4808/2921 (ΦΕΚ Α' 101/19-06-2021) Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση 
Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της 
εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο 
Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για 
την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις. 
 
- Στο 1ο ΜΕΡΟΣ του νόμου (με το άρθρο 1) κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 

28 του Συντάγματος η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας “Για την εξάλειψη της 
βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας” που υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στη Γενεύη, την 21η Ιουνίου 2019, και παρατίθεται το πρωτότυπο 
κείμενο της σύμβασης στην αγγλική και η μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα. 

 
- Στο 2ο ΜΕΡΟΣ υιοθετούνται μέτρα και τίθενται ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία.  
 
- Με το 3ο ΜΕΡΟΣ ενσωματώνεται στη Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και καθιερώνονται νέες 
άδειες ενώ τροποποιούνται υπάρχουσες που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας. 
Έτσι:  

 

 Αυξάνεται η υποχρεωτική άδεια πατρότητας με αποδοχές σε 14 εργάσιμες ημέρες (από 2) και 
πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται: είτε α) να χορηγείται δύο 
(2) ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, 
συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία γέννησης, είτε β) να χορηγείται μετά την ημερομηνία γέννησης (ισχύει και σε περίπτωση 
υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών από την ένταξη του παιδιού στην 
οικογένεια). (άρθρο 27) 

 Για την γονική άδεια, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κάθε εργαζόμενου γονέα ή προσώπου που 

ασκεί τη γονική μέριμνα [που μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να 
συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών], προβλέπεται για τους δύο (2) πρώτους μήνες 
υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Δ. να καταβάλλει μηνιαίο επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα ποσού 
ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων 
εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Η γονική άδεια αναρτάται στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». (άρθρο 28) 

 Χορηγείται στον εργαζόμενο άδεια φροντιστή, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε 
ημερολογιακό έτος, για φροντίδα προσώπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής 
φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση. 
(άρθρο 29) 

 Θεσπίζεται για τον εργαζόμενο γονέα ή φροντιστή άδεια με αποδοχές, έως δύο (2) φορές ετησίως 
και έως μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, για «λόγους ανωτέρας βίας», που συνδέονται με 
επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη 
την άμεση παρουσία του εργαζομένου. (άρθρο 30) 

 Θεσπίζεται για τον εργαζόμενο γονέα ή φροντιστή παιδιών (βλέπε άρθρο 26) ηλικίας έως δώδεκα 
(12) ετών το δικαίωμα να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως ιδίως, 
τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση. (άρθρο 31) 

 Ορίζεται αρμόδιος φορέας για τα περί διακρίσεων ζητήματα καθώς και για την παρακολούθηση και 
προώθηση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
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γυναικών, ο Συνήγορος του Πολίτη (με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης 
Εργασίας). (άρθρο 32) 

 Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων (27-32) εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, 
φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του 
Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι 
απασχολούνται, με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και άλλες 
κατονομαζόμενες υπηρεσίες. (άρθρο 33) 

 Το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, το δικαιούνται η τεκμαιρόμενη μητέρα του 

άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, 
καθώς και η εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως 
την ηλικία των οκτώ (8) ετών. (άρθρο 34) 

 Θεσπίζεται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές για εργαζόμενες, οι οποίες 
υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ύστερα από βεβαίωση 
του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. (άρθρο 
35) 

 Οι εργαζόμενοι γονείς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας 
μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων (αντί 16 ετών, που προέβλεπε η προισχύουσα 
διάταξη), που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου 
με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης 
Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια, να απουσιάζουν, 
χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή 
ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων 
ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, 
για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν γένει παρουσίας τους. (άρθρο 
38) 

 Σε περίπτωση τέλεσης γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, χορηγείται άδεια έξι (6) 
εργασίμων ημερών, με αποδοχές, εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται με σύστημα εξαήμερης 
εβδομαδιαίας εργασίας και πέντε (5) εργασίμων ημερών, εφόσον απασχολείται με σύστημα 
πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. (άρθρο 39) 

 Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται 
σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη 
διάρκεια του χρόνου εργασίας. (άρθρο 40) 

 Γονείς, που εργάζονται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) 
άτομα και έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, η οποία πιστοποιείται με 
ιατρική γνωμάτευση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονται, έχουν το αυτοτελές δικαίωμα 
για κάθε παιδί, να ζητήσουν τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία (1) ώρα την 
ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. (άρθρο 41) 

 Οι εργαζόμενοι γονείς έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, άδεια άνευ 
αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε 
περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, η οποία 
χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος 
προστατεύει δύο παιδιά και σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα 
από δύο. (άρθρο 42) 

 Οι γονείς, παιδιών έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις 
αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, με νεοπλασματική ασθένεια ή που χρήζει 
μεταμόσχευσης ή παιδιών, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, με βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο 
DOWN ή αυτισμό έχουν δικαίωμα χωρίς άλλη προϋπόθεση λήψης ειδικής γονικής άδειας, 
διάρκειας δέκα (10) εργασίμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, για την αντιμετώπιση των 
αναγκών των παιδιών αυτών. (άρθρο 43) 
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 Οι γονείς έχουν δικαίωμα λήψης χωρίς άλλη προϋπόθεση ειδικής γονικής άδειας νοσηλείας 

χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, λόγω 

ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, για όσο 

διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων 

ημερών κατ’ έτος. (άρθρο 44)  

 Γονείς, που έχουν χηρέψει και άγαμος γονέας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, 

έχουν δικαίωμα λήψης άδειας έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, ενώ οι 

ανωτέρω γονείς με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων 

ημερών ετησίως. (άρθρο 45) 

 Απαγορεύεται κάθε δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων, επειδή ζήτησαν ή 

έλαβαν άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση ή επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 24 

έως 46. Επίσης απαγορεύεται κάθε δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων 

και των εκπροσώπων τους, από τον εργοδότη, καθώς και κάθε δυσμενής σε βάρος τους 

συνέπεια, επειδή υπέβαλαν καταγγελία εντός της επιχείρησης ή κίνησαν νομική διαδικασία, 

με σκοπό να επιβληθεί η συμμόρφωση με τα δικαιώματα που προβλέπονται στα ανωτέρω άρθρα. 

(άρθρο 47) 

 Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου, επειδή 

ζήτησε ή έλαβε άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση ή επειδή άσκησε δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 24 

έως 46. Επίσης απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης 

εργασίας εργαζομένου πατέρα από τον εργοδότη του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

μετά τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία της σύμβασης εργασίας. 

(άρθρο 48) 

 Η παραβίασή της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων του ΜΕΡΟΥΣ Γ του παρόντος νόμου 

γεννά αξίωση προς αποζημίωση του θύματος, η οποία καλύπτει τη θετική και την αποθετική ζημία, 

καθώς και την ηθική βλάβη, στον εργοδότη δε που παραβιάζει τις διατάξεις του Μέρους Γ, 

επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. (άρθρο 50)  

 

-  To 4ο ΜΕΡΟΣ περιλαμβάνει ρυθμίσεις ΑΤΟΜΙΚΟΥ και ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 

ρυθμίσεις για ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τηλεργασία και ψηφιακές πλατφόρμες) καθώς 

επίσης και ρυθμίσεις για το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Έτσι: 

 

 Η πλήρης απασχόληση σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας και σε όλους τους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας, καθορίζεται σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, είτε εφαρμόζεται 

πενθήμερη είτε εφαρμόζεται εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία, ενώ όταν εφαρμόζεται σύστημα 

πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, το πλήρες συμβατικό ωράριο εργασίας ανέρχεται 

ημερησίως σε οκτώ (8) ώρες και όταν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, 

το πλήρες ωράριο εργασίας ανέρχεται σε έξι (6) ώρες και σαράντα (40) λεπτά ημερησίως. Με 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις ή ατομικές συμβάσεις εργασίας είναι δυνατή 

η εφαρμογή μικρότερων ωραρίων πλήρους απασχόλησης ημερησίως και εβδομαδιαίως. 

Θεσπίζεται στο πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου εργασίας ως πλήρης απασχόληση και η 

εργασία τεσσάρων (4) ημερών εβδομαδιαίως. (άρθρο 55) 

 Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις τέσσερις (4) συνεχόμενες ώρες (από 6 

συνεχόμενες ώρες που ίσχυε), χορηγείται διάλειμμα κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών και κατά 

μέγιστον τριάντα (30) λεπτών. Το διάλειμμα αυτό δεν αποτελεί χρόνο εργασίας και δεν 

επιτρέπεται να χορηγείται συνεχόμενο με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας. 

Για τους εργαζόμενους, που απασχολούνται κατά πλήρες αλλά διακεκομμένο ημερήσιο ωράριο 

για όλες ή μερικές ημέρες της εβδομάδας, θεσπίζεται διακοπή εργασίας ενδιαμέσως μεταξύ των 

τμημάτων του ωραρίου τους, τουλάχιστον 3 ωρών. (άρθρο 56) 

 Σε περίπτωση μερικώς απασχολούμενου με διακεκομμένο ωράριο μπορεί να παρασχεθεί πρόσθετη 

εργασία, με συμφωνία του εργαζομένου, που αμείβεται με προσαύξηση 12%. (άρθρο 57)  

http://www.solae.gr/
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 Οι μισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακώς δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας, 

έως τρεις (3) ώρες ημερησίως και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν πενήντα (150) ωρών 

ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σαράντα τοις 

εκατό (40%). 

Πλέον κάθε ώρα υπερωρίας, για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι 

προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται ως 

παράνομη υπερωρία (αντί του προηγούμενου «κατ’ εξαίρεση») και για κάθε ώρα παράνομης 

υπερωρίας, ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο 

προσαυξημένο κατά 120% (αντί του προηγούμενου 80%). Με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μπορεί να χορηγείται κατά περίπτωση 

άδεια υπερωριακής απασχόλησης των μισθωτών όλων των επιχειρήσεων και εργασιών, 

επιπλέον του επιτρεπόμενου ανώτατου ετήσιου ορίου των 150 ωρών, σε περιπτώσεις 

επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη και δεν 

επιδέχεται αναβολή. Για την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση, οι μισθωτοί δικαιούνται αμοιβή ίση 

με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%). (άρθρο 58)  

 Θεσπίζεται η δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας ακόμα και άν δεν υπάρχει 

συνδικαλιστική οργάνωση ή δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης και του εργοδότη, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου και έγγραφης συμφωνίας. Σε 

κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για τον λόγο ότι ο εργαζόμενος 

δεν υπέβαλε αίτημα για διευθέτηση του χρόνου εργασίας. (άρθρο 59) 

 Καθιερώνονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 

εργασίες γενικά, η 1η και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια). (άρθρο 60) 

 Ορίζεται ότι η κανονική άδεια κάθε έτους πρέπει να εξαντλείται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 

επόμενου ημερολογιακού έτους. (άρθρο 61) 

 Στις άδειες άνευ αποδοχών τίθεται ανώτατο όριο ενός έτους (με δυνατότητα παράτασης με νεότερη 

συμφωνία των μερών) και εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης της έγγραφης συμφωνίας στο 

Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) «ΕΡΓΑΝΗ» και γνωστοποίησης αντιγράφου της στον e-

Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 62) 

 Τροποποιούνται υφιστάμενες περιπτώσεις και προστίθενται και άλλες για τις οποίες δεν 

εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως τις Κυριακές και τις αργίες. 

(άρθρο 63) 

 Καταργείται κάθε διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών όσο αφορά την καταγγελία 

των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και οι νόμοι και διατάξεις που εφαρμόζονται στην 

καταγγελία σύμβασης των υπαλλήλων εφαρμόζονται πλέον και επί των εργατοτεχνιτών ενώ για την 

εφαρμογή των ανωτέρω ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα είκοσι δύο (22) 

ημερομίσθια, εκτός εάν ήδη αυτός αμείβεται με μηνιαίο μισθό. (άρθρο 64) 

 Με την κοινοποίηση της καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με προειδοποίηση, ο 

εργοδότης μπορεί να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση παροχής της εργασίας του, 

μερικώς ή πλήρως και στην περίπτωση αυτή, οι αποδοχές του εργαζόμενου καταβάλλονται πλήρως 

μέχρι την εκπνοή του χρόνου προειδοποίησης. Εάν ο εργοδότης ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμά του, 

ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αναλάβει εργασία σε διαφορετικό εργοδότη κατά το 

χρονικό διάστημα της προμήνυσης, χωρίς να επηρεάζονται τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας και το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης. (άρθρο 65)  

 Παρατίθενται περιπτώσεις για τις οποίες η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 

αορίστου χρόνου από τον εργοδότη είναι άκυρη. Επίσης θεσπίζεται δικαίωμα του εργαζόμενου 

που επικαλείται ελάττωμα της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, να ζητήσει, αντί 

για την αναγνώριση ακυρότητας της καταγγελίας και την επέλευση των συνεπειών της ακυρότητας, 

την επιδίκαση πρόσθετης αποζημίωσης ποσού, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

τακτικών αποδοχών τριών (3) μηνών ούτε μεγαλύτερο του διπλάσιου της κατά νόμο 

αποζημίωσης λόγω καταγγελίας κατά τον χρόνο απόλυσης. (άρθρο 66) 
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 Δίνεται ο ορισμός της τηλεργασίας, ο τρόπος που αυτή συμφωνείται, οι υποχρεώσεις του εργοδότη 
και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του τηλεργαζόμενου. Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η 
αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στο Π.Σ. 
«ΕΡΓΑΝΗ». (άρθρο 67)  

 Τα άρθρα 68 έως 72 αναφέρονται στις ψηφιακές πλατφόρμες (ορισμός - Συμβατική σχέση 
ψηφιακών πλατφορμών με παρόχους υπηρεσιών - Συνδικαλιστικά δικαιώματα παρόχων υπηρεσιών 
φυσικών προσώπων - Υγιεινή και ασφάλεια παρόχων υπηρεσιών - Υποχρέωση ενημέρωσης 
παρόχων υπηρεσιών για τα δικαιώματά τους). 

 Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ) αναβαθμίζεται, απλουστεύεται και 
μετεξελίσσεται ψηφιακά σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. 
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) και γίνεται αναφορά στα στοιχεία που υποβάλλονται σε αυτό. (άρθρο 73) 

 Θεσπίζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να 
διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των 
εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. 
ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής κάρτας 
εργασίας με την οποία καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ κάθε μεταβολή που 
αφορά στον χρόνο εργασίας των εργαζομένων. (άρθρο 74) 

 Δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ έντυπα που δεν 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα καθώς επίσης και να τροποποιηθούν ηλεκτρονικά στοιχεία 
εντύπου, που έχει ήδη υποβληθεί. (άρθρο 75) 

 Ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων 
τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά 
άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς 
λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 
561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχωρούν κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του 
ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη κατά 
τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το 
τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. (άρθρο 78) 

 
- Στα άρθρα 82 έως 101 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 

Συγκεκριμένα: 
 

 Αναφέρονται τα είδη των συνδικαλιστικών οργανώσεων (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες – 
τριτοβάθμιες) (άρθρο 82) 

 Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή 
σε τυχόν μετεξέλιξη του συστήματος αυτού. (άρθρο 83) 

 Στα άρθρα 84 έως 95 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα τηρούμενα βιβλία των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, τους πόρους αυτών, τη Γενική Συνέλευση των μελών των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας, την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης, 
τις συνδικαλιστικές άδειες, τη γνωστοποίηση απεργίας και στάσεων εργασίας, την προστασία του 
δικαιώματος στην εργασία (μη συμμετοχής σε απεργία), κλπ. 

 Με τα άρθρα 96 έως 100 τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 1876/1990 με τα οποία ρυθμίζονται 
θέματα όπως η ικανότητα συνάψεως ΣΣΕ και το πεδίο εφαρμογής αυτών, η συμφιλίωση, οι 
διαιτητικές αποφάσεις, κλπ. και τίθενται διάφορες μεταβατικές διατάξεις. 

 
- Το 5ο ΜΕΡΟΣ του Νόμου περιλαμβάνει διατάξεις για τη σύσταση και λειτουργία της ανεξάρτητης 

αρχής ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (από την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας 
καταργούνται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή και η 
Επιθεώρηση Εργασίας καθίσταται καθολικός διάδοχός του και υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις και εκκρεμείς 
δίκες του Σ.Ε.Π.Ε.). 
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- Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη 
των ειδικότερων διατάξεων (ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις  διατάξεις αυτές που αναφέρονται 
στο άρθρο 80, όπως ότι οι επιχειρήσεις που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα 
διεθνή ή τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα προσαρμόζουν, αντιστοίχως, τις προβλέψεις αποζημίωσης 
προσωπικού και λοιπές υποχρεώσεις (IAS 37 και 19) και τις προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου (λογαριασμός 44.00) στο άρθρο 63 μέχρι τη λήξη της επόμενης από την τρέχουσα κατά τη 
δημοσίευση του νόμου χρήσεως, ότι το άρθρο 64 – κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και 
εργατοτεχνιτών - ισχύει από την 1η.1.2022 και το ότι άρθρο 66 - προστασία από τις απολύσεις - 
εφαρμόζεται για καταγγελίες που γίνονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.).  

 

 

Νόμος 4811/2021 
Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας 
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και 
Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. (ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) 
 
Οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου 4811/2021 σχετικά με φορολογικά θέματα και το Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000) είναι οι εξής: 
 
 Χορήγηση προθεσμίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς 

νόμους πριν από την έναρξη του ν. 3299/2004. (Άρθρο 47 του Ν. 4811/2021) 
 
Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων 
επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους πριν από την έναρξη του Ν. 3299/2004 
(και ειδικότερα στους ν. 1262/1982, 1682/1987 και 1892/1990) και έχουν καταστεί υπόχρεες 
επιστροφής της ληφθείσας επιχορήγησης λόγω μη ολοκλήρωσης της επένδυσης.  
 
Συγκεκριμένα: 
 
«1. Σε επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους πριν 
από την έναρξη του ν. 3299/2004 (Α΄ 261), και ειδικότερα στους ν. 1262/1982 (Α΄ 70), 1682/1987 (Α΄ 
14) και 1892/1990 (Α΄ 101) και έχουν καταστεί υπόχρεες επιστροφής της ληφθείσας επιχορήγησης, 
εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υλοποίησής της, 
παρέχεται προθεσμία τριών (3) ετών από την έκδοση της αναφερόμενης στην παρ. 2 βεβαίωσης 
για την υλοποίηση της επένδυσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) υποβολή αίτησης του επενδυτή εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 
στον οικείο φορέα υπαγωγής, συνοδευόμενης από επιχειρηματικό πλάνο ολοκλήρωσης της επένδυσης και 
θέσης αυτής σε παραγωγική λειτουργία, σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία της απόφασης υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου στον κατά περίπτωση αναπτυξιακό νόμο, 
 
β) προηγούμενη υλοποίηση ποσοστού τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επένδυσης, 
 
γ) υπεισέλευση στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης νέου ή νέων προσώπων, κατά ποσοστό 
τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%), μετά από την έκδοση απόφασης επιστροφής της ληφθείσας 
επιχορήγησης, και 
 
δ) προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ή αποδεικτικού εμπράγματης εξασφάλισης για το ποσό της προς 
επιστροφή ληφθείσας επιχορήγησης, μετά τόκων και εξόδων, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
της περ. α) επί του ακινήτου της υπό ολοκλήρωση επένδυσης.  
 
2. Από την κοινοποίηση στην οικεία φορολογική αρχή της βεβαίωσης συνδρομής των προϋποθέσεων της 
παρ. 1 από τον οικείο φορέα υπαγωγής αναστέλλονται η είσπραξη του βεβαιωθέντος χρέους, η λήψη 
αναγκαστικών μέτρων, καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του 
νομικού προσώπου και των ευθυνομένων αλληλεγγύως με αυτό φυσικών προσώπων, καθώς και κάθε 
αναγκαστικό μέτρο διοικητικής φύσεως μετά των προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων της αρχικής 
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επιχορήγησης εις βάρος της επιχείρησης και των φυσικών προσώπων που ευθύνονται αλληλεγγύως με την 
επιχείρηση έναντι του Δημοσίου για την καταβολή του βεβαιωθέντος, συνεπεία της ληφθείσας 
επιχορήγησης, ποσού. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει τις ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων. 
Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του νομικού προσώπου, 
των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη. 
 
Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) δεν εφαρμόζεται και σε καμία περίπτωση δεν δύναται 
να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ούτε περιορισμένης ισχύος, διαρκούσης της αναστολής. Κατά το 
χρονικό διάστημα ισχύος της ανωτέρω αναστολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης του 
Δημοσίου και δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έτους από τη λήξη της αναστολής. Ποσά που 
αποδίδονται κατά τη διάρκεια της αναστολής με εκούσια ή αναγκαστική είσπραξη δεν επιστρέφονται. Η 
βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1 εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος από τον 
οικείο φορέα υπαγωγής και από την έκδοσή της άρχεται η ανωτέρω τριετής προθεσμία ολοκλήρωσης.  
 
3. Σε καμία περίπτωση η εφαρμογή της παρούσας δεν γεννά αξίωση του επενδυτή για λήψη τυχόν 
υπολειπόμενου εκ της αρχικώς προβλεπόμενης επιχορήγησης ποσού, μετά την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης της επένδυσης.  
 
4. Κατόπιν της παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας ολοκλήρωσης η επιχείρηση οφείλει να καταβάλει, 
σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (Α΄90) περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ολόκληρο το βεβαιωθέν 
κεφάλαιο της επιστρεπτέας επιχορήγησης μετά των τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, που έχουν 
επιβληθεί, υπολογιζόμενων μέχρι εξοφλήσεως. 
 
Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ολοκλήρωσης του 
επενδυτικού σχεδίου, ο οικείος φορέας υπαγωγής οφείλει να προχωρήσει, είτε αυτοδικαίως είτε κατόπιν 
σχετικής αίτησης από την επιχείρηση-φορέα της επένδυσης, σε έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης επί τη 
βάσει του υποβληθέντος επιχειρηματικού πλάνου της περ. α) της παρ. 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εκάστοτε ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου. 
 
Σε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί η μη ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης, το φυσικό πρόσωπο 
ή πρόσωπα, που ασκούσαν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή τη διοίκηση της επιχείρησης κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης της περ. α) της παρ. 1, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το νομικό 
πρόσωπο-φορέα της επένδυσης για την πληρωμή των τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων της χρονικής 
περιόδου από την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, μέχρι την ημέρα λήξης της τριετούς αναστολής.  
 
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου 
Υπουργού, δύναται να εξειδικεύονται τα αναφερόμενα στην παρ. 1 στοιχεία και αποδεικτικά, η διαδικασία 
υποβολής της αίτησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του ελέγχου υλοποίησης της επένδυσης, καθώς 
επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.». 
 
Έναρξη ισχύος 
 
Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 26/06/2021. 
 
 Παράταση της μείωσης συντελεστών Φ.Π.Α. στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο  

(Άρθρο 65 του Ν. 4811/2021) 
 
Η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο παρατείνεται και 
πέραν της 30/6/2021 και η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 τροποποιείται ως εξής: 
 
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατή η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των 
συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, 
εφόσον: 
 
α) έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειάς τους κέντρα και δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 4375/2016 (Α΄51), όπως αυτό προκύπτει από σχετική βεβαίωση, που εκδίδεται από την Υπηρεσία 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και 

http://www.solae.gr/
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β) πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά τον χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός: 
 
αα) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένο στα 
νησιά αυτά, 
 
ββ) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στον φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε 
μέρος του εσωτερικού της Χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό 
πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, 
 
γγ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στον φόρο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό 
πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στο πλαίσιο της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, 
 
δδ) εισάγονται στα νησιά αυτά. 
 
Η απόφαση του πρώτου εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως εντός τριών (3) μηνών από την παύση 
λειτουργίας κέντρου ή δομής της περ. α΄. Η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά 
προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.». 
   
 Κατάργηση της παρ. 4α του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Άρθρο 65 του Ν. 4811/2021) 
 
Η παρ. 4α του άρθρου 21 του ν. 2859/2000, περί του υπολογισμού του μέσου ετήσιου αριθμού 
φιλοξενουμένων για τη μείωση των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) για τα νησιά 
Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, καταργείται.  
 
Έναρξη ισχύος 

Οι τροποποιήσεις στο άρθρο 21 του Ν. 2859/2000 ισχύουν από 1/7/2021. 
 

 

Νόμος 4812/2021 
Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς 
για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της 
από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. 
Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών 
στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 110/30-06-2021). 
 
Οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου 4812/2021 σχετικά με τη Φορολογία Εισοδήματος  
(Ν. 4172/2013) και λοιπά φορολογικά θέματα, είναι οι εξής: 
 
 Τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης (ακατάσχετης και αφορολόγητης) των ιδιωτικών 

κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 
δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19. (Άρθρο 53 του Ν. 4812/2021) 

 
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και σε 
κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.9.2021, για τον καθορισμό 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, κατ’εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου της από 
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκκαθαρισμένων υποβολών για νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις 
προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα της 
αναγκαστικής διάθεσης της εκάστοτε δεσμευόμενης καθολικά ή εν μέρει επιχείρησης στο Δημόσιο. Η 
αποζημίωση του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. 
 
Έναρξη ισχύος 

Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 30/06/2021. 
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 Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής clawback των παρόχων υγείας του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο έτος 2021 και εφεξής. (Άρθρο 72 του Ν. 4812/2021) 

 
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 προστίθενται τέσσερα εδάφια και η παρ. 3 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 
«3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του 
προηγούμενου έτους ή/και του επόμενου έτους, προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο 
ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και 
τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών 
υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται 
αναδρομικά από τη δημοσίευση του ν. 4172/2013. 
 
Από το έτος 2021 και εφεξής, βάσει των ορίων δαπανών που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 4, ο 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προεισπράττει σε μηνιαία βάση, κατά τον χρόνο εξόφλησης του μήνα δαπάνης των παρόχων 
της παρ. 1 και μέχρι τον χρόνο έκδοσης των διοικητικών πράξεων βεβαίωσης των ποσών αυτόματης 
επιστροφής (clawback), ποσοστό έως 70% του συνολικού ποσού αυτόματης επιστροφής που αναλογεί σε 
κάθε πάροχο πριν από τον έλεγχο και την τελική εκκαθάριση της δαπάνης των παρόχων.  
 
Σε επίπεδο εξαμήνου υπολογίζεται και βεβαιώνεται το οριστικό ύψος του ποσού αυτόματης επιστροφής 
(clawback) που αναλογεί σε κάθε πάροχο.  
 
Η διαφορά των προεισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό οφειλόμενο ποσό clawback 
εισπράττεται σε δώδεκα (12) άτοκες μηνιαίες δόσεις.  
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόπιν σχετικής εισήγησης των συναρμόδιων 
Διευθύνσεων του, καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία υποβολής 
της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της 
παρούσας.». 
 
Έναρξη ισχύος 
 
Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 30/06/2021. 
 
 Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback των παρόχων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

(Άρθρο 73 του Ν. 4812/2021) 
 
Στο άρθρο 10 του v. 4647/2019 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως 
εξής:  
 
«Άρθρο 10 Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback 
 
Οφειλές των παρόχων της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) από ποσά επιστροφής 
(rebate) και clawback των ετών 2013-2019 προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή 
άτοκων μηναίων δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως εκατόν είκοσι (120) μετά από 
αίτηση των παρόχων της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς το περιεχόμενο των όρων της ρύθμισης που 
εκδίδεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται ο αριθμός των 
δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. 
 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις οφειλές των παρόχων της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 από 
ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) έτους 2020 προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». 
 
Έναρξη ισχύος 
 
Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 30/06/2021. 

http://www.solae.gr/
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 

Οι τελευταίες εγκύκλιοι που δημοσιεύθηκαν την περίοδο Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2021, παρατίθενται στην 

πλήρη τους μορφή στα κεφάλαια Γ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Παρατίθεται παρακάτω μία σύντομη περιγραφή του περιεχόμενού τους, ως χρηστικός οδηγός, ο οποίος σε 

καμμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο των εγκυκλίων. 

 

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Α.1127/2021 

 

Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α' 201), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και ισχύει, για την 

υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α' 

107), όπως ισχύει. 

 

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκ νέου ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες απωλέστηκε το 

δικαίωμα καταβολής μετά την 1.11.2019. 

 

Τα κριτήρια υπαγωγής αφορούν το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων, την αξία της ακίνητης περιουσίας και 

τη συμμόρφωση με άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα 2 τελευταία έτη πριν την 1.11.2019. 

Από τα κριτήρια αυτά εξαιρούνται για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19, οι οφειλέτες που έχουν μικρότερα ακαθάριστα έσοδα κατά 

τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και για οφειλέτες φυσικά 

πρόσωπα που η σύμβαση εργασίας τους βρισκόταν σε αναστολή ή εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» εντός το έτους 2020 ή 2021  

 

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, δεν επιτρέπεται η υπαγωγή της ίδιας οφειλής στη ρύθμιση για 

δεύτερη φορά, αλλά με απόφαση του του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζεται η διαδικασία της 

επανένταξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

Δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας οφειλέτες που απέκτησαν ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία 

το δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, εφόσον το 

τίμημα υπερβαίνει το 40 % του συνολικού υπολοίπου προς καταβολή της απωλεσθείσας ρύθμισης. 

 

Α. 1140/2021 

 

Αντιμετώπιση θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων για νομικά πρόσωπα που έχουν 

μετασχηματιστεί με τις διατάξεις των ν. 4601/2019 και ν. 2166/1993. 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο καθορίζονται α)οι προϋποθέσεις χρησιμοποίησης του ΑΦΜ των προσώπων που 

μετασχηματίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4601/2019 και 2166/1993 για την υποβολή δηλώσεων 

φορολογίας ακινήτων (Ε9,ΕΝ.Φ.Ι.Α και φόρου μεταβίβασης ακινήτων) και β) οι προϋποθέσεις 

εμπρόθεσμης υποβολής και μη υπολογισμού τόκων για τις ανωτέρω δηλώσεις 

 

Ε. 2120/2021 

 

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 31 και 32 του ν. 4801/2021 (Α'83/24-5-2021) 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του .Ν.4801/2021 ορίζεται ότι η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της 

συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια 

Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» και που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 7141/1576/Α3/30.12.2020 
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(ΑΔΑ: Ω8ΡΘ46ΜΤΛΡ-ΦΥΣ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι αφορολόγητη, 

ανεκχώρητη και ακατάσχετη καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης αυτής. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 32 Ν.4801/2021 προβλέπεται, ότι οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο 

πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων 

δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων 

φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» δεν υπόκεινται σε 

οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου.  

 

Ε. 2121/2021  

 

Φορολογική μεταχείριση κερδών τεχνικής εταιρείας η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 9 

του ν. 4171/1961 (Α΄ 93) 

 

Τα κέρδη από την εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος με 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, ωστόσο θα πρέπει να εμφανίζονται σε ειδικό 

λογαριασμό αποθεματικού, καθόσον σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους θα έχουν εφαρμογή 

οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΦΕ. 

 

E. 2130/2021 

 

Συμπλήρωση της Ε. 2113/2020 εγκυκλίου, περί εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4 και 6 του 

ν. 4172/13 (Κ.Φ.Ε.) και των κανόνων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος 

και Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.), καθώς και αντιμετώπισης ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ. στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της 

πανδημίας COVID19, για το χρονικό διάστημα μετά την 15η Ιουνίου 2020. 

Με την παρούσα εγκύκλιο, σε συνέχεια της Ε 2113/2020 και στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,ρυθμίζονται θέματα φορολογικής κατοικίας φυσικών και 

νομικών προσώπων, καθώς και μόνιμης εγκατάστασης επιχειρήσεων. 

 

2. ΦΠΑ 

 

Α. 1132/2021 

 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση 

εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής 

αποθήκευσης β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» 

(Β΄4512) - Ανακαθορισμός χρόνου παραμονής εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς 

τελωνειακής αποθήκευσης . 

 

Αντικαταστάθηκε η παρ.3 του άρθρου 12 της ΠΟΛ 1184/2018 σχετικά με την παραμονή των εμπορευμάτων 

σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης για τουλάχιστον 8 ημέρες από την αποδοχή του «Δελτίου Εισόδου 

εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» από το τελωνείο ελέγχου.  

 

Α.1150/2021 

 

Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, 

Κω, Σάμο και Χίο 

 

Μειώνονται από 1.7.2021 και εφεξής κατά τριάντα τοις εκατό (30%) οι συντελεστές του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). 

 

 

http://www.solae.gr/
https://www.forin.gr/laws/law/4001/n-4801-2021#!/?article=46936&paragraph=152564
https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=732&paragraph=3052
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/21/paragraph/4
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/21/paragraph/5
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
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Ε. 2127/2021 
 
Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών στα πλαίσια κατασκευής έργων και υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος 
βάσει δημόσιας σύμβασης 
 
Με την παρούσα εγκύκλιο ορίζεται ότι δικαίωμα έκπτωσης στην περίπτωση υποκειμένου στον φόρο που 
πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις υφίσταται και για τον φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί τα αγαθά 
και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν/παρασχέθηκαν σε αυτόν και αφορούν έργα και υποδομές δημοσίου 
ενδιαφέροντος, εφόσον α) για την εκτέλεση των έργων αυτών έχει αναληφθεί υποχρέωση από κυρωθείσα 
με νόμο δημόσια σύμβαση και β) υπάρχει σύνδεση των έργων και της οικονομικής δραστηριότητας του 
υποκειμένου (των φορολογητέων πράξεων του), η οποία προκύπτει από την ίδια τη δημόσια σύμβαση 
 
3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Α. 1131/2021 
 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που 
σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582). 
 
Η παρούσα εγκύκλιος με ισχύ από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη μερική ή μη καταβολή του μισθώματος στον 
μισθωτή/υπεκμισθωτή στα πλαίσια αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
A. 1137/2021  
 
Η απόφαση για την παράταση προθεσμίας διόρθωσης αποκλίσεων στα στοιχεία προμηθευτών 
 
Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2020, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία 
προμηθευτών, η τροποποιητική δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι και την 23/6/2021  
 
ΓΔΟΥ 568/2021 
 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/ 28.05.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «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» (Β’ 2236). 
 
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα συνοδευτικά στοιχεία που υποβάλλονται ως προϋπόθεση για 
την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή 
επιδότησης παγίων δαπανών   
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, e – ΕΦΚΑ ΚΑΙ 
Ο.Α.Ε.Δ.  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.6 – 15.7.2021  
 

 Στις 23.6.2021 υπογράφτηκε η νέα ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, που ισχύει 
για το έτος 2021, στην οποία προσαρτήθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της η «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ», της οποίας την υιοθέτηση 
αποφάσισαν τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη. 

 Με την εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ: 47972/07/07/2021 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με 

τη χορήγηση των αδειών του Mέρους ΙΙΙ του ν. 4808/2021 (βλέπε συνοπτική παρουσίαση του 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1067
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νόμου ανωτέρω), του οποίου (Μέρους ΙΙΙ) η έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ως άνω 

νόμου, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή στις 19/6/2021. 

 Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 9319/1.6.2021 (ΦΕΚ Β' 2431/07-06-2021) των 

Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και Τουρισμού τροποποιείται η υπ’ αρ. 

16802/667/27.8.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και 

αλλοδαπών σπουδαστών/ μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης».  

 Με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 33/2.6.2021 του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4738/2020 

«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207/27-10-

2020) που τίθενται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021 και αφορούν την «Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης» (άρθρα 31-64) και το «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» (άρθρα 65 - 69).  

 Με την Εγκύκλιο 40/9.7.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ κοινοποιούνται διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 45352/Σ.7939/30.6.2021 (ΦΕΚ Β', 2834 

/30-06-2021), με τις οποίες προβλέπονται παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών 

ρυθμίσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων ή εργοδοτών, οι οποίες είναι απαιτητές έως 

31/06/2021, κατά ένα (1) μήνα (καταληκτική ημερομηνία καταβολής η 30/07/2021) καθώς και 

ισόχρονη παράταση των προθεσμιών όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε 

ρύθμισης.  

 Με το έγγραφο Α.Π. 200763/01-06-2021 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 

οικ. 22010/22.04.2021 (Φ.Ε.Κ.1656/τ.Β'/22.04.2021), με τις οποίες καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η 

διαδικασία προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνισης της ασφάλισης του 

επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 (Δ.Π./2021) των εργαζομένων, των οποίων ανεστάλησαν οι 

συμβάσεις εργασίας καθώς και αυτών που εντάχθηκαν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

 Με την Κ.Υ.Α. 45456/1.7.2021/(ΦΕΚ Β' 2875/01-07-2021) τροποποιείται σε διάφορα σημεία της η 

Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού 

ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”». 

 Με την Κ.Υ.Α. 47100/6.7.2021 των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Β 2975/6.7.2021) 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 Ιούνιο 2021 και καθορίζεται η 

διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές. 

 

http://www.solae.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4808/year/2021/article/165
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1030
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4738/year/2020/article/65
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4738/year/2020/article/69
https://www.taxheaven.gr/circulars/36867/45352-s-7939-30-6-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/36305/22010-22-4-2021
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Μισθωτός (υπάλληλος) με σύμβαση εργασίας αορί-

στου χρόνου, με πλήρη απασχόληση είχε προσ-

ληφθεί στην εταιρεία στις 27/3/2002 και αποχώρησε 

οικειοθελώς στις 31/12/2020. 

 

Η εταιρεία παρά το γεγονός ότι ο παραπάνω εργα-

ζόμενος αποχώρησε οικειοθελώς του κατέβαλλε την  

αποζημίωση που θα έπαιρνε  αν απολυόταν ποσού  

ευρώ 35.000,00. 

 

Σημειώνεται ότι δεν αφορούσε αποχώρηση λόγω 

συνταξιοδότησης. 

 

Η παραπάνω αποζημίωση φορολογήθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. 

 

1. Ορθά φορολογήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 

15 του ν. 4172/2013; 

2. Η παραπάνω δαπάνη εκπίπτει φορολογικά; 

 

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα 

παραπάνω ερωτήματά σας είναι η εξής: 

 

-  Οι διατάξεις του άρθρου 8 εδ. α' του  

Ν. 3198/1955 ορίζουν ότι, μισθωτοί που συνδέο-

νται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και 

έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία 

στον ίδιο εργοδότη, με την έννοια του άρθρ. 6§1 

του Ν. 2112/1920 ή του Β.Δ. της 18/18-7-1920 ή 

το προβλεπόμενο από τον οικείο ασφαλιστικό 

οργανισμό όριο ηλικίας και, αν δεν προβλέπεται 

αυτό, το 65° έτος της ηλικίας τους, αποχωρώ-

ντας από την εργασία τους με τη συγκατάθεση 

του εργοδότη, δικαιούνται το ήμισυ της οριζόμε-

νης από το Ν. 2112/1920 ή το ανωτέρω Β.Δ. 

αποζημίωσης για την περίπτωση της απροει-

δοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. 

 

- Στις διατάξεις του άρθρου 22 « Εκπιπτόμενες 

επιχειρηματικές δαπάνες» του Ν. 4172/2013 

ορίζονται τα εξής: 

 

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχει-

ρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση 

όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξε-

ων του άρθρου 23 του ΚΦΕ, οι οποίες: 

 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επι-

χείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές 

της, 

 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η 

αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώ-

τερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που 

διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, 

 

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης 

των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία 

πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλλη-

λα δικαιολογητικά». 

 

-  Στις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4172/2013 «Ει-

σόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις» 

ορίζονται τα εξής:  

 

«1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία 

και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισο-

δήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο 

πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής 

εργασιακής σχέσης.  

 

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση 

υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπη-

ρεσίες: α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφω-

να με το εργατικό δίκαιο, (…)». 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 15ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
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- Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15  

Ν. 4172/2013 ορίζονται τα εξής:  

 

«3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ' της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 14, φορολογείται αυτοτε-

λώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, 

κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από 

οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο 

διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, 

η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της απο-

ζημίωσης.  

 

Ο φόρος υπολογίζεται, σύμφωνα με την ακόλουθη 

κλίμακα: 

 

Κλιμάκιο αποζημίωσης 

(ευρώ) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

< 60.000 0% 

60.000,01 - 100.000 10% 

100.000,01 - 150.000 20% 

> 150.000 30% 

 

(…)». 

 

- Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης της 

παρ. 3 του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. σχετικά με την 

έννοια της αποζημίωσης, είναι πρωτίστως να 

υπάρχει ο βασικός «νόμιμος λόγος ευθύνης» 

για την καταβολή αποζημίωσης. Τούτο σημαίνει 

πως για να αναγνωρίζεται φορολογικά ως απο-

ζημίωση η οικειοθελής καταβολή ποσού, πρέπει 

αυτή να γίνεται πέραν της νομίμου. Εάν δεν 

προβλέπεται νόμιμη αποζημίωση, τότε η οικειο-

θελής παροχή δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

αποζημίωση.  

 

- Στο έντυπο αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρη-

σης (Ε5) που υπεβλήθη στο ΕΡΓΑΝΗ δεν γίνεται 

αναφορά ότι η οικειοθελής αποχώρηση εμπίπτει 

σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ή ότι αφορά 

συνταξιοδότηση.  

 

Ωστόσο από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύ-

πτει ότι ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει συνολικό 

χρόνο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη πάνω από 

15 έτη και δικαιούται το ήμισυ της αποζημίωσης 

απολύσεως εφόσον η οικειοθελής αποχώρησή του 

γίνει με την συγκατάθεση του εργοδότη (άρθρο 8  

Ν. 3198/1955). 

 

Η συγκατάθεση του εργοδότη προκύπτει από το 

πραγματικό γεγονός της καταβολής αποζημίωσης. 

 

-  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο εργαζόμενος 

αποχώρησε οικειοθελώς με τη συγκατάθεση του 

εργοδότη και επομένως υφίσταται, με βάση το 

άρθρο 8 Ν. 3198/1955, «νόμιμος λόγος ευθύ-

νης» για καταβολή του ημίσεος της οριζόμενης 

από το Ν. 2112/1920 αποζημίωσης.  

 

Η καταβολή της νομίμου αποζημίωσης, μαζί με το 

επιπλέον ποσό, αποτελεί εφάπαξ αποζημίωση της 

παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013 και φορο-

λογείται με την κλίμακα που ορίζεται στις ίδιες διατά-

ξεις. 

 

Η δαπάνη καταβολής της νόμιμου αποζημίωσης και 

του επιπλέον ποσού εκπίπτει από τα ακαθάριστα 

έσοδα με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 

του Ν. 4172/13. 

 

Νομοθεσία – Νομολογία 

Άρθρα 12 και 15 Ν.4172/2013 

Άρθρο 22 Ν.4172/2013 

Άρθρο 8 Ν. 3198/1955 

 

http://www.solae.gr/
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ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την Εμπορία υφα-

σμάτων έχει στην κατοχή της οχήματα βενζινοκίνητα 

που στην άδεια κυκλοφορίας τους χαρακτηρίζονται 

μοτοσυκλέτες. 

 

Συγκεκριμένα κατέχει: 

 

α) τετράτροχo τύπου POLARIS με άδεια κυκλοφο-

ρίας μοτοσυκλέτας 

 

β) δίτροχή μοτοσυκλέτα 

 

Εμπίπτουν στην έννοια της παροχής σε είδος οι 

παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις μεταφορι-

κών μέσων; 

 

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το 

παραπάνω ερώτημα σας είναι η εξής: 

 

-  Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013 

ορίζονται τα εξής: 

 

«2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε ερ-

γαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα (1) φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδή-

ποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού 

έτους, υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα 

ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων 

(ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής: 

 

α)  για ΛΤΠΦ από μηδέν (0) έως δεκατέσσερις χι-

λιάδες (14.000) ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις 

εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο ει-

σόδημα, 

 

β)  για ΛΤΠΦ από δεκατέσσερις χιλιάδες ένα 

(14.001) έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ 

ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ 

ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 

 

γ)  για ΛΤΠΦ από δεκαεπτά χιλιάδες ένα (17.001) 

έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ως ποσοστό 

τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της ΛΤΠΦ ως 

επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 

 

δ)  για ΛΤΠΦ από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) έως 

είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ως ποσο-

στό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της ΛΤΠΦ 

ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 

 

ε)  για ΛΤΠΦ από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα 

(25.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ 

ως ποσοστό τριάντα επτά τοις εκατό (37%) της 

ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 

 

στ)  για ΛΤΠΦ πλέον των τριάντα χιλιάδων ένα 

(30.001) ευρώ, ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό 

(20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 

ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρη-

ση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο 

στα ανωτέρω πρόσωπα. 

 

Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμε-

ρίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. 

 

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται 

βάσει παλαιότητας ως εξής: 

 

i)  0-2 έτη καμία μείωση. 

ii)  3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%). 

iii)  6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

iv)  Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό 

(50%). 

 

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχή-

ματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγ-

γελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλη-

σης Προ Φόρων έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) 

ευρώ.». 

 

- Με την εγκύκλιο Ε.2197/11.12.2020 δόθηκαν 

οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατά-

ξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 «Παροχές σε 

είδος» και αναφέρονται τα εξής: 

 

«ΙΙ. Άρθρο 13 παρ.2 ΚΦΕ - Παραχώρηση οχήμα-

τος 

 

6.  Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του 

ν.4646/2019 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρ-

θρου 13 του ΚΦΕ, αναφορικά με τον υπολογι-

σμό της αξίας παραχώρησης ενός οχήματος σε 

ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13  

Ν. 4172/2013 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ 

ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
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εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φο-

ρολογικού έτους, με σκοπό, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη σχετική αιτιολογική έκθεση, 

τον εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού 

του φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει 

από την εν λόγω παροχή σε είδος. 

 

7.  Ο υπολογισμός της παροχής σε είδος με τη 

μορφή της παραχώρησης οχήματος σε εργα-

ζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, γίνεται πλέον με την 

εφαρμογή προοδευτικής κλίμακας και όχι ως 

ποσοστό στο σύνολο της ΛΤΠΦ του οχήματος. 

 

8.  (…) 

 

9. Ως ΛΤΠΦ του οχήματος, κατά μάρκα, μοντέ-

λο, τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, νοείται 

η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμε-

νους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή 

Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώ-

πους/διανομείς των οχημάτων ή/και από 

άλλα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζο-

νται στην Α.1203/2019 (Β' 1933) Απόφαση 

Διοικητή ΑΑΔΕ (κατασκευαστές για τα εγχωρί-

ως παραγόμενα οχήματα, πρόσωπα που δια-

θέτουν στην ελληνική αγορά οχήματα προερ-

χόμενα από διασκευή), συμπεριλαμβανομένης 

και της αξίας του πρόσθετου/προαιρετικού 

(EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους 

ταξινόμησης.  

 

Συγκεκριμένα, ως ΛΤΠΦ λαμβάνεται η τιμή που 

αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτει-

νόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων», η οποία 

χορηγείται από τα ανωτέρω πρόσωπα. Σε πε-

ρίπτωση που δε δύναται να χορηγηθεί η σχετι-

κή βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται εναλλακτικά 

από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά 

πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινό-

μησης, μη συνυπολογιζομένων τυχόν εκπτώ-

σεων που έχουν χορηγηθεί. 

 

10.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, από 

την παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ εξαιρού-

νται, ήτοι δεν θεωρούνται παροχή σε είδος, τα 

οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για 

επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ 

έως δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ευρώ, αντί 

δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, η οποία ίσχυε 

προ της τροποποίησης της εν λόγω παραγρά-

φου. Αν τα οχήματα αυτά έχουν ΛΤΠΦ άνω 

των 17.000 ευρώ, τότε για αυτά υπολογίζεται 

παροχή σε είδος με βάση τη συνολική ΛΤΠΦ. 

11. Στην εν λόγω εξαίρεση εμπίπτουν τα οχήματα 

τα οποία παραχωρούνται από τις επιχειρήσεις 

σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοι-

πούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία 

απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκατα-

στάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμο-

ποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότη-

τα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα 

αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δι-

καιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. 

 

12.  Αντιθέτως, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοί-

κηση, εξαιρούνται τα κοινόχρηστα οχήματα 

(toolcars), ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ αυτών 

(ακόμα, δηλαδή, και αν υπερβαίνουν τις 17.000 

ευρώ), τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί σε 

συγκεκριμένο υπάλληλο ή ομάδες υπαλλήλων, 

αλλά διατίθενται από την επιχείρηση με σκοπό 

να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής από το 

προσωπικό της, ως αναγκαίο μέσο για τη διεκ-

περαίωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί 

(σχετ. το ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018/01-02-2018 

έγγραφο). 

 

13.  Κατά πάγια θέση της Διοίκησης, αποτελεί πα-

ροχή σε είδος (ανεξαρτήτως ΛΤΠΦ) η κατά τα 

ανωτέρω προσδιοριζόμενη αξία παραχώρησης 

των οχημάτων που παρέχονται στους εργαζό-

μενους λόγω της θέσης τους π.χ. σε διευθυντές 

και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυ-

ντές και λοιπά στελέχη (statuscars) (σχετ. 

ΠΟΛ.1045/2017 εγκύκλιος). 

 

14.  Διευκρινίζεται επίσης ότι οι διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 13 του ΚΦΕ δεν καταλαμβάνουν 

οχήματα (ανεξαρτήτως ΛΤΠΦ) από τη χρήση 

των οποίων δεν προκύπτει όφελος για τον 

χρήστη.  

 

Ενδεικτικά, ως τέτοια οχήματα, νοούνται τα 

ακόλουθα: 

 

α)  Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που δια-

θέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινή-

των,  

 

β)  Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. 

mini-bus), 

 

γ)  Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρή-

σεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για 

μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,  

 

δ)  Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχει-

ρήσεις επισκευής και συντήρησης 
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(service) οχημάτων προσωρινά σε αντικα-

τάσταση των επισκευαζόμενων, 

 

ε)  Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησι-

μοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες 

και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρο-

μίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκα-

φών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα 

πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS 

ή προσωπικού. 

 

15.  Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε όσες περιπτώσεις 

ο εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος συμμετέχει 

στο κόστος μισθώματος του οχήματος, η αξία 

της παραχώρησης αυτού δεν είναι δυνατό να 

μειωθεί καθόσον, βάσει του ισχύοντος νομοθε-

τικού πλαισίου, η αξία της παραχώρησης ενός 

εταιρικού οχήματος προσδιορίζεται με τρόπο 

τεκμαρτό, ως ποσοστό της ΛΤΠΦ του εκάστοτε 

οχήματος, μειούμενη βάσει παλαιότητας, χωρίς 

να προβλέπεται συνάρτηση της αξίας παραχώ-

ρησης αυτού με τις πραγματικές δαπάνες της 

παραχωρούσας επιχείρησης για το συγκεκρι-

μένο όχημα (σχετ. το ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 

2018/1.2.2018 έγγραφο). 

 

16.  Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα έχουν ήδη γίνει 

δεκτά με την ΠΟΛ.1045/2017 εγκύκλιο της 

υπηρεσίας μας. (…) 

 

VII. Έναρξη Ισχύος 

 

28.  Οι διατάξεις του άρθρου 13 ΚΦΕ, όπως αντικα-

θίστανται με το άρθρο 4 του ν.4646/2019, 

εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 66 του ν.4646/2019, για τις 

παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορο-

λογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και με-

τά.». 

 

-  Στην ΠΟΛ. 1045/2017 με θέμα «Παροχή οδηγιών 

για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του 

άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικατα-

στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του 

ν.4446/2016 (Α' 240) για την παροχή σε είδος 

εταιρικού οχήματος» αναφέρονται τα εξής: 

 

«1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

99 του ν.4446/2016 (ΦΕΚΑ' 240/22-12-2016)  αντι-

καταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 

4172/2013 και ορίσθηκε νέος τρόπος υπολογισμού 

της αξίας της παροχής σε είδος, ο οποίος υπολογί-

ζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής προ Φόρων 

(ΛΤΠΦ) του οχήματος που παρέχεται. Πιο συγκε-

κριμένα, η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε 

εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήπο-

τε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, 

υπολογίζεται ως ποσοστό της ΛΤΠΦ του οχήματος 

με βάση την κλίμακα που ορίζει η εν λόγω διάταξη.  

 

Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματος κατά τύπο, 

παραλλαγή και έκδοση αυτού, είναι η τιμή που προ-

κύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους 

στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίση-

μους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συ-

μπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού 

(EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξι-

νόμησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης 

προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων» που 

χορηγείται σχετικά από τους τελευταίους.  

 

Σε περίπτωση που ο επίσημος αντιπρόσω-

πος/διανομέας δεν δύναται να χορηγήσει τη σχετική 

βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από την 

αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης 

αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, μη συνυ-

πολογιζομένων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορη-

γηθεί. 

 

(…) 

 

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχή-

ματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγ-

γελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή προ 

Φόρων έως 12.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 

να συντρέχουν ταυτόχρονα και οι δύο προϋποθέ-

σεις για να ισχύει η εξαίρεση. 

 

Διευκρινίζεται ότι η χρήση ενός οχήματος για επαγ-

γελματικούς σκοπούς αφορά τις κάτωθι περιπτώ-

σεις: 

 

α)  Τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις 

σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοι-

πούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία 

απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκατα-

στάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμο-

ποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότη-

τα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα 

αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δι-

καιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους.  

 

 Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παρο-

χή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμε-

νη αγοραία αξία των οχημάτων που παρέχο-

νται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους 

(π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσε-

ων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη), 
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β)  Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέ-

τουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, 

 

γ)  Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. 

mini-bus), 

 

δ)  Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις 

(π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά 

καλεσμένων ή πελατών τους, 

 

ε)  Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις 

επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων 

προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζό-

μενων, 

 

στ)  Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποι-

ούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις 

επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την 

εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβα-

τών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την 

μεταφορά VIPS ή προσωπικού, 

 

Συνεπώς, αν ένα όχημα εκ των ανωτέρω περι-

πτώσεων α' έως στ', έχει παραχωρηθεί για χρήση 

σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο επιχείρησης αλλά 

έχει ΛΤΠΦ άνω των 12.000 ευρώ, τότε δεν θα υφί-

σταται καμία απαλλαγή.  

 

(…) 

 

Διευκρινίζεται ότι από 01.01.2016 η παροχή σε εί-

δος, η οποία πλέον υπολογίζεται με βάση τις προα-

ναφερθείσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 

του ν.4172/2013 όπως αυτές ισχύουν και όχι ως 

ποσοστό επί του πραγματικού κόστους του οχήμα-

τος, δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 

πραγματικής δαπάνης του οχήματος για την παρα-

χωρούσα επιχείρηση αλλά μόνο για τον υπολογισμό 

του τεκμαρτού εισοδήματος για τον χρήστη του. 

 

Οι πραγματικές δαπάνες της επιχείρησης, που αφο-

ρούν στο κόστος του οχήματος και περιλαμβάνουν 

αποσβέσεις, κόστη επισκευής και συντήρησης, τέλη 

κυκλοφορίας, καύσιμα, διόδια καθώς και το σχετικό 

κόστος σε περίπτωση μίσθωσης ή χρηματοοικονο-

μικής μίσθωσης, κλπ. εκπίπτουν στο σύνολό τους 

(100%) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του 

ν.4172/2013 (προϋποθέσεις περιπτώσεων α', β', και 

γ') και τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στην 

ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο, κατά περίπτωση. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 

2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 όπως ισχύει, δεν 

καταλαμβάνουν τους δικαιούχους χρήσης των φο-

ρέων της Γενικής Κυβέρνησης όπως έχουν καθορι-

στεί στην Απόφαση 129/2534/20.1.2010 ΚΥΑ  

(Β' 108). 

 

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που 

αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.». 

 

-  Στην περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του  

Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: 

 

«1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μι-

σθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται  

 

(...) 

 

ιγ) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος 

μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 

και με Λ.Τ.Π.Φ. έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευ-

ρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από 

ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, 

για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορο-

λογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρεί-

ται φορολογητέο εισόδημα με βάση την κλίμακα των 

περ. α΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13,(...)». 

 

-  Στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2411/98 του Συμ-

βουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την 

αναγνώριση στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία του 

διακριτικού σημείου του κράτους μέλους εγγρα-

φής των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλ-

κουμένων τους, αναφέρονται τα εξής: 

 

«(…) Άρθρο 2  

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 

νοούνται ως: 

 

(…) 

 

2. «όχημα»: κάθε όχημα με κινητήρα και το ρυ-

μουλκούμενό του, όπως αυτά ορίζονται στις ακό-

λουθες οδηγίες: 

 

-  οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης 

Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νο-

μοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην 

έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυ-

μουλκουμένων τους (5), 
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-  οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής 

Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως τύπου των δίκυ-

κλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα (6)… 

(…)». 

 

-  Η λέξη «όχημα» όπως αναφέρεται στο λεξικό 

του Μπαμπινιώτη ερμηνεύεται ως εξής: 

 

«όχημα, οποιαδήποτε μηχανική κατασκευή φέρει 

τροχούς και χρησιμοποιείται ως μεταφορικό μέ-

σο,  π.χ. η άμαξα, το αυτοκίνητο, η μοτοσυκλέτα. 

το βαγόνι τού σιδηροδρόμου κ.ά.» 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: 

 

-  Παροχή σε είδος (ανεξαρτήτως ΛΤΠΦ) αποτελεί 

η αξία παραχώρησης των οχημάτων που παρέ-

χονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους 

π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, 

τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη 

(statuscars) 

 

-  Δεν θεωρούνται παροχή σε είδος, τα οχήματα 

που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελ-

ματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως δέκα 

επτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. 

 

-  Εξαιρούνται επίσης τα κοινόχρηστα οχήματα 

(toolcars), ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ αυτών (ακό-

μα, δηλαδή, και αν υπερβαίνουν τις 17.000 ευ-

ρώ), τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί σε συγκε-

κριμένο υπάλληλο ή ομάδες υπαλλήλων, αλλά 

διατίθενται από την επιχείρηση με σκοπό να 

χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής από το προ-

σωπικό της, ως αναγκαίο μέσο για τη διεκπεραί-

ωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί. 

 

-  Σε περίπτωση παραχώρησης οχήματος μηδενι-

κών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 

εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος 

από μισθωτή εργασία και συντάξεις εφόσον η  

Λ.Τ.Π.Φ. είναι έως σαράντα χιλιάδες (40.000) 

ευρώ. 

 

-  Η γενική διατύπωση του νόμου περί παραχώρη-

σης οχήματος δεν εξαιρεί κάποιο τύπο οχήματος 

αλλά συμπεριλαμβάνει κάθε μορφή και είδος του.  

Αυτό προκύπτει και από την εγκύκλιο Ε. 

2197/2020, η οποία επαναδιατύπωσε την έννοια 

της Λιανικής Τιμής προ Φόρων οχήματος σε 

σχέση με την προγενέστερη ΠΟΛ. 1045/2017, 

διευκρινίζοντας ότι «ΛΤΠΦ νοείται η τιμή που 

προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκατα-

λόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από 

τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς των 

οχημάτων ή/και από άλλα υπόχρεα πρόσωπα», 

(αντί «τιμή που προκύπτει από τους 

υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια 

Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους 

αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων».). 

 

Επομένως τα οχήματα που αναφέρονται στο 

ερώτημα δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4172/13 περί πα-

ροχών σε είδος. 

 

Νομοθεσία - Νομολογία 

- Παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013 

- Περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 14  

του Ν. 4172/2013 

- Ε.2197/11.12.2020 

- ΠΟΛ. 1045/2017 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2411/98 του Συμβουλίου 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Α την 31.12.2020 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων κονδυλίων και τα 

παρακάτω:  

 

Μετοχικό Κεφάλαιο ποσού ευρώ 6.700.000, διαφο-

ρά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 

ευρώ 2.300.000, τακτικό αποθεματικό ποσού ευρώ 

350.000 και αποτελέσματα εις νέο (ζημίες) ποσού 

ευρώ (8.000.000).  

 

Οι φορολογικές ζημίες κατά την 31/12/2020 ανέρχο-

νται σε ποσό ευρώ 1.000.000. 

 

Από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 1.800.000 με συμψηφι-

σμό ζημιών.  

 

Ερωτάται: 

 

1) Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πο-

σό ευρώ 1.800.000 με συμψηφισμό ζημιών 

υπάρχει υποχρέωση να συμψηφιστούν οι ζημίες 

πρώτα με το τακτικό αποθεματικό ή με το λογα-

ριασμό υπέρ το άρτιο; 

 

2) Πως θα γίνει ο επιμερισμός των προς συμψηφι-

σμό ζημιών σε λογιστική και φορολογική βάση; 

 

Το μέρος του υπολοίπου ζημιών εις νέο που ανα-

γνωρίζεται φορολογικά, εξακολουθεί να μεταφέρεται 

προς συμψηφισμό με τα φορολογητέα κέρδη των 

επόμενων φορολογικών ετών ή υπάρχει απώλεια 

του δικαιώματος συμψηφισμού του, μετά τη μείωση 

του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών; 

 

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

Η γνώμη του Τεχνικού Γραφείου επί των ανωτέρω 

ερωτημάτων είναι η εξής: 

 

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα: 

 

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της μείωσης κε-

φαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζονται στις διατάξεις 

των άρθρων 29-31 του Ν. 4548/2018.  

 

Όσον αφορά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με 

συμψηφισμό ζημιών, ειδική αναφορά γίνεται στην 

παρ. 2 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, στην οποία 

ορίζεται ότι: 

 

«2. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το 

σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των 

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 δεν εφαρμόζο-

νται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματι-

κού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του 

κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μεί-

ωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφα-

λαιοποίησής του ή του συμψηφισμού του προς 

απόσβεση ζημιών της εταιρείας.». 

 

Επιπλέον, στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 του 

ίδιου νόμου ορίζεται ότι: 

 

«3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση με-

τοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να 

διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, 

μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμ-

φηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός 

αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα 

οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.». 

 

Τέλος, στο άρθρο 158 του ν. 4548/2018 νόμου ορί-

ζεται ότι: 

 

«Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλά-

χιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτι-

κού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό 

αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις 

τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κε-

φαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΖΗΜΙΩΝ 

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ, 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

http://www.solae.gr/
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αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος 

προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της 

κατάστασης αποτελεσμάτων.». 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία έχει τη 

δυνατότητα να προβεί σε συμψηφισμό του υπο-

λοίπου εις νέο με το μετοχικό κεφάλαιο ή με το λο-

γαριασμό υπέρ το άρτιο, υπό την προϋπόθεση να 

μην υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα 

οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για το σκοπό αυτό, και σε καμία περίπτωση με το 

τακτικό αποθεματικό. Το τακτικό αποθεματικό χρη-

σιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή 

μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού 

υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων, και σε 

καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται γενικά για το 

συμψηφισμό του υπολοίπου ζημιών εις νέο. 

 

Τόσο στα άρθρα 29 έως 31 του ν. 4548/2018 όσο 

και στα λοιπά άρθρα του ίδιου νόμου δεν υπάρχουν 

διατάξεις που να παραπέμπουν σε προτεραιότητα 

συμψηφισμού των ζημιών και συνεπώς η εταιρεία 

έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα συμψηφίσει 

τις ζημίες με το μετοχικό της κεφάλαιο ή με το λογα-

ριασμό υπέρ το άρτιο. 

 

Επίσης, δεν υπάρχει κάποιος περιοριστικός όρος 

στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τον 

συμψηφισμό ζημιών, πέραν της διατήρησης του 

ελάχιστου ορίου των ευρώ 25.000 που ορίζεται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 15. 

 

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα: 

 

Για την μεταφορά των φορολογικών ζημιών σύμφω-

να με το άρθρο 27 του Ν. 4172/2013, στην 

ΠΟΛ.1088/24.6.2016 αναφέρονται τα εξής:  

 

«Ελλείψει ρητής διάταξης που ορίζει κάτι διαφορετι-

κό, σε περίπτωση επιχείρησης με λογιστικές ζημίες 

στα βιβλία της η οποία επιθυμεί να μειώσει το μετο-

χικό/εταιρικό της κεφάλαιο με συμψηφισμό των ζη-

μιών αυτών, οι υπόψη ζημίες κατά το μέρος που 

αναγνωρίζονται φορολογικά εξακολουθούν για φο-

ρολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται προς συμ-

ψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών 

ετών (σχετ. οι υπ' αριθ. ΣτΕ 3733/2008, ΣτΕ 

2614/2008 και ΣτΕ 2523/1991 αποφάσεις του 

Σ.τ.Ε.).». 

 

Η εγγραφή του συμψηφισμού των ζημιών γίνεται 

στα τηρούμενα λογιστικά αρχεία (λογιστική βάση) 

και συνεπώς οι ζημίες που θα συμψηφιστούν είναι 

αυτές που προκύπτουν από το υπόλοιπο του λογα-

ριασμού «Υπόλοιπο ζημιών εις νέο». Δεν προβλέ-

πεται από τις διατάξεις επιμερισμός των προς συμ-

ψηφισμό ζημιών σε λογιστική και φορολογική βάση.  

 

Το μέρος του υπολοίπου ζημιών εις νέο που ανα-

γνωρίζεται φορολογικά, όπως αυτό προκύπτει από 

την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, 

εξακολουθεί να μεταφέρεται προς συμψηφισμό με 

τα φορολογητέα κέρδη των επόμενων φορολογικών 

ετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 

1088/24.6.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24009
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13352
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12864
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12864
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ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Oι εταιρείες Α και Β δραστηριοποιούνται στον κλάδο 

του τουρισμού και για μεγάλο χρονικό διάστημα 

σταμάτησαν τη λειτουργία τους και υπέστησαν μεί-

ωση του κύκλου εργασιών τους λόγω των περιορι-

στικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την καταπολέ-

μηση της πανδημίας. 

 

Πού πρέπει να καταχωρισθούν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων οι δαπάνες εκμεταλλεύσεως σημα-

ντικού ποσού (περιλαμβανομένων των αποσβέσε-

ων), που επιβαρύνουν το κόστος πωλήσεων, για το 

διάστημα που σταμάτησαν τη λειτουργία τους οι 

παραπάνω εταιρείες; 

 

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

Η γνώμη του Τεχνικού Γραφείου επί του ανωτέρω 

ερωτήματος είναι η εξής: 

 

Στην παράγραφο 20.3.4 της λογιστικής οδηγίας 

εφαρμογής του ν. 4308/2014, ορίζεται ότι: 

 

«Η απαίτηση για εύλογη κατανομή συνεπάγεται ότι 

το σταθερό κόστος που αναλογεί σε μειωμένη πα-

ραγωγή (κόστος αδράνειας ή κόστος υποαπασχό-

λησης) αναγνωρίζεται κατευθείαν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων προσαυξάνοντας το κόστος πωλη-

θέντων, χωρίς να επιβαρύνει το κόστος παραγωγής 

των αποθεμάτων. Ωστόσο, όταν το κόστος αδρά-

νειας είναι σημαντικό, για την εύλογη παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το ποσό 

αυτό μπορεί να μην επιβαρύνει το κόστος πωλήσε-

ων αλλά να ενσωματώνεται στο κονδύλι «Λοιπά 

έξοδα και ζημιές», με κατάλληλη γνωστοποίηση στο 

προσάρτημα.».  

 

Επιπρόσθετα στην απόφαση ΣΛΟΤ με αριθ πρωτ. 

295 ΕΞ /20.03.2018 αναφέρεται ότι «το κόστος 

υποαπασχόλησης ή αδράνειας, επειδή δεν συμβά-

λει στην πραγματοποίηση εσόδων, δεν μπορεί να 

έχει ως φορέα του τα έσοδα και, κατά συνέπεια δεν 

πρέπει να καταχωρίζεται σε προσαύξηση του κό-

στους πωληθέντων. Το κόστος υποαπασχόλησης ή 

αδράνειας έχει ως φορέα του τα μικτά αποτελέσμα-

τα και πρέπει να καταχωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, είτε σε διακεκριμένο λογαριασμό με 

τίτλο «κόστος υποαπασχολήσεως και αδράνειας», 

είτε να ενσωματώνονται στο λογαριασμό «λοιπά μη 

συνήθη έξοδα και ζημίες».» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω απόφαση του 

ΣΛΟΤ αλλά και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 

20.3.4 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του 

ν. 4308/2014, εφόσον το κόστος αδράνειας για το 

διάστημα που σταμάτησαν τη λειτουργία τους οι 

επιχειρήσεις είναι σημαντικό, πρέπει να καταχωρι-

σθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε σε διακε-

κριμένο λογαριασμό με τίτλο «κόστος υποαπασχο-

λήσεως και αδράνειας», είτε στο κονδύλι «λοιπά 

έξοδα και ζημιές», γνωστοποιώντας το με κατάλλη-

λο τρόπο στο προσάρτημα των οικονομικών κατα-

στάσεων. 

 

Τέλος επισημαίνουμε ότι για όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτη-

ρισμού τους ως πάγια κατά τα ΕΛΠ, ανεξάρτητα αν 

χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται σε αδράνεια, η διε-

νέργεια αποσβέσεων σε κάθε χρήση είναι υποχρεω-

τική. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΤΕ  

ΣΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ», ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ 

«ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ» 

http://www.solae.gr/
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Γ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ι. ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) 
 

Α.1140/2021 

Αντιμετώπιση θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων για νομικά πρόσωπα που έχουν 

μετασχηματιστεί με τις διατάξεις των ν. 4601/2019 και ν. 2166/1993 

 

Αθήνα, 23/06/2021 

 

(ΦΕΚ Β' 2766/29-06-2021) 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9, των παρ. 1, 3α και 6α του άρθρου 10, καθώς και των παρ. 4α, 6 και 10 του 

άρθρου 11 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170). 

  

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 

19). 

 

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1019/2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

«Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1163/2016 (Β’ 3779) 

απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.». 

 

4. Τις διατάξεις του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση 

φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 137). 

 

5. Τις διατάξεις του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 44). 

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312). 

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 8 του ν. 4223/2013 (Α’ 287). 

 

8. 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). 

 

9. 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). 

 

10. 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). 
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11. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της 

Φορολογικής Διοίκησης. 

 

12. Το γεγονός ότι, για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία συγχωνεύθηκαν ή μετασχηματίσθηκαν σύμφωνα με 

τις διατάξεις των ν. 4601/2019 και ν. 2166/1993, παρότι το οικείο συμβόλαιο ολοκλήρωσης του 

μετασχηματισμού συντάχθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους, ως ημερομηνία διακοπής 

λειτουργίας των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων έχει καταχωρηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Διοίκησης στο Φορολογικό Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού 

μετασχηματισμού και όχι η ημερομηνία διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ. λόγω ολοκλήρωσης του 

μετασχηματισμού, με αποτέλεσμα, παρότι παραμένουν ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την 1η Ιανουαρίου του 

έτους αυτού, να μην κατέστη δυνατή η υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων και η σύνθεση δηλώσεων 

έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος αυτό. 

 

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 

 

αποφασίζουμε: 

 

Για τις ανάγκες της υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) και τη σύνθεση δηλώσεων έκδοση 

πράξεων προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη έως και 2021, καθώς και για την υποβολή δηλώσεων Φόρου 

Μεταβίβασης Ακινήτων, για τα νομικά πρόσωπα τα οποία συγχωνεύθηκαν ή μετασχηματίσθηκαν σύμφωνα 

με τις διατάξεις των ν. 4601/2019 και 2166/1993 και το οικείο συμβόλαιο ολοκλήρωσης του 

μετασχηματισμού συντάχθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους της σύνταξης του ισολογισμού 

μετασχηματισμού και είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού, ανεξαρτήτως της 

ημερομηνίας διακοπής που έχει καταχωρηθεί στο Φορολογικό Μητρώο, είτε είναι η ημερομηνία σύνταξης 

του ισολογισμού μετασχηματισμού είτε η ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού, ο Αριθμός 

Φορολογικού Μητρώου αυτών (Α.Φ.Μ.) δύναται να χρησιμοποιείται για το έτος αυτό για την υποβολή των 

ως άνω δηλώσεων. 

 

Στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, λόγω της αναδρομικής 

καταχώρισης στο Μητρώο, της διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτές υποβάλλονται στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφαση (Β’ 2423), 

συνοδευμένες από τη σύμβαση ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού. Οι δηλώσεις που υποβάλλονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, θεωρούνται εμπρόθεσμες και δεν υπολογίζονται τόκοι, 

εφόσον υποβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της 

παρούσας. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 

8 του ν. 4223/2013. 

 

Εφόσον το τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. διαπιστώσει 

ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας και ως ημερομηνία διακοπής των 

μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων έχει καταχωρηθεί στο Φορολογικό Μητρώο η ημερομηνία σύνταξης του 

ισολογισμού μετασχηματισμού, ενημερώνει το Τμήμα ΙΑ’ της Διεύθυνσης Ελέγχων καθώς και τη Διεύθυνση 

Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., 

προκειμένου από κοινού να δοθούν οδηγίες στη Δ.Ο.Υ. τόσο ως προς τη διαχείριση του Α.Φ.Μ. του 

νομικού προσώπου όσο και ως προς την εφαρμογή της διαδικασίας της υπό στοιχεία Α.1137/2020 

απόφασης για τη σύνθεση της δήλωσης έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, όπως αυτή ισχύει 

για τα νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους. 

  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. 

Γεώργιος Πιτσιλής 

http://www.solae.gr/
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Α.1149/2021 

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της Α.1031/19-2-2021 (Β' 839) απόφασης του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ 
 

Αθήνα, 29/06/2021 

 

(ΦΕΚ Β' 2825/30-06-2021) 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 170). 

 

2. Τις διατάξεις του α.ν. 1521/1950, «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» (Α' 245), ο οποίος κυρώθηκε με 

τον ν. 1587/1950 (Α' 294). 

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4758/2020 (Α' 242) με τις οποίες προβλέπεται η έκδοση απόφασης 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον καθορισμό του τρόπου, του 

περιεχομένου, του χρόνου και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων 

φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά 

παίγνια. 

 

4. Τις διατάξεις του Κεφ. 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). 

 

5. 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). 

 

6. 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, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε κυρίως με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 

1179943 ΕΞ 24-12-2019 (Β' 5205) απόφαση. 

 

7. 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 και την υπ' 

αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 

27). 

 

8. Την υπό στοιχεία Α.1031/19-2-2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας 

μεταβίβασης ακινήτων - “Δήλωση Φ.Μ.Α.”» (Β' 839). 

 

9. Την υπό στοιχεία Α.1126/31-5-2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παράταση της προθεσμίας 

υποβολής των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου» 

(Β' 2315). 

 

10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συμβολαιογράφων, ώστε να εξοικειωθούν με τη χρήση της ηλεκτρονικής 

μεθόδου υποβολής των δηλώσεων Φ.Μ.Α. κατά το πρώτο χρονικό διάστημα. 

 

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
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αποφασίζουμε: 
 
1. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
myProperty σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1031/2021 απόφαση, δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη 
συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 
2021. Τα δικαιολογητικά, στην περίπτωση αυτή, αποστέλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία που 
ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/11-6-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της 
διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων διορισμού του φόρου 
και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β' 2423), εφόσον ζητηθούν στο στάδιο του 
ελέγχου. 
 
2. Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης οι οποίες τροποποιούν αρχικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της 
εφαρμογής myProperty καθώς και δηλώσεις για πλασματική μεταβίβαση κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του 
α.ν. 1521/1950 υποβάλλονται στην αρμόδια για την ηλεκτρονική δήλωση Δ.Ο.Υ. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Α.1158/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη 
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579) 
 

Αθήνα, 05/07/2021 
 
(ΦΕΚ Β' 2974/06-07-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α' 170) περί παροχής πληροφοριών από τρίτους, όπως 
ισχύουν, 
β) 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, 
γ) της υπό στοιχεία αριθ. 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) όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
2. Την υπ' αρ.1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»(Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579), όπως τροποποιήθηκε με τις Α.1139/2020 (Β'2269), Α.1243/2020 
(Β'4914), Α.1253/2020 (Β' 5180) και Α.1050/2021 (Β' 956) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει. 
 
4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». 
 

http://www.solae.gr/
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5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
 
αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
 
Τα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι, II, III και IV» των άρθρων 3, 4 και 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579) αντικαθίστανται από τα συνημμένα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1, 2, 3 και 4» της 
παρούσας. 
 
Άρθρο 2 
 
Η παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη 
Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η 
Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 20ή Ιουλίου 2021 την ημερομηνία της 
λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.». 
 
Άρθρο 3 
 
Η παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«8. Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή 
της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» 
προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους, υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις σταδιακά από 
την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021.». 
 
Άρθρο 4 
 
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 
3579) προστίθενται νέες παρ. 4 και 5 ως εξής: 
 
«4.α. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021, οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων 
της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid» ή/και τη «Δήλωση 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021. 
 
β. Για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020, οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που 
δεν έχουν υποβάλει «Δήλωση Covid», υποβάλλουν «Δήλωση Covid», από την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 
2021. 
 
γ. Για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020, για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά 
ακίνητα, δύναται να υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας», από την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021, ώστε οι υπεκμισθωτές να προβούν σε 
αντιστοίχιση των ακινήτων που υπεκμισθώνουν στον υπομισθωτή με τους αύξοντες αριθμούς των ακινήτων 
που μισθώνουν από τον εκμισθωτή, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» που υποβλήθηκε για την αρχική εκμίσθωση. 
 
5. Από την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021 υποβάλλουν «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας» και «Δήλωση Covid» τα κάτωθι πρόσωπα: 
 
α) Οι Οργανισμοί Λιμένος που παραχωρούν/υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης χώρων εντός της 
Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος και 
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β) Τα πρόσωπα στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση λόγω χρήσης των ακινήτων τους, πέραν της 
συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης (εξωσυμβατική χρήση).» 
 
Άρθρο 5 
 
1. Στην παρούσα επισυνάπτονται τα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1, 2, 3 και 4», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 
 
2. Η παρούσα ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της. 
 
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
 

 

Ε.2120/2021 
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 31 και 32 του ν. 4801/2021 
 

Αθήνα, 04/06/2021 
 
Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 4801/2021 («Παραγωγή, εξαγωγή 
και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε 
τετραϋδροκανναβινόλη - (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις», Α'83/24-5-2021), ως ακολούθως: 
 
Α. Άρθρο 31 («Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο 
της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού 
Χώρου») 
 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε ως άνω ο τίτλος του άρθρου 55 του 
ν. 4758/2020 (Α' 242), καθώς και το περιεχόμενο αυτού, ώστε η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο 
της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την 
Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» και που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 
7141/1576/Α3/30.12.2020 (ΑΔΑ: Ω8ΡΘ46ΜΤΛΡ-ΦΥΣ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων να είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης αυτής. 
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η ως άνω ενίσχυση 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 (Α' 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε 
περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη 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 (ν.π.δ.δ.), τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα 
πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση 
και την είσπραξη της ενίσχυσης. 
 
2. Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 αυτού, η 
οποία εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α'242) και στις κατ' εφαρμογή 
αυτού ήδη εγκριθείσες ή/και καταβληθείσες ενισχύσεις. 
 
3. Τέλος, με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 καταργήθηκε το άρθρο 112 του ν. 4790/2021 (Α' 48), με το 
οποίο είχε δοθεί παράταση στην ισχύ του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α" 242), ως προς το αφορολόγητο, 
ανεκχώρητο και ακατάσχετο των υπόψη ενισχύσεων, δεδομένου και ότι στις διατάξεις του άρθρου 55, όπως 
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του παρόντος, δεν ορίζεται 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος. 
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Β. Άρθρο 32 («Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών 

δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19») 

 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 32 προβλέπεται, ότι οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο 

πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων 

δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων 

φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» δεν υπόκεινται σε 

οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ι άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α' 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του 

άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητες και 

ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής 

διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά 

πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά 

όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι των 

ενισχύσεων του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης. 

 

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2121/2021 

Φορολογική μεταχείριση κερδών τεχνικής εταιρείας η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του 

άρθρου 9 του ν.4171/1961 
 

Αθήνα, 07/06/2021 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, οι ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις 

για τα εισοδήματά τους που προέρχονται από εργασίες των οποίων το αντικείμενο βρίσκεται έξω από τα 

όρια της Ελληνικής Επικράτειας απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, έστω και αν οι εργασίες αυτές 

εκτελούνται ολικά ή μερικά με τα γραφεία τους στην Ελλάδα, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από το 

νόμο προϋποθέσεις. 

 

2. Με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167 - ΚΦΕ), σε περίπτωση 

κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών 

προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε 

περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών 

ζημιών.  

 

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα κέρδη από την εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή 

απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, ωστόσο 

θα πρέπει να εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, καθόσον σε περίπτωση διανομής ή 

κεφαλαιοποίησής τους θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΦΕ. 

 

Επισημαίνεται, ότι η απαλλαγή παρέχεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή από την επάρκεια 

κερδών, ήτοι και στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ζημιογόνα αποτελέσματα, ενώ και στην περίπτωση 

αυτή, το απαλλασσόμενο ποσό εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2130/2021 
Συμπλήρωση της Ε. 2113/2020 εγκυκλίου, περί εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4 
και 6 του ν. 4172/13 (Κ.Φ.Ε.) και των κανόνων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής 
Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.), καθώς και αντιμετώπισης ζητημάτων 
διασυνοριακών εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ. στο πλαίσιο της 
κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID- 19, για το χρονικό διάστημα μετά 
την 15η Ιουνίου 2020 
 

Αθήνα, 25/06/2021 
 
1. Με την Ε.2113/2020 εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. παρασχέθηκαν οδηγίες για την αντιμετώπιση 
των φορολογικών ζητημάτων που ανέκυψαν λόγω της λήψης ειδικών μέτρων, σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
σκοπό την εξάλειψη της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, καθορίστηκε ως περίοδος αντικειμενικής 
αδυναμίας μετακίνησης λόγω της πανδημίας το διάστημα από 18 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2020, το οποίο 
δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 και 6 του Κ.Φ.Ε.  
 
Περαιτέρω, διευκρινίστηκε ότι το διάστημα αυτό μπορεί να είναι μεγαλύτερο, καθώς εξαρτάται και από τους 
περιορισμούς που έχουν θέσει άλλες χώρες για την είσοδο πολιτών στην επικράτειά τους και ως εκ τούτου, 
μπορεί να εκτείνεται πριν την 18η Μαρτίου 2020 ή μετά την 15η Ιουνίου 2020, κατά περίπτωση. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος απαιτείται να επικαλείται και να προσκομίζει σχετικά δικαιολογητικά 
που να αποδεικνύουν την αντικειμενική αδυναμία μετακίνησής του, λόγω της πανδημίας COVID-19. 
 
2. Μετά την 15η Ιουνίου 2020, τα ληφθέντα κατά της πανδημίας μέτρα διαφοροποιήθηκαν ανά περιόδους, 
με γνώμονα τα επιδημιολογικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), βάσει ανάλυσης των κανόνων του διεθνούς συμβατικού πλαισίου και των 
ερμηνευτικών Σχολίων της Πρότυπης Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD Model Tax Convention on Income 
and on Capital, έκδοση 21ης Νοεμβρίου 2017, στο εξής: «Πρότυπη Σύμβαση»), εξέδωσε εκ νέου 
επικαιροποιημένες κατευθύνσεις για την ερμηνεία των προκληθέντων φορολογικών ζητημάτων. Κατόπιν 
αυτού, οι παρούσες ερμηνευτικές οδηγίες αφορούν σε ειδικότερες έννοιες και διατάξεις τόσο του ισχύοντος 
Κ.Φ.Ε. όσο και των Σ.Α.Δ.Φ., όπως ισχύουν κατά περίπτωση, συμπληρωματικά της Ε. 2113/2020 
εγκυκλίου, για το χρονικό διάστημα μετά την 15η Ιουνίου 2020. 
 
3. Στην Ελλάδα, με σειρά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση α) του άρθρου ένατου της από 
14.03.2020 ΠΝΠ (Α' 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» και β) του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α' 68) 
«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», προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου 
και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια φυσικών προσώπων που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε 
πληττόμενες από τον COVID-19 περιοχές του εξωτερικού. Με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' 
εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων, μέτρα ολικής ή μερικής απαγόρευσης κυκλοφορίας ίσχυσαν από τις 
9 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 14 Μαΐου 2021. 
 
4. Με βάση τα παραπάνω και σε συνέχεια της Ε. 2113/2020 εγκυκλίου, το χρονικό διάστημα από 9 
Νοεμβρίου 2020 έως 14 Μαΐου 2021 προσδιορίζεται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4 
και 6 του Κ.Φ.Ε. ως δεύτερη περίοδος αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης λόγω της πανδημίας. 
Συνεπώς, το διάστημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. 
 
Ι. Φορολογική Κατοικία 
 
Α. Ζητήματα φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων: 
 
Α1. Εφαρμογή των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας (παρ. 1 & 2 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.) 
 
5. Για τα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και βρίσκονται στην Ελλάδα για το διάστημα 
από 9 Νοεμβρίου έως 14 Μαΐου 2021, λόγω της αυξημένης λήψης μέτρων, το διάστημα αυτό δεν 
λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 4 Κ.Φ.Ε. Για το διάστημα από 15 Ιουνίου 2020 έως 
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9 Νοεμβρίου 2020 θα εξετάζεται ανά περίπτωση η τυχόν λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και 
αδυναμίας μετακίνησης. 
 

6. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού 

προσώπου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. συνεχίζουν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

Ε.2113/2020 εγκύκλιο. Ειδικότερα ως προς την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., δε θα 

λαμβάνεται υπόψη η παρουσία ενός φυσικού προσώπου στην Ελλάδα για τα ως άνω χρονικά διαστήματα 

της παραγράφου 5 της παρούσας, κατά περίπτωση. 

 

7. Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τις περιπτώσεις φυσικών προσώπων που κάνουν τηλεργασία (teleworking) 

στην Ελλάδα για αλλοδαπό εργοδότη, πέραν των αναφερομένων στην Ε. 2113/2020 εγκύκλιο, και στην 

παρούσα σχετικά με τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και τον μη υπολογισμό των αντίστοιχων 

χρονικών διαστημάτων, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., κρίνεται 

σκόπιμο, κατά τον προσδιορισμό της συνήθους διαμονής, όπως αυτή αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 

4 του Κ.Φ.Ε. και στην Ε. 2113/2020 εγκύκλιο, να εξετάζονται ειδικότερα στοιχεία, όπως αναλύεται 

κατωτέρω. 

 

8. Με βάση την Ε.2113/2020 εγκύκλιο, η συνήθης διαμονή της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. 

δεν προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένο αριθμό ημερών αλλά αναφέρεται στη συχνότητα, τη διάρκεια και 

την τακτικότητα της διαμονής που αποτελεί μέρος της καθορισμένης ρουτίνας της ζωής του φυσικού 

προσώπου και όχι μέρος μεταβατικών συνθηκών. Κατά συνέπεια, η έννοια της συνήθους διαμονής δεν 

προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να καλύπτεται 

μία επαρκής χρονική περίοδος που να είναι ικανή ώστε να εξακριβωθεί η συχνότητα, η διάρκεια και η 

τακτικότητα της διαμονής η οποία αποτελεί μέρος της παγιωμένης ρουτίνας της ζωής του φυσικού 

προσώπου. Η παγιωμένη αυτή ρουτίνα δεν επηρεάζεται από τις εξαιρετικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν 

λόγω της έξαρσης του ιού COVID-19 και της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής. 

 

9. Κατόπιν των ανωτέρω, για τον καθορισμό της ως άνω αναφερόμενης παγιωμένης ρουτίνας της ζωής 

ενός φυσικού προσώπου ευρισκόμενου στην Ελλάδα, όπου λόγω συνθηκών εργάζεται εξ αποστάσεως, και 

για το εάν αυτή επηρεάζεται από τις εξαιρετικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της έξαρσης του ιού 

COVID-19 και της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής, θα πρέπει να εξετάζονται και στοιχεία όπως: 

- αν η διαμονή στην Ελλάδα σχετίζεται με την έκτακτη κατάσταση της πανδημίας, 

- αν υπάρχει γραφείο διαθέσιμο στον εργαζόμενο εκ μέρους του εργοδότη στην άλλη χώρα, αλλά παρ' όλα 

αυτά ο εργαζόμενος (για προληπτικούς λόγους) δεν το χρησιμοποιεί ή δεν του επιτρέπεται η πρόσβαση 

λόγω των συνθηκών, - το συνδεόμενο ζήτημα του αν οι συμβάσεις εργασίας προβλέπουν ρητώς ότι ο 

εργαζόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του από το σπίτι του ως υποχρέωση ή αν κατ' εξαίρεση επιτρέπεται 

να γίνεται αυτό, χωρίς, όμως, αντίστοιχη υποχρέωση εκ μέρους του εργαζόμενου. 

 

Στην περίπτωση που ο λόγος παραμονής φυσικού προσώπου στην Ελλάδα κατά το διάστημα από 9 

Νοεμβρίου 2020 έως 14 Μαΐου 2021 συνδέεται με τα προληπτικά μέτρα αποφυγής της διάδοσης του 

COVID-19 και από τις συνθήκες άσκησης της εργασίας του φυσικού προσώπου προκύπτει ότι η παραμονή 

στην Ελλάδα και συνεπώς, η εξ αποστάσεως εργασία γίνεται κατ' εξαίρεση, καθώς δεν έχει τεθεί τέτοια 

υποχρέωση από τον εργοδότη ενώ εξακολουθεί να υπάρχει στη διάθεση του εργαζόμενου φυσικού 

προσώπου η σχετική υποδομή (γραφείο, χώρος εργασίας) από πλευράς του εργοδότη, ακόμα και αν αυτή 

η υποδομή δε χρησιμοποιείται, τότε δεν μπορεί να θεμελιωθεί ότι μεταβλήθηκε η παγιωμένη ρουτίνα του 

φυσικού προσώπου. 

 

Α.2. Εφαρμογή των κανόνων Σ.Α.Δ.Φ. 

 

10. Σε συνέχεια των αναφερόμενων στην παρ. 14 της Ε.2113/2020 εγκυκλίου, για τους σκοπούς της 

επίλυσης των δεσμών της κατοικίας των φυσικών προσώπων κατ' εφαρμογή των Σ.Α.Δ.Φ. εξακολουθεί να 

λαμβάνεται υπόψη η παγιωμένη ρουτίνα της ζωής των φυσικών προσώπων και όχι οι έκτακτες συνθήκες 

που δημιουργήθηκαν λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 και της λήψης μέτρων για την 

αντιμετώπιση αυτής για το χρονικό διάστημα από 9 Νοεμβρίου 2020 έως 14 Μαΐου 2021. 
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Β. Ζητήματα φορολογικής κατοικίας νομικών προσώπων/οντοτήτων: 
 
Β.1. Εφαρμογή των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας (παρ. 3 & 4 του άρθρου 4 του ν. 
4172/2013) 
 
11. Με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης 
συνιστά βασικό παράγοντα για τον καθορισμό της φορολογικής κατοικίας ενός νομικού προσώπου ή 
οντότητας στην ημεδαπή. Ως εκ τούτου, τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν στον τόπο λήψης των 
αποφάσεων ή και στην κατοικία των προσώπων που συμμετέχουν στα όργανα της διοίκησης εξετάζονται 
υπό το φως των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά 
περίπτωση, με βάση τα ληφθέντα μέτρα για την εξάλειψη της πανδημίας COVID-19. 
 
12. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό της φορολογικής κατοικίας μιας επιχείρησης 
με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. συνεχίζουν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
Ε.2113/2020 εγκύκλιο και ως εκ τούτου, δε θα λαμβάνεται υπόψη η παρουσία ενός φυσικού προσώπου 
στην Ελλάδα που οφείλεται αποκλειστικά στους περιορισμούς που έχουν εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας 
COVID-19 (προσωρινή αλλαγή της τοποθεσίας των διευθυντικών και άλλων στελεχών και παραμονή στην 
Ελλάδα, π.χ. λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών). Ειδικότερα, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων αυτών 
δε θα λαμβάνεται υπόψη ούτε το χρονικό διάστημα από 9 Νοεμβρίου 2020 έως 14 Μαΐου 2021, λόγω της 
αυξημένης λήψης μέτρων κατά το διάστημα αυτό, ενώ για το διάστημα από 15 Ιουνίου 2020 έως 9 
Νοεμβρίου 2020 θα εξετάζεται ανά περίπτωση η όποια λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και 
αδυναμίας μετακίνησης. 
 
13. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη διευκρινιστεί με την ως άνω εγκύκλιο, θα πρέπει να αποδεικνύεται 
με κάθε πρόσφορο μέσο η προσωρινή αλλαγή της τοποθεσίας των διευθυντικών και άλλων στελεχών που 
προκύπτει ως απόρροια της έκτακτης κατάστασης λόγω της πανδημίας COVID-19 (τήρηση αρχείου, κλπ), 
χωρίς αυτή να συνεπάγεται μεταβολή της φορολογικής κατοικίας της εταιρίας, εφόσον οφείλεται 
αποκλειστικά σε τέτοιους λόγους ανωτέρας βίας, καθώς επίσης και να συνεκτιμώνται και οι λοιποί 
παράγοντες και γεγονότα ή περιστάσεις. Σημειώνεται ότι δεν αποκλείεται η αναδρομική μεταβολή της 
φορολογικής κατοικίας, εάν διαπιστωθεί από τον έλεγχο των πραγματικών περιστατικών. 
 
Β.2 Εφαρμογή των κανόνων των Σ.Α.Δ.Φ. 
 
14. Σε συνέχεια των αναφερόμενων στην παρ. 19 της Ε.2113/2020 εγκυκλίου, για τους σκοπούς της 
επίλυσης των δεσμών της κατοικίας των νομικών προσώπων/οντοτήτων κατ' εφαρμογή των Σ.Α.Δ.Φ. 
εξακολουθεί να μην λαμβάνεται υπόψη μία προσωρινή αλλαγή του τόπου φυσικής παρουσίας των 
διευθυνόντων συμβούλων και άλλων ανώτερων διοικητικών στελεχών λόγω της πανδημίας COVID-19 για 
το χρονικό διάστημα από 9 Νοεμβρίου 2020 έως 14 Μαΐου 2021. 
 
ΙΙ. Μόνιμη εγκατάσταση επιχειρήσεων 
 
Γ. Παροχή εργασίας εξ αποστάσεως σε Κράτος διαφορετικό από αυτό της συνήθους εργασίας (π.χ. 
χρήση της οικίας του υπαλλήλου ως τόπου άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας - "Home 
office") 
 
15. Κατά την κρίση που επήλθε παγκοσμίως λόγω της πανδημίας COVID- 19, παρατηρήθηκε η συνέχιση - 
καθιέρωση του μέτρου της τηλεργασίας από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, είτε λόγω της αποφυγής του 
συνωστισμού στους χώρους εργασίας είτε λόγω της επαναφοράς του μέτρου της υποχρεωτικής 
παραμονής στην οικία, γεγονότα που σε κάθε περίπτωση επηρεάζουν τη φυσική παρουσία των ατόμων 
στην Ελλάδα και κατ' επέκταση, εγείρουν ζητήματα μόνιμης εγκατάστασης του εκάστοτε εργοδότη στην 
ημεδαπή. 
 
Γ1. Εφαρμογή των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας (άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε.) 
 
16. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., «μόνιμη εγκατάσταση» ορίζεται ο 
καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι 
δραστηριότητες της επιχείρησης. 

http://www.solae.gr/
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17. Περαιτέρω, για τον προσδιορισμό της έννοιας της μόνιμης εγκατάστασης απαιτείται η ύπαρξη 

καθορισμένου τόπου για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η συγκέντρωση 

ορισμένου, επαρκούς βαθμού μονιμότητας του τόπου αυτού, καθώς επίσης και η μέσω αυτού διεξαγωγή 

πλήρως ή εν μέρει της δραστηριότητας της επιχείρησης (βλ. Αιτιολογική Έκθεση Κ.Φ.Ε. άρθρο 6). 

 

18. Όπως διευκρινίστηκε με την Ε.2113/2020 εγκύκλιο, δε θα λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. η παρουσία ενός φυσικού προσώπου στην Ελλάδα, εφόσον έχει 

προσωρινό χαρακτήρα και οφείλεται στους εργασιακούς περιορισμούς που προκύπτουν από κυβερνητικές 

οδηγίες και έχουν τεθεί στο πλαίσιο της εξάλειψης της πανδημίας COVID-19. Άλλωστε, η περιορισμένη 

μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην οικία, για παράδειγμα, ενός ατόμου για λόγους 

ανωτέρας βίας δεν εμπίπτει αυτή καθ' αυτή στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, εκτός εάν η τοποθεσία 

αυτή χρησιμοποιείται σε συνεχή βάση για σκοπούς της επιχείρησης, κατόπιν απαίτησης και της τελευταίας, 

ή καθιερωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων της 

πανδημίας, ώστε να θεωρηθεί ότι αποκτά επαρκή βαθμό μονιμότητας. 

 

19. Περαιτέρω και λαμβανομένων υπόψη των γενικών κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Ο.Σ.Α. για τα θέματα 

που αφορούν στο άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε., επισημαίνεται ότι ειδικά για τις περιπτώσεις που μέρος των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης διεξάγεται από την οικία ενός ατόμου στην Ελλάδα (home office), θα 

πρέπει να συνεξετάζεται και το εάν η εν λόγω τοποθεσία βρίσκεται στη διάθεση της επιχείρησης. Το 

γεγονός αυτό εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν στο εάν η επιχείρηση παρέχει στον 

εργαζόμενο γραφείο στο κράτος κατοικίας της, το οποίο, όμως, δε χρησιμοποιείται από τον εργαζόμενο 

λόγω των συνθηκών της πανδημίας, ή εάν μεταβλήθηκε ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης και πλέον 

απαιτείται από το άτομο να χρησιμοποιεί την οικία του για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Στην τελευταία περίπτωση, το γραφείο της οικίας μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται στη 

διάθεση της επιχείρησης και, ως εκ τούτου, συνιστά μόνιμη εγκατάστασή της εν λόγω επιχείρησης στην 

ημεδαπή. 

 

20. Συνεπώς, τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία προκύπτει ότι ο λόγος παραμονής τους στην Ελλάδα 

συνδέεται με τα προληπτικά μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID-19 και από τις συνθήκες άσκησης 

της εργασίας αυτών των προσώπων προκύπτει ότι η παραμονή στην Ελλάδα και, συνεπώς, η εξ 

αποστάσεως εργασία γίνεται κατ' εξαίρεση, καθώς δεν έχει τεθεί τέτοια γενική υποχρέωση από τον 

εργοδότη ενώ εξακολουθεί να υπάρχει στη διάθεση του εργαζόμενου φυσικού προσώπου η σχετική 

υποδομή (γραφείο, χώρος εργασίας) από πλευράς του εργοδότη, ακόμα και αν αυτή η υποδομή δεν 

χρησιμοποιείται, τότε, καθώς δεν μπορεί να θεμελιωθεί ότι μεταβλήθηκε η παγιωμένη ρουτίνα του φυσικού 

προσώπου, η παρουσία αυτών των προσώπων στην Ελλάδα, υπό τους παραπάνω όρους δεν μπορεί να 

θεμελιώσει την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης του αλλοδαπού εργοδότη τους στην Ελλάδα. 

 

21. Σε κάθε περίπτωση, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 Κ.Φ.Ε. (εξαιρουμένων των 

διατάξεων της παρ. 3 αυτού) δε θα λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από 9 Νοεμβρίου 2020 έως 14 

Μαΐου 2021, λόγω της αυξημένης λήψης μέτρων κατά το διάστημα αυτό, ενώ για το διάστημα από 15 

Ιουνίου 2020 έως 9 Νοεμβρίου 2020 θα εξετάζεται ανά περίπτωση η ύπαρξη ανάλογων περιορισμών για τη 

θεμελίωση μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα. 

 

22. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ε.2113/2020 εγκύκλιο, περί ελέγχου των πραγματικών 

περιστατικών και των συνθηκών της εκάστοτε περίπτωσης, οι οποίες θα πρέπει να εκτιμώνται συνολικά, 

και υποχρέωσης αποδείξεως, με κάθε πρόσφορο μέσο, από τις επιχειρήσεις εάν αποκτούν ή όχι μόνιμη 

εγκατάσταση στην ημεδαπή (τήρηση αρχείου). Σημειώνεται ότι δεν αποκλείεται εξίσου η αναδρομική 

ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης. 

 

Γ.2 Εφαρμογή των κανόνων των Σ.Α.Δ.Φ. 

 

23. Σε συνέχεια των αναφερόμενων στην παρ. 25 της Ε.2113/2020 εγκυκλίου, για τους σκοπούς 

θεμελίωσης μόνιμης εγκατάστασης μίας επιχείρησης σε ένα Κράτος λόγω της διεξαγωγής μέρους των 

επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων από την οικία του υπαλλήλου σε αυτό το Κράτος κατ' εφαρμογή των 
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Σ.Α.Δ.Φ., εξακολουθεί να μην λαμβάνεται υπόψη η κατ' εξαίρεση εξ αποστάσεως εργασία του υπαλλήλου 

λόγω της πανδημίας COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 9 Νοεμβρίου 2020 έως 14 Μαΐου 2021. 

 

Ωστόσο, τα ως άνω αναφερόμενα στην Ε.2113/2020 εγκύκλιο δεν ισχύουν στις περιπτώσεις σύναψης 

συμβάσεων εργασίας οι οποίες προβλέπουν ρητά ότι ο υπάλληλος θα παρέχει τις υπηρεσίες του από το 

σπίτι του ως υποχρέωση και γενικότερα στις περιπτώσεις που η εξ αποστάσεως εργασία αποτέλεσε 

αποδεδειγμένα νέα κανονικότητα με την πάροδο του χρόνου. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2132/2021 

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη 

μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες από τα μη 

κερδοσκοπικού νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 
 

Αθήνα, 29/06/2021 

 

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 

ΓΔΟΥ504/2021 (ΦΕΚ Β'2236), όπως ισχύει, για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων 

δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1 η Απριλίου 2020 ως και 31 η 

Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης 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 οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2020, έως και την προθεσμία της παρ. 

7 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ504/2021, 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 τις 2 Ιουλίου 2021. 

 

3. Με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Α.1112/2021 (Β' 2110) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι 

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. 

 

4. Με βάση τα ανωτέρω με την παρούσα γίνεται δεκτό, για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής, ότι 

προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 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, αναγράφοντας το σύνολο των αποτελεσμάτων τους 

(έσοδα και έξοδα) και όχι μόνο τα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές. 

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 με 

βάση τα ανωτέρω. Κατά τον χρόνο της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων ή νομικών οντοτήτων, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται να οριστικοποιηθεί μέχρι την 27η 

Αυγούστου 2021, το έντυπο Ε3 θα τροποποιηθεί αναλόγως προκειμένου να υποβληθεί με βάση τα 

οριζόμενα στην Α.1112/2021 απόφαση. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2139/2021 
Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της 
«Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021 
 

Αθήνα, 06/06/2021 
 
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν προκύψει μετά την υποβολή των «Δηλώσεων Covid», διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα: 
 
1. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση λύσης της μίσθωσης για ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται 
πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης (εξωσυμβατική χρήση) και καταβάλλεται αποζημίωση 
χρήσης, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 
ν.4690/2020, για το λόγο αυτό και μόνο, θα πρέπει να υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», στο πεδίο «Είδος μίσθωσης» να επιλεγεί «Εξωσυμβατική χρήση» και να 
αναγραφεί στο πεδίο «Συνολικό μηνιαίο μίσθωμα» το ποσό της αποζημίωσης χρήσης. O εκμισθωτής αυτής 
της περίπτωσης καλείται να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το πραγματικό γεγονός όπως 
ενδεικτικά το μισθωτήριο που έληξε (ανάλογα με τη χρονική περίοδο έναρξης της μίσθωσης, ηλεκτρονικό ή 
χειρόγραφο) και το Ε2 των προηγούμενων ετών στο οποίο δηλωνόταν το ποσό της αποζημίωσης ή του 
μισθώματος που καταβαλλόταν. 
 
2. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας» και «Δήλωση Covid» για την παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης 
περιπτέρου ή κυλικείου πριν από την έκδοση της Α.1058/2021 ΚΥΑ (Β' 1072), δεν απαιτείται η εκ νέου 
υποβολή των ως άνω δηλώσεων. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» 
και η «Δήλωση Covid» υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εκπτωτικών 
καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, στις περιπτώσεις που ο ΚΑΔ της 
μισθώτριας επιχείρησης εντάσσεται στο 40%, όποτε η υποβολή των δηλώσεων γίνεται κατά τα οριζόμενα 
στην απόφαση Α.1057/2021 ( Β' 1069). 
 
3. Οι μισθωτές κυλικείων δημόσιων σχολείων έχουν το δικαίωμα καταβολής μειωμένου μισθώματος με 
βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 44 του ν.4735/2020. Ωστόσο, οι σχολικές επιτροπές που 
εκμεταλλεύονται τα ως άνω κυλικεία, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν δικαιούνται αποζημίωση, 
για το διάστημα από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2020, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του 
ν.4690/2020. 
 
4. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο/νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα εκμεταλλεύεται ακίνητο για το 
οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εταιρεία leasing το οποίο στη 
συνέχεια εκμισθώνει σε τρίτο, προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων της παρ.2 του άρθρου 13 του 
ν.4690/2020, θα πρέπει να υποβάλλει «Δήλωση Covid» και «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει. Ο εκμισθωτής της περίπτωσης αυτής, εφόσον κληθεί, πρέπει να 
στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση diloseiscovid@aade.gr τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 
5. Δεν εφαρμόζονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020 για τις περιπτώσεις 
εκμίσθωσης με δικαίωμα υπεκμίσθωσης βραχυχρόνια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (άρθρο 111 
ν.4446/2016). 
 
6. Εφόσον υπάρχει συνιδιοκτησία, στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας» θα πρέπει να δηλώνονται τα ορθά ποσοστά συνιδιοκτησίας ενός ακινήτου, προκειμένου να 
αντλούνται σωστά κατά την εκκαθάριση της «Δήλωσης Covid». 
 
7. Επισημαίνεται ότι ο εκμισθωτής ή και ο υπεκμισθωτής ενός ακινήτου, κατά περίπτωση, δεν εμπίπτει στις 
ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, εφόσον: 
i) έχει λυθεί η συμφωνία μίσθωσης κατά την περίοδο ισχύος των ως άνω ευνοϊκών ρυθμίσεων, 
ii) δεν έχει γίνει χρήση του δικαιώματος μειωμένης ή μη καταβολής μισθώματος από τους μισθωτές / 
υπομισθωτές. 
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iii) πρόκειται για νομικό πρόσωπο το οποίο είναι σε κατάσταση αναστολής για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών ή έχει προβεί σε διακοπή εργασιών εντός του μήνα που αφορά η σχετική «Δήλωση Covid». 
v) πρόκειται για νομικό πρόσωπο του οποίου ο μισθωτής δε δικαιούται πλήρους απαλλαγής μισθώματος 
άλλα μείωσης αυτού κατά 40% (για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Μάιο του 2021) 
 
8. Τα πρόσωπα που υπεισέρχονται σε υφιστάμενη μίσθωση λόγω επαχθούς ή μη αιτίας (για παράδειγμα, 
αγορά ακινήτου, κληρονομιά ακινήτου, μετασχηματισμός επιχειρήσεων, κλπ.), προκειμένου να καταστούν 
δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, θα πρέπει να υποβάλλουν 
τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και τη «Δήλωση Covid», με βάση 
τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1162/2018 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579). 
 
9. Τα πρόσωπα που παραχωρούν / υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης χώρων εντός ζώνης λιμένα, 
δηλαδή οι Οργανισμοί Λιμένος, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων της παρ.2 
του άρθρου 13 του ν.4690/2020, θα πρέπει να υποβάλλουν τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και τη «Δήλωση Covid», με βάση τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1162/2018 
Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579), καθόσον το μίσθωμα (αντάλλαγμα) που αποκτούν από την 
παραχώρηση / υποπαραχώρηση χρήσης χώρων της ζώνης των λιμένων σε τρίτους αποτελεί εισόδημα από 
ακίνητη περιουσία. 
 
10. Στην περίπτωση που λόγω τροποποίησης των σχετικών κανονιστικών πράξεων μεταβλήθηκε το 
ποσοστό της μείωσης του μισθώματος που δικαιούνται οι μισθωτές ή οι υπομισθωτές, προκειμένου να 
εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, απαιτείται οι εκμισθωτές / 
υπεκμισθωτές να προβαίνουν σε διόρθωση των «Δηλώσεων Covid», μετά από σχετικό μήνυμα της 
Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον η καταβολή ή μη καταβολή του μισθώματος έλαβε χώρα με βάση τα όσα 
ορίζουν οι κείμενες αποφάσεις. 
 
11. Στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» που υποβάλλεται στο 
πλαίσιο υποβολής της «Δήλωσης Covid», με βάση τις διατάξεις των παρ.3 και 8 του άρθρου 11 της 
ΠΟΛ.1162/2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579), δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 
12. Διευκρινίζεται ότι για τους μήνες Μάρτιο 2020 και εφεξής, για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά 
ακίνητα, δύναται να υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας», από την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021, ώστε οι υπεκμισθωτές να προβούν σε 
αντιστοίχιση των ακινήτων που υπεκμισθώνουν στον υπομισθωτή με τους αύξοντες αριθμούς των ακινήτων 
που μισθώνουν από τον εκμισθωτή, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» που υποβλήθηκε για την αρχική εκμίσθωση. 
 
13. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με τις εγκυκλίους Ε.2184/2020, Ε.2060/2021 και 
Ε.2123/2021. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΙΙ. ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) 
 

Α.1127/2021 
Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α' 201), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και 
ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου 
άρθρου του ν. 4152/2013 (Α' 107), όπως ισχύει. 
 

Αθήνα, 03/06/2021 
 
Αριθ. ΦΕΚ: Β' 2362/3.6.2021  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 292 «Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απολεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις» του Κεφαλαίου Α' 
«Ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών και οφειλών επιχειρηματικών δανείων και λοιπές ρυθμίσεις αναστολής 
καταβολών» του Μέρους Τρίτου του ν. 4738/2020 (Α' 207), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 7 του 
άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α' 201) και παρέχεται εξουσιοδότηση ώστε να καθορίζονται συγκεκριμένα 
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της 
υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, των οφειλών που ήταν σε νομοθετική 
ρύθμιση εν ισχύ την 1.11.2019, η οποία μετέπειτα απωλέσθη. 
 
2. Την υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), όπως ισχύουν. 
 
3. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)» (Α' 90), όπως ισχύουν. 
 
4. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις (Κ.Φ.Δ.)» (Α' 170), όπως ισχύουν. 
 
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738), όπως ισχύει. 
 
7. Το Κεφάλαιο 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. 
 
8. Την υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α' 222), 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. 
 
9. 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 την παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
11. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
12. Την υπ' αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
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13. Την ανάγκη καθορισμού των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων υπαγωγής των οφειλών στην 
πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, η οποία ήταν σε 
νομοθετική ρύθμιση εν ισχύ την 1.11.2019 και η οποία μετά απω-λέσθη. 
 
14. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
 
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
 
Κριτήρια υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 
4152/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 292 «Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για 
απωλεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις» του ν. 4738/2020 
 
Βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία σύμφωνα 
με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α'170 Κ.Φ.Δ.) και τον Τελωνειακό Κώδικα που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε 
νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ και απωλέστηκε μετά 
την ημερομηνία αυτή, δύναται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου 
άρθρου του ν. 4152/2013 (Α' 107), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον 
συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
Α. Εισοδηματικό Κριτήριο (απώλειας εισοδήματος) 
 
Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: 
 
α. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία 
αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής 
της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι μικρότερα κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από το 
μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο 
τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) ή του τελευταίου 
φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από την ημερομηνία αρχικής 
αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για τα οποία έχει παρέλθει η 
προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα του υπόψη 
κριτηρίου αντλούνται από τις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εκάστου έτους. 
 
β. Ειδικά, για υποκείμενους σε Φ.Π.Α., υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εφόσον δεν πληρούται το υπό α' 
ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο, ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 
της δήλωσης Φ.Π.Α, των δύο (2) τελευταίων τριμήνων των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής 
δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της 
παρούσας είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών ΦΠΑ των δύο 
αντίστοιχων τριμήνων προηγούμενου έτους για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία. 
 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α, των έξι (6) 
τελευταίων μηνών, των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, είναι μικρότερος κατά 
ποσοστό τουλάχιστον 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών των έξι αντίστοιχων μηνών προηγούμενου 
έτους για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία. 
 
Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες: 
 
Το συνολικό καθαρό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης 
υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της 
οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι μικρότερο (α) σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο 
εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι μικρότερο ή ίσο των 20.000 ευρώ, κατά ποσοστό 
τουλάχιστον 10% από το μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή 
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των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) ή του 
τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από την 
ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, (β) σε περίπτωση 
που το καθαρό ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, 
κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% από το μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευταίων 
φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για 
δύο έτη) ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από 
την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας. 
 
Β. Περιουσιακό Κριτήριο 
 
Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες, η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον 
υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη 
προσδιορισμού του φόρου του οικείου φορολογικού έτους και, εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί, του αμέσως 
προηγούμενου, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ και τα μεταφορικά μέσα του 
αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που 
δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ. 
 
Γ. Κριτήριο συμμόρφωσης 
 
Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες, o οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ήταν σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 
1.11.2019 ήταν εν ισχύ και μετέπειτα απωλέσθη, υπάγεται στη ρύθμιση της παρούσας εάν δεν έχει 
απολέσει άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής τα τελευταία 2 (δύο) ημερολογιακά έτη πριν την 
1.11.2019. 
 
Άρθρο 2 
Εξαιρέσεις 
 
1. Εξαιρετικά και για όσο διάστημα ισχύουν τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του δεν 
εφαρμόζονται τα ανωτέρω κριτήρια για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας για τις απωλεσθείσες φορολογικές 
και τελωνειακές ρυθμίσεις για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α) για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη υπόχρεους σε 
υποβολή δήλωσης ΦΠΑ που έχουν μικρότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 
2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 ή για υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με μικρότερο 
κύκλο εργασιών ΦΠΑ (Κωδ.312) κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το 
φορολογικό έτος 2019, 
 
(β) για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 ή 2021, 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρθρο 11 της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 
83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α' 235), 
 
(γ) για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του έτους 2020 ή 2021, σύμφωνα με το άρθρο 
31 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 123 του ν. 4714/2020, 
 
(δ) για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 
2020 ή 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID”, σύμφωνα με το άρθρο 
δεύτερο της από 20.3.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4683/2020, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α' 227) και τις διατάξεις 
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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). 
 
2. Δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας οφειλέτες που απέκτησαν ακίνητη περιουσία από επαχθή 
αιτία το δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, εφόσον το 
τίμημα υπερβαίνει το 40 % του συνολικού υπολοίπου προς καταβολή της απωλεσθείσας ρύθμισης. Οι 
οφειλέτες που αιτούνται την υπαγωγή τους στην εν λόγω ρύθμιση οφείλουν να αναγράψουν επί της αίτησής 
τους είτε ότι δεν απέκτησαν ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία το δωδεκάμηνο που προηγείται της 
αίτησης υπαγωγής είτε το τίμημα στην περίπτωση απόκτησης ακίνητης περιουσίας. 
 
Άρθρο 3 
Υποβολή αίτησης 
 
Η αίτηση για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 κατά τις διατάξεις της δεύτερης ευκαιρίας της 
παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες 
τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία 
διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο ή Τελωνείο ή άλλη 
Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι 
αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 
 
Άρθρο 4 
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης 
 
α. Σε περίπτωση απώλειας της πάγιας ρύθμισης του ν. 4152/2013, κατά τις διατάξεις της δεύτερης 
ευκαιρίας της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019, δεν εφαρμόζεται η υποπερ. γ' της περ. 1 της υποπ. 
Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013. 
 
β. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπο-παρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 
4152/2013, όπως ισχύουν. 
 
Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης αρχίζει 15 (δέκα πέντε) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Α.1137/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β' 179), όπως 
ισχύει. 
 

Αθήνα, 18/06/2021  
 
(ΦΕΚ Β' 2664/22.6.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α) Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει. 
 
β) Του Κεφαλαίου Α' του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94). 
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γ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (Β' 179) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
όπως ισχύει. 
 
δ) Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
 
2. Την υπό στοιχείο 1 της 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, τις αποφάσεις υπό στοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση 
πληροφοριών του ημερολογιακού έτους 2020. 
 
4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 
 
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 απόφαση «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β' 179), όπως ισχύει, ως ακολούθως: 
 
1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2020, 
για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη 
τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι και την 23/6/2021. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 18/06/2021 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
 

 

Α.1155/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
«Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των 
παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 
2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις 
οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη 
χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217) 
 

Αθήνα, 30/06/2021  
(ΦΕΚ Β' 3132/19-07-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α’ 201), 
β) τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), όπως ισχύουν μετά την 
αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και του άρθρου 
75 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), αντίστοιχα, 
γ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251), 
δ) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), 
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ε) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», (Α’ 265), 
στ) της υπό στοιχεία Α.1060/2021 (Β’ 1217) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
 
2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181). 
 
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126). 
 
4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901). 
 
5. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051). 
 
6. Την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης 
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β’ 2470). 
 
7. Την υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551). 
 
8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τεχνικές προδιαγραφές 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα 
των Φ.Η.Μ.» (Β’ 3603). 
 
9. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Προδιαγραφές αναβάθμισης 
ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης 
παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου 
θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες 
για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» (Β’ 4861). 
 
10. Την υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Συμπληρωματικές τεχνικές 
προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο 
πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β’ 317). 
 
11. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1208/2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Διαβίβαση δεδομένων των 
παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, 
σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 5259). 
 
12. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση των φορολογικών 
ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών 
προδιαγραφών» (Β’ 5562). 
 
13. 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). 
 
14. 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), ιδίως του άρθρου 41. 
 
15. 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 
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συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ 
αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 αποφάσεις του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργού Οικονομικών, αντίστοιχα, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
16. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων ως προς την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων 
ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. 
 
17. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1060/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των 
παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), 
είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων κατόχων αδειών των 
άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση» (Β’ 1217), ως ακολούθως: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., 
είτε με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα δεδομένα των εκδιδόμενων 
παραστατικών πωλήσεων, που αφορούν μόνο πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 
73 του ν. 2960/2001, με εξαίρεση τις περ. ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα) της ιδίας παραγράφου, εκτός της 
περίπτωσης του πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG». 
 
2. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται είναι, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα: 
Α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης (τιμολόγια): 
α) Α.Φ.Μ. εκδότη 
β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου 
γ) Είδος παραστατικού 
δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού 
ε) Σειρά/αριθμός παραστατικού 
στ) Αριθμός εγκατάστασης 
ζ) Είδος καυσίμου 
η) Ποσότητα καυσίμου 
θ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α. 
ι) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή 
Β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης: 
α) Α.Φ.Μ. εκδότη 
β) Είδος παραστατικού 
γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού 
δ) Είδος καυσίμου 
ε) Ποσότητα καυσίμου 
στ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α. 
ζ) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή 
η) Αριθμός Εγκατάστασης 
θ) Σειρά/αριθμός παραστατικού». 
 
3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Εξαιρετικά, οι οντότητες-πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και οι μεταπωλητές πετρελαίου 
θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, που διενεργούν λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εκτός 
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της εγκατάστασής τους, για τις ποσότητες που διατίθενται επί των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων, 
υποχρεούνται στη διαβίβαση των υπόψη δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., είτε μέσω Φ.Η.Μ. είτε μέσω Παρόχου 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, από την 01/10/2021». 
 
4. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Η παρούσα ισχύει από την 1/10/2021». 
 
5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία Α.1208/2018 (Β’ 5259) απόφαση της 
Υφυπουργού Οικονομικών. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 30/06/ 2021 
Ο Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
 

 

Α.1156/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του 
χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως ισχύει. 
 

Αθήνα, 30/06/2021 
 
(ΦΕΚ Β' 3131/19-07-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α΄ 
201). 
β) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251). 
γ) Του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94). 
δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285). 
 
2. 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). 
 
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). 
 
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121). 
 
5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901). 
 
6. Την υπό στοιχεία 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051). 
 
7. Την υπό στοιχείο 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν, τις αποφάσεις υπό στοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 
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689) και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
8. Την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης 
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
 
9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων, 
δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19. 
 
10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου 
θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως 
ισχύει, ως ακολούθως: 
 
1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην ψηφιακή Πλατφόρμα 
myDATA οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων (ανά χρέωση και πίστωση) που διαμορφώνουν το 
τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους. Από τις εγγραφές αυτές, 
διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά οι 
λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου.». 
 
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα myDATA, υπό μορφή 
σύνοψης, χωρίς αναλυτική διάκριση των ειδών και των εγγραφών, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται 
στο Παράρτημα, εκτός από τις περιπτώσεις που με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζεται η υποχρέωση 
διαβίβαση αυτών με αναλυτική διάκριση». 
 
3. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περ. γ΄ 
της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. 
Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε 
διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου 
μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο. 
 
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη 
ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι 
οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν 
τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση.». 
 
5. Η παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, η διαβίβαση πραγματοποιείται έως την 
ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης 
(απλογραφικό διπλογραφικό). Στην περ. στ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, κατά την οποία ο εκδότης δεν 
τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η 
διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
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δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Επιπλέον στο ίδιο χρονικό διάστημα και 
στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική 
επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης». 
 
6. Η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε) Στην περίπτωση μη τήρησης από τον εκδότη, της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων 
των παραστατικών και διαβίβασης αυτών από τον λήπτη, ο χαρακτηρισμός του εσόδου διαβιβάζεται από 
τον εκδότη εντός μηνός από τη λήξη της τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 
3 του άρθρου 5. Επιπλέον στην περίπτωση διαβίβασης με απόκλιση κατά την οποία ο λήπτης έχει κάνει τη 
σχετική επισήμανση, ο εκδότης διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό του εσόδου, εντός μηνός από τη λήξη 
της τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 5.». 
 
7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
«ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 
α) Από την 20.7.2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της 
σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των 
λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος 
χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, 
των δεδομένων που εκδίδονται από 20.7.2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης 
Στοιχείων. 
β) Από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 δύνανται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα 
myDATA τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων 
που εκδίδονται το παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των 
Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις επόμενες περ. γ) έως 
ε). 
γ) Έως και την 28.2.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι 
χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση 
αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 
31.12.2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α΄ και 
β΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω 
περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31.12.2020, αυτά δύνανται να 
διαβιβάζονται από το Λήπτη από 1.3.2021 έως και 31.3.2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να 
χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 30.4.2021. 
δ) Έως την 31.3.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι 
χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν 
σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, εκτός από τα 
δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ ανωτέρω. 
ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 1.10.2020 
έως 31.12.2020, δύναται να διενεργείται έως και την 31.3.2021. 
στ) Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα 
δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 
ζ) Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων 
τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης (αντικριζόμενων ή μη), 
καθώς και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά: i) από την 1.10.2021, από τις οντότητες που τηρούν 
απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 
2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και από τις οντότητες που τηρούν 
διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 
2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και ii) από την 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες. 
Έως και την 31.3.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, 
τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που 
αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, καθώς και 
την 31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα 
δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα, σύμφωνα με την περ. α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην 
περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη, στις παραπάνω περιπτώσεις, για στοιχεία που 
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έχουν εκδοθεί έως και τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, ήτοι 30.9.2021 και 31.10.2021 αντίστοιχα, αυτά 
δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από την 1.4.2022 έως και την 30.4.2022. Ο Εκδότης δύναται να 
αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως και την 31.5.2022. Τα δεδομένα της 
περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά, ανά παραστατικό και τα 
δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά. 
η) Έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι 
χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν 
σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 έως και την 31.12.2021. Επιπλέον, έως και την 
31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή 
οντότητα), τα δεδομένα εξόδων των περ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας. Τα 
δεδομένα των υπόψη περιπτώσεων, που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής, διαβιβάζονται διακριτά ανά 
παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά 
ανά μήνα. 
θ) Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και όχι 
αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., υποχρεωτικά οι 
εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που 
αφορούν το υπόψη φορολογικό έτος.». 
 
8. Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας 2. Στήλες Παραστατικών» της παρούσας 
τροποποιείται η παρακάτω τιμή: 
Στήλη 33_Κατηγορίες % Τελών στην υποκατηγορία 5_Εισφορά δακοκτονίας 2%, με αναγραφή ποσού ανά 
περίπτωση 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 30/06/2021 
Ο Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
 

 

Ε.2142/2021 
Παροχή διευκρινίσεων για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του 
ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α'207/2020) και της κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης 
Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1127/2021 (ΦΕΚ Β' 2362) 
 

Αθήνα, 08/07/2021 
 
Με την παρούσα σας παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 292 του ν.4738/2020 (Α'207) και της κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού 
Οικονομικών Α.1127/2021 (Β' 2362). 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 
- Στη ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α'107), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να υπάγονται και οι βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα 
και Τελωνεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α'90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α'170, Κ.Φ.Δ.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, που είχαν 
υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ και στη συνέχεια 
απωλέσθη, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Απόφαση Α. 1127/2021 (Β' 2362). 
 
- Οι ανωτέρω οφειλές υπάγονται στην πάγια ρύθμιση του ν.4152/2013 (Α'107), όπως ισχύει, για πρώτη 
φορά, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής, ανεξαρτήτως της νομοθετικής ρύθμισης που ήταν 
εν ισχύ την 1.11.2019 και η οποία μετέπειτα απωλέσθη. Σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν επιτρέπεται η 
υπαγωγή τους για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη. 
 
Ειδικότερα και σε ό, τι αφορά τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά για να γίνει 
αποδεκτή η αίτηση του οφειλέτη, καθώς και τις εξαιρέσεις από την ένταξη στη ρύθμιση του άρθρου 292 του 
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ν.4738/2020 (Α'207) διευκρινίζονται τα ακόλουθα με την επιφύλαξη των λοιπών οριζομένων στο άρθρο 2 
της απόφασης Α.1127/2021: 
 
α) Η ιδιότητα με την οποία ο οφειλέτης υπάγεται στα οριζόμενα της ως άνω απόφασης καθορίζεται κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης.  
 
Αν ασκεί επιχείρηση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπάγεται στις ρυθμίσεις για τα φυσικά πρόσωπα 
- επιτηδευματίες. Αν είναι υποκείμενος σε ΦΠΑ με υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης αντιμετωπίζεται αναλόγως. Αν δεν ασκεί επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως Φυσικό 
Πρόσωπο - μη επιτηδευματίας. 
 
Για την ένταξη του φορολογούμενου-Φυσικού Προσώπου μη επιτηδευματία στην απόφαση προκειμένου να 
προσδιοριστεί το συνολικό καθαρό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την 
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της Α.1127/2021, για το οποίο έχει παρέλθει η 
προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική 
πράξη προσδιορισμού του φόρου. 
 
β) Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της οποίας τα δεδομένα θα λαμβάνονται υπόψη είναι αυτή για την 
οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του 
φορολογούμενου. 
 
γ) Εάν σε Φυσικό Πρόσωπο υπάρχει μόνο μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή καμία, τότε δεν 
πληρείται η προϋπόθεση της μείωσης του 10% (σχ. παρ. Α. του άρθρ.1) ή της μείωσης του 5% (σχ. περ. α. 
της παρ. 1 του άρθρ.2). Αντίστοιχα, για τους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., αν δεν υπάρχουν 
δηλώσεις προηγούμενου έτους για σύγκριση, (π.χ. επιχείρηση υπαγόμενη σε Φ.Π.Α το έτος 2021 και μη 
υπαγόμενη σε Φ.Π.Α το έτος 2020, φυσικό πρόσωπο με έναρξη εργασιών το 2020, που είχε ενταχθεί σε 
ρύθμιση, η οποία ήταν ενεργή την 01/11/2019 και απωλέσθη μεταγενέστερα, οφειλή από φόρο 
κληρονομιάς) ή καθόλου δηλώσεις Φ.Π.Α. (π.χ. λόγω πρόσφατης έναρξης εργασιών ενός Φυσικού 
Προσώπου) θα θεωρείται ότι δεν πληρείται η προϋπόθεση της μείωσης του 10% ή του 5% .  
 
δ) Για την εφαρμογή της περ. α. της παρ. 1 του άρθρου 2 της Α.1127/2021, εάν επιχείρηση δεν ήταν 
υπαγόμενη σε ΦΠΑ το 2019, ήταν όμως υπαγόμενη το έτος 2020, οπότε δεν τίθεται θέμα σύγκρισης των 
κωδικών 312 για τα έτη αυτά αφού δεν υπάρχουν δηλώσεις για το 2019 (μείωση τουλάχιστο 5%), το 
επόμενο κριτήριο που θα ελέγχεται είναι το εισοδηματικό κριτήριο της περ. α. της παρ. Α. του άρθρ.1 περί 
μείωσης των ακαθαρίστων εσόδων κατά τουλάχιστο 10% από το μέσο όρο των ακαθαρίστων εσόδων που 
προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών ή δύο ή ενός από τα προηγούμενα 
φορολογικά έτη κατά περίπτωση και όχι αυτό της μείωσης κατά 5% των ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με 
την περ. α. της παρ. 1 του άρθρ.2 που ισχύει για τους μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.. 
 
ε) Εάν οι υποβληθείσες δηλώσεις δεν αφορούν ίσες χρονικά διαχειριστικές περιόδους, για τη σύγκριση των 
δηλωθέντων ποσών και τον υπολογισμό της μείωσης, θα πρέπει να γίνεται αναγωγή των ποσών, ώστε η 
σύγκριση να γίνεται αναλογικά. 
 
στ) Για τα Φυσικά Πρόσωπα - μη επιτηδευματίες ως καθαρό εισόδημα ορίζεται το δηλωθέν εισόδημα, τα 
αυτοτελώς φορολογούμενα και τα απαλλασσόμενα εισοδήματα, όπως προκύπτουν από το έντυπο Ε1 της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
 
ζ) Για τα Φυσικά Πρόσωπα μη επιτηδευματίες προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση ελέγχεται η 
υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΕ με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα αρχεία της ΑΑΔΕ (αν 
υπάρχουν στοιχεία εισοδημάτων ή τεκμηρίων) και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί 
κάποια δήλωση, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το αίτημα του φορολογούμενου για υπαγωγή στη 
ρύθμιση δεν θα γίνεται δεκτό (σχ. παρ. Α. του άρθρ.1). 
η) Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δεν γίνεται δεκτή όταν ο φορολογούμενος ο οποίος κατά το χρόνο 
υποβολής της ασκεί επιχείρηση, ενώ σε προηγούμενη περίοδο (τρίμηνο ή φορολογικό έτος) δεν ασκούσε, 
με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμα αντίστοιχα στοιχεία για σύγκριση (σχ. περ. α. και β. της παρ. Α. 
του άρθρ.1 και περ. α. της παρ. 1 του άρθρ.2), όπως για παράδειγμα, Φυσικό Πρόσωπο που έχει κάνει 
έναρξη το 2020 και έχει υποβάλλει ως επιτηδευματίας τη δήλωση ΦΕ του 2020, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για 
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το 2020, ενώ το φορ.2019, 2018, 2017 κ.λπ. έχει υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος ως Φυσικό Πρόσωπο 
μη επιτηδευματίας. 
 
θ) Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δεν γίνεται δεκτή, αν η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη 
(φυσικό πρόσωπο, επιτηδευματίας ή μη, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) υπερβαίνει τις διακόσιες 
ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού του φόρου του 
οικείου φορολογικού έτους και, εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί, του αμέσως προηγούμενου. 
 
ι) Για την εφαρμογή του περιουσιακού κριτηρίου του άρθρου 1 της Α.1127/2021, οι οφειλέτες που αιτούνται 
την υπαγωγή τους στην εν λόγω ρύθμιση, οφείλουν να αναγράψουν επί της αίτησής τους ότι δεν 
απέκτησαν μεταφορικά μέσα εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση ή ότι τα μεταφορικά μέσα που 
αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση έχουν συνολική αξία αγοράς που δεν 
υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ. 
 
ια) Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2 της Α.1127/2021, εάν ο οφειλέτης έχει απολέσει άνω της 
μίας ρύθμισης, για τη σύγκριση με το 40% του τιμήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό υπόλοιπο προς 
καταβολή του συνόλου των απολεσθεισών ρυθμίσεων. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΙΙΙ. ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) 
 

Α.1132/2021 
Τροποποίηση ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε «Διαδικασία απαλλαγής φόρου 
προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με 
ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης β. την υπαγωγή εγχώριων 
εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» - Ανακαθορισμός χρόνου 
παραμονής εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης 
 

Αθήνα, 08/06/2021 
 
(ΦΕΚ Β' 2756/28-06-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΥΠΑ» (Α' 248/07.11.2000), όπως ισχύουν, 
β. του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 
94/27.05.2016) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, 
γ. των άρθρων 1-5, 7-9, 10, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38 και 60 του ν. 2859/2000 
«Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α' 248/07.11.2000), όπως ισχύουν, 
δ. του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265/22.11.2001), όπως ισχύουν, 
ε. του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013), 
στ. του κατ' εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2446 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 
αριθ. 952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού 
Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015), 
ζ. του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015), 
η. του κατ' εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 341/2016 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθ. 
952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 
για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 
69/15.03.2016), 
θ. της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (4512/Β/15.10.2018) «Διαδικασία απαλλαγής φόρου 
προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε 
καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς 
τελωνειακής αποθήκευσης», όπως έχει τροποποιηθεί με την Α.1333/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 
3414/Β/09.09.2019, την Α.1032/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 613/Β/26.02.2020) και την 
Α.1205/14.09.2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 4120/Β/24.09.2020), 
ι. της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 (Β'4738) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», 
 
2. την αριθ. 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, τροποποιήθηκε και 
ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 
4389/2016 (Α' 94/27.05.2016), 
 
3. την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016) 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 
(Α' 94/27.05.2016) και την αριθ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.01.2020) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», 
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4. την ανάγκη τροποποίησης της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε με σκοπό τον ανακαθορισμό 
του χρόνου παραμονής των εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης προτού 
λάβουν οποιοδήποτε προορισμό, 
 
5. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε),  
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 
Άρθρο 1 
Τροποποίηση άρθρου 12 του Κεφαλαίου Γ - Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής 
αποθήκευσης της ΠΟΛ.1184/2018 
 
Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
«3. Με την αποδοχή του «Δελτίου Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» από 
το τελωνείο ελέγχου αποδίδεται MRN. Το Δελτίο θεωρείται οριστικοποιημένο μετά την πάροδο οκτώ (8) 
ωρών από την αποδοχή του. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην αποθήκη τουλάχιστον για το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα, προτού λάβουν οποιοδήποτε προορισμό του άρθρου 18 της παρούσας. Ο 
χρονομετρητής (timer) εκκινείται και παραμένει σε λειτουργία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του 
τελωνείου ελέγχου.» 
 
Άρθρο 2 
 
1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

 

 

Α.1150/2021 
Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά 
Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο 
 

Αθήνα, 29/06/2021 
 
(ΦΕΚ Β' 2828/30-06-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α' 248), και ιδίως της 
παρ. 4 του άρθρου 21, όπως ισχύουν, με τις οποίες προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών είναι δυνατή η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο. 
 
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94). 
 
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 170). 
 
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). 
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6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A' 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), και το π.δ. 
62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
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. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
11. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Α' 123). 
 
12. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει. 
 
13. Την υπο στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»(Β' 4738). 
 
14. Το υπ' αρ. 25.0/95042/29.6.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, με το οποίο βεβαιώνεται η σύσταση και λειτουργία κέντρων και δομών της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α' 51), στις περιφέρειες νήσων Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου και 
Χίου. 
 
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται απώλεια εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού κατ' εκτίμηση 50 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Τη μείωση από 1.7.2021 και εφεξής κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο στα αγαθά και τις υπηρεσίες 
που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Ε.2127/2021 
Έκπτωση του Φ.Π.Α. σε περιπτώσεις πραγματοποίησης εισροών στα πλαίσια 
κατασκευής έργων και υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος βάσει δημόσιας σύμβασης 
κυρωθείσας με νόμο 
 

Αθήνα, 23/06/2021 
 
Προκειμένου για την ομοιόμορφη εφαρμογή, όσον αφορά στο δικαίωμα έκπτωσης και την έκταση αυτού, σε 
περιπτώσεις πραγματοποίησης εισροών στα πλαίσια κατασκευής έργων και υποδομών δημοσίου 
ενδιαφέροντος, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 
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1. Σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), 
αντικείμενο του φόρου είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται 
από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα. 
 
2. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 30 και 31 του Κώδικα ΦΠΑ προκύπτει ότι: 
Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από τον φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις 
παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, τον φόρο με τον οποίο 
έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή 
αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και τον φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. 
Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την 
πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στον φόρο. 
 
3. Κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ο υποκείμενος στον φόρο, 
ο οποίος απέκτησε αγαθό με την ιδιότητα ακριβώς του φορολογικού υπόχρεου, δικαιούται, εφόσον 
χρησιμοποιεί το αγαθό για τις ανάγκες των φορολογούμενων πράξεών του, έκπτωση του ΦΠΑ που οφείλει 
ή κατέβαλε για το αγαθό αυτό. Ειδικότερα το δικαίωμα έκπτωσης υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία 
η εισροή (δαπάνη) που υπόκειται στον ΦΠΑ έχει ευθεία και άμεση σχέση με μία ή περισσότερες πράξεις 
εκροών που παρέχουν δικαίωμα προς έκπτωση και αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αναγνωρισθεί 
το δικαίωμα του υποκείμενου στον φόρο προσώπου να εκπέσει τον ΦΠΑ που καταβλήθηκε επί των 
εισροών και για να προσδιοριστεί η έκταση του δικαιώματος αυτού. Η ύπαρξη ευθείας και άμεσης σχέσης 
προϋποθέτει ότι το κόστος των εισροών (δαπανών)ενσωματώνεται αντιστοίχως στο κόστος των εκροών 
(φορολογητέων πράξεων ) του υποκείμενου στο φόρο. Συνεπώς στο πλαίσιο εφαρμογής του κριτηρίου της 
άμεσης σχέσεως, πρέπει να συνεκτιμώνται όλες οι περιστάσεις υπό τις οποίες διενεργήθηκαν οι επίμαχες 
πράξεις και να λαμβάνονται υπόψη μόνον οι πράξεις που συνδέονται αντικειμενικώς με τη φορολογητέα 
δραστηριότητα του υποκειμένου στον φόρο (ενδεικτικά C-132/16 σκέψεις 27-28, C-528/19 σκέψεις 26-27). 
 
4. Όταν οι εργασίες κατασκευής έργων και υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος είναι απαραίτητες 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση της δραστηριότητας του υποκειμένου στο φόρο και ελλείψει 
τέτοιων έργων ο υποκείμενος δεν θα ήταν σε θέση να ασκήσει την οικονομική του δραστηριότητα, 
τεκμαίρεται η ύπαρξη ευθείας και άμεσης σχέσης μεταξύ των εργασιών κατασκευής έργων και υποδομών 
δημοσίου ενδιαφέροντος και της οικονομικής δραστηριότητας του υποκειμένου. 
 
5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δικαίωμα έκπτωσης στην περίπτωση υποκειμένου στον φόρο που 
πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις υφίσταται και για τον φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί τα αγαθά 
και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν/παρασχέθηκαν σε αυτόν και αφορούν έργα και υποδομές δημοσίου 
ενδιαφέροντος, εφόσον σωρευτικά: 
α) για την εκτέλεση των έργων αυτών έχει αναληφθεί υποχρέωση από κυρωθείσα με νόμο δημόσια 
σύμβαση, 
β) υπάρχει σύνδεση των έργων και της οικονομικής δραστηριότητας του υποκειμένου (των φορολογητέων 
πράξεών του), η οποία προκύπτει από την ίδια τη δημόσια σύμβαση, στην οποία περιγράφονται 
συγκεκριμένα τα έργα, κατά τρόπο ώστε τα εν λόγω έργα να είναι απαραίτητα για την άσκηση των 
φορολογητέων πράξεων του υποκειμένου. 
Στην περίπτωση αυτή ως εύλογο ύψος της δαπάνης θεωρείται αυτό που τα συμβαλλόμενα μέρη θεώρησαν 
αναγκαίο και απαραίτητο να δαπανηθεί σε έργα δημοσίου ενδιαφέροντος που προορίζονται να 
εξυπηρετήσουν το όλο έργο που αναλαμβάνει ο υποκείμενος, όπως το ύψος αυτό ορίζεται στην εκάστοτε 
κυρωθείσα δημόσια σύμβαση. 
 
6. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο πραγματοποιεί και πράξεις για τις 
οποίες δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης, το παραπάνω δικαίωμα περιορίζεται ανάλογα, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
Γεώργιος Πιτσιλής 

 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 62  /// www.solcrowe.gr 

IV. ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) 
 

Α.1152/2021 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 απόφαση του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 4486) “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν 

άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β' 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 

(Β' 1338)”» (Β' 1220). 

 

Αθήνα, 30/06/2021 

 

(ΦΕΚ Β 2882/2.7.2021) 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

 

α) της παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α' 148), όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση αυτού με τις 

διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4764/2020 (Α' 256), 

 

β) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 251), 

 

γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/13.12.2012 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση - 

Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. 

Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β' 3517), 

 

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/8.12.2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από τη χρήση 

μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β' 497) και ΑΥΟ 

ΠΟΛ.1314/1998 (Β' 1338)» (Β'4486), 

 

ε) της υπό στοιχεία Α. 1068/29.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης 

των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία 

ΠΟΛ.1196/2017 (Β' 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ 

που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β' 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 

(Β' 1338)”» (Β' 1220), 

 

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1068/24.3.2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 

«Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - 

χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β' 497). 

 

2. 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). 

 

3. 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). 
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4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 

 

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α' 121). 

 

6. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 

και Υφυπουργών» (Β' 2901). 

 

7. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 

 

8. Την υπ' αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, τις 

αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό 

στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 

9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου και μετά την 30.6.2021, για την υποβολή δήλωσης παύσης των 

μοντέλων Φ.Η.Μ. που έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ.1196/2017 (Β' 4486) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προκει-μένου να επιτευχθεί η πληρέστερη 

δυνατή ενημέρωση του υποσυστήματος taxis και να καταστεί δυνατή η οριστική διαγραφή των εν λόγω 

μοντέλων Φ.Η.Μ. από αυτό, δεδομένων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. 

 

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: 

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση 

απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό 

στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β' 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από τη χρήση 

μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β' 497) και ΑΥΟ 

ΠΟΛ.1314/1998 (Β' 1338)”» ως ακολούθως: 

 

Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Την παράταση του χρόνου απόσυρσης των μοντέλων Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται ως ενεργοί στο 

υποσύστημα taxis και τα οποία κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α' 148) 

έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β' 4486) 

απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 31.10.2021. 

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύσης των μοντέλων αυτών που υποβάλλονται μέχρι της 

δημοσίευσης της παρούσας». 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 30/06/2021 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Α.1153/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), 
που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 
(Β' 1362) και ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (Β' 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ 
Ταξιμέτρων» (Β' 85). 
 
(ΦΕΚ Β 2882/2.7.2020) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α' 251). 
 
β) Της υπό στοιχεία Α.1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση 
μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις 
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β' 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και 
των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β' 85), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
Α.1100/29.4.2020 (Β' 1751), Α.1176/23.7.2020 (Β' 3293), Α.1238/23.10.2020 (Β' 4755), Α.1287/23.12.2020 
(Β' 5831) και Α.1078/26.3.2021 (Β' 1258). 
 
γ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/31.12.2012 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση - 
Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. 
Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β' 3517). 
 
δ) Της υπό στοιχεία 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων» (Β' 
1362). 
 
ε) Της υπό στοιχεία 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών 
μηχανισμών και συστημάτων-διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους (Αρ. 1100772/1474/0015)» (Β' 
1592). 
 
στ) Της υπό στοιχεία 1036197/446/0015/ ΠΟΛ.1063/26.3.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Απαγόρευση εισαγωγής/ παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και 
φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία 
χορήγησής της» (Β' 633). 
 
ζ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1285/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
«Τροποποίηση της υπ' αρ. Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (Β' 257/ 13.2.2012) “Χρονικά όρια δυνατότητας 
διάθεσης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών”, όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 
Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1200/2012» (Β' 54/2014). 
 
η) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1062/2014 (Β' 592) Α.Υ.Ο.Ο. «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1285/31.12.2013 
(Β' 54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών». 
 
θ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/24.3.2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 
«Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - 
χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β' 497). 
 
ι) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και 
ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 
αυτού. 
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ια) 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). 
 
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 
 
3. Την υπ' αρ. 1 της 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, τις 
αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/30.11.2017(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 
5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης απόσυρσης από τη χρήση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που 
έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (Β' 1362) και 
ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β' 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, σε συνάφεια με τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του ιού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και 
οικονομική ζωή της χώρας. 
 
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1011/16.1.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από τη 
χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με 
βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β' 1592), εκτός των 
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β' 85), ως ακολούθως: 
 
Η παρ. Β αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., 
ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-08-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους 
πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό 
έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν 
εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης 
και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€, 31-10-2021 για τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις». 
 
Το πρώτο εδάφιο της παρ. Δ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., 
υποχρεούνται να δηλώσουν, την παύση αυτών μέχρι την 31-08-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν 
εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης 
και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για τις επιχειρήσεις 
που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της 
Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€, 31-10-2021 για τις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις». 
 
Η παρ. Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Από την επομένη των ως άνω καταληκτικών ημερομηνιών και εξής, η 
τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο - 
χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013». 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Μοσχάτο, 29/06/2021 
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Δ. ΔΕΔ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΔΕΔ 1531/2021 
Η καραντίνα λόγω covid 19, δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας για μη τήρηση της 
προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ-Τα πρόστιμα είναι διοικητικές 
κυρώσεις και για την επιβολή τους δεν απαιτείται, ούτε εξετάζεται η ύπαρξη δόλου 
(πρόθεσης), αλλά αρκεί μόνο η διαπίστωση της παράβασης 
 

Θεσσαλονίκη 06/05/2021 
 
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 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
Β'4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-04-2014). 
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) 
όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), της υπ' αριθ. Α.1049/2021 Κοινής Απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 984-
12.03.2021), καθώς και των υπ' αριθ. Α.1273/2020 (ΦΕΚ B' 5597/21.12.2020), Α.1241/2020 (ΦΕΚ B' 
4804/30.10.2020) και Α.1215/2020 (ΦΕΚ B' 4254/30.09.2020) ομοίων κοινών αποφάσεων. 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 11/12/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ............... ενδικοφανή προσφυγή 
της ..............., ΑΦΜ ..............., κατοίκου ..............., κατά της με αριθμ................/21-11-2020 πράξης 
επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κω, φορολογικού έτους 
2020, καθώς και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα. 
 
5. Τη με αριθμ................/21-11-2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΩ, φορολογικού έτους 2020, της οποίας ζητείται η ακύρωση καθώς και την 
οικεία έκθεση ελέγχου. 
 
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Κω. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της από 11/12/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ...............ενδικοφανούς προσφυγή  της ..............., 
ΑΦΜ ..............., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των 
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, 
επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Με την αριθμ................/21-11-2020 πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κω, 
επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ποσού 100,00€, για το φορολογικό έτος 2020 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, διότι υπέβαλλε εκπροθέσμως στις 22-05-2020 
περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01-01-2020 έως 31-03-2020 από την οποία δεν 
προέκυψε υποχρέωση καταβολής φόρου, με προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής την 30-04-2020, κατά 
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 36 και 38 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α) και των σχετικών κανονιστικών 
αποφάσεων. 
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Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης 
πράξης, προβάλλοντας τους κάτωθι λόγους: 
 
1) Το πρόστιμο ως διοικητική κύρωση, αποτελεί ένα είδος ποινής και ο σκοπός του δεν είναι τιμωρητικός 
αλλά συμμορφωτικός. Η επιλογή διοικητικών κυρώσεων που αποβλέπουν τόσο στον κολασμό του 
παραβάτη όσο και στην αποτροπή της παράβασης, θα πρέπει να εξετάζεται και να αποφασίζεται με 
ιδιαίτερη φειδώ και πάντα υπό το πρίσμα θεμελιωδών αρχών που τυγχάνουν εφαρμοστέες και γενικά 
αποδεκτές όπως η "αρχή της αναλογικότητας" Οι φορολογικές κυρώσεις επιβάλλονται κατά ένα σύστημα 
αντικειμενικό, και «δίκαιο», η δε θέσπιση δικαιολογείται μόνο εάν επιτυγχάνει τον αποτρεπτικό σκοπό της. 
Ο απλός κολασμός του παραβάτη δεν προσιδιάζει στην άσκηση διοικητικής εξουσίας. Η δημόσια διοίκηση, 
σκοπό έχει να επιτύχει την βέλτιστη οργάνωση της. Η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες πρέπει να 
αποτελεί μέσο για την ευόδωση του σκοπού αυτού και όχι αυτοσκοπό. 
 
2) Ανωτέρα Βία. Η υποβολή του Φ.Π.Α συνέπεσε με τον επιβληθέντα υποχρεωτικό εγκλεισμό λόγω Covid 
19 και την απαγόρευση μετακινήσεων. Στις 16/3/2020 αναχώρησε αεροπορικώς για την κατοικία της στην 
Αθήνα με σκοπό να επιστρέψει στην Κω για τις υποθέσεις της (Δικαστήρια) την 21/3/2020. Εν συνεχεία 
απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοιου Covid-19 έως 
τις 18/05/2020 και ώρα 06:00.Δεδομένου ότι τα δικαστήρια παρέμειναν κλειστά μέχρι 01/07/2020, 
επέστρεψε αεροπορικώς στη Κω στις 20/05/2020. Στις 22/05/2020 υπέβαλε την εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ 
δεδομένου ότι δεν φρόντισε να έχει μαζί της τα στοιχεία για την υποβολή λόγω του απρόβλεπτου γεγονότος 
της πανδημίας και ούτε μέσου τρίτου προσώπου που βρισκόταν στην Κω θα μπορούσε να είχε 
διεκπεραιωθεί η εν λόγω υποχρέωση. 
 
3) Ουδέποτε στο παρελθόν καθυστέρησε στην υποβολή ή την πληρωμή του καθώς και ουδεμίας άλλης 
φορολογικής της υποχρέωσης. Στο επίδικο α' τρίμηνο είχε ποσό για έκπτωση 234,35€. Τεκμαίρεται κατόπιν 
τούτου η έλλειψη πρόθεσης αποφυγής πληρωμής φόρου. 
 
4) Η διοίκηση δεν υπέστη την παραμικρή ζημιά διότι δεν προέκυψε φόρος προς καταβολή. 
 
5) Αρχή της χρηστής διοίκησης - αρχή αναλογικότητας. σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, η 
τελευταία οφείλει να συναλλάσσεται με τους διοικούμενους με πνεύμα καλοπιστίας και σύμφωνα με το 
κοινό αίσθημα δικαίου. Η γενική αρχή του δικαίου για άσκηση των δικαιωμάτων μέσα στα όρια που 
επιβάλλουν η συναλλακτική καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός τους, 
διαπνέει και το Δημόσιο, ως φορέα δικαιωμάτων, είτε πρόκειται για ενοχή του ιδιωτικού δικαίου είτε για 
σχέση δημοσίου δικαίου, όπως η λεγόμενη φορολογική ενοχή. Συνεπώς ισχυρίζεται ότι η επιβολή του εν 
λόγω προστίμου αντίκειται στις προαναφερόμενες αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: 
 
«1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, 
για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν 
να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο. 
 
2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής: 
 
α) ένας ημερολογιακός μήνας, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο, 
 
β) ένα ημερολογιακό τρίμηνο, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό 
σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη 
φορολογική νομοθεσία. 
 
4. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της 
φορολογικής περιόδου................» 
 
Επειδή, επιπροσθέτως, στην ΠΟΛ.1108/2014 διευκρινίζεται ότι: 
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«Άρθρο 1 
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. 
 
1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη 
της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. 
 
2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για τους υποκείμενους που 
τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων. 
 
3. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική περίοδο κατά 
τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου. 
4. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση μεταβολής για διακοπή των 
υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών, ή η δήλωση μεταβολών 
λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία 
υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή των ανωτέρω 
δηλώσεων..............................................................................................................................» 
 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 §1 περιπ. α' και β ' του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «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 ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή 
φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου 
 
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,......». 
 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 § 2 περιπ. α του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: 
 
«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' και στ ' 
της παραγράφου 1,». 
 
Ως προς τον 1ο και 5ο Ισχυρισμό 
 
Επειδή η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις 
διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, ΣτΕ 
2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που 
προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι 
νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής 
εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος. 
 
Ως προς τον 2ο Ισχυρισμό 
 
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: 
 
«1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 
Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους 
οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται 
για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής. 
 
2. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα και: 
 
α) υποβάλλεται εγγράφως, 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   69 

β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, γ) φέρει την υπογραφή 
του φορολογουμένου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, και δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και 
περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με την στην ΠΟΛ.1252/2015 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)» 
διευκρινίστηκαν μεταξύ άλλων και τα εξής: 
 
«ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53-62 
 
..13. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61) 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από 
τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή του 
αιτήματος όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί 
για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις καθώς και για τόκους ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λόγω παράλειψης 
υποβολής δήλωσης. Δεν χορηγείται απαλλαγή για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή 
δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής. Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως 
περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το 
φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να 
προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, 
ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον 
αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του.» 
 
Επειδή, η καραντίνα λόγω covid 19, δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας και δεν απαλλάσσουν την 
προσφεύγουσα από την υποχρέωση τήρησης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ α' 
τριμήνου 2020 μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1108/2014, η οποία 
είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην 
οποία αφορά η δήλωση και στην προκειμένη περίπτωση η 30/04/2020, καθόσον αφενός από την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες εξυπηρέτησης και 
διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων συγκεκριμένων κατηγοριών, λόγω των 
μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δόθηκαν σχετικές παρατάσεις, 
χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται σε αυτές η υπό κρίση κατηγορία δηλώσεων και αφετέρου για 
την υποβολή της δεν ήταν απαραίτητη η μετακίνησή της από την οικία της αφού η δήλωση 
υποβάλλονταν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. 
 
Ως προς τον 3ο και 4ο Ισχυρισμό 
 
Επειδή γίνεται δεκτό από τη νομολογία ότι τα πρόστιμα είναι διοικητικές κυρώσεις και για την επιβολή τους 
δεν απαιτείται, ούτε εξετάζεται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί μόνο η διαπίστωση της 
παράβασης, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της υποκειμενικής υπαιτιότητας εκ μέρους του υπόχρεου (ΣτΕ 
2074/1982). 
 
Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα υπέβαλλε εκπρόθεσμα την υπ αριθμ. .............../2020 αρχική 
περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. στις 22/05/2020, φορολογικής περιόδου 01/01/2020 έως 31/03/2020, η 
προθεσμία της οποίας έληγε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και οδηγίες την 30/04/2020. Από την 
ανωτέρω δήλωση δεν προέκυψε φόρος για καταβολή αλλά πιστωτικό υπόλοιπο ποσού 234,35€. Σύμφωνα 
με το άρθ.1 παρ. 1 της ΠΟΛ.1108/2014 η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία αφορά. Ωστόσο η ανωτέρω 
περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της προσφεύγουσας υπεβλήθηκε μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ήτοι 
την 22.05.2020 και ως εκ τούτου επισύρει τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. 
 
Επειδή, η ανωτέρω παράβαση συνεπάγεται την επιβολή προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, κατ' 
εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 36 και 38 του ν. 2859/2000 (ΦΠΑ) και 54 του ν. 
4174/2013, ορθώς ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κω επέβαλε το προσβαλλόμενο πρόστιμο και ως εκ τούτου 
η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. 
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Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 11/12/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 
...............ενδικοφανούς προσφυγής της ..............., ΑΦΜ ............... και την επικύρωση της υπ' 
αριθμ................/21-11-2020 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. Κω, φορολογικού έτους 2020. 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση : 
 
Φορολογικό έτος 2020 
 
Πρόστιμο άρθρου 54 ν. 4174/2013:             100,00 
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η/Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

 

ΔΕΔ Α 713/2021 
Τέλη χαρτοσήμου ταμειακών διευκολύνσεων μεταξύ συνδεμένων επιχειρήσεων 
 

Καλλιθέα 26/02/2021 
 
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.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β' 1440),  
δ. της Α.1122/2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β' 2088), 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, 
 
3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ.1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (Β' 2759) Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής», 
 
4. Την από 03/07/2020 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης « », με ΑΦΜ: , που 
εδρεύει στην , οδός αριθ , κατά των υπ' αριθ. 
/2020 και /2020 Οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου φορολογικών ετών 
2015 και 2016 αντίστοιχα, που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και τα προσκομιζόμενα με αυτήν 
σχετικά έγγραφα, 
 
5. Τις ανωτέρω Οριστικές Πράξεις του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., καθώς και την από 10/04/2020 
έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ της ίδιας Υπηρεσίας, 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, 
 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   71 

Επί της από 03/07/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης « », με 
ΑΦΜ:, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η κοινοποίηση των προσβαλλόμενων πράξεων 
έγινε στις 03/06/2020, μετά δε τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο 
εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Σύντομο Ιστορικό 
 
Με την υπ' αριθμ /2018 Εντολή ελέγχου του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., πραγματοποιήθηκε μερικός 
έλεγχος τελών χαρτοσήμου στην προσφεύγουσα για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 και εκδόθηκαν οι υπ' 
αριθμ /2019 και /2019 Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, με αξία 
υποκείμενη σε χαρτόσημο ποσού 92.780.423,52€ και 228.661.126,64€ αντίστοιχα, καθόσον όπως 
διαπιστώθηκε η προσφεύγουσα λάμβανε και χορηγούσε ταμειακές διευκολύνσεις οι οποίες σύμφωνα με την 
κρίση του ελέγχου δεν αφορούσαν εμπορικές συναλλαγές. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την από 
11/04/2019 έκθεση ελέγχου της ίδιας υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν λογιστικές εγγραφές χορήγησης και 
είσπραξης χρημάτων απ' αυτή, οι οποίες συνοπτικά ανά λογαριασμό και φορολογικό έτος, έχουν ως 
ακολούθως: 
  

Κωδικός λογ. 
Περιγραφή 
Λογαριασμού 

Φορολογικό έτος 2015 Φορολογικό έτος 2016 

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση 

33.95.00.0000   27.521.019,86€   19.300,00€   

53.98.00.0000     61.460.182,65€   226.470.301,09€ 

53.98.00.0003     235.928,98€     

53.98.00.0004     2.977.666,64€   220.000,00€ 

53.98.00.0005     185.625,39€   1.951.525,55€ 

30.00.00.0083   400.000,00€       

Σύνολα 27.921.019,86€ 64.859.403,66€ 19.300,00€ 228.641.826,64€ 

Ποσά Υπαγόμενα σε τέλη 
χαρτοσήμου 1% 

92.780.423,52€ 228.661.126,64€ 

 
Κατά των ανωτέρω πράξεων η προσφεύγουσα άσκησε την υπ' αριθμ /2019 ενδικοφανή προσφυγή 
ενώπιον της υπηρεσίας μας, ζητώντας την ακύρωση ή την τροποποίηση αυτών, προσκομίζοντας νέα 
συμπληρωματικά στοιχεία, με την ενδικοφανή προσφυγή (Σχετ. 1 - 41), με το υπ' αριθμ ΕΙ2019ΕΜΠ/01-08-
2019 1ο υπόμνημά της (Σχετ. 1 - 8) και με το υπ' αριθμ ΕΙ2019ΕΜΠ/03-10-2019 2ο Υπόμνημά της (Σχετ. 1 
- 4) με προβάλλοντας μεταξύ άλλων ότι: 
 
Ήταν μέλος της και η μοναδική εταιρεία του Ομίλου που ήταν ικανή να προμηθεύεται αεροπορικά εισιτήρια, 
δυνάμει δε της από 01/04/2015 Σύμβασης Εμπορικής Συνεργασίας της με τη μητρική εταιρεία , είχε 
αναλάβει την υποχρέωση να προμηθεύει, την με αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία αυτή διέθετε περαιτέρω, 
ένεκα πωλήσεως, στους πελάτες της, εισπράττοντας από αυτούς το αντίτιμο των εισιτηρίων. 
 
Περαιτέρω λόγω των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) που επικρατούσαν, 
είχε αδυναμία αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό, και αδυνατούσε να πληρώσει μέσω , δεδομένου ότι 
οι πληρωμές από τους τελικούς πελάτες της εισέρρεαν σε Ελληνικές τράπεζες.  
Αντίθετα, η εξυπηρετούσε κατά κύριο λόγο τις αλλοδαπές αγορές (τα χρήματα από τους τελικούς πελάτες 
δηλαδή εισέρρεαν σε αλλοδαπές τράπεζες) και ως εκ τούτου είχε και σύμβαση με αλλοδαπό εκκαθαριστή 
συναλλαγών (την ). Δεδομένων δε των εξαιρετικών αυτών συνθηκών, η προσφεύγουσα ανέθεσε και 
εξουσιοδότησε σχετικώς την να προβαίνει σε πληρωμή και εξόφληση προμηθευτών της Εταιρείας, δυνάμει 
σχετικής Συμβάσεως εντολής, κατ' άρθρο 713 επ. Α.Κ., σύμφωνα με την οποία, η Εταιρεία ως εντολέας 
προκατέβαλε στον εντολοδόχο (ήτοι την ) τις απαιτούμενες για την εκτέλεση της εντολής δαπάνες, κατ' 
άρθρο 721 Α.Κ., η οποία περαιτέρω εξοφλούσε προμηθευτές της Εταιρείας (κυρίως την ), δυνάμει του 
άρθρου 3 της σχετικής Συμβάσεως. Η εν λόγω σύμβαση εντολής, με φερόμενη ημερομηνία υπογραφής την 
30/06/2015 υπεβλήθη εκπρόθεσμα, στην αρμόδια ΔΟΥ στις 04/02/2019, μετά από τα ευρήματα του 
ελέγχου και θεωρήθηκε από τον έλεγχο ως ανίσχυρη και μη παράγουσα έννομα αποτελέσματα για τη 
φορολογική Διοίκηση. 
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Μετά την εξέταση των αιτιάσεων της προσφεύγουσας και αφού ελήφθησαν υπόψιν τα προσκομισθέντα νέα 
στοιχεία, η υπηρεσία μας εξέδωσε την υπ' αριθμ /2019 Απόφαση, με την οποία διατυπώθηκε η κρίση της 
σχετικά με τις λογιστικές εγγραφές που διενήργησε στα βιβλία της η προσφεύγουσα και απεικονίζουν τα 
αντίστοιχα λογιστικά γεγονότα. Ειδικότερα, χρησιμοποίησε τους κατωτέρω λογαριασμούς: 
 
1) Λογαριασμός: 30.00.12.3303 - Πελάτης  
 
Στη χρέωση του λογαριασμού αυτού καταχωρούνται: 
α) Οι πωλήσεις εισιτηρίων προς την , με πίστωση του Λ/53.98.01.0002 ( ), καθόσον, με βάση τη σύμβαση 
συνεργασίας, έχει συμφωνηθεί οι αγορές των εισιτηρίων να γίνονται (από το σύστημα) μέσω Δηλαδή, τα 
εισιτήρια πωλούνται στους πελάτες από το site της , όμως αυτά αγοράζονται από την και ο άνω 
προμηθευτής απαιτεί την αξία τους από την  
β) Συμψηφιστικές εγγραφές με πίστωση του Λ/33.95.00.0030 
 
Στην πίστωση αυτού καταχωρούνται συμψηφισμοί με πίστωση των υπολογαριασμών 53.98 και λοιποί 
συμψηφισμοί, καθώς και πληρωμές από την για πληρωμή προμηθευτών. 
 
2) Λογαριασμός: 33.95.00.0030 -  
 
Στο λογαριασμό αυτό, απεικονίζονται οι απαιτήσεις της προσφεύγουσας από χρηματικά ποσά που 
κατέβαλε στη συνδεδεμένη επιχείρηση (νυν), ο οποίος χρεώνεται με αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών 
όψεως και λογαριασμών προμηθευτών της εταιρίας και πιστώνεται με χρέωση του λογαριασμού πελάτη 
(30.00.123303 - ). Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός παρουσίαζε 
μεγάλα χρεωστικά υπόλοιπα που αντιστοιχούσαν σε χρηματικές καταβολές στην εταιρεία από 
λογαριασμούς όψεως, αλλά και ποσά που αναλάμβανε η ελεγχόμενη να εξοφλήσει έναντι οφειλών σε 
προμηθευτές της αντισυμβαλλόμενης  
 
Τα ποσά που χορήγησε η προσφεύγουσα στην εταιρεία και χαρακτηρίστηκαν από τη φορολογική Αρχή ως 
ταμειακές διευκολύνσεις, ανέρχονται για το φορολογικό έτος 2015 στο συνολικό ποσό των 29.843.019,86€ 
και για το φορολογικό έτος 2016 στο συνολικό ποσό των 4.538.745,08€, δεδομένου δε ότι κατά το έτος 
2015 η προσφεύγουσα είχε υποβάλει δήλωση και υπήγαγε σε τέλη χαρτοσήμου ποσό ταμειακών 
διευκολύνσεων ύψους 2.322.000€, και κατά το έτος 2016 η προσφεύγουσα είχε υποβάλει δήλωση και 
υπήγαγε σε τέλη χαρτοσήμου ποσό ταμειακών διευκολύνσεων ύψους 4.519.445,08€, υπήγαγε σε τέλη 
χαρτοσήμου τη διαφορά αυτών ποσού 27.521.019,86€ και 19.300€ αντίστοιχα, καθόσον έκρινε ότι τα εν 
λόγω χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν, δεν ήταν απόρροια εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά 
καταβολές χρηματικών ποσών που συνιστούν χρηματικές - ταμειακές διευκολύνσεις προς τρίτον. 
 
3) Λογαριασμός: 53.98.00.0000 -  
 
Στο λογαριασμό αυτό, απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της προσφεύγουσας από χρηματικά ποσά που έλαβε 
έναντι από τη συνδεδεμένη επιχείρηση (νυν), ο οποίος πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωση λογαριασμών 
όψεως της εταιρίας και χρεώνεται με πίστωση του λογαριασμού πελάτη (30.00.123303 - ). 
 
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε από την 
προσφεύγουσα για να παρακολουθεί λογιστικά, τα χρηματικά ποσά:  
- Που μετέφερε από τους λογαριασμούς όψεώς της σε λογαριασμούς της αντισυμβαλλόμενης εταιρίας 
Δηλαδή ο εν λόγω λογαριασμός χρεωνόταν με το ποσό που μεταφερόταν από το λογαριασμό όψεώς της 
και πιστωνόταν με το ποσό που αναγνώριζε ως απαίτηση από τη συνδεδεμένη εταιρία , με αντίστοιχη 
χρέωση του Λ/ 33.95.00.0030 τα ποσά δε αυτά ανήλθαν συνολικά το έτος 2015 στο ποσό των 6.733.900€, 
για τα οποία υπολογίστηκε χαρτόσημο ταμειακών διευκολύνσεων από το Λ/ 33.95.00.0030. 
- Που κατέβαλε η εταιρεία στο λογαριασμό όψεως της προσφεύγουσας, τα οποία ανέρχονται συνολικά για 
το φορολ. έτος 2015 στο ποσό των 61.460.182,65€ και για το φορολ. έτος 2016 στο ποσό των 
226.470.301,09€, χαρακτηρίστηκαν από τη φορολογική Αρχή ως ταμειακές διευκολύνσεις, καθόσον κρίθηκε 
ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά που χορηγήθηκαν στο αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν ήταν απόρροια 
εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά καταβολές χρηματικών ποσών που συνιστούν χρηματικές - 
ταμειακές διευκολύνσεις προς τρίτον. 
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4) Λογαριασμός: 53.98.00.0003 - "Υποχρεώσεις  
 
Στο λογαριασμό αυτό, απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της προσφεύγουσας από χρηματικά ποσά που 
αναλάμβανε να πληρώσει σε προμηθευτές της, η συνδεδεμένη επιχείρηση, ο οποίος πιστώνεται με 
αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού του προμηθευτή (Λ/50.00.000964- ) και χρεώνεται με πίστωση του 
λογαριασμού πελάτη (Λ/ 30.00.123303 - ). 
 
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε από την 
προσφεύγουσα για να παρακολουθεί λογιστικά τα χρηματικά ποσά που η πλήρωνε σε υποχρεώσεις 
προμηθευτών της προσφεύγουσας, τα οποία ανέρχονται συνολικά για το φορολογικό έτος 2015 στο ποσό 
των 235.928,98€, και χαρακτηρίστηκαν από τη φορολογική Αρχή ως ταμειακές διευκολύνσεις, καθόσον 
κρίθηκε ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά που χορηγήθηκαν στο αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν ήταν απόρροια 
εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά καταβολές χρηματικών ποσών που συνιστούν χρηματικές - 
ταμειακές διευκολύνσεις προς τρίτον. 
 
5) Λογαριασμός: 53.98.00.0004 - "Υποχρεώσεις  
 
Στο λογαριασμό αυτό, απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της προσφεύγουσας από χρηματικά ποσά που 
αναλάμβανε να πληρώσει σε προμηθευτές της, η συνδεδεμένη επιχείρηση, ο οποίος πιστώνεται με 
αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού του προμηθευτή (Λ/50.00.000756- ) και χρεώνεται με πίστωση του 
λογαριασμού πελάτη (Λ/ 30.00.123303 - ). 
 
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε από την 
προσφεύγουσα για να παρακολουθεί λογιστικά τα χρηματικά ποσά που η πλήρωνε σε υποχρεώσεις 
προμηθευτών της προσφεύγουσας, τα οποία ανέρχονται συνολικά για το φορολογικό έτος 2015 στο ποσό 
των 2.977.666,64€ και για το φορολογικό έτος 2016 στο ποσό των 220.000,00€, τα οποία χαρακτηρίστηκαν 
από τη φορολογική Αρχή ως ταμειακές διευκολύνσεις, καθόσον κρίθηκε ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά 
που χορηγήθηκαν στο αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν ήταν απόρροια εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά 
καταβολές χρηματικών ποσών που συνιστούν χρηματικές - ταμειακές διευκολύνσεις προς τρίτον. 
 
6) Λογαριασμός: 53.98.00.0005 - "Υποχρεώσεις  
 
Στο λογαριασμό αυτό, απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της προσφεύγουσας από χρηματικά ποσά που έλαβε 
από πλατφόρμες - παρόχους διακανονισμών πληρωμών ( ,, ) της συγγενούς επιχείρησης , ο οποίος 
πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού του προμηθευτή κλπ (Λ/50.01) και χρεώνεται με 
πίστωση του λογαριασμού πελάτη (Λ/ 30.00.123303 - ). 
 
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε από την 
προσφεύγουσα για να παρακολουθεί λογιστικά τα χρηματικά ποσά που η πλήρωνε σε υποχρεώσεις της 
προσφεύγουσας προς  
 
Περαιτέρω, στις 31/12/2015 η προσφεύγουσα, διενήργησε συμψηφιστική εγγραφή με αιτιολογία 
«ΣΥΜΨ/ΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» μεταφέροντας το έως τότε πιστωτικό υπόλοιπο του 
Λ/53.98.00.0005 ποσού 185.625,39€ (134.400,00 + 51.225,39) σε πίστωση του λογαριασμού του πελάτη 
30.00.123303 , και στις 31/12/2016, διενήργησε εγγραφές εκκαθάρισης και τακτοποίησης του λογαριασμού, 
μεταφέροντας από το Λ/ 
53.98.00.0005 στο Λ/ 50.01.00.0000 "Προμηθευτής το συνολικό ποσό των 1.951.525,55€ (1.901.216,31 + 
50.309,24). Οι ανωτέρω εγγραφές κρίθηκε από τον έλεγχο ότι συνιστούν χρηματικές - ταμειακές 
διευκολύνσεις προς την εταιρία, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5γ του άρθρου 15 
του Κ.Ν.Τ.Χ. (Π.Δ. της 28/07/1931) και του άρθρου 43 του Ν. 1041/1980 (και ελλείψει απαλλακτικής 
διάταξης), υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 
 
7) Λογαριασμός: 30.00.00.0083 -  
 
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι την 08/01/2015 η προσφεύγουσα έλαβε το ποσό των 
400.000€, από τον ως άνω πελάτη, ως προκαταβολή πώλησης παγίων (πώληση κτιρίου και λοιπού 
εξοπλισμού), η οποία επεστράφη στις 23/03/2015. 
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Ακολούθως, στις 31/03/2015, δυνάμει του υπ' αριθμ συμβολαίου πώλησης και των υπ' αριθμ και .... 
τιμολογίων πώλησης, η ελεγχόμενη πώλησε στον εν λόγω πελάτη πάγια αξίας 526.028,06€, τα οποία 
εξοφλήθησαν: α) με δύο επιταγές αξίας 10.000€ εκάστης, λήξεως 15/05/2015 και β) με κατάθεση του 
υπολοίπου ποσού ύψους 506.028,13€ σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας. 
 
Το ως άνω ποσό των 400.000€ χαρακτηρίστηκε από τη φορολογική Αρχή ως ταμειακή διευκόλυνση, 
καθόσον κρίθηκε ότι το ποσό αυτό δεν ήταν απόρροια εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά καταβολή 
χρηματικού ποσού που συνιστά χρηματική - ταμειακή διευκόλυνση προς τρίτον. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ' αριθμ. 3043/2019 Απόφαση της υπηρεσίας μας, αποφασίστηκε η 
αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής και της ακύρωσης των υπ' αριθ./2019 και /2019 Οριστικών 
πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου φορολ. ετών 2015 και 2016 αντίστοιχα, που 
εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., λόγω τυπικής πλημμέλειας με το ακόλουθο σκεπτικό: 
 
«Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, η προσφεύγουσα η οποία είναι γραφείο ταξιδίων και ως μέλος της 
και είχε αναλάβει την υποχρέωση (βάσει της από 01/04/2015 σύμβασης εμπορικής συνεργασίας) να 
προμηθεύει την , με , τα οποία η τελευταία θα διέθετε στους πελάτες της, αποδίδοντας στην προσφεύγουσα 
το αντίτιμο των εισιτηρίων αυτών, και η προσφεύγουσα καταχωρούσε στα βιβλία της την αξία των 
πωληθέντων στη εισιτηρίων, σε χρέωση του Λ/ 30.00.12.3303 - ενώ τις διάφορες πληρωμές της τις 
καταχωρούσε σε πίστωση του Λ/ 53.98.00.0000 - "Υποχρεώσεις προς ενώ ο φορολογικός έλεγχος, δεν 
έλαβε υπόψιν του ότι τα πωληθέντα εισιτήρια από την προσφεύγουσα προς την (βάσει της ανωτέρω 
σύμβασης εμπορικής συνεργασίας), που ανέρχονταν στο ποσό των 56.704.407,78€ για το φορολογικό έτος 
2015 και 228.034.853,50€ για το φορολογικό έτος 2016, έπρεπε να εξοφληθούν, οι δε πληρωμές που 
διενεργήθηκαν απευθείας από την προς την προσφεύγουσα, ανέρχονταν στο ποσό των 38.516.712,08€ για 
το φορολογικό έτος 2015 και 226.433.981,16€ για το φορολογικό έτος 2016, 
 
Εξάλλου οι πληρωμές που διενεργούσε η για λογαριασμό της προσφεύγουσας προς εξόφληση 
προμηθευτών της, βάσει της σύμβασης εντολής που προαναφέρθηκε, η οποία δεν παράγει μεν έννομα 
αποτελέσματα για τη φορολογική διοίκηση, αλλά από τις εγγραφές που διενεργήθηκαν, τα υποστηρικτικά 
έγγραφα, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούσαν (περιορισμός κίνησης κεφαλαίων), η πληρωμή των 
προμηθευτών από την , αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ανέρχονταν για το φορολογικό έτος 2015 στο 

ποσό των 64.579.872,33€ (Λ/53.00.00.0000➝ 22.943.470,57€ + Λ/53.00.00.0003➝ 235.928,98€ + 

Λ/53.00.00. 0004➝ 2.977.666,64€ + Λ/53.00.00.0005➝ 38.468.106,14€) και για το φορολ. έτος 2016 στο 

ποσό των 256.319,93€ (Λ/53.00.00.0000➝ 36.319,93€ + Λ/53.00.00.0004➝ 220.000,00€). 

 
Περαιτέρω, η πίστωση του Λ/ 30.00.12.3303 - επιβαρύνθηκε μεταξύ άλλων με ποσά που μεταφέρθηκαν 
από τους επίμαχους λογαριασμούς και ανέρχεται για το φορολ. έτος 2015 στο ποσό των 55.203.516,53€ 

(Λ/53.00.00.0000➝ 54.967.587,55€ + Λ/53.00.00.0003➝ 235.928,98€) και για το φορολ. έτος 2016 στο 

ποσό των 230.069.732,91€ (Λ/53.00.00.0000➝ 73.158.742,91€ + Λ/53.00.00.0000➝ 156.815.458,00€ + 

Λ/53.00.00.0000➝ 95.532,00€). 

 
Επειδή όπως διαπιστώθηκε, o φορολογικός έλεγχος, δεν έλαβε υπόψη του την κίνηση του Λ/ 
30.00.12.3303 - και δεν συσχέτισε τους λογαριασμούς 53.98.00.0000, 53.98.00.0003, 53.98.00.0004 και 
53.98.00.0005 ιιε το κύκλωμα της πώλησης εισιτηρίων προς τη συνδεδεμένη εταιρεία και ως εκ τούτου δεν 
προκύπτει ασφαλώς η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 
διατάξεις του ΚΝΤΧ, συνεπώς δεν προκύπτει ασφαλώς ότι δεν αφορούν εμπορικές συναλλαγές. Κατά 
συνέπεια, η έκθεση μερικού ελέγχου και οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι πλημμελώς αιτιολογημένες και 
ακυρωτέες και πρέπει να διενεργηθεί νέος έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σκεπτικό». 
 
Κατόπιν αυτών με την υπ' αριθμ /2019 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., διενεργήθηκε 
στην προσφεύγουσα μερικός έλεγχος τελών χαρτοσήμου σε επανάληψη διαδικασίας, για τα φορολογικά έτη 
2015 και 2016, δυνάμει της υπ' αριθμ./2019 Απόφασης της υπηρεσίας μας και μετά το πέρας του ελέγχου 
συντάχθηκε η από 10/04/2020 έκθεση μερικού ελέγχου τελών χαρτοσήμου, από την οποία προκύπτουν τα 
ακόλουθα: 
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1) Ως προς τις κινήσεις του Λ/30.00.00.0083 , διαπιστώθηκε ότι το ποσό των 400.000,00€ που έλαβε η 
προσφεύγουσα από τον πελάτη ως προκαταβολή για την αγορά παγίων και επεστράφη στις 23/03/2015, 
δεν αφορά εμπορικής φύσεως συναλλαγή, καθόσον τα εν λόγω πάγια πουλήθηκαν στην προσφεύγουσα 
στις 31/03/2015 με το υπ' αρ συμβόλαιο πώλησης για το κτίριο και τα υπ' αρ. ... και ... τιμολόγια πώλησης 
για τον εξοπλισμό, έναντι 526.028,06€. 
 
2) Ως προς τις κινήσεις του Λογαριασμού 33.95.00.0030 διαπιστώθηκε για το έτος 2015 ότι από το 
συνολικό ποσό χρέωσης αυτού ύψους 29.843.019,86€, ποσό 29.420.220,41€ αφορούσε χρηματικά ποσά 
που μεταφέρθηκαν από λογαριασμούς της προσφεύγουσας σε λογαριασμούς της μητρικής , ενώ το 
υπόλοιπο αφορούσε σε εξόφληση προμηθευτών της μητρικής από την προσφεύγουσα, δεδομένου δε ότι το 
ποσό των 29.420.220,41€ αφορούσε ταμειακές καταβολές της προσφεύγουσας προς τη μητρική, για το 
οποίο δεν προσκομίστηκαν στοιχεία προς επίρρωση του ισχυρισμού ότι αυτές ανάγονται στη σύμβαση 
εντολής, και επιπλέον ότι για ποσά που καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό ύψους 2.322.000€ υπήχθησαν σε 
τέλη χαρτοσήμου λόγω ταμειακής διευκόλυνσης με δήλωση που υπέβαλε η μητρική εταιρεία, ο έλεγχος 
έκρινε ότι οι εγγραφές αυτές συνολικού ύψους 27.521.019,86€ (29.843.019,86€ - 2.322.000,00€), δεν 
αφορούσε εμπορικής φύσεως συναλλαγές, αλλά ταμειακή διευκόλυνση προς τη μητρική εταιρεία  
 
Περαιτέρω, για το έτος 2016 ο εν λόγω λογαριασμός χρεώθηκε συνολικά με το ποσό των 4.438.745,08€, 
για το οποίο επίσης δεν προσκομίστηκαν στοιχεία προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού και επιπλέον 
για το σύνολο σχεδόν του λογαριασμού υπεβλήθησαν δηλώσεις και αποδόθηκαν τα αναλογούντα τέλη 
χαρτοσήμου λόγω ταμειακής διευκόλυνσης ποσού 54.233,34€, και ο έλεγχος έκρινε ότι οι εγγραφές στο 
λογαριασμό αυτό δεν αφορούσαν εμπορικής φύσεως συναλλαγές, αλλά ταμειακή διευκόλυνση προς τη 
μητρική εταιρεία  
 
3) Ως προς τις κινήσεις των λογαριασμών 53.98.00.0000, 53.98.00.0003, 53.98.00.0004, 53.98.00.0005 και 
53.98.99.0000, έτος 2015, ο έλεγχος συσχέτισε το σύνολο των χρηματικών ποσών που κατέβαλε η , είτε σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς της προσφεύγουσας, είτε ως εξόφληση προμηθευτών για λογαριασμό της 
προσφεύγουσας, με το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών (πωλήσεων εισιτηρίων) που εμφανίζονται στο 
λογαριασμό 30.00.123303 - , ως ακολούθως: 
  

Λογαριασμός 30.00.123303 -........................... 
Φορολογική Περίοδος 01.01.2015 - 31.12.2015 

  

Είδος εγγραφής 
Αγορές 

εισιτηρίων 

Πληρωμές σε προσφεύγουσα   

Σε προμηθευτές 
Σε τραπεζικό 
λογαριασμό 

  

Απογραφή Έναρξης 0,00 0,00 0,00 

Αγορές εισιτηρίων με........... 76.927.389,91 0,00 0,00 

Πληρωμές από 53.98.00.0000   22.943.470,57 38.516.712,08 

Πληρωμές από 53.98.00.0003 σε Προμηθ.   235.938,98   

Πληρωμές από 53.98.00.0004 σε Προμηθ.   2.977.666,64   

Πληρωμές από 53.98.00.0005 σε Προμηθ.   35.558.544,86   

Πληρωμές από 53.98.00.0005 σε Πιστ.Κάρτ   2.775.161,28   

Πληρωμές από 53.98.00.0005 σε.......   134.000,00   

Πληρωμές από 53.98.99.0000 σε.......   7.562.955,15   

Σύνολο 76.927.389,91 72.187.737,48 38.516.712,08 

 
Κατόπιν αυτών, προκειμένου για το έτος 2015, ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο 
των εμπορικών συναλλαγών ανέρχεται στο ποσό των 4.739.652,43€ (76.927.389,91€ - 72.187.737,48€), 
υπήγαγε τη διαφορά που κατατέθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της προσφεύγουσας σε τέλη 
χαρτοσήμου λόγω ταμειακής διευκόλυνσης, ήτοι ποσό 33.777.059,65€, καθόσον αυτό δεν αφορούσε 
εμπορικής φύσεως συναλλαγές. 
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Περαιτέρω, για το έτος 2016, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία ο έλεγχος συσχέτισε το σύνολο των 
χρηματικών ποσών που κατέβαλε η είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της προσφεύγουσας, είτε ως 
εξόφληση προμηθευτών για λογαριασμό της προσφεύγουσας, με το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών 
(πωλήσεων εισιτηρίων) που εμφανίζονται στο λογαριασμό 30.00.123303 - , ως ακολούθως: 
  

Λογαριασμός 30.00.123303 -........................... 
Φορολογική Περίοδος 01.01.2016 - 31.12.2016 

  

Είδος εγγραφής 
Αγορές 

εισιτηρίων 

Πληρωμές σε προσφεύγουσα   

Σε προμηθευτές 
Σε τραπεζικό 
λογαριασμό 

  

Απογραφή Έναρξης 13.312.220,78     

Αγορές εισιτηρίων με......... 286.162.205,26     

Πληρωμές από 53.98.00.0000   35.647,11 226.437.881,20 

Πληρωμές από 53.98.00.0004 σε Προμηθ.   220.000,00   

Πληρωμές από 53.98.00.0005 σε Προμηθ.   1.951.525,55   

Πληρωμές από 53.98.99.0000 σε........   500.000,00   

Σύνολο 299.474.426,04 2.707.172,66 226.437.881,20 

 
Κατόπιν αυτών, προκειμένου για το έτος 2016, ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο 
των εμπορικών συναλλαγών ανέρχεται στο ποσό των 70.329.372,18€ (299.474.426,04€ - 2.707.172,66€ - 
226.437.881,20€), διαπίστωσε ότι οι πιστώσεις των ως άνω υπολογαριασμών 53.98 στο σύνολό τους, 
αφορούσαν εμπορικής φύσεως συναλλαγές. 
 
Συνοπτικά, με την από 10/04/2020 έκθεση μερικού ελέγχου τελών χαρτοσήμου, του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 
διαπιστώθηκαν λογιστικές εγγραφές χορήγησης και είσπραξης χρημάτων από την προσφεύγουσα, οι 
οποίες συνολικά ανά λογαριασμό και φορολογικό έτος, έχουν ως ακολούθως: 
  

Κωδικός λογ. Περιγραφή Λογαριασμού 
Φορολογικό έτος 2015 Φορολογικό έτος 2016 

Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση 

33.95.00.0000   27.521.019,86€   19.300,00€   

53.98.00.0000     33.777.059,65€     

53.98.00.0003     0,00€     

53.98.00.0004     0,00€   0,00€ 

53.98.00.0005     0,00€   0,00€ 

30.00.00.0083   400.000,00€       

Σύνολα 27.921.019,86€ 33.777.059,65€ 19.300,00€ 0,00€ 

Ποσά Υπαγόμενα σε τέλη χαρτοσήμου 1% 61.698.079,51€ 19.300.00€ 

 
Ακολούθως, ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., εξέδωσε σε βάρος της προσφεύγουσας, τις κατωτέρω 
Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου σε επανάληψη διαδικασίας: 
  

α/α 
Αριθμός - 
Ημερ/νία 
πράξης 

Οριστική 
Πράξη 

Φορολ. 
έτος 

Διαφορά Φορολο 
γητέας βάσης 

Διαφορά τελών 
χαρτοσήμου 

ΟΓΑ επί 
χαρτοσήμου 

Πρόστιμο 
άρθ. 58 ΚΦΔ 

Συνολικό ποσό 
Βεβαιωθέντων 

1 ........... 
Διορθ. 
Προσ/σμού 
Κ.Ν.Τ.Χ 

2015 61.698.079,51€ 616.980,80€ 123.396,16€ 370.188,48€ 1.110.565,44€ 

2 ........... 
Διορθ. 
Προσ/σμού 
Κ.Ν.Τ.Χ 

2016 19.300,00€ 193,00€ 38,60€ 115,80€ 347,40€ 

Σύνολα   617.173,80€ 123.434,76€ 370.304,28€ 1.110.912,84€ 

http://www.solae.gr/
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Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση των 
ανωτέρω πράξεων προβάλλοντας τους κατωτέρω λόγους: 
 
1. Παράβαση του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και συγκεκριμένα της έκδοσης των προσβαλλόμενων 
πράξεων κατά παράβαση της κατά χρόνον αρμοδιότητος της φορολογικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 28 
του ΚΦΔ (αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή των έγγραφων απόψεων) 
 
2. Εσφαλμένη υπαγωγή των επίμαχων χρηματικών καταθέσεων στις διατάξεις του άρθρου 15§5 περ. γ' του 
Κ.Ν.Τ.Χ, όπως κατά περίπτωση προβάλλονται. 
 
1. Επί της παράβασης του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας 
 
Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι εφόσον η Φορολογική Διοίκηση δεν προέβη στην έκδοση των 
οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του ενός 
(1) μηνός που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 28§2 του ΚΦΔ, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί 
σιωπηρώς τις απόψεις του φορολογουμένου και δεν επιτρέπεται, πλέον, να εκδώσει τέτοιες πράξεις. Εν 
προκειμένω με το υπ' αριθμ./2020 υπόμνημά της η προσφεύγουσα απάντησε στο υπ' αριθμ /2020 
Σημείωμα Διαπιστώσεων του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της αναστολής που δόθηκε 
δυνάμει των διατάξεων της παραγρ. 1 του έκτου άρθρου της από 30.03.2020 Π.Ν.Π (Α' 75) μέχρι τις 
30/04/2020, παρήλθε η εν λόγω προθεσμία του ενός (1) μηνός και από την δοθείσα εξαιρετικώς αναστολή, 
χωρίς η αρμόδια Φορολογική Αρχή (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) να προβεί στην έκδοση και περαιτέρω κοινοποίηση της 
οποιασδήποτε οριστικής πράξεως διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου. Αντιθέτως, ο 
Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κοινοποίησε, όπως ευθέως προκύπτει από τα σώματα αυτών, τις ως άνω 
προσβαλλόμενες οριστικές πράξεις στις 3-6-2020, ήτοι πολύ μετά την παρέλευση του ενός (1) μηνός, που 
επήλθε στις 13-5-2020. Ως εκ τούτου, παρήλθε, η χρονική αρμοδιότητα της Φορολογικής Αρχής να εκδώσει 
και να κοινοποιήσει τέτοιες δυσμενείς για την Εταιρεία ατομικές διοικητικές πράξεις. Συνακόλουθα, η 
οποιαδήποτε επιγενομένως κοινοποιηθείσα οριστική καταλογιστική πράξη της Φορολογικής Αρχής 
εκδόθηκε καθ' υπέρβαση της κατά χρόνον αρμοδιότητάς της. 
 
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), ορίζεται ότι «1) Η Φορολογική 
Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του 
φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι 
πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα 
οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να 
διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης. 2) Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει 
την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής 
των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις 
του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1,..» 
 
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου έκτου της Π.Ν.Π της 30/03/2020 (Α' 75), ορίζονται τα ακόλουθα: «1) Η 
κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών 
πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4174/2013 (Α' 170) αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020. 2) ... 3) Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 
28, της παρ. 2 του άρθρου 28Α και της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 για τη διατύπωση από τον 
φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή 
προστίμου, αναστέλλεται έως την 31η Μαΐου 2020. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 
4174/2013 σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από 
τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου, αναστέλλονται έως την 31η Μαΐου 2020. Η αναστολή της 
παρούσας καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020» 
 
Επειδή στην προκείμενη περίπτωση οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν από τον Προϊστάμενο του 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που ορίζει το άρθρο 28§2 του ν. 4174/2013, από την 
ημερομηνία κατάθεσης εγγράφως των απόψεων της προσφεύγουσας και συγκεκριμένα στις 10/04/2020, 
όπως προκύπτει από τα σώματα αυτών, κοινοποιήθηκαν δε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και 
συγκεκριμένα στις 03-06-2020, δεδομένων των διατάξεων του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου της 30-03-2020, με τις οποίες ανεστάλησαν οι προθεσμίες κοινοποίησης μέχρι 30/04/2020. 
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Περαιτέρω, από τις ανωτέρω διατάξεις δεν ορίζεται αποκλειστική προθεσμία για την έκδοση και 

κοινοποίηση των Οριστικών πράξεων, όπως εσφαλμένως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, και επομένως ο 

χρόνος έκδοσης και κοινοποίησης δεν αποτελεί στοιχείο του κύρους αυτών. 

 

Άλλωστε η προσφεύγουσα, ούτε επικαλείται ούτε αποδεικνύει βλάβη κατά το άρθρο 79§5 περ. β' του Κ.Δ.Δ 

που της προξενήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο, λόγω της καθυστέρησης αυτής. Τουναντίον, δεδομένου ότι η 

προσφεύγουσα δραστηριοποιείται με κύριο ΚΑΔ σε κλάδο που εντάχθηκε στα μέτρα στήριξης λόγω της 

πανδημίας του Covid19 (ΚΑΔ:- ), η Φορολογική Διοίκηση έλαβε υπόψη τα γενικότερα και κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και ανταποκρίθηκε πλήρως στις έκτακτες συνθήκες που είχαν 

διαμορφωθεί. Συνεπώς, δεν υφίσταται λόγος που να καθιστά τις πράξεις ακυρωτέες και ο ισχυρισμός της 

προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος. 

 

2. Επί της φερόμενης εσφαλμένης υπαγωγής των επίμαχων ποσών στις διατάξεις του άρθρου 15§5 περ. γ' 

του Κ.Ν.Τ.Χ.  

 

2.1) Επί των λογιστικών εγγραφών που διενεργήθηκαν 

 

Επειδή οι συναλλαγές και οι ταμειακές ροές μεταξύ της προσφεύγουσας και της μητρικής εταιρείας , όπως 

προκύπτουν από την έκθεση ελέγχου, αλλά και από την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης του ορκωτού 

ελεγκτή έτους 2015, απεικονίζονται στα βιβλία της προσφεύγουσας με τις ακόλουθες λογιστικές εγγραφές: 

 

Κατά την αγορά του εισιτηρίου: 

 

Το εισιτήριο πωλείται από το site της , η οποία εισπράττει το αντίτιμο αυτού (μέσω πιστωτικής κάρτας) και 

στα βιβλία της χρεώνεται ο λογαριασμός όψεως (Χ/38.03) και πιστώνεται η υποχρέωση προς την (Π/53.98), 

γιατί με βάση τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, έχει συμφωνηθεί οι αγορές των 

εισιτηρίων να γίνονται (από το σύστημα) μέσω της με σκοπό να υπάρξει κοινή ωφέλεια από τις αυξημένες 

προμήθειες λόγω τζίρου που προσφέρουν οι προμηθευτές ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Συνεπώς, το εν λόγω 

εισιτήριο, πωλήθηκε στον πελάτη από το site της , όμως το εισιτήριο έχει αγοραστεί από την και ο 

προμηθευτής του απαιτεί το αντίτιμο αυτού από την , οπότε στα βιβλία της προσφεύγουσας, χρεώνεται η 

απαίτηση των πωλημένων εισιτηρίων στο λογαριασμό πελάτη (Χ/30.00.12.3303) μέσω των εκδιδόμενων , 

και πιστώνεται ο προμηθευτής των εισιτηρίων (Π/53.98.01.0002). 

 

Κατά την απόδοση των χρημάτων από τη μητρική στην προσφεύγουσα και της πληρωμής των 

προμηθευτών: 

 

Τα χρήματα του τελικού πελάτη, που έχουν ήδη κατατεθεί σε λογαριασμούς διαθεσίμων της , αποδίδονται 

στην προσφεύγουσα έναντι λογαριασμού, προκειμένου η αυτή να εξοφλήσει τον προμηθευτή εισιτηρίων , 

οπότε διενεργούνται οι εγγραφές: 

- Για την είσπραξη χρεώνεται ο Λ/ 38.03 και πιστώνεται ο Λ/ 53.98.00.0000 

- Για την πληρωμή του προμηθευτή χρεώνεται ο Λ/53.98.01.0002 σε πίστωση του Λ/ 38.03 όταν η 

πληρωμή γίνεται μέσω τράπεζας ή του Λ/ 53.90 όταν γίνεται με επιταγή, ή του Λ/ 50.01 όταν γίνεται μέσω  

 

Κατά την πληρωμή υποχρεώσεων της προσφεύγουσας από τη μητρική: 

 

Με βάση την με φερόμενη ημερομηνία υπογραφής 30/06/2015 σύμβαση εντολής κατ' άρθρο 713 επ. Α.Κ. 

(η οποία κατατέθηκε εκπρόθεσμα στη ΔΟΥ), δόθηκε εξουσιοδότηση στην να εξοφλεί υποχρεώσεις σε 

προμηθευτές και εν γένει εμπορικές υποχρεώσεις της προσφεύγουσας (λόγω των capital controls). 

- Όταν η προσφεύγουσα καταβάλει χρήματα στην προκειμένου να εξοφλήσει υπο-χρεώσεις της στο 

εξωτερικό, πιστώνεται ο Λ/ 38.03 και χρεώνεται ο Λ/33.95.00.0030 "Χρεώστης " 

- Όταν η εξοφλεί υποχρεώσεις της προσφεύγουσας, χρεώνεται ο λογαριασμός του προμηθευτή και 

πιστώνεται η υποχρέωση προς την Λ/53.98.00.0000 "Πιστωτής ". 

http://www.solae.gr/
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2.2) Επί της φερόμενης εσφαλμένης υπαγωγής της κίνησης του λογαριασμού 30.00.00.0083 - στις 

διατάξεις του άρθρου 15§5 περ. γ' του Κ.Ν.Τ.Χ  

 

Επειδή από την έκθεση ελέγχου, καθώς και από τις αιτιολογημένες απόψεις της ελεγκτικής αρχής 

προκύπτει ότι: 

 

Στις 08/01/2015 η προσφεύγουσα έλαβε το ποσό των 400.000€, από την εν λόγω εταιρεία, ως 

προκαταβολή πώλησης παγίων, η οποία επεστράφη στις 23/03/2015. Με την από 10-03-2014 Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων, δόθηκε άδεια πώλησης των οριζόντιων ιδιοκτησιών και εξουσιοδότηση στο 

ΔΣ της προσφεύγουσας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της πώλησης του 

ακινήτου. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η πώληση του ακινήτου αντί συνολικού τιμήματος 485.962,70€ τα 

οποία θα καταβάλλονταν δια χρημάτων της αγοράστριας εταιρίας σε τρεις συνολικά άτοκες δόσεις, από τις 

οποίες η πρώτη και η δεύτερη ποσού 10.000,00€ εκάστης, πληρωτέες στις 05-04-2015 και 05-05-2015, και 

η Τρίτη ποσού 465.962,70€ και πληρωτέα μέχρι τις 30- 10-2015. 

 

Στις 24-03-2015, δυνάμει του υπ' αριθμ συμβολαίου του συμβολαιογράφου του , η προσφεύγουσα πώλησε 

στον εν λόγω πελάτη μία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία μετά των παρακολουθημάτων της αξίας 

485.962,70€ (αρ. εγγραφής ), ενώ την 31- 03-2015 με το υπ' αριθμ τιμολόγιο πώλησης (αρ. εγγραφής ) και 

υπ' αριθμ τιμολόγιο πώλησης (αρ. εγγραφής ), πωλήθηκαν πάγια αξίας 13.162,33€ και 26.903,03€ 

αντίστοιχα. Το σύνολο των παγίων που πουλήθηκαν συνολικού ποσού 526.028,06€, εξοφλήθηκε από τον 

ανωτέρω πελάτη σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. και στους οριζόμενους χρόνους, α) Με δύο 

επιταγές των 10.000€ εκάστη και αιτιολογία «έναντι παγίων» (α/α εγγραφών /2015 και /2015) και β) Με την 

κατάθεση σε λογαριασμό όψεως ποσού 506.028,13€ και αιτιολογία «Αγορά κτίριο και πάγια» (α/α 

εγγραφής /2015). 

 

Το ως άνω ποσό των 400.000€ χαρακτηρίστηκε από τη φορολογική Αρχή ως ταμειακή διευκόλυνση, 

καθόσον κρίθηκε ότι το ποσό αυτό δεν ήταν απόρροια εμπορικής φύσεως συναλλαγών, αλλά καταβολή 

χρηματικού ποσού που συνιστά χρηματική - ταμειακή διευκόλυνση προς τρίτον, το οποίο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 5γ του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ. (Π.Δ. της 28/07/1931) και του άρθρου 43 του Ν. 

1041/1980 (και ελλείψει απαλλακτικής διάταξης), υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον 

εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20% (επί των τελών χαρτοσήμου). 

 

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, χωρίς να ματαιωθεί η συμφωνία πώλησης και για λόγους 

επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης και αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος το ποσό της προκαταβολής 

επεστράφη στην αγοράστρια εταιρία, 

 

Επειδή στο συμβόλαιο πώλησης δεν γίνεται καμία αναφορά περί λήψης προκαταβολής έναντι του 

τιμήματος πώλησης για τη διασφάλιση της απαίτησης της προσφεύγουσας, περαιτέρω δε, στις 08-01-2015, 

που έλαβε η προσφεύγουσα το εν λόγω χρηματικό ποσό δεν είχε καν δοθεί άδεια πώλησης του ακινήτου 

στον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. 

 

Επειδή κατά την κρίσιμη περίοδο η προσφεύγουσα και η εν λόγω εταιρεία είχαν κοινά οικονομικά 

συμφέροντα αφού ο Πρόεδρος της προσφεύγουσας, κ ήταν και διαχειριστής της εν λόγω ΕΠΕ και 

δεδομένων των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 23Α του ν. 2190/1920, η σύμβαση της 

πώλησης εγκρίθηκε από την Γ.Σ. των μετόχων. 

 

Επειδή το ποσό των 400.000€ παρέμεινε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της προσφεύγουσας στο χρονικό 

διάστημα από 08/01/2015 έως 23/03/2015 και είχε δυνατότητα να το διαθέσει κατά την κρίσης της, ενώ στις 

23-03-2015 που η προσφεύγουσα επέστρεψε το εν λόγω ποσό, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία 

μεταβίβασης του ακινήτου, 
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Επειδή κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκε ότι το ποσό των 400.000€ δόθηκε στην 

προσφεύγουσα ως προκαταβολή για την πώληση του ακινήτου, προκύπτει ότι αυτό δόθηκε για σκοπούς 

ταμειακής διευκόλυνσής της και ως εκ τούτου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του της παρ. 5γ του άρθρου 15 

του ΚΝΤΧ, ενώ ο ισχυρισμός της απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

2.3) Επί της φερόμενης εσφαλμένης υπαγωγής των κινήσεων των λογαριασμών 53.98.00.0000, 

53.98.00.0003, 53.98.00.0004, 53.98.00.0005 και 33.95.00.0030 στις διατάξεις του άρθρου 15§5 περ. γ' 

του Κ.Ν.Τ.Χ  

 

2.3.1 Ως προς τις διαπιστώσεις του ελέγχου για το φορολογικό έτος 2015. 

 

Επειδή από τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., δυνάμει της υπ' αριθμ./2019 απόφασης 

της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των χρηματικών ποσών που κατέβαλε η 

αντισυμβαλλόμενη , είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε προς εξόφληση προμηθευτών της 

προσφεύγουσας, υπερέβαιναν το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών (πωλήσεις εισιτηρίων) όπως 

προκύπτουν από τις χρεώσεις του λογαριασμού του πελάτη (Λ/ 30.00.00.123303 - ). Συγκεκριμένα, η 

ελεγκτική αρχή έλεγχος διαπίστωσε ότι από τα ποσά που αφορούν πληρωμές, δεν οφείλονται τέλη 

χαρτοσήμου για: 

 

• ποσό 22.943.470,57€ που αφορά πληρωμές της προς εξόφληση προμηθευτών της προσφεύγουσας στο 

εξωτερικό - Λ/ 53.98.00.0000 -  

• ποσό 235.938,98€ που αφορά πληρωμές της προς εξόφληση προμηθευτών της προσφεύγουσας στο 

εσωτερικό - Λ/ 53.98.00.0003 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

• ποσό 2.977.666,64€ που αφορά πληρωμές της προς εξόφληση προμηθευτών της προσφεύγουσας στο 

εσωτερικό - Λ/ 53.98.00.0004 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

• ποσό 38.468.106,14€ που αφορά πληρωμές της προς εξόφληση προμηθευτών της προσφεύγουσας στο 

εξωτερικό - Λ/ 53.98.00.0005- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Ενώ για το ποσό 38.516.712,08€, που αντιστοιχεί σε πραγματικές καταβολές ποσών προς τραπεζικούς 

λογαριασμούς της προσφεύγουσας, ο έλεγχος εξέτασε το χρεωστικό υπόλοιπο από εμπορικές συναλλαγές 

(πωλήσεις εισιτηρίων) που απεικονίζονται στο λογαριασμό του πελάτη (Λ/ 30.00.123303 - ), και έκρινε ότι 

μέρος αυτού του ποσού, ήτοι 33.777.059,65€, δεν καταβλήθηκε έναντι εμπορικής φύσεως συναλλαγών 

αλλά αποτελεί ταμειακή διευκόλυνση υποκείμενη σε τέλη χαρτοσήμου. 

 

Περαιτέρω ως προς τις κινήσεις του Λ/ 33.95.00.0030 - , δεδομένου ότι για τις εγγραφές που αφορούν 

χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της , συνολικού ποσού 29.420.220,4ΐ€, 

δεν προσκομίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ανάγονται στη Σύμβαση εντολής και συνεπώς ότι 

αφορούν εμπορικής φύσης συναλλαγές, έκρινε ότι η προσφεύγουσα προκατέβαλε χρηματικά ποσά στην 

αντισυμβαλλόμενη , ώστε να την διευκολύνει ταμειακά. 

 

2.3.2 Ως προς τις κινήσεις όλων των λογαριασμών μεταξύ προσφεύγουσας -  

 

Επειδή από τον έλεγχο καταλογίστηκε στην προσφεύγουσα χαρτόσημο αιτία ταμειακής διευκόλυνσης 

αφενός για ποσά που εισέπραξε από την μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών ποσού 33.777.059,65€ 

και αφετέρου για ποσά κατέβαλε στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ποσού 29.420.220,41€, δηλαδή τα 

ποσά αυτά των εισπράξεων και των πληρωμών έγιναν προς την ίδια επιχείρηση. 

 

Ως εκ τούτου η διακίνηση των ποσών αυτών, δεδομένου ότι έγινε μεταξύ της προσφεύγουσας και της 

συνδεδεμένης επιχείρησης , δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ως αυτοτελείς πράξεις (καταθέσεις - αναλήψεις), αλλά ενιαία ως πράξεις 

πραγματοποιηθείσες στα πλαίσια «δανειακού τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού», αφού ληφθούν 

υπόψη και οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους (Λογαριασμός 30.00.12.3303). 

http://www.solae.gr/
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2.3.2.1 Σχετικές διατάξεις - Νομολογία του Κώδικα Νόμων Τελών Χαρτοσήμου 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5 περ. γ' εδάφιο 4ο του Κ.Ν.Τ.Χ (ΠΔ της 28-07¬1931, ΦΕΚ Α' 239), 

ορίζεται ότι: «Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή 

μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρίας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις 

σύμβασιν, πράξιν κλπ., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών 

τούτων, υπόκειται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου 1%. Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου 

εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κλπ. υποκειμένην εις 

μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου, οφείλεται το δια την σύμβασιν, πράξιν κλπ. προβλεπόμενον 

τέλος», με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 15§5 περ. γ' του ίδιου Κώδικα ότι: «Επί δανείων κινουμένων ως 

τρεχουμένων δοσοληπτικών λογαριασμών το προσήκον τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται δι' εκάστην 

διαχειριστικήν περίοδον επί του μεγαλυτέρου ύψους του χρεωστικού ή πιστωτικού αυτών υπολοίπου κατά 

περίπτωσιν. Το χρεωστικόν ή πιστωτικόν υπόλοιπον λογαριασμού τινος μεταφερόμενον εις την επομένην 

διαχειριστικήν περίοδον θεωρείται ως νέα κατάθεσις (δάνειον) δια την εξεύρεσιν του μεγαλυτέρου ύψους 

της περιόδου ταύτης», ενώ με το άρθρο 14§1 του ίδιου κώδικα ότι: «Επί των εμπορικών και λοιπών 

εγγράφων και πράξεων, των κατονομαζομένων εν τω επομένω άρθρ. 15, το τέλος ορίζεται εις 2% της εν 

αυτοίς διαλαμβανομένης αξίας εις δραχμάς» 

 

Όπως γίνεται παγίως δεκτό από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε τέλος χαρτοσήμου 

υπόκειται ο "τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός", που έχει ως αιτία δανειακή σύμβαση, δηλαδή αυτός 

που εμφανίζει την κίνηση συμβάσεως δανείου. 

 

Για την υποβολή του, δε, σε τέλος χαρτοσήμου απαιτείται, οι σχετικές εγγραφές στα βιβλία του 

επιτηδευματία να περιέχουν τα απαιτούμενα εκάστοτε στοιχεία, ώστε από τις εγγραφές αυτές και μόνο να 

προκύπτει η συνομολόγηση του δανείου, χωρίς να επιτρέπεται πάντως να συναχθεί η συνομολόγηση 

τέτοιας συμβάσεως από εγγραφή που αναφέρεται σε άλλες έννομες σχέσεις (ΣτΕ 2683/1988, ΣτΕ 

1701/1990, ΣτΕ 2911/1993, ΔεφΑθ 1209/2011). 

 

Επειδή, ο τρεχούμενος (ή αλληλόχρεος) δοσοληπτικός λογαριασμός είναι η σύμβαση με την οποία δύο 

πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), από τα οποία το ένα θα είναι οπωσδήποτε έμπορος, επειδή προβλέπουν ότι 

θα έχουν μεταξύ τους σειρά συναλλαγών, συμφωνούν όπως, οι αμοιβαίες πιστώσεις και οφειλές οι οποίες 

θα προκύψουν από τις συναλλαγές αυτές, μη ρυθμιστούν χωριστά, αλλά να μπουν σε ένα ενιαίο 

λογαριασμό, όπου θα χάνουν την ατομικότητά τους και θα αντικαθίστανται από τα κονδύλια των πιστώσεων 

ή των οφειλών για να καταλήξουν, κατά το κλείσιμο του λογαριασμού σε ένα μόνο απαιτητό και δικαστικά 

επιδιώξιμο υπόλοιπο. (Α.Π. 225/1926, ΔΕφΑθ 193/1926, ΔΕφΠατρ 170/1926). Προϋπόθεση για τον 

χαρακτηρισμό ενός λογαριασμού ως τρεχούμενου δοσοληπτικού, είναι να εμφανίζει συνεχώς κίνηση όχι 

μόνο προς μία κατεύθυνση (χρέωση ή πίστωση), αλλά και προς τις δύο, ήτοι, πρέπει να παρουσιάζει όχι 

μόνο καταβολές μετρητών αλλά και αναλήψεις. Συνεπώς, λογαριασμός συνεχώς πιστούμενος ή συνεχώς 

χρεούμενος κατά την διάρκεια της χρήσης, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος δοσοληπτικός. 

Ούτε είναι αναγκαίο ο δοσοληπτικός λογαριασμός να μεταβάλλεται μία φορά τουλάχιστον, εντός της χρήσης 

από χρεωστικός σε πιστωτικός ή και αντίστροφα από πιστωτικός σε χρεωστικός, για να χαρακτηρισθεί ως 

τρεχούμενος. Θα πρέπει αυτός να εμφανίζει συνεχή κίνηση καταθέσεων και αναλήψεων, έστω και αν το 

υπόλοιπό του καθ' όλη τη χρήση παραμένει χρεωστικό ή πιστωτικό. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη από τα οποία το ένα τουλάχιστον πρέπει να είναι έμπορος, θα τελούν για κάθε 

καταχωριζόμενη στο λογαριασμό πράξη, σε αντίστοιχη εναλλασσόμενη εκάστοτε θέση δανειστή και 

οφειλέτη (ΣτΕ 264/1975, ΣτΕ 4112/1976, ΣτΕ 2968/1979, ΔΕφΑθ 2077/1985). Συνεπώς δεν θεωρείται ως 

τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός εκείνος που από το περιεχόμενό του προκύπτει ότι το ένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη είναι πάντοτε πιστωτής και ουδέποτε οφειλέτης (ΔΕφΑθ 3222/1979). 

 

Επειδή, ο τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, που πληροί κατά νόμο τις προϋποθέσεις και 

χαρακτηρίζεται εκ του λόγου τούτου ως δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, υπόκειται σε 
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τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15§1 περ. α' ή 13§1 περ. α' του 

Κώδικα Χαρτοσήμου, ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλομένων, ήτοι, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό 

της δανειακής πράξης ως σύμβασης εμπορικής ή αστικής. 

 

Ο δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται στα ανωτέρω κατά περίπτωση τέλη 

χαρτοσήμου με τη συνδρομή των εξής προϋποθέσεων, αθροιστικά λαμβανόμενων, ήτοι: 

 

α) από τη διακίνηση αυτού να προκύπτει διαδοχικά χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, κατά τη διάρκεια της 

χρήσης, λόγω της συνδρομής περισσοτέρων της μιας πράξεων. Θα πρέπει δηλαδή να μην εμφανίζει μόνο 

χρέωση ή μόνο πίστωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης και κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα σ' αυτόν μέρη 

να είναι έναντι του άλλου, όχι μόνο πάντοτε δανειστής, αλλά και οφειλέτης, και 

 

β) να περιέχει μόνο χρηματικές δοσοληψίες από δάνεια και καταθέσεις χρημάτων. 

 

Επειδή, προϋπόθεση για την χαρτοσήμανση του δανειακού τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού είναι 

ο λογαριασμός να έχει χαρακτηρισθεί ως τέτοιος. Αν ένας λογαριασμός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

τρεχούμενος δοσοληπτικός, και τούτο συμβαίνει στη περίπτωση, που ο λογαριασμός συνεχώς πιστώνεται ή 

συνεχώς χρεώνεται, κατά τη διάρκεια της χρήσης, τότε κάθε πράξη θεωρείται αυτοτελής και θα υπαχθεί σε 

τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, βάσει των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 1 α ή 13 παρ. 1 α του Κώδικα 

Χαρτοσήμου, αν η πράξη χαρακτηρισθεί ως δανειακή, ή σε τέλος χαρτοσήμου 1% σύμφωνα με τη διάταξη 

του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 5 γ' του άρθρου 15 του ιδίου Κώδικα, αν η πράξη χαρακτηρισθεί ως 

απλή κατάθεση ή ανάληψη. 

 

2.3.2.2 Κινήσεις όλων των λογαριασμών μεταξύ και Προσφεύγουσας 

 

Επειδή οι επίμαχοι λογαριασμοί εμφανίζουν συνεχή κίνηση αναλήψεων και καταθέσεων, προκειμένου να 

συνταχθεί από την υπηρεσία μας ένας ενιαίος λογαριασμός καταθέσεων και αναλήψεων μεταξύ της 

προσφεύγουσας και της , και να διαπιστωθεί αν για κάθε καταχωριζόμενη στο λογαριασμό πράξη τα 

συμβαλλόμενα μέρη τελούσαν σε εναλλασσόμενη θέση δανειστή και οφειλέτη, λάβαμε υπόψη μας τις 

κινήσεις του έτους 2015, των κατωτέρω λογαριασμών: 

 

30.00.12.3303  

33.95.00.0030  

53.98.00.0000  

53.98.00.0003  

53.98.00.0004  

53.98.00.0005  

53.98.99.0000  

 

Επειδή οι κινήσεις του λογαριασμού 53.98.00.0005 με αιτιολογία συνολικού ποσού 35.558.544,86€, 

συνολικού ποσού 1.017.278,45€ και συνολικού ποσού 2.775.161,28€, καθώς και οι κινήσεις του 

λογαριασμού 53.98.99.0000 συνολικού ποσού 7.562.955,15€ είχαν καταχωρηθεί μαζικά στις 31/12/2015, 

ζητήσαμε από την προσφεύγουσα με το υπ' αριθ. ΔΕΔ ΕΞ 2021 ΕΜΠ/19-01-2021 έγγραφό μας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 3§2 της ΠΟΛ.1064/2017 (Β' 1440) Απόφασης του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ, να μας προσκομίσει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την ακριβή ημερομηνία που έπρεπε 

να καταχωρηθούν οι ανωτέρω κινήσεις, δυνάμει σχετικών παραστατικών ή άλλου υποστηρικτικού υλικού. 

 

Σε απάντηση αυτού η προσφεύγουσα με το υπ' αριθμ. ΔΕΔ ΕΙ2021ΕΜΠ/26-01-2021 έγγραφό της, μας 

απέστειλε μέσω email στις 25/01/2021, το από 25/01/2021 Υπόμνημα, μετά των συνημμένων αρχείων (σε 

excel, pdf) και μεταξύ άλλων προσκόμισε: Σχετ. 7Α: που αφορά το ποσό του λογαριασμού 53.98.99.0000  

 

http://www.solae.gr/
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Σχετ. 2Α: που αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες των εγγραφών του λογ. 53.98.00.0005 με αιτιολογία , καθώς 

και το Σχετ. 3Α που αφορά επιστολή του προμηθευτή  

Σχετ. 4Α: report που αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες των εγγραφών με αιτιολογία ΜΤΦ 

(πληρωμές της για λογαριασμό της προσφεύγουσας μέσω στην - πλήθος εγγραφών 178, συνολικής αξίας 

35.558.544,86€), 

Σχετ. 1Α: που αφορά τις κινήσεις του λογαριασμού 33.11.00.0002 που τηρούσε η, η οποία καταχωρούσε 

τις επίμαχες κινήσεις σε πραγματικό χρόνο και από τον οποίο προκύπτουν όλες οι κινήσεις του αντίστοιχου 

λογαριασμού 53.98.00.0005 που τηρούσε η προσφεύγουσα, μεταξύ των οποίων οι κινήσεις που 

προαναφέραμε (Σχετ. 2Α - 4Α), αλλά και οι κινήσεις με αιτιολογία συνολικού ποσού 2.775.161,28€, οι 

οποίες καταχωρήθηκαν στα βιβλία της προσφεύγουσας με 23 συγκεντρωτικές εγγραφές, ενώ στην 

πραγματικότητα, όπως προκύπτει από τα βιβλία της αυτές ανέρχονται σε 15.583 εγγραφές. 

 

Ειδικότερα, 

- Από το Σχετ. 7Α προσκομισθέν με επίκληση αρχείο excel, προκύπτει η ανάλυση που αφορά τις πληρωμές 

που έκανε η για λογαριασμό της προσφεύγουσας στην, με 18 επιταγές συνολικού ποσού 7.562.955,15€, 

ποσό που μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού 30.00.12.3303 στις 31/12/2015, που είναι οι 

ακόλουθες: 

 

 
 

- Από το Σχετ. 4Α προσκομισθέν με επίκληση αρχείο, καθώς και από λοιπά στοιχεία του φακέλου, 

προκύπτουν οι ακριβείς ημερομηνίες των εγγραφών του λογ. 53.98.00.0005 με που καταχωρήθηκαν στις 

31/12/2015 και αφορούν πληρωμές της για λογαριασμό της προσφεύγουσας στην μέσω , ήτοι:  
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- Από τα Σχετ. 2Α και 3Α προσκομισθέντα με επίκληση αρχεία, προκύπτουν οι ακριβείς ημερομηνίες των 
εγγραφών του λογαριασμού 53.98.00.0005 με αιτιολογία που καταχωρήθηκαν στις 31/12/2015 και αφορούν 
πληρωμές της για λογαριασμό της προσφεύγουσας στην ήτοι:  
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- Από το Σχετ. 1Α προσκομισθέν με επίκληση αρχείο, προκύπτουν οι ακριβείς ημερομηνίες των εγγραφών 
του λογαριασμού 53.98.00.0005 με αιτιολογία που καταχωρήθηκαν στις 31/12/2015 και αφορούν 
πληρωμές της για λογαριασμό της προσφεύγουσας Το πλήθος και το πιστούμενο ποσό των εν λόγω 
εγγραφών, συγκεντρωτικά ανά ημερομηνία, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:  
 

 
 
Επομένως από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι ο Λ/53.98.00.0005 αναλύεται σύμφωνα με την 
αιτιολογία των εγγραφών, στα κατωτέρω ποσά: 
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Περαιτέρω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο λογαριασμός 30.00.12.3303 με τις πωλήσεις 
εισιτηρίων προς την λόγω δε του πλήθους των εγγραφών του λογαριασμού, παρατίθεται στον πίνακα που 
ακολουθεί η συνοπτική εικόνα του, συγκεντρωτικά ανά ημερομηνία: 
 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και επιπλέον, αφού ελήφθησαν υπόψη και οι κινήσεις των λογ. 33.95.00.0030 και 
53.98.00.0000 (οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 18-31 και 36-43 της έκθεσης ελέγχου), οι κινήσεις που 
συμπεριλήφθησαν προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ενιαίος λογαριασμός για την απεικόνιση των 
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απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ της προσφεύγουσας και της συνδεδεμένης επιχείρησης , είναι 
συνοπτικά οι ακόλουθοι: 
 

 
 
Ενώ οι εν λόγω κινήσεις συνοπτικά ανά ημερομηνία, παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:  
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2.3.2.3 Τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, με αιτία δανειακή σύμβαση 

 

Επειδή από τον ανωτέρω ενιαίο λογαριασμό που συντάχθηκε, ο οποίος απεικονίζει τις απαιτήσεις και τις 

υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας τόσο της εμπορικής δραστηριότητας, όσο και της πέραν αυτής 

διακίνησης χρηματικών ποσών μεταξύ της προσφεύγουσας και της συνδεδεμένης επιχείρησης , 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

1) Κατά τη διάρκεια της χρήσης εμφανίζει συνεχώς κίνηση όχι μόνο προς μία κατεύθυνση (χρέωση ή 

πίστωση), αλλά και προς τις δύο, 

 

2) Από τις κινήσεις του λογαριασμού ανά ημέρα, προκύπτει ότι τα συμβαλλόμενα τελούσαν σε 

εναλλασσόμενη θέση δανειστή και οφειλέτη (ΣτΕ 264/1975, 4112/1976, 2968/1979), δεδομένου ότι το 

υπόλοιπό αυτού στις 13/08/2015 ήταν χρεωστικό και την επόμενη μέρα πιστωτικό, ομοίως στις 18/08/2015, 

και στις 31/08/2015, 

 

3) Το μεγαλύτερο χρεωστικό υπόλοιπο αυτού προκύπτει στις 07/07/2015 και ανέρχεται σε 4.553.926,47€, 

ενώ το μεγαλύτερο πιστωτικό υπόλοιπο προκύπτει στις 27/12/2015 και ανέρχεται σε 13.494.017,06€. 

 

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι με την ως άνω τεχνική το υπόλοιπο του ενιαίου λογαριασμού δεν περιλαμβάνει 

τις απαιτήσεις της προσφεύγουσας από την εμπορική δραστηριότητα, αλλά μόνο τις δοσοληψίες μεταξύ της 

προσφεύγουσας και της , ο λογαριασμός αυτός χαρακτηρίζεται ως δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός 

λογαριασμός και οφείλεται τέλος χαρτοσήμου με ποσοστό 2% (άρθρο 14§1 και άρθρο 15§5 περ. γ' εδ. 

τελευταίο του ΚΝΤΧ) επί του μεγαλύτερου πιστωτικού υπολοίπου ποσού 13.494.017,06€, ήτοι οφείλεται 

χαρτόσημο ποσού 269.880,34€ (13.494.017,06€ x 2%) πλέον ΟΓΑ επί χαρτοσήμου ποσού 53.976.07€ 

(269.880,34€ x 20%), 

 

Επειδή σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου υπεβλήθη δήλωση και αποδόθηκαν τέλη χαρτοσήμου ποσού 

23.220,00€ επί των με α/α , , και εγγραφών του λογαριασμού 33.95.00.0030 συνολικού ποσού 

2.322.000,00€, το ποσό δε αυτό πρέπει να μειώσει το συνολικό προς καταλογισμό ποσό, 

 

Επειδή όταν η διαφορά φόρου είναι μικρότερη από το 10% του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση, δεν 

επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4174/2013, ενώ αν η διαφορά φόρου είναι 

μεγαλύτερη από το 50% του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% 

επί της διαφοράς του φόρου. 

 

Επειδή εν προκειμένω στην προσβαλλόμενη πράξη, έχει καταλογιστεί το πρόστιμο του 50% μόνο επί της 

διαφοράς των τελών χαρτοσήμου και όχι επί του συνόλου (χαρτόσημο και ΟΓΑ), όπως προκύπτει από τις 

διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΔ 

 

Επειδή για τις λοιπές διαφορές για τις οποίες δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα, ισχύουν οι διαπιστώσεις 

του ελέγχου όπως αναγράφονται στην από 10/04/2020 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού τελών 

χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που συντάχθηκε από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 

 

Κατόπιν αυτών, 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την μερική αποδοχή της από 03/07/2020 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης « 

», με ΑΦΜ: , που εδρεύει στην , οδός αριθ., και την τροποποίηση των υπ' αριθ /2020 και /2020 Οριστικών 

Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου φορολογικών ετών 2015 και 2016 που εξέδωσε 

ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 
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Οριστική φορολογική υποχρέωση με βάση την παρούσα απόφαση 
  

Φορολογικό Έτος 2015 Υποκείμενη Αξία Ποσοστό Χαρτόσημο 

Υποκείμενη Αξία / Ποσοστό / Τέλη χαρτοσήμου 13.494.017,06€ 2% 269.880,34€ 

Μείον: Καταβληθέντα βάσει έκθεσης ελέγχου 2.322.000,00€ 1% 23.220,00€ 

Υπόλοιπο Υποκείμενη Αξία /Ποσοστό /Τέλη χαρτοσήμου 11.172.017,06€   246.660,34€ 

Πλέον: ποσά λογ. 30.00.00.0083 400.000,00€ 1% 4.000,00€ 

Σύνολο     250.660,34€ 

Πλέον: ΟΓΑ επί χαρτοσήμου     50.132,07€ 

Σύνολο     296.792,41€ 

Πλέον: Πρόστιμο 50% άρθρου 58 ΚΦΔ     148.496,20€ 

Οριστική Φορολογική Υποχρέωση     445.188,61€ 

  

Φορολογικό Έτος 2016 Υποκείμενη Αξία Ποσοστό Χαρτόσημο 

Υποκείμενη Αξία / Ποσοστό / Τέλη χαρτοσήμου 4.538.745,08€ 1% 45.387,45€ 

Μείον: Καταβληθέντα βάσει έκθεσης ελέγχου 4.519.445,08€ 1% 45.194,45€ 

Υπόλοιπο Υποκείμενη Αξία /Ποσοστό /Τέλη χαρτοσήμου 19.300,00€   193,00€ 

Πλέον: ΟΓΑ επί χαρτοσήμου     38,60€ 

Σύνολο     231,60€ 

Πλέον: Πρόστιμο 50% άρθρου 58 ΚΦΔ *     0,00€ 

Οριστική Φορολογική Υποχρέωση     231,60€ 

 
*Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 58 του ΚΦΔ, δεδομένου ότι το ποσό της διαφοράς των 
τελών (193€) είναι μικρότερο από το 5% των τελών που προκύπτουν από τη δήλωση. 
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης  
 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ Α 1222/2021 
Οι τόκοι που καταβάλλει η εταιρεία για δάνειο το οποίο έλαβε από συνδεδεμένη της 
εταιρεία για την πληρωμή μερισμάτων προς τους μετόχους της δεν εκπίπτουν από τα 
ακαθάριστα έσοδά της δεδομένου ότι τα ληφθέντα ποσά δανείων δεν χρησιμοποιήθηκαν 
από την εταιρεία προς το συμφέρον αυτής.  

Καλλιθέα, 16/04/2021 
 
Έχοντας υπ' όψιν: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 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.)». 
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γ. της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-04-2017). 
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) 
όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), της υπ' αριθ. Α.1049/2021 Κοινής Απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 984-
12.03.2021), καθώς και των υπ' αριθ. Α.1273/2020 (ΦΕΚ B' 5597/21.12.2020), Α.1241/2020 (ΦΕΚ B' 
4804/30.10.2020) και Α.1215/2020 (ΦΕΚ B' 4254/30.09.2020) ομοίων κοινών αποφάσεων. 
 
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30-08-2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01-09-2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Την από 21/12/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας , ΑΦΜ , που 
εδρεύει στην , κατά της τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης, επί της με αρ. πρωτ /02-09-2020 επιφύλαξης, 
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.  
 
6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της από 21-12-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας , ΑΦΜ , η 
οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό 
φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα 
ακόλουθα: 
 
Με την υπ. αριθ. καταχώρησης Taxisnet αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων του 
άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. καταχώρησης Taxisnet εκπρόθεσμη 
δήλωση φόρου εισοδήματος), η προσφεύγουσα προσέθεσε κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου 
εισοδήματος ως μη εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη (αναμόρφωση) το ποσό των 415,218,53€, ποσό 
που αντιστοιχεί σε δαπάνη τόκων από δάνειο που έλαβε από την συνδεδεμένη εταιρεία Η προσφεύγουσα 
έλαβε, βάσει σύμβασης με ημερομηνία 29.06.2015, δάνειο ποσού 12.300.00,00 € και δάνειο ποσού δολ. 
ΗΠΑ 23.200.000, από τη συνδεδεμένη εταιρεία , για την εξόφληση προς τους μετόχους της υποχρέωση για 
τη καταβολή οφειλόμενων μερισμάτων. 
 
Η προσφεύγουσα προσέθεσε στο φορολογητέο εισόδημα του φορολογικού έτους 2019 το ποσό τόκων 
ύψους 415,218,53€ καταθέτοντας και την υπ. αρ. πρωτ /02-09-2020 επιφύλαξη στην Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 
Αθηνών, θεωρώντας ότι το εν λόγω ποσό τόκων εκπίπτει στο σύνολό του από τα ακαθάριστα έσοδά της 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 49 και 50 του ν. 4172/2013. 
 
H με αρ. πρωτ /02-09-2020 επιφύλαξη της προσφεύγουσας απορρίφτηκε σιωπηρώς, μετά την παρέλευση 
των 90 ημερών, υπό του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. 
 
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω 
πράξης ( σιωπηρής απόρριψης) προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους: 
 
• Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών παρανόμως απέρριψε σιωπηρώς την υπ' αριθ /02-09-2020 
επιφύλαξη της εταιρείας μας, η οποία διατυπώθηκε επί της υπ' αριθ. καταχώρησης Taxisnet αρχικής 
δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων άρθρου 45 του ν.  
4172/2013 (όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. καταχώρησης Taxisnet εκπρόθεσμη δήλωση φόρου 
εισοδήματος) για το φορολογικό έτος 2019, καθόσον η εν λόγω άρνηση προσκρούει στις διατάξεις των 
άρθρων 22, 49 και 50 του ν. 4172/2013. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) ορίζεται ότι:  

http://www.solae.gr/
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«1. Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει 
δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. 
Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός 
Γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για την 
οποία διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε 
περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο 
φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
Κώδικα. 
2. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την 
υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με 
τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές. 
Ειδικά, προκειμένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η 
δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για τη φορολογία ή κατηγορία αυτή. Η επιφύλαξη δεν 
συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης από τον 
Γενικό Γραμματέα, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα.». 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) 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, 
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.». 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:« Οι ακόλουθες 
δαπάνες δεν εκπίπτουν: 
α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά 
δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες κατά το μέτρο που υπερβαίνουν 
τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων 
λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο 
οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την 
ημερομηνία δανεισμού, (....).». 
 
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 
22, 22Α και 23 του ν.4172/2013, διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων εκπίπτει όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν εμπίπτει στον 
περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23. 
Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι στις δαπάνες της περίπτωσης α' του άρθρου 22 εμπίπτει κάθε 
δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν 
αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού 
σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα 
πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να 
συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην 
αύξηση του εισοδήματός της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. 
Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι ειδικά στην περίπτωση δανείων μεταξύ συνδεδεμένων 
προσώπων κατά την έννοια των διατάξεων της περ. ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, και με την 
προϋπόθεση ότι αθροιστικά πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 22, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι 
ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 50 του Κ.Φ.Ε., περί εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων και των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και όχι οι διατάξεις της περ. α' του 
άρθρου αυτού. 
Επιπλέον, όπως έχει ήδη διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1037/2015 εγκύκλιο, στην περίπτωση των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εφαρμογή του άρθρου 50 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 
περί υποκεφαλαιοδότησης. 
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Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967 ορίζεται ότι:« οι ανώνυμες εταιρείες 
υποχρεούνται να διανέμουν σε μετρητά, κατά έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον τριάκοντα πέντε 
τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού και των 
κερδών από την εκποίηση μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν 
συμμετοχή ανωτέρω του 20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής τους εταιρείας, εφ' 
όσον το κατά το παρόν άρθρο διανεμητέο τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερο από το προκύπτον εκ της 
εφαρμογής της διάταξης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του κ.ν. 2190/ 1920 περί 
Ανωνύμων Εταιρειών.». 
 
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι:« οι διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν η γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα 
πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει αυτό. Στην περίπτωση αυτήν, 
το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών 
κερδών, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρείας σε 
ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη 
εταιρία εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηματισμού του να κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών 
που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.». 
 
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι: «οι διατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 δεν εφαρμόζονται εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.». 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης προσφυγής, στις 25.06.2015 η Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας « » αποφάσισε τη διανομή πρώτου μερίσματος και πρόσθετου 
μερίσματος από τα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 και προηγούμενων, συνολικού ύψους € 39.600.000. 
Ωστόσο, λόγω έλλειψης ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης, η εταιρεία έλαβε 
εντός του φορολογικού έτους 2015 δάνεια ύψους € 12.300.000 και 23.200.000 $, από τη συνδεδεμένη 
εταιρεία « » με επιτόκια 3,4% και 4,8%, αντίστοιχα. Τα ποσά των δανείων καταβλήθηκαν για λογαριασμό 
της εταιρείας, από την δανείστρια εταιρεία, απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς των μετόχων της σε 
εξόφληση των οφειλόμενων μερισμάτων, της δανειζόμενης εταιρείας. 
 
Επειδή, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι τόκοι που καταβάλλει η εταιρεία « » για δάνειο το οποίο έλαβε 
από αλλοδαπή συνδεδεμένη της εταιρεία για την κάλυψη μερίσματος (πρώτου και πρόσθετου) που διένειμε 
προς τους μετόχους της, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, καθόσον δεν πληρείται η παρ. α' 
του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, δεδομένου ότι τα ληφθέντα ποσά δανείων δεν χρησιμοποιήθηκαν από 
την εταιρεία προς το συμφέρον αυτής, καθόσον αν και διατέθηκαν για την εκπλήρωση σχετικής 
υποχρέωσης της εταιρείας δεν συνέβαλαν στη δημιουργία εισοδήματος ούτε στην ανάπτυξη των εργασιών 
της και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της από 21-12-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας , 
ΑΦΜ , κατά της τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης, επί της με αρ. πρωτ /02-09-2020 επιφύλαξης, του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 
υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ 
Ακριβές Αντίγραφο 

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.  
 

http://www.solae.gr/
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ΔΕΔ Α 1306/2021 

Εάν διαπράχθηκε το αδίκημα της φοροδιαφυγής με τη μορφή της υποβολής ανακριβών 

περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ανακριβούς εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για τη χρήση 

2013 από τις οποίες προκύπτει ότι συμψηφίσθηκε κατά το έτος 2013 πιστωτικό υπόλοιπο 

που υπερβαίνει το ύψος των 50.000€, και το οποίο  προερχόταν από την προηγούμενη 

χρήση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 72§11 και 36§3α' του ν. 4174/2013 

(Κ.Φ.Δ), με συνέπεια να ισχύει η δεκαετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για 

καταλογισμό φόρου που εκκινεί από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η 

προθεσμία υποβολής δήλωσης. 
 

Καλλιθέα 19/04/2021 

 

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 08/01/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , με ΑΦΜ: , 

διατηρούντος ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την παροχή επαγγελματικών, τεχνικών, 

επιχειρηματικών και λοιπών υπηρεσιών, που εδρεύει στη , οδός αριθ , τ.κ , κατά των υπ' αριθμ /2020 και 

/2020 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικών ετών 2013 και 2014 

αντίστοιχα, που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά 

έγγραφα, 

 

5. Τις ανωτέρω Οριστικές Πράξεις του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., καθώς και την από 14/12/2020 

έκθεση μερικού ελέγχου ΦΠΑ της ίδιας Υπηρεσίας, 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 08/01/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του 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: 

 

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. 58Α ΚΦΔ 

Τόκοι αρθ. 53 
ΚΦΔ 

Σύνολο 
Καταλογισμού 

1 ............- 14/12/20 

Διορθωτικού 
Προσδιορισμού 
Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας 

2013 15.329,48€ 7.664,74€ 9.400,04€ 32.394,26€ 

2 ............- 14/12/20 

Διορθωτικού 
Προσδιορισμού 
Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας 

2014 19.820,52€ 9.910,26€   29.730,78€ 

Σύνολα 35.150,00€ 17.575,00€ 9.400,04€ 62.125,04€ 

 
Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται στην από 14/12/2020 έκθεση μερικού ελέγχου ΦΠΑ του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., η 
οποία εκδόθηκε κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στην ατομική επιχείρηση του προσφεύγοντος με βάση 
την υπ' αρ / / /2020 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, με αφορμή το υπ' αριθμ /2019 
έγγραφο της ΔΟΥ Γλυφάδας, αναφορικά με την παροχή πληροφοριών για διενεργηθέντα επανέλεγχο ΦΠΑ 
φορολογικής περιόδου 1/1/2012 - 31/12/2012. 
 
Ιστορικό: 
 
Με την υπ' αριθ / /2018 εντολή ελέγχου του προϊστάμενου της ΔΟΥ Γλυφάδας, που εκδόθηκε με αφορμή το 
υπ' αριθμ /2018 δελτίο πληροφοριών του ΚΕΦΟΜΕΠ, διενεργήθηκε στον προσφεύγοντα έλεγχος, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν.2859/2000, κατά τη διαχειριστική 
περίοδο 01/01/2012 - 31/12/2012. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο προσφεύγων πούλησε εμπορεύματα 
αξίας 514.287,96€ προς τον με ΑΦΜ: και προς την με ΑΦΜ: , χωρίς αυτά να έχουν επιβαρυνθεί με τον 
αναλογούντα ΦΠΑ με συντελεστή 23%. Ακολούθως εκδόθηκε η υπ' αριθμ /2018 οριστική πράξη 
διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ποσό ΦΠΑ 
ύψους 118.286,23€ (514.287,96€ x 23%) πλέον 110.952,49€ (πρόστιμο άρθρων 58 και 53 του ν. 
4174/2013), κατά της οποίας άσκησε την υπ' αριθμ /29-01-2019 ενδικοφανή προσφυγή, η οποία εξετάστηκε 
από την Υπηρεσία μας και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1527/2019 Απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή η 
ενδικοφανής προσφυγή και ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη πράξη, λόγω τυπικής πλημμέλειας, καλώντας 
την αρμόδια ΔΟΥ όπως ενεργήσει σύμφωνα με το σκεπτικό αυτής. 
 
Κατόπιν αυτών και σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Υπηρεσίας μας, εκδόθηκε από τον 
προϊστάμενο της ΔΟΥ Γλυφάδας, η υπ' αριθμ /2019 εντολή ελέγχου, προκειμένου να διενεργηθεί στον 
προσφεύγοντα κατ' επανάληψη διαδικασίας επανέλεγχος ΦΠΑ, προκειμένου να θεραπευτεί η τυπική 
πλημμέλεια της ακυρωθείσας πράξης. Από τον επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων πούλησε 
εμπορεύματα αξίας 514.287,96€ χωρίς ΦΠΑ, προς τον και προς την, δεδομένου δε ότι αυτά δεν 
αφορούσαν πώληση σκραπ και δεν ήταν δυνατή η υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 39α του ν. 
2859/2000, καταλογίστηκε ο ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις αυτές με συντελεστή 23%, ενώ από την 
εκκαθάριση του φόρου αφού ελήφθη υπόψη ότι μέρος του πιστωτικού υπολοίπου που προέκυψε στις 
προηγούμενες χρήσεις δεν μεταφέρεται στη χρήση 2012 λόγω παραγραφής, προέκυψε χρεωστικό 
υπόλοιπο ποσού 159.529,91€. 
 
Στη συνέχεια εκδόθηκε από τον προϊστάμενο της ίδιας ΔΟΥ, η υπ' αριθμ /2019 οριστική πράξη διορθωτικού 
προσδιορισμού ΦΠΑ, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ποσό ΦΠΑ ύψους 
159.528,91€ πλέον 163.612,86€ (πρόστιμο άρθρ. 58 και 53 του ν. 4174/2013), και μηδένισε το πιστωτικό 
υπόλοιπο προς συμψηφισμό της 31/12/2012, κατά της οποίας ο προσφεύγων άσκησε την υπ' αριθμ /29-
01-2020 ενδικοφανή προσφυγή, η οποία εξετάστηκε από την Υπηρεσία μας και εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 
1488/2020 Απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η ενδικοφανής προσφυγή και επικυρώθηκε την 
προσβαλλόμενη πράξη. 
 
Επακολούθησε ο παρών έλεγχος ΦΠΑ διαχειριστικών περιόδων 01/01/2013 - 31/12/2013 και 01/01/2014 - 
31/12/2014 με βάση την υπ' αριθμ /..../ /2020 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., 
σύμφωνα με την οποία, αφού ελήφθη υπόψη ο προηγούμενος έλεγχος της χρήσης 2012 από τον οποίο 
προέκυπτε ότι δεν υφίστατο πιστωτικό υπόλοιπο προς μεταφορά στην επόμενη χρήσης, γεγονός που 
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επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 1488/2020 Απόφαση της υπηρεσίας μας, δεν αναγνώρισε προς μεταφορά 
από τη χρήση 2012 στη χρήση 2013, πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 239.772,79€ και από τη χρήση 2013 στη 
χρήση 2014, πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 201.350,49€. 
 
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ανωτέρω πράξης, 
προβάλλοντας ότι: 
 
1. Παραγραφή του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου για κοινοποίηση καταλογιστικής πράξης για την 
χρήση 2013. 
 
2. Παραγραφή του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου για έλεγχο της χρήσεως 2007 κατά την οποία 
προέκυψε το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ και των χρήσεων 2008 - 2009 - 2010 και 2011 κατά τις 
οποίες διαπιστώθηκε μη ορθή μεταφορά υπολοίπου. Υπέρβαση εξουσίας της Φορολογικής Αρχής σε 
σχέση με τα κριθέντα με την με αριθμό 1527/2019 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Σε κάθε 
περίπτωση η Φορολογική Αρχή μπορούσε να ελέγξει το ζήτημα αυτό μέχρι 31.12.2018, εντός της 
πενταετούς παραγραφής και όχι για πρώτη φορά κατ' επανάληψη διαδικασίας, λόγω ακύρωσης της 
αρχικής καταλογιστικής πράξης. 
 
Επειδή ο προσφεύγων, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παροχή 
επαγγελματικών, τεχνικών, επιχειρηματικών και λοιπών υπηρεσιών, με τον πρώτο από τους λόγους της 
ενδικοφανούς προσφυγής, ισχυρίζεται ότι το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για κοινοποίηση 
καταλογιστικής πράξης, έχει σε κάθε περίπτωση υποπέσει στην πενταετή παραγραφή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 57 ν. 2859/2000, αφού η Φορολογική Αρχή όφειλε να εκδώσει και να κοινοποιήσει 
καταλογιστική πράξη μέχρι την 31.12.2019. Επιπλέον ότι δεν συντρέχει σε καμία περίπτωση επίκληση της 
δεκαετούς παραγραφής λόγω δήθεν συμπληρωματικών στοιχείων αφού ο έλεγχος για την χρήση ΦΠΑ από 
την ΔΟΥ Γλυφάδας είχε ξεκινήσει ήδη από το έτος 2018, καθώς η αρχική εντολή ελέγχου, για την χρήση 
2012, υπ' αριθμόν 529, είχε εκδοθεί την 08/10/2018 και βάσει αυτής εκδόθηκε η με αριθμό /2018 οριστική 
πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, η οποία ακυρώθηκε με την με αριθμό 1527/2019 απόφαση της 
ΔΕΔ. Σε συνέχεια δε της ως άνω αποφάσεως της ΔΕΔ, εκδόθηκε νέα εντολή επανελέγχου υπ' αριθμό 
/2θ19, βάσει της οποίας εκδόθηκε νέα πράξη από την ΔΟΥ Γλυφάδας για την χρήση 2012. Συνεπώς, η 
Φορολογική Αρχή (ΔΟΥ Γλυφάδας και ΚΕΦΟΜΕΠ) όφειλε να ελέγξει τα στοιχεία που επικαλείται και τα 
οποία είχε στα χέρια της, μέχρι την 31.12.2019, αφού η μόνη ενέργεια στην οποία όφειλε να προβεί ήταν να 
ελέγξει την ορθή ή μη μεταφορά του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, σύμφωνα με τα δεδομένα των 
φορολογικών του δηλώσεων, ούτε και η πληροφοριακή έκθεση ελέγχου της ΔΟΥ Γλυφάδας που επικαλείται 
το ΚΕΦΟΜΕΠ ως αιτία του ελέγχου, δεν δύναται να αποτελέσει συμπληρωματικό στοιχείο, αφού τα 
δεδομένα και στοιχεία υπήρχαν στα χέρια της Φορολογικής Αρχής και όφειλε αυτή να τα ελέγξει εντός της 
πενταετίας (ΣτΕ 172/2018). 
 
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 11 του ν. 4174/2013 (Α' 170), ορίζεται ότι: «Διατάξεις περί 

παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού 

φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, 

εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 

εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, 

εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί,...» με τις διατάξεις του 

άρθρου 36 του ίδιου κώδικα, ότι: «1) Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης 

διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους 

εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. ... 3) Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου 

ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός δέκα ετών 

από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης», ενώ με τις διατάξεις του 

άρθρου 66 του ίδιου κώδικα, ότι: «1) Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση: προκειμένου 

να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου 

ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή 

αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη 

Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση 

ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει 
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ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές, 2) 

..., 3) Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών: α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό 

χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή 

εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή 

διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος: αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, 

εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους 

ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση». 

 

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 66§27 περ. α' του ν. 4646/2019 (Α' 201) ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις της 

παραγράφου 3α του άρθρου 36 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 παρ.2 του ν. 

4646/2019 καταλαμβάνει φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2018 και μετά. Ειδικά για τις 

χρήσεις 2012 και 2013 και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή 

διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, μπορεί να εκδοθεί εντός δέκα (10) 

ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης», 

 

Περαιτέρω, με τη με αριθ. 268/2017 Γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ, η οποία έγινε 

αποδεκτή από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1192/2017, έγινε δεκτό ότι 

ενόψει των γενομένων δεκτών με τις υπ' αριθ. ΣτΕ 1738/2017, ΣτΕ 2934/2017 και ΣτΕ 2935/2017 

αποφάσεις του ΣτΕ επί της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 78 (§§1-2) του ισχύοντος 

Συντάγματος, η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας -κΦδ - (Ν. 

4174/2013), σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 11, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 72 του ίδιου 

Κώδικα, με τις οποίες παρεκτείνεται ο χρόνος της παραγραφής σε εικοσαετή [και ήδη σε δεκαετή] σε 

περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό την προϋπόθεση ότι 

το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί μέχρι τότε, είναι εφαρμοστέες από τη Φορολογική Διοίκηση, 

υφισταμένης δυνατότητας εκδόσεως πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων σε εκκρεμείς 

υποθέσεις ελέγχου που αφορούν στις χρήσεις των ετών 2012 και 2013 και όχι σε προγενέστερες του έτους 

2012. 

 

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση διαπράχθηκε το αδίκημα της φοροδιαφυγής με τη μορφή της 
υποβολής ανακριβών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ανακριβούς εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για τη 
χρήση 2013 από τις οποίες προκύπτει ότι ο προσφεύγων συμψήφισε κατά το έτος 2013 πιστωτικό 
υπόλοιπο ύψους 239.772,99€, που προερχόταν από την προηγούμενη χρήση, δεδομένου δε, ότι το ποσό 
του φόρου προστιθέμενης αξίας που συμψήφισε για τη χρήση 2013 υπερβαίνει το ύψος των 50.000€, 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 72§11 και 36§3α' του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ), με συνέπεια να 
ισχύει η δεκαετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου που εκκινεί από τη 
λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. 
 
Επειδή ο προσφεύγων, με τον δεύτερο από τους λόγους της ενδικοφανούς προσφυγής, ισχυρίζεται ότι έχει 
παραγραφεί το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για έλεγχο της χρήσης 2007 κατά την οποία προέκυψε το 
αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ και των χρήσεων 2008 - 2009 - 2010 και 2011 κατά τις οποίες 
διαπιστώθηκε μη ορθή μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου. 
 

Επειδή με βάση την υπ' αριθ /2019 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της ΔΟΥ Γλυφάδας διενεργήθηκε 
έλεγχος ΦΠΑ για τη χρήση 2012 και μετά από έλεγχο εκδόθηκε η υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη 
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ. Π. Α, η οποία είναι Οριστική για το Δημόσιο, δεδομένου ότι αυτή 
επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 1488/2020 Απόφαση της υπηρεσίας μας, από την οποία προκύπτει μη 
καταβολή χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ ύψους 159.528,91€ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πιστωτικό 
υπόλοιπο το οποίο να μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη χρήση 2013. 
 
Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος. 
 
Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 14/12/2020 έκθεση μερικού 
ελέγχου φορολογίας ΦΠΑ του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται 
βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, 
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Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της από 08/01/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με 
ΑΦΜ:, που εδρεύει στη , οδός αριθ , τ.κ, και την επικύρωση των υπ' αριθμ /2020 και /2020 Οριστικών 
Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικών ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα, που εξέδωσε ο 
προϊστάμενος του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
 
Οριστική Φορολογική Υποχρέωση:  
 

α/α 
Αριθμός - 

Ημερ/νία πράξης 
Οριστική Πράξη 

Φορολ. 
έτος 

Διαφορά 
ΦΠΑ 

Πρόστιμο 
αρθ. 58Α ΚΦΔ 

Τόκοι αρθ. 
53 ΚΦΔ 

Οριστική 
Φορολογική 
Υποχρέωση 

1 ..............- 14/12/20 

Διορθωτικού 
Προσδιορισμού 
Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας 

2013 15.329,48€ 7.664,74€ 9.400,04€ 32.394,26€ 

2 ..............- 14/12/20 

Διορθωτικού 
Προσδιορισμού 
Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας 

2014 19.820,52€ 9.910,26€   29.730,78€ 

Σύνολα 35.150,00€ 17.575,00€ 9.400,04€ 62.125,04€ 

 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η 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 Α 1328/2021 
Για υποκατάστημα το οποίο αποτελεί συνδεδεμένο μέρος του Κεντρικού αλλοδαπής, 
συντάσσεται Φάκελος Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών εφαρμόζοντας την αρχή 
των ίσων αποστάσεων, ενώ κατά τον προσδιορισμό του αποτελέσματος λαμβάνεται 
υπόψη το περιθώριο κέρδους που εμφανίζουν οι ομοειδείς εταιρείες-Λογιστικές διαφορές 
δαπανών που επιβάρυναν την εταιρεία ενώ έπρεπε να επιβαρύνουν τους τρίτους 
ελεύθερους επαγγελματίες-συνεργάτες 
 

Καλλιθέα, 20/04/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. 
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
Β' 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»  
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) 
όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), καθώς και της υπ' αριθμ. Α 1049/2021 Απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 984/12-03-
2021). 
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2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 30/11/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του 
υποκαταστήματος με την επωνυμία ΑΦΜ με έδρα στη οδός & κατά των υπ' αριθμ.: 
• ./2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 
• ./2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 
• ./2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.,  
• ./2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 
• ./2020 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 56 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2016 του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 
• ./2020 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2020 του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
 
5. Τις ως άνω πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την οικεία Έκθεση Ελέγχου. 
 
6. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 30/11/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του 
υποκαταστήματος με την επωνυμία, ΑΦΜ , η οποία υπεβλήθη εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την 
αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της 
ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2014, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος 
εισοδήματος ύψους 629.406,35 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Ν.4174/2013 λόγω ανακρίβειας ύψους 
314.703,18 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 944.109,53 
 
Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2015, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος 
εισοδήματος ύψους 394.876,48 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Ν.4174/2013 λόγω ανακρίβειας ύψους 
197.438,24 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 592.314,72 €. 
 
Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2016, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος 
εισοδήματος ύψους 5.796,30 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Ν.4174/2013 λόγω ανακρίβειας ύψους 
2.898,15 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 8.694,45 €. 
 
Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2017, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος 
εισοδήματος ύψους 48.711,96 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Ν.4174/2013 λόγω ανακρίβειας ύψους 
24.355,98 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 73.067,94 €. 
 
Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 56 του ν. 4174/2013 του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2016, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος 
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πρόστιμο ύψους 20.000,00 € λόγω εκπρόθεσμης γνωστοποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών 
συναλλαγών στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και πρόστιμο ύψους 2.000,00 € λόγω υποβολής ανακριβούς 
Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, ήτοι συνολικό ποσό 22.000,00 €. 
 
Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., φορολογικού έτους 2020, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος 
πρόστιμο ποσού 500,00 €, λόγω μη προσκόμισης στον έλεγχο διαφόρων στοιχείων που ζητήθηκαν. 
 
Οι ως άνω πράξεις εδράζονται επί της από 26/10/2020 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου Φορολογίας 
Εισοδήματος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., η οποία εκδόθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ /2018 εντολής ελέγχου του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
 
Σύμφωνα με την ως άνω 'Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος διαπιστώθηκε ότι το 
προσφεύγον, το οποίο είναι υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας με έδρα στην Αυστρία: 
 
• για τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2017, εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδά του δαπάνες, οι οποίες 
κρίθηκαν από τον έλεγχο ότι δε διενεργήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, ενώ παράλληλα 
αμφισβητήθηκε από τον έλεγχο το λογιστικό αποτέλεσμα που εμφανίζει το προσφεύγον σύμφωνα με την 
αρχή των ίσων αποστάσεων. 
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• για το φορολογικό έτος 2016, (α) έθεσε στη διάθεση του ελέγχου τον φάκελο τεκμηρίωσης της παρ. 1 
του άρθρου 56 του Ν. 4174/2013 με το υπ' αριθμόν /2020 διαβιβαστικό έγγραφο, ήτοι μετά την ενενηκοστή 
(90ή) ημέρα από την κοινοποίηση της υπ' αριθμόν /2018 πρόσκλησης του ελέγχου και (β) υπέβαλε 
ανακριβή Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 για αξία 
συναλλαγών 7.595.748,93 € αντί για αξία συναλλαγών 4.595.748,93 €, ήτοι ανακρίβεια ποσού 
3.000.000,00 €. 
 
• δεν προσκόμισε στον έλεγχο, κατόπιν των υπ' αριθμόν ΚΕΜΕΕΠ /2020 και /2020 προσκλήσεων 
προσκόμισης στοιχείων, (α) υποστηρικτικό υλικό αναφορικά με τα παραστατικά δαπανών του προμηθευτή 
(ΤΠΥ /2014, /2014, /2014, /2014), (β) κατάσταση των κατόχων κινητών τηλεφώνων μέσω εταιρικού 
προγράμματος, (γ) κατάσταση με τις δαπάνες των μισθωμένων οχημάτων, (δ) λογιστικό αρχείο διακίνησης 
αποθεμάτων κατά είδος και (ε) λογιστικό αρχείο με τα κοστολογικά δεδομένα κάθε περιόδου. 
 
Το προσφεύγον, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των ως άνω 
προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς: 
 
1ος λόγος: Το προσφεύγον, προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς ανά κατηγορία λογιστικών διαφορών, 
όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω, υποστηρίζοντας ότι οι δαπάνες είναι καθόλα εκπεστέες, ενώ 
προσκομίζει και υποστηρικτικό υλικό, προκειμένου να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. 
 
2ος λόγος: Το λογιστικό αποτέλεσμα που εμφανίζει το προσφεύγον σύμφωνα με την αρχή των ίσων 
αποστάσεων είναι ορθό, διότι η ζημιά που θα πρέπει να επιμεριστεί στο υποκατάστημα αντιστοιχεί στο 65% 
της προκύψασας από το έργο ζημιάς, καθότι το υποκατάστημα ανέλαβε ένα σημαντικό μέρος των 
λειτουργιών (και συνεπώς οικονομικών κινδύνων) του αναληφθέντος έργου (και ιδίως αναφορικά με τα 
επιπρόσθετα έργα, των οποίων ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση). 
 
3ος λόγος: Ο Συνοπτικός Πίνακας που υποβλήθηκε δεν τυγχάνει ανακριβής, δεδομένου ότι η επίμαχη αξία 
των 3.000.000,00 € αφορά σε προτιμολόγια που εκδόθηκαν από το Κεντρικό για την πληρωμή των 
ισόποσων σχετικών προκαταβολών, και τα οποία ορθώς δεν καταχωρήθηκαν στα βιβλία κατά το 
φορολογικό έτος 2015, ενώ εν συνεχεία, ορθώς καταχωρήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2016. 
 
4ος λόγος: Μη ορθώς επιβλήθηκε πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 λόγω μη προσκόμισης 
στοιχείων που ζητήθηκαν από τον έλεγχο, δεδομένου ότι η μη προσκόμισή τους οδήγησε στη μη 
αναγνώριση από τον έλεγχο των σχετικών δαπανών, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα του άρθρου 
58 του ν. 4174/2013 λόγω υποβολής ανακριβών δηλώσεων, και ως εκ τούτου να έχουν επιβληθεί 
περισσότερα του ενός πρόστιμα για την ίδια αιτία, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 62, παρ. 6 του 
ν. 4174/2013. 
 
Ως προς τον 1ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής 
 
Οι δαπάνες αναλύονται κατωτέρω ανά χρήση και ανά αιτία μη αναγνώρισής τους: 
 
Χρήση 2014 
 
• Δαπάνη μισθοδοσίας ύψους 1.986,43 €: 
 
Επειδή ο έλεγχος, από τη συμφωνία των μισθοδοτικών καταστάσεων με το extrait της τράπεζας, 
διαπίστωσε ότι ποσό 1.986,43 € δεν έχει καταβληθεί στον δικαιούχο (υπάλληλο που δεν ανήκει πλέον στο 
προσωπικό του προσφεύγοντος) και μεταφέρεται έκτοτε ως ανεξόφλητο υπόλοιπο σε όλες τις επόμενες 
χρήσεις. Εξ αυτού του λόγου, έκρινε ότι το εν λόγω ποσό θα πρέπει να αναγνωριστεί ως έκτακτο έσοδο της 
χρήσης. 
 
Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι εκ του ποσού των 1.986,43 €, επιμέρους ποσό 1.752,77 € 
καταβλήθηκε στον δικαιούχο στις 24/05/2016. 
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Επειδή όπως προκύπτει από την Έκθεση Απόψεων της φορολογικής αρχής επί της υπό κρίση 
ενδικοφανούς προσφυγής προς την Υπηρεσία μας, ο έλεγχος δεν αμφισβητεί τελικά ότι επιμέρους ποσό 
1.752,77 € έχει καταβληθεί. 
 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται μερικώς αποδεκτός και οι λογιστικές διαφορές που 
καταλογίστηκαν από τον έλεγχο μειώνονται κατά το ανωτέρω ποσό των 1.752,77 €. 
 
• Δαπάνες αμοιβής εταιρείας ύψους 1.791.369,94 €: 
 
Επειδή το προσφεύγον, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου « », ανέθεσε στην ελληνική εταιρεία (ΑΦΜ: ) 
μέρος των προς εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού βάσει της σχετικής από 19/03/2014 σύμβασης. 
 
Επειδή ο έλεγχος, αντιπαραβάλλοντας το προϋπολογισθέν κόστος της ανάθεσης με το συνολικό τίμημα 
που τιμολογήθηκε στο προσφεύγον (άθροισμα καθαρής αξίας τιμολογίων) και καταχωρήθηκε ως δαπάνη 
στα βιβλία του τελευταίου, διαπίστωσε ότι υπήρξε υπέρβαση ύψους 1.791.369,94 €, η οποία δε 
δικαιολογείται και κατά συνέπεια, έκρινε ότι το εν λόγω ποσό δαπάνης δεν πραγματοποιήθηκε προς το 
συμφέρον της επιχείρησης. 
 
Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι οι εν λόγω δαπάνες είναι πραγματικές, προσκομίζοντας σχετικές 
Αναλυτικές Επιμετρήσεις και περιγραφές των εργασιών, καθώς και ότι δεν επιτρέπεται στον έλεγχο να 
κρίνει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών. 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4172/2013, όπως ίσχυε κατά την υπό κρίση περίοδο, «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, 
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». 
 
Επειδή τα τιμολόγια που απαρτίζουν το επίμαχο ποσό (ΤΠΥ /2014, /2014, /2014 και /2014) αναφέρονται σε 
«εξοφλήσεις λογαριασμών» για το έργο, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τιμολόγια του ιδίου προμηθευτή-
υπεργολάβου, τα οποία περιέχουν ακριβή ανάλυση των πραγματοποιηθεισών εργασιών. 
 
Επειδή το επίμαχο ποσό, δεν υπήχθη σε παρακράτηση καλής εκτέλεσης 10%, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 8 της οικείας από 19/03/2014 σύμβασης μεταξύ του προσφεύγοντος και του υπεργολάβου, σε 
αντίθεση με το συνολικό ποσό των υπολοίπων τιμολογίων του ιδίου προμηθευτή-υπεργολάβου, το οποίο 
ανέρχεται σε 1.633.349,64 € (πλησίον του προϋπολογισθέντος κόστους των 1.630.190,00 €). 
 
Επειδή τα ανωτέρω πρόσθετα στοιχεία που προσκομίζει το προσφεύγον είναι ανυπόγραφα και ανεπίσημα. 
 
Επειδή επιπρόσθετα, το άθροισμα της καθαρής αξίας των δύο πρώτων τιμολογίων (ΤΠΥ /2014, /2014) 
ανέρχεται σε 800.000,00 €, υπολειπόμενο του συνολικού τιμήματος των αντίστοιχων πρόσθετων εργασιών, 
το οποίο φέρεται να ανήλθε σε 804.235,34 €, γεγονός που αντίκειται στα διδάγματα της κοινής πείρας περί 
συναλλακτικών ηθών. 
 
Επειδή όπως προκύπτει από την Έκθεση Απόψεων επί της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής του 
ελέγχου προς την Υπηρεσία μας, ο έλεγχος ζήτησε από την Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας του προμηθευτή-
υπεργολάβου (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), να ελέγξει τις επίμαχες συναλλαγές από την πλευρά του τελευταίου, 
με την εν λόγω εταιρεία να μην ανταποκρίνεται τελικά στο αίτημα της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για 
προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων, επικαλούμενη καταστροφή λόγω πλημμύρας, χωρίς ωστόσο να 
προσκομίζει κάποια σχετική βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 
Επειδή βάσει των ανωτέρω, δεν πληρούνται σωρευτικά οι τρεις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ν. 
4172/2013, ώστε να δύναται να αναγνωριστεί το επίμαχο ποσό δαπάνης. 
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Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
• Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας ύψους 7.311,16 €: 
 
Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών κινητής τηλεφωνίας που 
καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων 
επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι 
οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να 
μετακυλιστεί στο προσφεύγον. 
 
Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 
του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την 
εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 
 
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 
βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 
περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 
δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 
φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 
από τον εκδότη τους». 
 
Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 
δικαιολογητικά. 
 
Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 
προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 
4172/2013. 
 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
• Δαπάνες ενοικίων μεταφορικών μέσων ύψους 27.299,57 €: 
 
Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ενοικίων μεταφορικών μέσων 
που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων 
επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι 
οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να 
μετακυλιστεί στο προσφεύγον. 
 
Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 
του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την 
εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 
 
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 
βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 
περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 
δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 
φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 
από τον εκδότη τους». 
 
Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 
δικαιολογητικά. 
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Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 
προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 
4172/2013. 
 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
• Δαπάνες ταξιδίων ύψους 22.599,34 €: 
 
Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση επιμέρους δαπανών ταξιδίων ύψους 22.599,34 € που 
καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων 
επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι 
οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να 
μετακυλιστεί στο προσφεύγον. 
 
Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 
του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2015, προκειμένου για την 
εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 
 
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 
βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 
περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 
δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 
φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 
από τον εκδότη τους». 
 
Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 
δικαιολογητικά. 
 
Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 
προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 
4172/2013. 
 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
• Πρόστιμο άρθρου 58 του ν. 4174/2013 λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης: 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυε μέχρι και την τροποποίησή του με 
το ν. 4337/2015, «Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του 
ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε 
από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής: 
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε 
(5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, 
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι 
τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης, 
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 
πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι 
η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου». 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 
4337/2015, «Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού 
του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη 
Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς που προκύπτει προς 
καταβολή ως εξής: 
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε 
(5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, β) είκοσι 
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πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, 
γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 
πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση». 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4337/2015, «επί πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού που 
εκδίδονται από 12.10.2015 (ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4337/2015) και αφορούν φορολογικές 
υποχρεώσεις, περιόδους ή χρήσεις που λήγουν μετά τις 31.12.2013 καθώς και υποθέσεις από 1.1.2014 και 
έως τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 (17.10.2015), για τις οποίες μέχρι την 12.10.2015 επιβάλλονταν τα 
πρόστιμα των άρθρων 58 και 59 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν, θα επιβάλλονται πλέον τα πρόστιμα που 
ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
των παραγράφων 7 και 9 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, εφόσον η εφαρμογή των αμέσως ως άνω 
διατάξεων (ν.4337/2015) συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για τον υπόχρεο». 
 
Επειδή όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1252/2015, «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58, όπως 
ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, σε περίπτωση που η 
διαφορά του φόρου μεταξύ πράξης διορθωτικού προσδιορισμού και φορολογικής δήλωσης υπερέβαινε σε 
ποσοστό το 50% του φόρου που προέκυπτε με βάση τη φορολογική δήλωση, χωρίς η ανακρίβεια να 
οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου, επιβαλλόταν πρόστιμο ίσο με το 30% του ποσού της 
παραπάνω διαφοράς φόρου (παρ. 1 περ. β' προϊσχύσαντος άρθρου 58). Με τις διατάξεις του ν. 4337/2015 
προβλέπεται για την ως άνω περίπτωση η επιβολή προστίμου ίσου με το 50% του ποσού της διαφοράς του 
φόρου (παρ. 1 περ. γ' νέου άρθρου 58)». 
 
Επειδή εν προκειμένω, ο έλεγχος στον υπ' αριθμόν /2020 Προσωρινό Διορθωτικό Προσδιορισμό Φόρου 
Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014 που κοινοποιήθηκε στις 06/07/2020 στο προσφεύγον, είχε 
υπολογίσει πρόστιμο λόγω ανακρίβειας με συντελεστή 30%, τον οποίο διόρθωσε σε 50%, κοινοποιώντας 
στο προσφεύγον το υπ' αριθμόν /2020 
Συμπληρωματικό Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου και τον διορθωμένο υπ' αριθμόν /2020 Προσωρινό 
Διορθωτικό Προσδιορισμό Φόρου Εισοδήματος. 
 
Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι ο έλεγχος είχε εφαρμόσει αρχικά τον συντελεστή 30% 
αναγνωρίζοντας έλλειψη πρόθεσης εκ μέρους του προσφεύγοντος και κατά συνέπεια, θα πρέπει ο εν λόγω 
συντελεστής να εφαρμοστεί και στην υπ' αριθμόν /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού 
Φόρου Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, ως ευνοϊκότερος του συντελεστή 50%. 
 
Επειδή ωστόσο, όπως προκύπτει από την Έκθεση Απόψεων επί της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής 
του ελέγχου προς την Υπηρεσία μας, ο έλεγχος εκ παραδρομής εξέδωσε τον αρχικό υπ' αριθμόν /2020 
Προσωρινό Διορθωτικό Προσδιορισμό Φόρου Εισοδήματος με συντελεστή 30%, ενώ εξαρχής αναγνώριζε 
πρόθεση από την πλευρά του προσφεύγοντος.  
 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, οι λογιστικές διαφορές που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο για τη χρήση 2014 
μειώνονται κατά το ποσό των 1.752,77 €. 
 
Χρήση 2015 
 
• 'Έκτακτο έσοδο ύψους 428.331,42 €: 
 
Επειδή το προσφεύγον, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου « », ανέθεσε στην ελληνική εταιρεία (ΑΦΜ: ) 
μέρος των προς εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού βάσει της σχετικής από 19/03/2014 σύμβασης. 
 
Επειδή μετά τη λήξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο ως άνω μερών και την τιμολόγηση των εργασιών στο 
προσφεύγον, υπογράφηκε μεταξύ τους το από 28/12/2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διακανονισμού Οριστικής 
Διευθέτησης Διαφοράς και Διένεξης, σύμφωνα με το οποίο μέρος των υποχρεώσεων του προσφεύγοντος 
προς τον προμηθευτή-υπεργολάβο διαγράφηκαν. 
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Επειδή ο έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω Συμφωνητικό, καθώς και όλα τα εκδοθέντα τιμολόγια 

προς το προσφεύγον και όλες τις εξοφλήσεις που έλαβαν χώρα, έκρινε ότι το προσφεύγον επωφελήθηκε 

από οριστικό ανεξόφλητο υπόλοιπο ύψους 428.331,42 €, το οποίο θα πρέπει να αναγνωριστεί ως έσοδο 

της χρήσης (σχετική εργασία ελέγχου στις σελ. 114-116 της οικείας Έκθεσης Ελέγχου). 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι: 

 

• ο υπολογισμός του ελέγχου είναι εσφαλμένος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το αναλυτικό καθολικό της 

περιόδου 01/01/2014-31/03/2017, το ανοιχτό υπόλοιπο της υποχρέωσής του προς τον προμηθευτή-

υπεργολάβο κατά την 29/12/2015 ανέρχεται σε 92.152,48 € και όχι σε 428.331,42 €. 

 

• για το ως άνω ορθό ποσό των 92.152,48 € δεν υφίσταται μέχρι στιγμής σχετική εγγραφή εσόδου στα 

βιβλία του προσφεύγοντος, γεγονός που αποστερεί από τον έλεγχο το δικαίωμα φορολόγησής του, καθώς 

παρανόμως δημιουργεί κατ' έλεγχο μία εγγραφή, η οποία δεν έχει λάβει ακόμα χώρα στα βιβλία. 

 

Επειδή σύμφωνα με το από 28/12/2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διακανονισμού Οριστικής Διευθέτησης 

Διαφοράς και Διένεξης μεταξύ των δύο μερών, η συνολική οφειλή του προσφεύγοντος προς τον 

προμηθευτή-υπεργολάβο, μέχρι και την εν λόγω ημερομηνία, ανερχόταν στο ποσό των 773.208,83 €. 

 

Επειδή με το εν λόγω συμφωνητικό, συμφωνήθηκε η καταβολή εκ μέρους του προσφεύγοντος 

ποσού 430.109,09 €, γεγονός που έλαβε χώρα στις 29/12/2015, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο της 

υποχρέωσης του προσφεύγοντος, όπως αυτό θα έπρεπε να είναι καταχωρημένο στα βιβλία, να 

ανέρχεται σε 343.099,74 €(=773.208,83-430.109,09). 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), «τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της 

περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα». 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 9 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), «τα κέρδη που προκύπτουν από τη 

διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι 

υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις». 

 

Επειδή σύμφωνα με το προαναφερθέν συμφωνητικό, το ανεξόφλητο υπόλοιπο παύει οριστικά να είναι 

επιδιώξιμο και απαιτητό από τον προμηθευτή-υπεργολάβο και κατά συνέπεια, το προσφεύγον όφειλε να 

διαγράψει τη σχετική υποχρέωση αναγνωρίζοντας ισόποσο έκτακτο έσοδο στη χρήση εντός της οποίας 

υπογράφηκε το συμφωνητικό, οπότε και κατέστη βέβαιη η ωφέλειά του. 

 

Επειδή ο έλεγχος προσδιορίζει τα φορολογητέα έσοδα του ελεγχόμενου, βασιζόμενος τόσο στα βιβλία που 

προσκομίζει ο τελευταίος όσο και σε κάθε άλλο στοιχείο που υποπίπτει στην αντίληψή του. 

 

Επειδή με βάση το σκεπτικό του προσφεύγοντος, θα ήταν αποδεκτή πρακτική, οι φορολογούμενοι να 

αποφεύγουν τις εγγραφές εσόδων στα βιβλία τους, προκειμένου να μην αυξάνεται η φορολογική τους 

υποχρέωση, γεγονός άτοπο. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται μερικώς αποδεκτός και οι λογιστικές διαφορές που 

καταλογίστηκαν από τον έλεγχο μειώνονται κατά το ποσό των 85.231,68 € (=428.331,42-343.099,74). 

 

• Δαπάνες μισθοδοσίας ύψους 230.013,70 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση επιμέρους ποσού των δαπανών μισθοδοσίας ύψους 

230.013,70 € που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι από τον μήνα Μάιο και 

εντεύθεν, δεν απασχόλησε προσωπικό.  

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω 

ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο. 
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Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις 

αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον 

στον έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το 

προσφεύγον δεν απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες εισφοράς υπέρ παιδικών κατασκηνώσεων ύψους 1.280,00 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση επιμέρους ποσού των δαπανών της ετήσιας εργοδοτικής 

εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ) ύψους 1.280,00 € που 

καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι από τον μήνα Μάιο και εντεύθεν, δεν 

απασχόλησε προσωπικό. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω 

ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο. 

 

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις 

αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον 

έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν 

απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών ύψους 140.055,72 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση επιμέρους ποσού των δαπανών εργοδοτικών εισφορών 

ύψους 140.055,72 € που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι από τον μήνα Μάιο 

και εντεύθεν, δεν απασχόλησε προσωπικό. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω 

ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο. 

 

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις 

αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον 

έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν 

απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας ύψους 3.644,47 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών κινητής τηλεφωνίας που 

καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων 

επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι 

οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να 

μετακυλιστεί στο προσφεύγον. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την 

εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 

 

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 

βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 
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Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 

δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 

φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 

από τον εκδότη τους». 

 

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 

δικαιολογητικά. 

 

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 

προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 

4172/2013. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες ενοικίων μεταφορικών μέσων ύψους 21.831,87 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ενοικίων μεταφορικών μέσων 

που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων 

επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι 

οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να 

μετακυλιστεί στο προσφεύγον. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την 

εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 

 

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 

βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 

 

Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 

δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 

φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 

από τον εκδότη τους». 

 

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 

δικαιολογητικά. 

 

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 

προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του Ν. 

4172/2013. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες ταξιδίων ύψους 31.630,00 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση επιμέρους δαπανών ταξιδίων ύψους 31.630,00 € που 

καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων 

επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι 

οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να 

μετακυλιστεί στο προσφεύγον. 
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Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2015, προκειμένου για την 

εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 

 

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 

βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 

Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 

δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 

φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 

από τον εκδότη τους». 

 

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 

δικαιολογητικά. 

 

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 

προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 

4172/2013. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, οι λογιστικές διαφορές που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο για τη χρήση 2015 

μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των 85.231,68 €. 

 

Χρήση 2016 

 

• Δαπάνες μισθοδοσίας ύψους 1.900,53 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών μισθοδοσίας που καταχώρησε 

στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, δεν απασχόλησε 

προσωπικό. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω 

ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο. 

 

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις 

αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον 

έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν 

απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών ύψους 1.157,24 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών εργοδοτικών εισφορών που 

καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, δεν 

απασχόλησε προσωπικό. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω 

ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο. 

 

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις 

αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον 
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έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν 

απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας ύψους 929,43 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών κινητής τηλεφωνίας που 

καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων 

επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι 

οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να 

μετακυλιστεί στο προσφεύγον.  

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, προκειμένου για την 

εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 

 

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 

βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 

Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 

δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 

φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 

από τον εκδότη τους». 

 

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 

δικαιολογητικά. 

 

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 

προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 

4172/2013. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες ενοικίων μεταφορικών μέσων ύψους 4.461,39 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ενοικίων μεταφορικών μέσων 

που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων 

επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι 

οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να 

μετακυλιστεί στο προσφεύγον. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2015, προκειμένου για την 

εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 

 

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 

βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 

Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 

δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 

φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 

από τον εκδότη τους». 

http://www.solae.gr/
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Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 

δικαιολογητικά. 

 

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 

προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του Ν. 

4172/2013. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

• Δαπάνες ταξιδίων ύψους 6.661,16 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ταξιδίων ύψους που 

καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων 

επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι 

οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να 

μετακυλιστεί στο προσφεύγον. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015, προκειμένου για την 

εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 

 

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 

βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 

Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 

δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 

φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 

από τον εκδότη τους». 

 

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 

δικαιολογητικά. 

 

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 

προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του Ν. 

4172/2013. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, οι λογιστικές διαφορές που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο επικυρώνονται και από 

την Υπηρεσία μας. 

 

Χρήση 2017  

 

• Μη ορθή καταχώρηση στα βιβλία τριών τιμολογίων αγοράς Α' υλών ύψους 3.000.000,00 €: 

 

Επειδή το προσφεύγον, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «.........», αγόραζε Α' ύλες από το Κεντρικό της 

εταιρείας στην Αυστρία. 

 

Επειδή το προσφεύγον αρχικά έλαβε από το Κεντρικό τρία (3) τιμολόγια πώλησης Α' υλών με ημερομηνία 

έκδοσης 01/09/2015 για μέρος μόνο των σταλθεισών ποσοτήτων (προτιμολόγια) συνολικής αξίας 

3.000.000,00 €, τα οποία αφορούν Α' ύλες για τους « », « » και « » (Β' φάση- ). 

 

Επειδή το προσφεύγον στη συνέχεια έλαβε από το Κεντρικό τρία (3) τιμολόγια πώλησης Α' υλών με 

ημερομηνία έκδοσης 30/03/2016 για το σύνολο των σταλθεισών ποσοτήτων (τελικά τιμολόγια) συνολικής 

αξίας 7.589.525,00 €. 
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Επειδή στα ανωτέρω τελικά τιμολόγια γίνεται ρητή μνεία στο γεγονός ότι μέρος της τελικής αξίας έχει ήδη 

τιμολογηθεί μέσω των ως άνω προτιμολογίων, με αποτέλεσμα να τιμολογείται μόνο το εναπομείναν ποσό. 

Συνεπώς, με τα τελικά τιμολόγια τιμολογήθηκε το συνολικό εναπομείναν ποσό των 4.589.525,00 € 

(=7.589.525,00-3.000.000,00). 

 

Επειδή το προσφεύγον καταχώρησε ολόκληρο το τελικό ποσό των 7.589.525,00 € απευθείας στα βιβλία 

της χρήσης 2016. 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε το ποσό των 3.000.000,00 € στην τρέχουσα χρήση 2017 (την ανάλωση 

των Α' υλών), κρίνοντας ότι το προσφεύγον έλαβε τις σχετικές ποσότητες αγαθών εντός του 2015 και, ενώ 

εκδόθηκαν τα σχετικά τιμολόγια από το Κεντρικό, αυτά ουδέποτε καταχωρήθηκαν στα βιβλία του 

προσφεύγοντος. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι το συμπέρασμα του ελέγχου είναι εσφαλμένο, δεδομένου ότι τα 

σχετικά παραστατικά (προτιμολόγια) εκδόθηκαν από το Κεντρικό για εσωτερικούς πληροφοριακούς 

σκοπούς, επί τη βάσει των οποίων το Υποκατάστημα κατέθεσε προκαταβολές μέρους της συνολικής 

οφειλής και κατά συνέπεια, ορθώς δεν καταχωρήθηκαν στα βιβλία του. 

 

Επειδή όπως προκύπτει από την οικεία Έκθεση Ελέγχου (σελ. 119-120), «....προσκομίσθηκαν τα 

παραστατικά μεταφοράς των αποθεμάτων (CMR) και συσχέτιση αυτών με τα εκδοθέντα τιμολόγια 

και δελτία αποστολής, με τα οποία αποδεικνύεται το πραγματικό της συναλλαγής. [...]. Το 

πραγματικό της μεταφοράς κατά χρόνο, τόπο και ποσότητα επιβεβαιώνεται από τη συσχέτιση 

τιμολογίων-δελτίων αποστολής-αποδεικτικών μεταφοράς (CMR) που έχει προσκομίσει η 

ελεγχόμενη με το αρ. πρωτ /2020. Περαιτέρω, η γενική αρχή αναφορικά με την έκδοση τιμολογίου 

είναι ότι η υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση ή αποστολή 

αγαθών, διότι σε αυτό το σημείο πραγματοποιείται η μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών στον 

πελάτη...».  

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 (α') του ν. 4308/2014, «Όταν η οντότητα συντάσσει 

ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το 

αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα». 

 

Επειδή με βάση όλα τα ανωτέρω, το προσφεύγον παρέλαβε τις επίμαχες ποσότητες εντός της 

χρήσης 2015 και κατά συνέπεια, είχε την υποχρέωση να καταχωρήσει τα σχετικά τιμολόγια 

(προτιμολόγια) στα βιβλία του εντός της χρήσης 2015. 

 

Επειδή το κόστος αγοράς των Α' υλών καταχωρείται ως απόθεμα, ενώ το λογιστικό αποτέλεσμα 

επηρεάζεται από τις αναλώσεις/πωλήσεις αυτών. 

 

Επειδή από τις επιμέρους αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου, όπως τέθηκαν στη διάθεση της Υπηρεσίας 

μας από τον έλεγχο και βάσει των οποίων εκδόθηκαν τα σχετικά τιμολόγια του προσφεύγοντος προς την , 

προκύπτουν τα κάτωθι ποσοστά ολοκλήρωσης: 

 

http://www.solae.gr/
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Επειδή από τα ανωτέρω, συνεπάγεται ότι οι ποσότητες Α' υλών που απέκτησε το προσφεύγον 
εντός της χρήσης 2015, αναλώθηκαν εντός της ίδιας χρήσης, δεδομένου ότι έλαβε χώρα αντίστοιχη 
τιμολόγηση των εργασιών που ολοκληρώθηκαν με χρήση των ποσοτήτων αυτών. 
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Επειδή συνεπώς, οι ποσότητες των Α' υλών αξίας 3.000.000,00 € δε θα έπρεπε να εμφανίζονται ως 

απόθεμα έναρξης της χρήσης 2017, ενώ σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, η 

ανάλωσή τους δε δύναται να επιβαρύνει τα αποτελέσματα επόμενης χρήσης (2017). 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες μισθοδοσίας ύψους 44.252,99 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών μισθοδοσίας που καταχώρησε 

στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, δεν απασχόλησε 

προσωπικό. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω 

ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο. 

 

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις 

αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον 

έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν 

απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες εισφοράς υπέρ παιδικών κατασκηνώσεων ύψους 280,00 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών της ετήσιας εργοδοτικής 

εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ) που καταχώρησε στα βιβλία 

του το προσφεύγον, στη βάση του ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, δεν απασχόλησε προσωπικό. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω 

ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο. 

 

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις 

αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον 

έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν 

απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών ύψους 27.212,24 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών εργοδοτικών εισφορών που 

καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, δεν 

απασχόλησε προσωπικό.  

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι το εν λόγω 

ποσό αφορά σε προσωπικό που όντως απασχόλησε με ημερομίσθιο. 

 

Επειδή από τους υποβληθέντες στο Σ.Ε.Π.Ε. πίνακες απασχολούμενου προσωπικού (Ε4) και τις 

αναγγελίες πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού που προσκομίστηκαν από το προσφεύγον στον 

έλεγχο και οι οποίες τέθηκαν και στη διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το προσφεύγον δεν 

απασχόλησε προσωπικό μετά τον Απρίλιο του 2015. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
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• Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας ύψους 2.551,80 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών κινητής τηλεφωνίας που 

καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων 

επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι 

οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να 

μετακυλιστεί στο προσφεύγον. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015, προκειμένου για την 

εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 

 

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 

βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 

Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 

δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 

φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 

από τον εκδότη τους». 

 

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 

δικαιολογητικά. 

 

Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 

προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 

4172/2013. 

 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

• Δαπάνες ενοικίων μεταφορικών μέσων ύψους 7.898,65 €: 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ενοικίων μεταφορικών μέσων 

που καταχώρησε στα βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων 

επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι 

οποίες θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να 

μετακυλιστεί στο προσφεύγον. 

 

Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015, προκειμένου για την 

εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 

 

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 

βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 

Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 

δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 

φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 

από τον εκδότη τους». 

 

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 

δικαιολογητικά. 
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Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 
προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του ν. 
4172/2013. 
 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
• Δαπάνες ταξιδίων ύψους 20.989,53 €: 
 
Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε την έκπτωση του συνόλου των δαπανών ταξιδίων που καταχώρησε στα 
βιβλία του το προσφεύγον, στη βάση του ότι περιλαμβάνονται δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών 
(υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε το προσφεύγον, οι οποίες θα έπρεπε 
να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στο 
προσφεύγον. 
 
Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι αφενός οι εν λόγω δαπάνες ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 
του αναληφθέντος έργου και αφετέρου ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015, προκειμένου για την 
εκπεσιμότητα αυτών, αρκεί να υποστηρίζονται από κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. 
 
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015 «οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα 
βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 
περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), 
δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων 
φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών 
από τον εκδότη τους». 
 
Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα και πρόσφορα 
δικαιολογητικά. 
 
Επειδή συνεπώς, ακόμη και σε περίπτωση που γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 
προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν πληρείται η προϋπόθεση της περ. γ' του άρθρου 22 του Ν. 
4172/2013. 
 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, οι λογιστικές διαφορές που καταλογίστηκαν από τον έλεγχο επικυρώνονται και από 
την Υπηρεσία μας. 
 
Ως προς τον 2ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής 
 
Επειδή το προσφεύγον σε όλα τα κρινόμενα έτη εμφανίζει ζημιογόνο λογιστικό αποτέλεσμα, με 
περιθώριο κέρδους -24,51%. 
 
Επειδή ο έλεγχος έκρινε ότι το αποτέλεσμα που εμφανίζει το προσφεύγον είναι μη ορθό, με βάση 
την αρχή των ίσων αποστάσεων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Φάκελο Τεκμηρίωσης 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών που τέθηκε στη διάθεσή του, το υποκατάστημα αποτελεί συνδεδεμένο 
μέρος του Κεντρικού, το οποίο αναλαμβάνει περιορισμένους κινδύνους και κατά συνέπεια, θα 
έπρεπε να παρουσιάζει υψηλότερη κερδοφορία. 
 
Επειδή σε αυτό το πλαίσιο, ο έλεγχος προέβη σε νέα αναζήτηση σε οικονομικά αποτελέσματα 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εγκαταστάσεων τελεφερίκ και 
ανελκυστήρων στη γεωγραφική περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως αυτά 
τηρούνται στη βάση δεδομένων (Έκδοση 90-Σεπτέμβριος 2017), από όπου κατέληξε στο ότι το 
προσφεύγον θα έπρεπε να εμφανίζει περιθώριο κέρδους τουλάχιστον 4,40%.  
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Ως εκ τούτου, έκρινε ότι τα αποτελέσματα του προσφεύγοντος θα πρέπει να αυξηθούν κατά τα κάτωθι 
ποσά ανά χρήση: 
• 2014: 1.915.522,22 € 
• 2015: 791.188,42 € 
• 2016: 424.860,38 € 
• 2017: 4.918.772,52 € 
 
Επειδή το προσφεύγον ισχυρίζεται ότι το υποκατάστημα ανέλαβε ένα σημαντικό μέρος των λειτουργιών (και 
συνεπώς οικονομικών κινδύνων) του αναληφθέντος έργου (και ιδίως αναφορικά με τα επιπρόσθετα έργα, 
των οποίων ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση), προσκομίζοντας και σχετικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν την εμπλοκή του. 
 
Επειδή από τα εν λόγω στοιχεία, προκύπτει ότι η τελική έγκριση για τις αναληφθείσες ενέργειες ανήκε στο 
Κεντρικό. 
 
Επειδή στον Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, το προσφεύγον προσδιορίζεται ως εταιρεία 
πωλήσεων, ενώ το Κεντρικό ως εταιρεία προμήθειας. 
 
Επειδή ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών τέθηκε στη διάθεση του ελέγχου εκπρόθεσμα 
με το υπ' αριθμόν ΚΕΜΕΕΠ /2020 έγγραφο του προσφεύγοντος, γεγονός που συνεπάγεται ότι ήταν de 
facto πλήρως επικαιροποιημένος, ήτοι λαμβάνοντας υπόψη τα επιπρόσθετα έργα που κατέστη αναγκαίο να 
πραγματοποιηθούν. 
 
Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην οικεία Έκθεση Ελέγχου κρίνονται 
βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες. 
 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Ως προς τον 3ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ. 1 του ν. 4174/2013 «Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή 
υποβολής ανακριβούς/ατελούς υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του 
άρθρου 21 του Κώδικα επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των 
συναλλαγών του υπόχρεου φορολογουμένου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το 
παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο 
χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα, το 
παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται μόνο αν μεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών και οι συνολικές 
διαφορές είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς 
Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η 
ανακρίβεια και επιβάλλεται μόνο αν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών 
συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης». 
 
Επειδή ο έλεγχος έκρινε ότι, στον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών της χρήσης 2016, το προσφεύγον 
έπρεπε να συμπεριλάβει αξία συναλλαγών 4,5 εκ. € αντί για 7,5 εκ. € αξία, ήτοι έκρινε ότι υπήρξε 
ανακρίβεια ύψους 3 εκ. € και επέβαλε πρόστιμο ποσού 2.000,00 €. 
 
Επειδή όπως αναλύεται ανωτέρω στην παρούσα απόφαση, το ποσό των 3 εκ. € που τιμολογήθηκε με τα 
προτιμολόγια, δεν αφορά στη χρήση 2016 αλλά στη χρήση 2015. 
 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Ως προς τον 4ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής  
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 6 του ν. 4174/2013 «Εφόσον, για την ίδια παράβαση, επιβάλλονται, 
σύμφωνα με τον Κώδικα, περισσότερα πρόστιμα, υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο 
πρόστιμο». 
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Επειδή όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ 1252/2015 «Τα πρόστιμα του άρθρου 54 επιβάλλονται 
ανεξαρτήτως του αν οι σχετικές παραβάσεις διαπιστώνονται στο πλαίσιο ελέγχου ή όχι. Σε περίπτωση δε 
που προκύπτει, κατόπιν έλεγχου, ζήτημα επιβολής περισσότερων του ενός προστίμων δυνάμει του άρθρου 
54 ή των άρθρων 58, 58Α ή 59 για την ίδια παράβαση, κατ' εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 6 του 
άρθρου 62, επιβάλλεται το μεγαλύτερο πρόστιμο». 
 
Επειδή ο έλεγχος επέβαλε πρόστιμο ύψους 500,00 € λόγω μη προσκόμισης ζητηθέντων στοιχείων, ήτοι 
λόγω παράβασης της διάταξης της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. 
 
Επειδή η ανωτέρω παράβαση είναι καθαρά διαδικαστική και προβλέπεται μόνο στο άρθρο 54 του ν. 
4174/2013 και κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα σώρευσης πολλαπλών προστίμων για την ίδια παράβαση. 
 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Αποφασίζουμε  
 
Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 30/11/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής του υποκαταστήματος με την επωνυμία, ΑΦΜ , κατά των υπ'αριθμ - - - - - /2020 Οριστικών 
Πράξεων του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό. 
 
Α) ................./2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 
 
Οριστικές λογιστικές διαφορές βάσει της παρούσας: 
 

 
 
Προσδιορισμός φορολογικού αποτελέσματος βάσει ΔΕΔ: 
 
Φορολογικό αποτέλεσμα βάσει δήλωσης: -1.345.295,00 
Λογιστικές διαφορές που καταλογίζονται με την παρούσα: 3.764.335,89 
Φορολογικό αποτέλεσμα: 2.419.040,89 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
  

 
Βάσει 

Δήλωσης 
Βάσει 

Ελέγχου 
Βάσει ΔΕΔ Διαφορά 

Φορολογικό αποτέλεσμα -1.345.295,00 2.420.793,66 2.419.040,89 3.764.335,89 

Φόρος (26%) 0,00 629.406,35 628.950,63 628.950,63 

Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. λόγω 
ανακρίβειας (50%) 

0,00 314.703,18 314.475,32 314.475,32 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0,00 944.109,53 943.425,95 943.425,95 
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Β) ..................../2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 
 
Οριστικές λογιστικές διαφορές βάσει της παρούσας: 
 

 
 
Προσδιορισμός φορολογικού αποτελέσματος βάσει ΔΕΔ: 
 
Φορολογικό αποτέλεσμα βάσει δήλωσης: -1.634.750,51 
Λογιστικές διαφορές που καταλογίζονται με την παρούσα: 1.565.866,88 
Ζημιά παρελθουσών χρήσεων που δεν αναγνωρίζεται: 1.345.295,00 
Φορολογικό αποτέλεσμα: 1.276.411,37 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
  

 
Βάσει 

Δήλωσης 
Βάσει 

Ελέγχου 
Βάσει ΔΕΔ Διαφορά 

Φορολογικό αποτέλεσμα -1.634.750,51 1.361.643,05 1.276.411,37 2.911.161,88 

Φόρος (29%) 0,00 394.876,48 370.159,30 370.159,30 

Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. λόγω ανακρίβειας 
(50%) 

0,00 197.438,24 185.079,65 185.079,65 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0,00 592.314,73 555.238,95 555.238,95 

 
Γ) ............/2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:  
  

  
Βάσει 

Δήλωσης 
Βάσει 

Ελέγχου 
Βάσει 
ΔΕΔ 

Διαφορά 

Φορολογικό αποτέλεσμα -2.058.144,19 19.987,25 19.987,25 2.078.131,44 

Φόρος (29%) 0,00 5.796,30 5.796,30 5.796,30 

Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. λόγω ανακρίβειας 
(50%) 

0,00 2.898,15 2.898,15 2.898,15 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0,00 8.694,45 8.694,45 8.694,45 
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Δ) ....................../2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
  

 
Βάσει 

Δήλωσης 
Βάσει 

Ελέγχου 
Βάσει 
ΔΕΔ 

Διαφορά 

Φορολογικό αποτέλεσμα -9.912.129,66 167.972,26 167.972,26 10.080.101,92 

Φόρος (29%) 0,00 48.711,96 48.711,96 48.711,96 

Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. λόγω ανακρίβειας 
(50%) 

0,00 24.355,98 24.355,98 24.355,98 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0,00 73.067,93 73.067,93 73.067,93 

 
Ε) ....../2020 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 56 Ν. 4174/2013 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
Πρόστιμο: Συνολικού ποσού 22.000,00 € 
 
ΣΤ) ........../2020 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 Ν. 4174/2013 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
Πρόστιμο: Συνολικού ποσού 500,00 € 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 
υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο/Η υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ Α 1674/2021 
Λογιστικές διαφορές από ενδοομιλικές συναλλαγές - Απόρριψη φακέλου τεκμηρίωσης 
 

Καλλιθέα, 28/05/2021 
 
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 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 1064/28.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-04-2017). 
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) 
όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), της υπ' αριθ. Α 1049/2021 Κοινής Απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 984-
12.03.2021), καθώς και των υπ' αριθ. Α. 1273/2020 (ΦΕΚ Β' 5597/21.12.2020), Α.1241/2020 (ΦΕΚ Β' 
4804/30.10.2020) και Α. 1215/2020 (ΦΕΚ Β' 4254/30.09.2020) ομοίων κοινών αποφάσεων. 
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2. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
3. Την από 10/09/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία , 
ΑΦΜ , που εδρεύει στο , όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατά της υπ' αριθ 12020 Οριστικής Πράξης 
Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 (Διαχειριστική περίοδος 
01.01.2013-31.12.2014) του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. καθώς και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά 
έγγραφα.  
 
4. Την ως άνω πράξη καθώς και την με ημερομηνία θεώρησης 08/07/2020 έκθεση μερικού ελέγχου 
φορολογίας εισοδήματος επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη της οποίας ζητείται η 
ακύρωση. 
 
5. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
 
6. Το με αρ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2020 ΕΜΠ/01-04-2021 Συμπληρωματικό Υπόμνημα. 
 
7. Το με αρ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2021 ΕΜΠ/18-05-2021 πόρισμα του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, επί της με αριθ /2021 πράξης 
αναπομπής της Υπηρεσίας μας. 
 
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 10/09/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 
εταιρείας με την επωνυμία , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση 
όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς 
προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Με την υπ' αρ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 
2015 (Διαχειριστική περίοδος 01.01.2013-31.12.2014) του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. καταλογίστηκε σε 
βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας κύριος φόρος ποσού 51.348,06 €, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω 
ανακρίβειας ποσού 42.449,45 €, ήτοι συνολικό ποσό 93.797,51 €. 
 
Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε μετά τον μερικό έλεγχο διασυνοριακών συναλλαγών με συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις που διενεργήθηκε στην προσφεύγοντα για την υπερδωδεκάμηνη χρήση 01/01/2013 - 
31/12/2014 από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., σύμφωνα με την /2018 εντολή ελέγχου φορολογίας του Προϊσταμένου του 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., η οποία εκδόθηκε με βάση το με αρ. πρωτ /2018 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης. 
 
Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής της προσφεύγουσας σε 
σχέση με τις δηλώσεις που είχε υποβάλλει, λόγω μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων σε 
ενδοομιλικές συναλλαγές ύψους 1.652.209,53 €, που αφορούσαν στη λήψη υπηρεσιών φασόν από την 
συνδεδεμένη εταιρεία  
 
Η διαφορά υπερτιμολόγησης ύψους 197.492,57 € λογίστηκε ως λογιστική διαφορά στην προσφεύγουσα και 
με την προσβαλλομένη πράξη της καταλογίστηκε η διαπιστωθείσα διαφορά φόρου. 
 
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή και το υποβληθέν Υπόμνημα ζητά την 
ακύρωση ή τροποποίηση της ως άνω προσβαλλόμενης πράξεως, ισχυριζόμενη ότι: 
 
• Πλημμελώς αιτιολογημένη η κρίση του ελέγχου τόσο σε σχέση με την απόρριψη του φακέλου 
τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών της εταιρείας, όσο και όσο και σε σχέση με τον προσδιορισμό και 
καταλογισμό του φόρου εισοδήματος. 
 
• Η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει κατά τρόπο εμπεριστατωμένο και αιτιολογημένο τα γεγονότα, 
τα στοιχεία και τις διατάξεις που έλαβε υπόψη η φορολογική διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. 
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• Η φορολογική διοίκηση φέρει το βάρος της απόδειξης για τον ορισμό των περιθωρίων κέρδους που 
τηρούν την αρχή των ίσων αποστάσεων. 
 
• Αν ο έλεγχος προβεί σε ίδιο υπολογισμό των περιθωρίων κέρδους που τηρούν την αρχή των ίσων 
αποστάσεων, θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσει αιτιολογημένα ότι τα στοιχεία τεκμηρίωσης ήταν ανεπαρκή 
και μη τεκμηριωμένα. 
 
• Η επιλογή του ελεγχόμενου μέρους είναι μη επαρκώς αιτιολογημένη. 
 
• Η απόρριψη των στοιχείων τεκμηρίωσης της προσφεύγουσας έγινε με πλημμελή τρόπο. 
 
• Η απόρριψη των στοιχείων τεκμηρίωσης είναι εντελώς αυθαίρετη, λόγω της γεωγραφικής περιοχής. 
 
• Δεν αποδεικνύεται ότι το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων της αλλοδαπής συνδεδεμένης αφορά την 
ενδοομιλική τιμολόγηση. 
 
• Η κρίση του ελέγχου ως προς την επιλογή των συγκριτικών στοιχείων είναι πλημμελής και ο τρόπος 
περιορισμού του εύρους των συγκριτικών στοιχείων είναι εντελώς αυθαίρετος. 
 
• Η επιλογή του σημείου της αναμόρφωσης θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Επίσης η 
προσφεύγουσα εταιρεία με το με αρ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2020 ΕΜΠ/01.04.2021 Υπόμνημα της προσκόμισε και 
επικαλέστηκε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών φασόν (σχετ. 1 έως 5, φύλλα 26) τα οποία ισχυρίστηκε ότι: α) 
αφορούν την ελεγχόμενη περίοδο 2013-2014, 
β) αφορούν συναλλαγές της τόσο με τη «συνδεδεμένη βουλγαρική εταιρία» όσο όμως και με τρίτες 
βουλγαρικές εταιρίες, 
γ) αφορούν το ίδιο αντικείμενο και το ίδιο ρούχο «ίδιος οδηγός» και συνεπώς είναι συγκρίσιμα, 
δ) από αυτά αποδεικνύεται ότι τα τιμολόγια προς τη συνδεδεμένη εταιρία βρίσκονται στο ίδιο εύρος τιμών 
σε σύγκριση με τις τρίτες βουλγαρικές εταιρίες. 
 
Επειδή στο άρθρο 39 παρ.1 του ν.2238/1994 ορίζεται: «1. Όταν μεταξύ συνδεδεμένων, κατά την έννοια της 
επόμενης παραγράφου, επιχειρήσεων πραγματοποιούνται συναλλαγές με οικονομικούς όρους 
διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή που έχουν 
συμφωνηθεί μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και τρίτων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους 
αυτούς, θα είχαν πραγματοποιηθεί από την ημεδαπή επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν 
λόγω των διαφορετικών όρων, προσαυξάνουν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ή μειώνουν τη ζημία που 
προκύπτει από τα βιβλία της, χωρίς να θίγεται το κύρος αυτών. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου 
εφαρμόζονται ανάλογα και για συναλλαγές μεταξύ μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην 
Ελλάδα με το κεντρικό και με τις συνδεδεμένες εταιρείες του κεντρικού της στην αλλοδαπή, καθώς και για 
συναλλαγές μεταξύ ημεδαπής επιχείρησης και μόνιμης εγκατάστασής της στην αλλοδαπή.» 
 
Επειδή περαιτέρω στο άρθρο 39 παρ.2 του ν. 2238/1994 ορίζεται: «2. Ως" συνδεδεμένες νοούνται οι 
επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής 
εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συμμετοχής της μιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω 
συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι 
επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μία από τις συνδεδεμένες τα ανωτέρω δικαιώματα ή δυνατότητες 
επιρροής. Ειδικότερα, ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες: 
α) Συνδέονται λόγω της συμμετοχής της μίας στην άλλη επιχείρηση, κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα μετοχές, 
μερίδια, ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή 
δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου. 
β) Συνδέονται με κάθε άλλη επιχείρηση που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή 
συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα 
σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου σε μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις  
γ) Συνδέονται με κάθε άλλο πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους 
διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή το πρόσωπο αυτό ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα 
καθοριστικής επιρροής στη λήψη των αποφάσεων της επιχείρησης ή σε περίπτωση που και τα δύο 
πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα 
καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.» 
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Επειδή στο άρθρο 39Α του ν. 2238/1994 ορίζεται: «1. Ημεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται με άλλη 
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 39, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο 
Τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους. Ειδικά οι εμποροβιομηχανικές εταιρίες που έχουν 
εγκατασταθεί στην Ελλάδα με τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Α' 132) απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών τους. Επίσης, εξαιρούνται συναλλαγές με μία ή περισσότερες 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ 
αθροιστικά, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεμένων δεν 
υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ ή η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
ευρώ εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεμένων υπερβαίνει 
τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ. Ειδικά για τις υποκείμενες, κατά τα ανωτέρω, σε τεκμηρίωση 
συναλλαγές με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες, η υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών αφορά σε 
συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ ανά κατηγορία συναλλαγής συνδεδεμένης. 2. Οι 
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις συναλλαγές του δευτέρου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 39.» 
 
Επειδή στο άρθρο 39Β του ν. 2238/1994 ορίζεται: «1. Οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών κρίνονται μη 
τεκμηριωμένες στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) μη τήρησης ή μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην 
αρμόδια ελεγκτική αρχή, β) τήρησης ανεπαρκούς ή ανακριβούς φακέλου τεκμηρίωσης, εφόσον προκύπτει 
αδυναμία ελεγκτικής επαλήθευσης της ορθότητας υπολογισμού ή τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών 
συναλλαγών, η οποία δεν θεραπεύεται από τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στον έλεγχο. 
γ) μη παροχής ή παροχής ανεπαρκών ή ανακριβών πρόσθετων πληροφοριών, εφόσον προκύπτει 
αδυναμία ελεγκτικής επαλήθευσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.» 
 
Επειδή με την Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1179/2013 με θέμα: "Καθορισμός του υποχρεωτικού 
περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, της 
γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, των μεθόδων, τρόπων και διαδικασιών 
προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, της επικαιροποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης, καθώς 
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε." 
ορίζεται: «...ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ· 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Για τον προσδιορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών χρησιμοποιείται η «αρχή της ανοικτής 
αγοράς ή της ελεύθερης αγοράς ή των ίσων αποστάσεων (Arm's Length Principle)», όπως περιγράφεται 
στο πρώτο εδάφιο της παοανοάφου 1 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994. 
Η αρχή αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Προτύπου Φορολογικών Συμβάσεων 
Εισοδήματος και Κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (OECD Model Tax Convention on Income and Capital) και έχει ως 
ακολούθως: 
«Εάν επικρατούν ή επιβάλλονται στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις των δύο (συνδεδεμένων) 
επιχειρήσεων όροι διαφορετικοί από εκείνους που θα επικρατούσαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, 
τότε τα κέρδη τα οποία, αν δεν υπήρχαν οι όροι αυτοί, θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί από μια 
από τις επιχειρήσεις, αλλά λόγω αυτών των όρων δεν πραγματοποιήθηκαν, μπορούν να συμπεριληφθούν 
στα κέρδη της επιχείρησης αυτής και να φορολογηθούν ανάλογα.» 
 
Για την διαπίστωση εφαρμογής της παραπάνω αρχής, λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε., οι «Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ περί Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων για τις 
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τις Φορολογικές Αρχές (OECD Transfer Pricing Guidelines for Tax 
Administrations and Multinational Enterprises)», όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται (τελευταία 
επικαιροποιημένη έκδοση 2010). 
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, οι μέθοδοι διακρίνονται ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν ως 
ακολούθως: 
α. Στις παραδοσιακές ή κλασσικές μεθόδους: 
αα. Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής, 
ββ. Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης 
γγ. Μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους. 
β. Στις συναλλακτικές μεθόδους οι οποίες βασίζονται στα κέρδη (μικτά ή καθαρά):  
αα. Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής και  
ββ. Μέθοδος επιμερισμού κερδών. 
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Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (Comparable Uncontrolled Price Method - CUP). 
 
Με βάση τη μέθοδο αυτή, η τιμή μιας ενδοομιλικής συναλλαγής συγκρίνεται με τη τιμή μιας παρόμοιας 
συναλλαγής μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 
 
Μέθοδος Τιμής Μεταπώλησης (Resale Price Method - RPM) 
 
Με βάση τη μέθοδο αυτή, η τιμή της ενδοομιλικής συναλλαγής είναι ίση με την τιμή μεταπώλησης 
προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει αγοραστεί από συνδεδεμένη επιχείρηση σε ανεξάρτητη επιχείρηση, μείον 
το μικτό περιθώριο κέρδους που θα πραγματοποιείτο σε παρόμοια συγκρίσιμη συναλλαγή μεταξύ 
ανεξαρτήτων επιχειρήσεων. 
 
Μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους (Cost plus Method - CPM) 
 
Με βάση τη μέθοδο αυτή, η τιμή μιας ενδοομιλικής συναλλαγής καθορίζεται εφαρμόζοντας επί του κόστους 
ένα κατάλληλο περιθώριο κέρδους, όπως αυτό θα ίσχυε μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. 
 
Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής (Transactional Net Margin Method - TNMM) 
 
Με βάση τη μέθοδο αυτή, το καθαρό περιθώριο κέρδους μιας συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων συγκρίνεται με το καθαρό περιθώριο κέρδους το οποίο επιτυγχάνουν ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις υπό παρόμοιες συνθήκες. Το περιθώριο καθαρού κέρδους εξετάζεται σε συνάρτηση προς 
ορισμένο οικονομικό μέγεθος, όπως κύκλο εργασιών, κόστος κτήσης, χρησιμοποιούμενα πάγια. Μέθοδος 
επιμερισμού κερδών (Profit Split Method - PSM) 
 
Με βάση τη μέθοδο αυτή, το καθαρό κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από μία ενδοομιλική συναλλαγή 
κατανέμεται μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ανάλογα με τη συνεισφορά τους στη συναλλαγή. 
 
Οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι ο αμεσότερος τρόπος για να εξακριβωθεί κατά πόσον οι συναλλαγές μεταξύ 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων ακολουθούν την αρχή της ελεύθερης αγοράς (Arm's Length Principle). Κατά 
συνέπεια, οι παραδοσιακές μέθοδοι προτιμώνται των άλλων μεθόδων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα ή επαρκή στοιχεία για την εφαρμογή των παραδοσιακών μεθόδων, οι επιχειρήσεις μπορούν 
αιτιολογημένα να εφαρμόσουν τις συναλλακτικές μεθόδους. 
 
Για την εφαρμογή των ως άνω μεθόδων, χρησιμοποιούνται συγκριτικά στοιχεία, τα οποία διακρίνονται σε: 
 
α) εσωτερικά, τα οποία προκύπτουν από συγκρίσιμες συναλλαγές της κρινόμενης επιχείρησης με μια 
ανεξάρτητη επιχείρηση ή συγκρίσιμες συναλλαγές μιας συνδεδεμένης με την κρινόμενη επιχείρηση με μια 
ανεξάρτητη επιχείρηση και 
 
β) εξωτερικά, τα οποία προκύπτουν από συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων προς την κρινόμενη 
επιχείρηση. 
 
Ώς συγκρίσιμες συναλλαγές νοούνται αυτές οι οποίες ταυτίζονται ή παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το 
αντικείμενο και τα άλλα χαρακτηριστικά τους και των οποίων οι τυχόν διαφορές στους ειδικότερους όρους 
δεν μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το συμφωνούμενο τίμημα ή η επίδραση των διαφορών αυτών 
μπορεί να εξαλειφθεί μέσω κατάλληλων προσαρμογών. 
 
Παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων είναι: 
 
α. τα χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο των συναλλαγών, όπως: 
 
- για τα ενσώματα αγαθά, τα φυσικά χαρακτηριστικά προϊόντος, η ποιότητα, η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα, 
ο όγκος πωλήσεων, 
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- για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η μορφή της συναλλαγής (πώληση ή παραχώρηση χρήσης), το είδος 
του άυλου περιουσιακού στοιχείου, η διάρκεια και η έκταση της νομικής προστασίας, τα προσδοκώμενα 
οφέλη από τη χρήση αυτών, 
 
- για τις υπηρεσίες, η φύση και η έκταση παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
β. οι σημαντικές οικονομικές λειτουργίες, οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται και τα μέσα (κτίρια, εξοπλισμός, 
άυλα, κλπ) που χρησιμοποιούνται, τα οποία αποτελούν στοιχεία της λειτουργικής ανάλυσης (functional 
analysis) που περιλαμβάνεται στον φάκελο τεκμηρίωσης,  
 
γ. οι συμβατικοί όροι, δηλαδή ο καταμερισμός ευθυνών, κινδύνων και οφελών μεταξύ των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων (προθεσμίες, εγγυητικοί όροι σε συμβόλαια, κλπ).  
 
δ. οι οικονομικές συνθήκες των συγκρινόμενων μερών και των συναλλαγών τους, (γεωγραφική θέση, 
αγοραστική δύναμη, ανταγωνιστικότητα, μέγεθος αγοράς, κόστος παραγωγής, κόστος εργασίας, κλπ.). 
 
ε. ειδικές στρατηγικές που ασκούνται από την επιχείρηση (π.χ. προσπάθεια διείσδυσης σε αγορές, 
ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, αύξηση μεριδίου αγοράς, κλπ.). Για την άντληση συγκριτικών 
στοιχείων οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν και οποιαδήποτε τράπεζα πληροφοριών, με 
υποχρεωτική αναφορά στο φάκελο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτής (ονομασία, πάροχος, έκδοση, 
πλήθος στοιχείων κ.λπ.). Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της ακολουθούμενης μεθόδου 
ενδοομιλικής τιμολόγησης και τη χρήση συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα εύρος τιμών ή κέρδους, 
απορρίπτεται το 25% των χαμηλότερων τιμών και το 25% των υψηλότερων, με τη χρήση τεταρτημορίων. 
 
Ο προσδιορισμός των τεταρτημορίων γίνεται ως εξής: Q1 = πρώτο τεταρτημόριο = 25ο εκατοστιαίο σημείο 
Q2 = διάμεσος = 50ο εκατοστιαίο σημείο Q3 = τρίτο τεταρτημόριο = 75ο εκατοστιαίο σημείο 
 
Ως συμβατή με την αρχή της ελεύθερης αγοράς (Arm's Length Principle), θεωρείται οποιαδήποτε τιμή 
μεταξύ του πρώτου και του τρίτου τεταρτημορίου (25ου εκατοστιαίου σημείου έως και του 75ου 
εκατοστιαίου σημείου), με επαρκή αιτιολόγηση της επιλογής...» 
 
Επειδή στο άρθρο 65 του ν .4174/2013 ορίζεται: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού 
φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 
προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης 
προσδιορισμού του φόρου.». 
 
Επειδή, εν προκειμένω, κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο και συγκεκριμένα από τον ειδικότερο έλεγχο που 
διενεργήθηκε σχετικά με την ενδοομιλική τιμολόγηση, διαπιστώθηκε ότι για συγκεκριμένες συναλλαγές της 
προσφεύγουσας ύψους 1.652.209,53 €, που αφορούσαν στη λήψη υπηρεσιών φασόν από την 
συνδεδεμένη εταιρεία , δεν τηρήθηκε η αρχή των ίσων αποστάσεων. 
 
Αναλυτικά σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου, από την ανάλυση των δεδομένων του φακέλου 
τεκμηρίωσης που υπέβαλε η προσφεύγουσα σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές της, τα οποία 
εξετάστηκαν και από τον έλεγχο, προέκυψαν τα ακόλουθα: -ως προς την επιλογή του ελεγχόμενου μέρους, 
ελεγχόμενο μέρος στην συναλλαγή θα έπρεπε να επιλεγεί η αλλοδαπή συνδεδεμένη επιχείρηση διότι: 
 
α) σχεδόν το σύνολο των πωλήσεων της είναι στην προσφεύγουσα εταιρεία και επομένως το αποτέλεσμα 
της εκφράζει με ακρίβεια και αξιοπιστία το αποτέλεσμα της ενδοομιλικής τιμολόγησης και  
β) η αλλοδαπή συνδεδεμένη επιχείρηση έχει την πλέον πιο απλή λειτουργική ανάλυση συγκριτικά με την 
προσφεύγουσα, καθώς έχει ουσιαστικά έναν πελάτη και επομένως εξασφαλισμένες πωλήσεις, 
 
-ως προς την επιλογή των συγκριτικών στοιχείων (συγκρίσιμες επιχειρήσεις), δεν παρουσιάστηκε στον 
φάκελο τεκμηρίωσης της προσφεύγουσας ο τρόπος της αναζήτησης των εξωτερικών συγκριτικών 
στοιχείων (αυτόματα κριτήρια αναζήτησης και χειροκίνητη επισκόπηση των δυνητικά συγκρίσιμων 
επιχειρήσεων), 
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-χρησιμοποιήθηκαν συγκριτικά στοιχεία (συγκρίσιμες επιχειρήσεις), οι οποίες διέφεραν ως προς την 
γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης τους (Ελλάδα), ώστε αυτές να συγκριθούν με τις αγορές από την 
γεωγραφική περιοχή της Βουλγαρίας, ενώ θα έπρεπε να γίνει αναζήτηση στη γεωγραφική περιοχή των 
Βαλκανίων, διότι η γεωγραφική περιοχή είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει ουσιωδώς την 
συγκρισιμότητα των συναλλαγών, προς τούτο απορρίφθηκε από το δείγμα το σύνολο των επιχειρήσεων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο έλεγχος προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες: διενήργησε νέα αναζήτηση στη 
βάση δεδομένων Tp-Catalyst, όπως αυτή θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη από την προσφεύγουσα με 
σκοπό την ακριβέστερη εξέταση της τήρησης ή όχι της αρχής των ίσων αποστάσεων, με ελεγχόμενο μέρος 
στη συναλλαγή την αλλοδαπή συνδεδεμένη επιχείρηση - , εφαρμόζοντας την μέθοδο του καθαρού 
περιθωρίου κέρδους συναλλαγής (TNMMM) σε οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων. 
 
Πιο συγκεκριμένα, από τον έλεγχο διενεργήθηκε νέα αναζήτηση (νέο δείγμα) με όλα τα βήματα αναζήτησης 
χρησιμοποιώντας την βάση δεδομένων Tp-Catalyst -Bureau Van Dijk όπως αυτή θα μπορούσε να είναι 
διαθέσιμη από την προσφεύγουσα. Οριοθετήθηκαν κριτήρια αναζήτησης συγκρίσιμων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενδυμάτων, όπως το ελεγχόμενο μέρος της συναλλαγής -  
 
Στη συνέχεια διενεργήθηκε χειροκίνητη επισκόπηση των 128 δυνητικά συγκρίσιμων επιχειρήσεων του 
αυτόματου δείγματος και απορρίφθηκαν 73 επιχειρήσεις. Μετά την απόρριψη των παραπάνω 
επιχειρήσεων, απέμειναν στο τελικό δείγμα 55 συγκρίσιμες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια αντλήθηκαν τα 
οικονομικά στοιχεία της τριετίας 2010-2012 για τις 55 συγκρίσιμες επιχειρήσεις που απέμειναν στο τελικό 
συγκρίσιμο δείγμα και υπολογίστηκαν δείκτες καθαρού περιθωρίου κέρδους (μερικού αποτελέσματος) προς 
το συνολικό κόστος (Net Cost Plus-NCP) με τη χρήση σταθμισμένων μέσων όρων τριετίας. Όπως 
προέκυψε από τον έλεγχο, το αποδεκτό εύρος τιμών για το δείκτη NCP είναι από 2,78% έως και 11,79.% 
 
Τελικά η διαφορά υπερτιμολόγησης προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  
α) βάση του γεγονότος, ότι σχεδόν το σύνολο των πωλήσεων της συνδεδεμένης επιχείρησης είναι στην 
προσφεύγουσα, επομένως έχει ουσιαστικά έναν πελάτη, άρα προκύπτει ότι έχει εξασφαλισμένες πωλήσεις. 
Λόγω αυτών των συνθηκών, στη συνήθη επιχειρηματική πρακτική μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, θα 
ήταν αποδεκτό ένα σχετικά μικρό ποσοστό κέρδους,  
β) ο λόγος ύπαρξης της συνδεδεμένης επιχείρησης στη Βουλγαρία είναι η μείωση του συνολικού κόστους 
της ελληνικής επιχείρησης, κυρίως μέσω του χαμηλότερου εργατικού κόστους της συνδεδεμένης 
επιχείρησης. Οπότε η συνδεδεμένη επιχείρηση έχει ως σκοπό να λειτουργεί με την επίτευξη ενός ελάχιστου 
κέρδους. Άρα με βάση τα παραπάνω ο δείκτης θα έπρεπε να βρίσκεται μεταξύ των τιμών του πρώτου 
τεταρτημορίου και της διαμέσου 
(2,78%-5,98%). 
 
Συνεπώς στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης ο έλεγχος έκρινε ότι η διαφορά υπερτιμολόγησης πρέπει να 
προσδιοριστεί σε σχέση με την τιμή της διαμέσου του δείκτη NCP (5,98%). 
 
Επειδή η απόρριψη του φακέλου τεκμηρίωσης και ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος, έγινε με τρόπο 
τεκμηριωμένο και αιτιολογημένο. Αυτό διότι, διατυπώθηκαν με επαρκή και αιτιολογημένο τρόπο, οι λόγοι 
της απόρριψης του φακέλου τεκμηρίωσης της προσφεύγουσας (εσφαλμένη επιλογή ελεγχόμενου μέρους, 
εσφαλμένη εφαρμογή της μεθόδου ενδοομιλικής τιμολόγησης εξαιτίας διαφορών στις οικονομικές 
συνθήκες- γεωγραφική περιοχή) και αποτυπώθηκαν με επαρκή και αιτιολογημένο τρόπο ο προσδιορισμός 
του φόρου εισοδήματος, στην οικεία έκθεση ελέγχου. Ο έλεγχος των ενδοομιλικών τιμολογήσεων της 
προσφεύγουσας, βασίστηκε τόσο στις οδηγίες της Φορολογικής Αρχής (ΠΟΛ 1179/2013) όσο και στη 
διεθνή πρακτική (Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ- τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση-Ιούλιος 2010). 
 
Επειδή σύμφωνα με την από 17/09/2020 έκθεση απόψεων επί ενδικοφανούς προσφυγής του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.: «ο έλεγχος εφάρμοσε την μεθοδολογία των εννέα (9) βημάτων του ΟΟΣΑ 
(σχετική η παρ. 3.4 των Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΟΣΑ, τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση-Ιούλιος 
2010), που αναφέρει πως: "3.4 Παρακάτω ακολουθεί μια τυπική διαδικασία που μπορεί να ακολουθείται 
όταν διενεργείται μια συγκριτική ανάλυση. Αυτή η διαδικασία θεωρείται ως μια αποδεκτή καλή πρακτική, 
αλλά δεν είναι υποχρεωτική, καθώς οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αναζήτησης που οδηγεί στην 
αναγνώριση αξιόπιστων-συγκριτικών - στοιχείων μπορεί να είναι αποδεκτή, αφού η αξιοπιστία του 
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αποτελέσματος είναι πιο σημαντική από την διαδικασία αναζήτησης που υιοθετείται (δηλαδή η υιοθέτηση 
της διαδικασίας δεν εγγυάται ότι το αποτέλεσμα θα τηρεί την αρχή των ίσων αποστάσεων, και η μη 
υιοθέτηση της διαδικασίας δεν σημαίνει πως το αποτέλεσμα δεν θα τηρεί την αρχή των ίσων αποστάσεων). 
Βήμα 1: Καθορισμός της χρονικής περιόδου (έτη για τα οποία θα εφαρμοστεί η συγκριτική ανάλυση). 
Βήμα 2: Ευρεία ανάλυση των οικονομικών συνθηκών στις οποίες δραστηριοποιείται και αντιμετωπίζει ο 
φορολογούμενος. 
Βήμα 3: Κατανόηση των ελεγχόμενων συναλλαγών που εξετάζονται, βασιζόμενη ειδικά σε μια λειτουργική 
ανάλυση, με σκοπό να γίνει η επιλογή του ελεγχόμενου μέρους (όπου χρειάζεται), της καταλληλότερης 
μεθόδου τεκμηρίωσης για την εφαρμογή της στα δεδομένα της υπόθεσης του χρηματοοικονομικού δείκτη 
που θα εξεταστεί (στην περίπτωση μιας μεθόδου κέρδους συναλλαγής) και η αναγνώριση των σημαντικών 
παραγόντων συγκρισιμότητας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
Βήμα 4: Επισκόπηση των διαθέσιμων εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων, αν αυτά υπάρχουν. 
Βήμα 5: Καθορισμός των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης για την αναζήτηση εξωτερικών συγκριτικών 
στοιχείων όπου αυτά χρειάζονται, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αξιοπιστία τους. 
Βήμα 6: Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου τεκμηρίωσης και, ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο, 
επιλογή του σχετικού χρηματοοικονομικού δείκτη (πχ. επιλογή του σχετικού δείκτη καθαρού κέρδους στην 
περίπτωση μιας μεθόδου καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής). 
Βήμα 7: Αναζήτηση των δυνητικά συγκρίσιμων στοιχείων: καθορισμός των κρίσιμων χαρακτηριστικών που 
θα πρέπει να συναντώνται σε οποιαδήποτε μη ελεγχόμενη συναλλαγή για να μπορεί να θεωρηθεί ως 
δυνητικά συγκρίσιμη, με βάση τους σχετικούς παράγοντες που διατυπώθηκαν στο Βήμα 3 και σε συμφωνία 
με τους παράγοντες συγκρισιμότητας που εκτέθηκαν στις παραγράφους 1.38 έως 1.63. Βήμα 8: 
Καθορισμός και διενέργεια προσαρμογών στα συγκριτικά στοιχεία, όπου χρειάζεται. Βήμα 9: Ερμηνεία και 
χρήση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, καθορισμός της αποζημίωσης που τηρεί την αρχή των ίσων 
αποστάσεων". 
 
Συνοπτικά, τα βήματα της διαδικασίας εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων, που εφαρμόστηκαν 
από τον έλεγχο, αφορούν στην επιλογή του ελεγχόμενου μέρους, την επιλογή της μεθόδου ενδοομιλικής 
τιμολόγησης και την επιλογή των συγκριτικών στοιχείων. 
 
Εν προκειμένω, το οποιοδήποτε ελεγχόμενο μέρος επιλέγεται ή απορρίπτεται από τον φορολογούμενο 
είναι το αντικείμενο του ελέγχου της Φορολογικής Αρχής. Ο έλεγχος εφάρμοσε τις Κατευθυντήριες Γραμμές 
του ΟΟΣΑ (τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση- Ιούλιος 2010), που διατυπώνουν πως ως ελεγχόμενο 
μέρος στις συναλλαγές, θα πρέπει να επιλέγεται εκείνο το αντισυμβαλλόμενο μέρος, το οποίο επιτελεί πιο 
απλές λειτουργίες, έχει δηλαδή την λιγότερο σύνθετη λειτουργική ανάλυση, και του οποίου η κερδοφορία 
μπορεί να υπολογιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο έλεγχος επέλεξε ως ελεγχόμενο μέρος την αλλοδαπή 
συνδεδεμένη -, καθώς πωλεί προϊόντα στην προσφεύγουσα, χωρίς να αναλαμβάνει κίνδυνο αγοράς και 
πιστωτικό κίνδυνο, αφού πρόκειται για πωλήσεις σε συνδεδεμένη επιχείρηση (την προσφεύγουσα). 
Επιπροσθέτως, η αλλοδαπή συνδεδεμένη - ενεργεί ως πωλητής στη συναλλαγή και η κερδοφορία της 
υπολογίζει αξιόπιστα το αποτέλεσμα της ενδοομιλικής τιμολόγησης, δεδομένου ότι η προσφεύγουσα είναι 
σχεδόν αποκλειστικός της πελάτης (το ποσοστό των ενδοομιλικών πωλήσεων της - ττρος τα ακαθάριστα 
έσοδά της είναι 92,86%). 
 
Εξάλλου, η επιλογή αυτού του ελεγχόμενου μέρους, προτείνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ (τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση - Ιούλιος 2010), που στην παρ. 3.18, προβλέπουν πως: "...Η 
επιλογή του αντισυμβαλλόμενου μέρους που θα εξεταστεί (ελεγχόμενο μέρος) πρέπει να είναι συμβατή με 
την λειτουργική ανάλυση της συναλλαγής. Σαν γενικός κανόνας, το ελεγχόμενο μέρος στη συναλλαγή είναι 
αυτό στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος τεκμηρίωσης με μεγαλύτερη αξιοπιστία και για το οποίο 
μπορούν να βρεθούν τα πιο αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία, δηλαδή θα είναι συνήθως αυτό που έχει την 
λιγότερο περίπλοκη λειτουργική ανάλυση". 
 
Σημειώνεται δε, ότι το ποσοστό των ενδοομιλικών πωλήσεων της συνδεδεμένης είναι μεγάλο (92,86%) σε 
σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά της, με αποτέλεσμα η κερδοφορία της να υπολογίζει με ακρίβεια και 
αξιοπιστία το αποτέλεσμα της ενδοομιλικής τιμολόγησης. 
 
Ακόμη, μετά την επιλογή του ελεγχόμενου μέρους, αντικείμενο του ελέγχου είναι η επιλογή της μεθόδου 
ενδοομιλικής τιμολόγησης. Ο έλεγχος εφάρμοσε τόσο τις οδηγίες της Φορολογικής Αρχής 
(ΠΟΛ.1179/2013)ι όσο και των Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΟΣΑ (τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση-
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Ιούλιος 2010), που αναφέρουν πως εάν οι παραδοσιακές μέθοδοι (μέθοδος της συγκρίσιμης μη 
ελεγχόμενης τιμής-CUP, μέθοδος της τιμής μεταπώλησης-RPM και μέθοδος του κόστους πλέον 
περιθωρίου κέρδους-CPM) δεν μπορούν να εφαρμοστούν, περίπτωση που έχει εφαρμογή στην προκειμένη 
περίπτωση, διότι δεν μπορεί να είναι γνωστός ο μερισμός του κόστους σε κόστος πωληθέντων και 
λειτουργικά κόστη μεταξύ των ελεγχόμενων συναλλαγών (ενδοομιλικών συναλλαγών) και των μη 
ελεγχόμενων συναλλαγών (συναλλαγών μεταξύ τρίτων ανεξάρτητων επιχειρήσεων) παραγωγής 
ενδυμάτων, τότε ο έλεγχος μπορεί να εφαρμόζει τις μη παραδοσιακές μεθόδους ενδοομιλικής τιμολόγησης 
(μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής-ΤΝΜΜ). 
 
Επιπλέον, αντικείμενο του ελέγχου, μετά την επιλογή της μεθόδου είναι και η εξέταση των συγκριτικών 
στοιχείων. Ο έλεγχος κατονόμασε τους λόγους για τους οποίους απέρριψε τη διαδικασία της αναζήτησης 
της προσφεύγουσας (εξαιτίας διαφορών στις οικονομικές συνθήκες-γεωγραφική περιοχή), που 
εφαρμόστηκε εσφαλμένα από την προσφεύγουσα και οδήγησε σε σφάλματα από τη βάση δεδομένων Tp-
Catalyst, κατά την επιλογή των δυνητικά συγκρίσιμων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, η επιλογή των πλέον 
αξιόπιστων συγκριτικών στοιχείων, μέσω της διενέργειας νέας συγκριτικής ανάλυσης, έγινε με τρόπο 
τεκμηριωμένο και αιτιολογημένο, καθότι όλα τα στάδια της διαδικασίας αναζήτησης (αυτόματη αναζήτηση 
και χειροκίνητη επισκόπηση) περιγράφηκαν λεπτομερώς (διατυπώθηκαν τα κριτήρια αυτοματοποιημένης 
αναζήτησης στη βάση δεδομένων και οι λόγοι απόρριψης των επιχειρήσεων κατά τη χειροκίνητη 
επισκόπηση) και οδήγησαν σε τρίτες ανεξάρτητες και συγκρίσιμες επιχειρήσεις με το μέρος εκείνο, που 
βάσει της λειτουργικής του ανάλυσης και της αποκλειστικότητας στην πώληση, θα έπρεπε να είναι η 
αλλοδαπή συνδεδεμένη -  
 
Συνεπώς η απόρριψη του ελεγχόμενου μέρους, της μεθόδου ενδοομιλικής τιμολόγησης και των 
συγκριτικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν από την προσφεύγουσα, έγινε με, τρόπο τεκμηριωμένο και 
αιτιολογημένο, χωρίς τα ευρήματα του ελέγχου να πάσχουν τεκμηρίωσης και μη επαρκούς αιτιολογίας... 
...Η γεωγραφική περιοχή είναι ένας 'παράγοντας που επηρεάζει τη συγκρισιμότητα, όπως αυτός ο 
παράγοντας αναγνωρίζεται στις οδηγίες της Φορολογικής Αρχής (ΠΟΛ.1179/2013). 
 
Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο ΣΤ' της ΠΟΛ.1179/2013, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως: «Ως συγκρίσιμες 
συναλλαγές νοούνται αυτές οι οποίες ταυτίζονται ή παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το αντικείμενο και τα 
άλλα χαρακτηριστικά τους και των οποίων οι τυχόν διαφορές στους ειδικότερους όρους δεν μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά το συμφωνούμενο τίμημα ή η επίδραση των διαφορών αυτών μπορεί να εξαλειφθεί 
μέσω κατάλληλων προσαρμογών. Παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των 
συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι: α. τα χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών 
που αποτελούν το αντικείμενο των συναλλαγών, όπως: 
 
-για τα ενσώματα αγαθά, τα φυσικά χαρακτηριστικά προϊόντος, η ποιότητα, η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα, ο 
όγκος πωλήσεων, 
 
για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η μορφή της συναλλαγής (πώληση ή παραχώρηση χρήσης), το είδος του 
άυλου περιουσιακού στοιχείου, η διάρκεια και η έκταση της νομικής προστασίας, τα προσδοκώμενα οφέλη 
από τη χρήση αυτών, για τις υπηρεσίες, η φύση και η έκταση παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Β. οι σημαντικές οικονομικές λειτουργίες, οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται και τα μέσα (κτίρια, εξοπλισμός, 
άυλα, κλπ) που χρησιμοποιούνται, τα οποία αποτελούν στοιχεία της λειτουργικής ανάλυσης (functional 
analysis) που περιλαμβάνεται στον φάκελο τεκμηρίωσης,  
γ. οι συμβατικοί όροι, δηλαδή ο καταμερισμός ευθυνών, κινδύνων και οφελών μεταξύ των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων (προθεσμίες, εγγυητικοί όροι σε συμβόλαια, κλπ),  
δ. οι οικονομικές συνθήκες των συγκρινόμενων μερών και των συναλλαγών τους, (γεωγραφικά θέση, 
αγοραστικά δύναμη, ανταγωνιστικότητα, μέγεθος αγοράς, κόστος παραγωγής, κόστος εργασίας, κλπ.). 
ε. ειδικές στρατηγικές που ασκούνται από την επιχείρηση (π.χ. προσπάθεια διείσδυσης σε αγορές, 
ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, αύξηση μεριδίου αγοράς, κλπ.). Για την άντληση συγκριτικών 
στοιχείων οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν και οποιαδήποτε τράπεζα πληροφοριών, με 
υποχρεωτική αναφορά στο φάκελο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτής (ονομασία, πάροχος, έκδοση, 
πλήθος στοιχείων κ.λπ.)». Επομένως, οι διαφορετικές οικονομικές συνθήκες (γεωγραφική περιοχή), που 
αντιμετωπίζονται από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις συγκριτικά με ανεξάρτητες επιχειρήσεις, είναι ένας 
παράγοντας που αναγνωρίζεται ότι επηρεάζει τη συγκρισιμότητα των συναλλαγών. 
 

http://www.solae.gr/
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Εξάλλου, οι διαφορές στη γεωγραφική περιοχή είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη συγκρισιμότητα, 
σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ (τελευταία επικαιροποιημένη 
έκδοση-Ιούλιος 2010) που στην παρ. 1.55, αναφέρουν πως: «Οικονομικές συνθήκες που σχετίζονται με τον 
καθορισμό της συγκρισιμότητας των αγορών είναι: η γεωγραφική τοποθεσία, το μέγεθος των αγορών, η 
ανταγωνιστικότητα των αγορών, η σχετική ανταγωνιστική σχέση των αγοραστών και των πωλητών, η 
διαθεσιμότητα υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών, ο όγκος της ζήτησης και της προσφοράς, η 
αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ο κρατικός παρεμβατισμός, το κόστος παραγωγής, το επίπεδο 
αγοράς (χονδρική ή λιανική) κλπ.», αλλά και στην παρ. 1.57, αναφέρουν πως: ((Η γεωγραφική αγορά είναι 
μια ακόμη οικονομική συνθήκη που μπορεί να επηρεάσει την συγκρισιμότητα. Η αναγνώριση της αγοράς 
που έχει σχέση με την ενδοομιλική τιμολόγηση είναι μια πραγματική ερώτηση. Για έναν αριθμό 
επιχειρηματικών κλάδων, μεγάλες τοπικές αγορές που περιλαμβάνουν περισσότερες από μια χώρες 
μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι λογικά ομογενείς, ωστόσο για άλλους, διαφορές ακόμη και εντός των 
εγχώριων αγορών μπορεί να είναι πολύ σημαντικές». 
 
Το δείγμα συγκρίσιμων επιχειρήσεων, δημιουργήθηκε με τρόπο τεκμηριωμένο, επαληθεύσιμο και σαφή. 
 
Αυτό διότι, η συγκριτική ανάλυση έγινε με βάση δεδομένων, για την οποία αναγράφηκαν τα στοιχεία της 
(πάροχος, σχετική έκδοση) και υπήρξαν κριτήρια αυτοματοποιημένης αναζήτησης δυνητικά συγκρίσιμων 
επιχειρήσεων σε αυτήν. Ακόμη, υπήρξε διάγραμμα απόρριψης των δυνητικά συγκρίσιμων επιχειρήσεων, με 
το οποίο προσδιορίστηκε τεκμηριωμένα, με επαληθεύσιμο και σαφή τρόπο, η απόρριψή τους. Τέλος, 
περιγράφηκε το τελικό δείγμα συγκρίσιμων επιχειρήσεων και στη συνέχεια υπολογίσθηκαν οι δείκτες 
καθαρού περιθωρίου κέρδους προς το συνολικό κόστος με τη χρήση σταθμισμένων μέσων όρων τριετίας, 
ώστε να υπολογιστεί ένα επίπεδο εύλογης κερδοφορίας για την δραστηριότητα της παραγωγής ενδυμάτων 
στην γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων. Επιπροσθέτως, κατά την διαδικασία της συγκριτικής ανάλυσης 
που διενέργησε ο έλεγχος, εφαρμόστηκαν αντικειμενικά αυτόματα κριτήρια αναζήτησης δυνητικά 
συγκρίσιμων επιχειρήσεων παραγωγής ενδυμάτων, τα οποία περιγράφηκαν στο σχετικό σημείωμα 
διαπιστώσεων και στην οικεία έκθεση ελέγχου {αυτοματοποιημένο κριτήριο αναζήτησης με βάση τον 
κωδικό αριθμό δραστηριότητας {ΚΑΔ) και αυτοματοποιημένο κριτήριο αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά στην 
βάση δεδομένων) . Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίστηκε ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες κατέληξε ο έλεγχος 
είναι ανεξάρτητες και συγκρίσιμες με την αλλοδαπή συνδεδεμένη της προσφεύγουσας (. - ) 
....Ο έλεγχος τεκμηρίωσε πλήρως την επιλογή της διαμέσου, βάσει της λειτουργικής ανάλυσης της 
ενδοομιλικής συναλλαγής (παραγωγή περιορισμένου κινδύνου, φασόν). Αυτό διότι, κατά την οριοθέτηση 
του εύρους τιμών ή περιθωρίων κέρδους μπορεί να προκύπτουν εύρη εντός των οποίων τηρείται η αρχή 
των ίσων αποστάσεων, ανάλογα των χαρακτηριστικών των συγκριτικών στοιχείων βάσει των λειτουργιών 
που επιτελούνται και των κινδύνων που αναλαμβάνονται. Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των κινδύνων που 
αναλαμβάνονται και της κερδοφορίας που επιτυγχάνεται. Μία ανεξάρτητη επιχείρηση δε θα δεχόταν να 
αναλάβει πρόσθετους κινδύνους εάν δεν λάμβανε και επιπρόσθετη αποζημίωση (κερδοφορία) για τους 
κινδύνους που αναλήφθηκαν. Τα όρια ίσων αποστάσεων (ενδοτεταρτημοριακό εύρος) δείχνουν το επίπεδο 
κερδοφορίας που είναι σύμφωνο με την ελεύθερη αγορά, ανάλογα με το επίπεδο των κινδύνων που 
αναλαμβάνονται. 
 
Με αυτόν τον τρόπο, η αλλοδαπή συνδεδεμένη - δεν αναμένεται να έχει μια υψηλή κερδοφορία, καθότι δεν 
αναλαμβάνει πρόσθετους κινδύνους, διότι λειτουργεί ως μια επιχείρηση με εξασφαλισμένες πωλήσεις, με 
σχεδόν αποκλειστικό πελάτη, την προσφεύγουσα. 
 
Εξάλλου, η επιλογή της διαμέσου ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λανθασμένης επιλογής του σημείου της 
αναμόρφωσης, λόγω άγνωστων ή μη ποσοτικοποιήσιμων παραγόντων που μπορεί να υπάρχουν στο 
εύρος που τηρεί την αρχή των ίσων αποστάσεων...» 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, όλοι οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας, σχετικά με την αιτιολόγηση της κρίσης 
του ελέγχου, με την απόρριψη των στοιχείων τεκμηρίωσης της και με την επιλογή των συγκριτικών 
στοιχείων απορρίπτονται. 
 
Επειδή η προσφεύγουσα με το με αρ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2020 ΕΜΠ/01.04.2021 Υπόμνημά της, επικαλέστηκε 
και προσκόμισε τα σχετικά στοιχεία με αριθμό 1 έως 5 τα οποία κρίθηκαν ως νέα στοιχεία. 
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Επειδή, η Υπηρεσία μας έκρινε ότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν ήταν στη διάθεσή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κατά την 
διενέργεια του ελέγχου και επομένως δεν ήταν δυνατό να ληφθούν υπόψη πριν την έκδοση της 
προσβαλλόμενης πράξεως. 
 
Επειδή, στα πλαίσια της διαδικασίας επανεξέτασης, η Υπηρεσία μας ανέπεμψε την υπόθεση στο 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. με το αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΞ 2021 ΕΜΠ/13-04-2021 διαβιβαστικό έγγραφο (αρ. πράξης /2021 
της Δ.Ε.Δ.), προκειμένου να γίνει συμπληρωματικός έλεγχος βάσει νέων στοιχείων και να μας αποστείλει 
σχετικό πόρισμα εντός προθεσμίας 10 ημερών. Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. απέστειλε το με αρ. πρωτ. ΔΕΔ  ΕΙ 2021 
ΕΜΠ/18-05-2021 πόρισμα επί της ως άνω πράξης αναπομπής. 
 
Επειδή το με αρ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2021 ΕΜΠ/18-05-2021 πόρισμα του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., επί της με αριθ /2021 
πράξης αναπομπής της Υπηρεσίας μας, αναφέρει: «Στο συμπληρωματικό υπόμνημα επισυνάπτονται τα 
σχετικά 1 έως 5 με τα οποία προσκομίστηκαν τα παρακάτω τιμολόγια παροχής φασόν που αφορούν την 
ελεγχόμενη περίοδο 2013-2014: 
 

ΣΧΕΤ./ΣΕΛ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΦΑΣΟΝ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1/1-2 .............../2014 ............... 
TPITH-  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

5.293,80 

1/3-5 .............../2014 ............... ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 18.904,13 

2/1-2 .............../2014 ............... 
TPITH- 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

10.940,40 

2/3-5 .............../2014 ............... ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 19.467,75 

3/1-2 .............../2014 ............... 
ΤΡΙΤΗ- 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

3.748,50 

3/3-5 .............../2014 ............... ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 19.467,75 

4/1-3 .......... /2013 ............... 
ΤΡΙΤΗ- 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

23.992,00 

4/4-6 ........ /2014 ............... ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 12.813,65 

5/1-3 .............../2013 ............... ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 19.484,90 

5/4-5 .......... /2013 ............... 
ΤΡΙΤΗ- 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

3.408,90 

 
Τα παραπάνω τιμολόγια, αποτελούν εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία, έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της 
εταιρίας στον λογαριασμό 61.03.31.000 "Λήψη Υπηρ. - Αξία ραφής - φασόν ενδοκ." λήφθηκαν υπόψη κατά 
την διενέργεια του ελέγχου και ως εκ τούτου δεν αποτελούν νέα στοιχεία, όπως θα αναφέρουμε αναλυτικά 
παρακάτω. 
 
Το σύνολο των συναλλαγών για τις οποίες η ελεγχόμενη επιχείρηση έλαβε τιμολόγια παροχής φασόν από 
την Βουλγαρία, και προσκόμισε κάποια εξ' αυτών ως νέα στοιχεία, έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της 
εταιρίας στον λογαριασμό 61.03.31.000 "Λήψη Υπηρ. - Αξία ραφής - φασόν ενδοκ.", ανέρχονται συνολικά 
σε 2.423.269,41 € και αναλύονται παρακάτω ανά προμηθευτή: 
 
Ελεγχόμενη Φορολογική περίοδος 01/01/2013 - 31/12/2014 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΦΑΣΟΝ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 1.652.209,53 

  ΤΡΙΤΗ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 257.059,07 

  ΤΡΙΤΗ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 231.196,80 

  ΤΡΙΤΗ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 139.521,15 

  ΤΡΙΤΗ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 143.282,86 

Σύνολο συναλλαγών-Λογ/μός 61.03.31.000 "Λήψη υπηρ.-Αξω ραφής-φασόν ενδοκ." 2.423.269,41 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει σαφώς ότι καμία από τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις από τις, οποίες 
έχει λάβει τιμολόγια η ελεγχόμενη επιχείρηση, δεν είναι συγκρίσιμη με την συνδεδεμένη επιχείρηση εξαιτίας 
του μεγέθους των συναλλαγών. 
 
Ο όγκος των πωλήσεων (έκταση της λήψης υπηρεσιών φασόν) είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 
επηρεάζει τη συγκρισιμότητα των συναλλαγών σε συνθήκες που τηρούν την αρχή των ίσων αποστάσεων, 
καθώς μια ανεξάρτητη επιχείρηση θα χρέωνε μια μικρότερη τιμή πώλησης για την πώληση μιας σημαντικά 
μεγαλύτερης ποσότητας πώλησης και αντίστοιχα μια μεγαλύτερη τιμή πώλησης για την πώληση μιας 
σημαντικά μικρότερης ποσότητας.  
 
Επομένως η σύγκριση λήψης υπηρεσιών από συνδεδεμένη επιχείρηση με αυτή που λαμβάνεται από 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις με διαφορές μεταξύ τους, έχει σε συνθήκες που τηρείται η αρχή των ίσων 
αποστάσεων, επίδραση στις τιμές που χρεώνονται, με αποτέλεσμα οι διαφορές στην τιμή λήψης των 
υπηρεσιών να οφείλονται στις διαφορές στην έκταση της λήψης των υπηρεσιών και όχι στη διαφορά της 
τιμολόγησης που εξετάζεται για την τήρηση ή όχι της αρχής των ίσων αποστάσεων. 
 
Εξάλλου, η σημαντικότητα αυτού του παράγοντα αναγνωρίζεται τόσο από τις οδηγίες της διοίκησης (ΠΟΛ 
1179/2013), όσο και από τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ (τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση-
Ιούλιος 2010). 
 
Πιο συγκεκριμένα, με την ΠΟΛ 1179/2013, Κεφάλαιο ΣΤ, ορίζεται πως: «...Ως συγκρίσιμες συναλλαγές 
νοούνται αυτές οι οποίες ταυτίζονται ή παρουσιάζουν ομοιότητα ως προς το αντικείμενο και τα άλλα 
χαρακτηριστικά τους και των οποίων οι τυχόν διαφορές στους ειδικότερους όρους δεν μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά το συμφωνούμενο τίμημα ή η επίδραση των διαφορών αυτών μπορεί να εξαλειφθεί 
μέσω κατάλληλων προσαρμογών.  
 
Παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων είναι: 
 
α. τα χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο των συναλλαγών, όπως: 
 
-για τα ενσώματα αγαθά, τα φυσικά χαρακτηριστικά προϊόντος, η ποιότητα, η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα, ο 
όγκος πωλήσεων, 
 
-για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, η μορφή της συναλλαγής (πώληση ή παραχώρηση χρήσης), το είδος 
του άυλου περιουσιακού στοιχείου, η διάρκεια και η έκταση της νομικής προστασίας, τα προσδοκώμενα 
οφέλη από τη χρήση αυτών, για τις υπηρεσίες, η Φύση και η έκταση παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
Ακόμη, η σημαντικότητα αυτού του παράγοντα αναλύεται και στις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ 
(τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση-Ιούλιος 2010), που στην παρ. 1.39, ορίζουν πως: «Οι διαφορές στα 
ειδικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών συχνά αντιπροσωπεύουν, τουλάχιστον εν μέρει, τις 
διαφορές στην αξία τους στην ελεύθερη αγορά. Ως εκ τούτου, οι συγκρίσεις των χαρακτηριστικών αυτών 
μπορεί να είναι χρήσιμες για τον καθορισμό της συγκρισιμότητας μεταξύ των ελεγχόμενων και των μη 
ελεγχόμενων συναλλαγών. Χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι σημαντικό να εξεταστούν περιλαμβάνουν 
τα ακόλουθα: στην περίπτωση της μεταβίβασης των ενσώματων αγαθών, τα φυσικά χαρακτηριστικά του 
αγαθού, η ποιότητα του και η αξιοπιστία, καθώς και η διαθεσιμότητα του και ο όγκος των πωλήσεων, στην 
περίπτωση της παροχής υπηρεσιών, η Φύση και η έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών...». 
 
Με βάση τα ανωτέρω ο έλεγχος εξ' αρχής, όπως άλλωστε και η ίδια η ελεγχόμενη επιχείρηση στον φάκελο 
τεκμηρίωσης, δεν επέλεξε τα εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία της επιχείρησης για έλεγχο των ενδοομιλικών 
συναλλαγών και προχώρησε σε έλεγχο με βάση εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, κατόπιν αναζήτησης στη 
βάση δεδομένων Tp-Catalyst Έκδοση 61-Απρίλιος 2015), όπως αυτή θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη από 
την ελεγχόμενη, με σκοπό την ακριβέστερη εξέταση της τήρησης ή όχι της αρχής των ίσων αποστάσεων. 
 
Επομένως, λόγω των προηγούμενων, ο έλεγχος απορρίπτει τα συγκριτικά στοιχεία που προσκόμισε η 
προσφεύγουσα με το συμπληρωματικό υπόμνημα και εμμένει στην χρήση εξωτερικών συγκριτικών 
στοιχείων που προκρίνει ως περισσότερο αξιόπιστα, ώστε να διενεργήσει αξιόπιστες συγκρίσεις. 
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Τα παραπάνω τιμολόγια τα οποία επισυνάπτονται στην με αρ. πρωτ. /2021 Πράξη Αναπομπής της 
Υπηρεσία σας, προκύπτει ότι δεν αποτελούν νέα στοιχεία όπως ορίζει το άρθρο 63 παρ. 5 του ν. 
4174/2013 και διευκρινίζει η ΠΟΛ.1064/2014 άρθρο 3 § 3, το οποίο αναφέρει τα εξής: ....Κατά συνέπεια τα 
προσκομιζόμενα ως νέα στοιχεία Τιμολόγια, δεν είναι νέα στοιχεία, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.... 
 
Κατόπιν τούτου, επειδή τα προσκομισθέντα στοιχεία έχουν αξιολογηθεί από τον διενεργηθέντα από την 
Υπηρεσία μας έλεγχο, δεν συντρέχει λόγος για συμπληρωματικές ελεγκτικές επαληθεύσεις, καθώς δεν 
διαφοροποιούν το αποτέλεσμα ελέγχου.» 
 
Επειδή, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας δεν γίνονται αποδεκτοί και απορρίπτονται καθόσον η αρμόδια 
φορολογική αρχή αντέκρουσε αυτούς κατά τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο στο πόρισμα που μας 
απέστειλε το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. επί της επί της με αριθ. /2021 πράξης αναπομπής της Υπηρεσίας μας, ως 
αναλυτικά αναφέρουμε παραπάνω. 
 
Επειδή οι διαπιστώσεις ελέγχου όπως αυτές καταγράφονται στην με ημερομηνία θεώρησης 08/07/2020 
έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κρίνονται βάσιμες, 
εμπεριστατωμένες και πλήρως αιτιολογημένες η υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. 
 
Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της από 10/09/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με 
την επωνυμία , ΑΦΜ  και την επικύρωση της υπ' αριθ /2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού 
Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 201 (Διαχειριστική περίοδος 01.01.2013 - 
31.12.2014) του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
 

Διαφορά φόρου 51.348,06 € 

Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας 42.449,45 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 93.797,51 € 

 
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ  
 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της. 
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Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

 

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 33/2.6.2021 
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207/27-10-2020) που αφορούν 
την Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  
 

Αθήνα, 02/06/2021  
 
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση 
οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207/27-10-2020). Οι κοινοποιούμενες 
διατάξεις αφορούν την «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» άρθρα 31 έως 64 και το «Μητρώο 
Εμπειρογνωμόνων», άρθρα 65 έως 69. 
 
Οι κοινοποιούμενες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021 και από την ημερομηνία αυτή σύμφωνα 
με το άρθρο 265, καταργείται το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης του Ν.3588/2007.  
 
Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες εξυγίανσης κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων εξελίσσονται 
με βάση τις καταργηθείσες διατάξεις του Ν.3588/2007. 
 
Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα στοιχεία των νέων διατάξεων της 
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, τα οποία αναλύονται ειδικότερα στην επόμενη ενότητα. 
 
> ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης θεωρείται ότι συναινούν σε συμφωνία εξυγίανσης ακόμα και αν δεν την υπογράφουν όταν:  
• η βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη προς το αντίστοιχο πρόσωπο ή φορέα δεν υπερβαίνει το ποσό 
των 15 εκ. ευρώ, 
• η θέση του Δημοσίου και των Δημόσιων Φορέων δεν χειροτερεύει συγκριτικά με το σενάριο της 
πτώχευσης και 
• οι συνολικές οφειλές προς τους πιστωτές του δημοσίου τομέα υπολείπονται των συνολικών οφειλών προς 
τους πιστωτές του ιδιωτικού τομέα. 
Τα κριτήρια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληρούνται σωρευτικά. 
 
> ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ. 
Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να ρυθμίσει απαιτήσεις που γεννώνται μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
επικυρωτικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ.2 του Ν.4738/2020. 
Από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης και μέχρι την έκδοση απόφασης από το 
δικαστήριο, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Η αναστολή που δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά νόμο τους τέσσερις (4) μήνες 
αφορά απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης της 
συμφωνίας εξυγίανσης, σε αντίθεση με το προϊσχύον καθεστώς όπου προβλεπόταν η εν λόγω αναστολή 
μόνο για τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας 
εξυγίανσης. 
 
> ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 
Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών θεωρείται ότι πληρούται, αν κανείς από τους μη 
συναινούντες πιστωτές δεν βρεθεί, βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης, σε χειρότερη θέση από τη θέση στην 
οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη. Η πλήρωση ή μη του κριτηρίου της μη 
χειροτέρευσης εξετάζεται εφεξής και ως μία εκ των προϋποθέσεων τροποποίησης επικυρωθείσας 
συμφωνίας εξυγίανσης, αλλά μόνο ως προς τους πιστωτές οι οποίοι αντιτάσσονται στην επικύρωση της 
τροποποιητικής συμφωνίας ασκώντας παρέμβαση. 
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> ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 
Προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης πρέπει, εφεξής, να έχει παρασχεθεί συναίνεση από 
πιστωτές του οφειλέτη, οι οποίοι εκπροσωπούν, αφενός, ποσοστό μεγαλύτερο από το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο και, αφετέρου, ποσοστό μεγαλύτερο από το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των λοιπών θιγόμενων απαιτήσεων. 
Αντίθετα, στο προϊσχύον καθεστώς το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συναινούντων πιστωτών 
διαμορφωνόταν στο εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβανόταν και 
το σαράντα τοις εκατό (40%) των ενέγγυων απαιτήσεων, χωρίς εναλλακτική δυνατότητα συναίνεσης. 
 
> ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
Προβλέπεται η δυνατότητα λήψης από τον οφειλέτη ή από φορέα στον οποίο μεταβιβάζεται επιχειρηματική 
δραστηριότητα του οφειλέτη, ενδιάμεσης ή νέας χρηματοδότησης για τη διατήρηση της αξίας της 
επιχείρησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης ή, αντιστοίχως, 
για την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου μετά την εξυγίανση, ως όρος της συμφωνίας. Το δικαστήριο 
επίσης έχει την ευχέρεια να επιτρέψει τη δανειοδότηση του οφειλέτη άνευ ασφαλιστικής ή φορολογικής 
ενημερότητας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρησης. 
 
ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
 
Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι κοινοποιούμενες διατάξεις και παρέχονται σχετικές οδηγίες για την 
εφαρμογή τους κατά τη διαχείριση των υποθέσεων εξυγίανσης. 
 
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 
1.1. Σκοπός της εξυγίανσης και πεδίο εφαρμογής (άρθρα 31 και 32 ) 
 
Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί μία συλλογική προπτωχευτική διαδικασία η οποία ενεργοποιείται με 
πρωτοβουλία είτε του οφειλέτη είτε των πιστωτών του προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να 
κηρυχθεί ο οφειλέτης σε πτώχευση. 
Ειδικότερα, ο σκοπός της διαδικασίας είναι να εξασφαλίσει τη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και 
ανόρθωση της επιχείρησης με τη δικαστική επικύρωση. 
Αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων, προβλέπεται ότι στην προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης (ΠΔΕ) δύναται να υπαχθεί κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει το 
κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία 
εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό. Αίτηση επικύρωσης 
συμφωνίας εξυγίανσης δύναται να υποβληθεί ακόμα και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη 
αδυναμία εκπλήρωσης, εφόσον υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητας του οφειλέτη απέναντι στους 
πιστωτές του η οποία εκτιμάται ότι θα αρθεί μέσω της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. 
 
1.2. Απαιτούμενη συναίνεση πιστωτών, σύμπραξη οφειλέτη, κατάσταση απαιτήσεων/πιστωτών 
(άρθρο 34) 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την δικαστική επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, είναι η εξασφάλιση της 
ελάχιστης απαιτούμενης συναίνεσης των πιστωτών. Ειδικότερα, απαιτείται για την επικύρωση της 
συμφωνίας συναίνεση από πιστωτές οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό απαιτήσεων περισσότερο από το 
πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο (δηλαδή των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων 
απαιτήσεων και των τυχόν απαιτήσεων με άλλο ειδικό προνόμιο κατά το άρθρο 976 ΚΠολΔ) καθώς και από 
πιστωτές οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό απαιτήσεων περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των 
λοιπών απαιτήσεων ( δηλαδή των απαιτήσεων με γενικό προνόμιο, όπως οι απαιτήσεις των Ασφαλιστικών 
Φορέων κατ' άρθρο 975 ΚΠολΔ και των απαιτήσεων χωρίς προνόμιο/ανέγγυων απαιτήσεων). Απαιτείται 
δηλαδή σύμφωνα με το νόμο, να σχηματιστεί τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία (πλέον του 50%) των 
πιστωτών που συναινούν στη συμφωνία εξυγίανσης σε κάθε μία από τις ανωτέρω δύο κατηγορίες των 
πιστωτών. 
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 (γενικών ή ειδικών προνομίων) οι οποίοι είχαν απαιτήσεις κατά την 
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ανωτέρω ημερομηνία, ακόμη και τις μη ληξιπρόθεσμες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στην παρ. 
3 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020. 
Καθίσταται σαφές ότι με το νέο τρόπο προσδιορισμού της ελάχιστης απαιτούμενης συναίνεσης πιστωτών 
διαφοροποιείται σημαντικά ο συσχετισμός μεταξύ ενέγγυων και ανέγγυων πιστωτών. 
Ωστόσο, στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν.4738/2020 θεσπίζεται και εναλλακτικός τρόπος αποδοχής της 
συμφωνίας και κανόνας για το σχηματισμό της νόμιμης πλειοψηφίας, σε περίπτωση που δεν καταστεί 
δυνατή η πλήρωση των ποσοστών που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 1. Ειδικότερα, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4738/2020, συμφωνία εξυγίανσης η οποία δεν έχει εγκριθεί (υπογραφεί 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 πληροί τουλάχιστον τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. 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, 
β. 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, 
γ. καμία κατηγορία θιγόμενων μερών δεν μπορεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης, να λάβει αξία 
μεγαλύτερη της συνολικής απαίτησής της κατά του οφειλέτη, και 
δ. 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. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα παροχής συναίνεσης των 
πιστωτών και μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ειδικότερα, κατ' εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων 
της παραγράφου 1 του άρθρου 72, εκδόθηκε η υπ' αρ. 26411 ΕΞ 3.3.2021 (ΦΕΚ Β' 902/9-3-2021) 
Υπουργική Απόφαση η οποία εξειδικεύει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθμίζει κάθε ειδικό 
θέμα και λεπτομέρεια. 
 
1.3. Αίτηση Εξυγίανσης με πρωτοβουλία των πιστωτών χωρίς τη σύμπραξη οφειλέτη (άρθρο 54) 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης μπορεί να υποβληθεί είτε από τον 
οφειλέτη είτε και από πιστωτές του χωρίς τη σύμπραξη του πρώτου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εκτός 
από την ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών, απαιτείται επιπρόσθετα -να συντρέχει διαζευκτικά 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
> Παύση Πληρωμών. Ο οφειλέτης να βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε κατάσταση 
παύσης πληρωμών. 
 
> Μείωση Ιδίων Κεφαλαίων. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων - αν πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρία - 
να έχει καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και να μην έχει αποκατασταθεί, 
τουλάχιστον κατά το ποσοστό αυτό, εντός της διαχειριστικής χρήσης που ακολουθεί την ημερομηνία 
αναφοράς του ετήσιου ισολογισμού στον οποίο διαπιστώθηκε ότι συνέτρεξε ο εν λόγω περιορισμός των 
ιδίων κεφαλαίων. 
 
> Μείωση Ιδίων Κεφαλαίων ΕΠΕ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΕΠΕ να έχει καταστεί κατώτερο 
από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου και οι διαχειριστές της ΕΠΕ να μην έχουν συγκαλέσει συνέλευση 
εντός ευλόγου χρόνου ή να μην έχουν λάβει σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 45 του Ν.3190/1955 (ΦΕΚ Α' 91). 
 
> Οικονομικές καταστάσεις. Ο οφειλέτης να μην έχει υποβάλει προς καταχώρηση οικονομικές 
καταστάσεις δυο (2) τουλάχιστον διαδοχικών διαχειριστικών χρήσεων. 
Προκειμένου να επικυρωθεί δικαστικά συμφωνία εξυγίανσης που έχει συναφθεί μόνο μεταξύ των πιστωτών, 
εκτός των ανωτέρω, σύμφωνα με το στ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4738/2020, απαιτείται η 
συναίνεση του οφειλέτη, η οποία τεκμαίρεται σε περίπτωση που δεν ασκηθεί από τον οφειλέτη παρέμβαση 
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 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. 
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1.4. Κατάσταση Απαιτήσεων-Πιστωτών 
 
Προκειμένου να υπολογιστεί η ελάχιστη απαιτούμενη συναίνεση πιστωτών λαμβάνονται υπ' όψιν οι 
απαιτήσεις αυτών όπως αποτυπώνονται σε κατάσταση πιστωτών, που επισυνάπτεται στην συμφωνία 
εξυγίανσης. Η κατάσταση απαιτήσεων καταρτίζεται για το σκοπό αυτό και φέρει πρόσφατη ημερομηνία η 
οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προηγείται περισσότερο από τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας στο δικαστήριο. 
Στην εν λόγω κατάσταση συμπεριλαμβάνονται όλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως γενικών ή ειδικών 
προνομίων, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία κατάρτισης της 
κατάστασης, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμες. 
Οι αναγραφόμενες στην εν λόγω κατάσταση απαιτήσεις των πιστωτών πρέπει να προκύπτουν από τα 
βιβλία του οφειλέτη ή θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί ή να έχουν πιθανολογηθεί με απόφαση 
δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, ακόμη και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η 
οποία να έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη το αργότερο κατά την ημερομηνία κατάρτισης της κατάστασης. 
Ωστόσο, αν η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης υποβάλλεται από τους πιστωτές χωρίς τη 
σύμπραξη του οφειλέτη η κατάσταση συντάσσεται με βάση στοιχεία που αντλούνται από τις πλέον 
πρόσφατες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κλπ στοιχεία του οφειλέτη. 
 
1.5. Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Δημοσίου με ρητή συναίνεση (άρ.37 , παρ.1) 
 
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 37 προβλέπεται η δυνατότητα του Δημοσίου και των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης, να συναινούν ρητά στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης υπογράφοντας τη 
συμφωνία ως συμβαλλόμενος πιστωτής. Δηλαδή να συναινούν με τους ίδιους όρους και ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια με τα οποία θα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής, ακόμη και όταν με τη 
συμφωνία οι εν λόγω φορείς του Δημοσίου παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή 
εμπράγματης φύσεως καθώς και από ένδικα μέσα ή βοηθήματα. 
Η συναίνεση κατά τα ως άνω δεν παρέχεται, όταν από την εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης 
περιέρχονται σε χειρότερη θέση ως προς τις βεβαιωμένες απαιτήσεις τους κατά τον χρόνο υπογραφής 
της συμφωνίας εξυγίανσης, από τη θέση στην οποία θα περιέρχονταν σε περίπτωση πτώχευσης, με την 
επιφύλαξη της συναγόμενης συναίνεσης του Δημοσίου και των Φορέων του Δημοσίου. Η παροχή ρητής 
συναίνεσης από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί το μοναδικό τρόπο 
συμμετοχής σε συμφωνία εξυγίανσης στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις για την 
εφαρμογή του τεκμηρίου συναίνεσης (βλ. κατωτέρω) . 
Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να συμμετέχουν 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 3.3.2021 (ΦΕΚ B' 
902/9-3-2021) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. 
 
1.6. Τεκμαιρόμενη συναίνεση Δημοσίου και Δημοσίων Φορέων (αρ.37, παρ.2) 
 
Το Δημόσιο και οι φορείς του Δημοσίου τεκμαίρεται ότι συναινούν σε συμφωνία εξυγίανσης, ακόμα και αν 
δεν την υπογράφουν, 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, εφόσον 
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
> Ύψος οφειλών. Η βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη προς το αντίστοιχο πρόσωπο ή φορέα του 
Δημοσίου κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000€). 
Ως «βεβαιωμένη βασική οφειλή» θεωρείται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών χωρίς τις προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν κατά νόμο, όπως το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το 
χρόνο υπογραφής της συμφωνίας. 
 
> Μη χειροτέρευση θέσης. Σύμφωνα με την έκθεση εμπειρογνώμονα της περ .δ' της παρ.1 του αρ. 46, το 
πρόσωπο ή ο φορέας του Δημοσίου δεν θα περιέλθει από την εφαρμογή 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 του οφειλέτη και 
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> Συσχετισμός Δημοσίου - Ιδιωτικού Χρέους. Σύμφωνα με την έκθεση εμπειρογνώμονα της περ .δ' της 
παρ.1 του αρ. 46, οι βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
των δημόσιων επιχειρήσεων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά κατά τον χρόνο υπογραφής 
της συμφωνίας εξυγίανσης είναι ως ποσό μικρότερο από το σύνολο των αντίστοιχων απαιτήσεων των 
πιστωτών του ιδιωτικού τομέα. 
Ο έλεγχος της συνδρομής της δεύτερης και τρίτης προϋπόθεσης, πραγματοποιείται από τον 
εμπειρογνώμονα με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην έκθεση που συντάσσει κατά τις διατάξεις της 
περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 και συνοδεύει επί ποινή απαραδέκτου την αίτηση 
επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης. 
Η συνδρομή ή μη των ανωτέρω προϋποθέσεων, αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης του 
εμπειρογνώμονα (σχετική υπ'αριθμ.26400 ΕΞ 2021/3.3.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
Β'865/5- 3-2021). 
 
1.7. Περιεχόμενο συμφωνίας εξυγίανσης - Αιρέσεις (άρθρο 39) 
 
Αντικείμενο της προς επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, δύναται να αποτελέσει οποιαδήποτε ρύθμιση του 
ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και ιδίως: 
 
> Μεταβολή όρων αποπληρωμής. Οι μεταβαλλόμενοι όροι αποπληρωμής δύνανται να αφορούν στη 
μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων, στη μεταβολή του επιτοκίου, στην αντικατάσταση της 
υποχρέωσης καταβολής επιτοκίου με την υποχρέωση καταβολής μέρους των κερδών, στην αντικατάσταση 
απαιτήσεων με μετατρέψιμες ή μη ομολογίες έκδοσης του οφειλέτη ή στην υποχρέωση των εμπραγμάτως 
ασφαλισμένων πιστωτών να δεχθούν την εναλλαγή υποθηκικής ή ενεχυρικής τάξης υπέρ νέων πιστωτών 
του οφειλέτη. 
 
> Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με την έκδοση μετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση 
εταιρικών μεριδίων. 
 
> Ρύθμιση σχέσεων πιστωτών. Η συμφωνία δύναται να ρυθμίζει τις μετά την επικύρωση σχέσεις των 
πιστωτών μεταξύ τους - είτε υπό την ιδιότητά τους ως πιστωτών είτε σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή 
μεταβίβασης επιχείρησης σε νέο φορέα, υπό την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. 
 
> Μείωση Απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη 
 
> Εκποίηση επιμέρους Περιουσιακών Στοιχείων. 
 
> Ανάθεση Διαχείρισης της Επιχείρησης. Η συμφωνία ενδέχεται να ορίζει ότι η διαχείριση της 
επιχείρησης του οφειλέτη ανατίθεται σε τρίτο πρόσωπο υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση 
περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εκμίσθωσης ή της σύμβασης διαχείρισης. 
 
> Μεταβίβαση της Επιχείρησης. Η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης του οφειλέτη σε 
τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών, δύναται να αποτελέσει αντικείμενο της συμφωνίας, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 64. 
 
> Αναστολή Διώξεων. Την αναστολή των ατομικών και συλλογικών διώξεων των πιστωτών δύναται να 
ορίσει η συμφωνία εξυγίανσης για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την επικύρωσή της. Διευκρινίζεται ότι η 
εν λόγω αναστολή δεν θα δεσμεύει τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές, καθώς και τους πιστωτές των 
οποίων η συναίνεση συνάγεται σύμφωνα με το άρθρο 35 για διάστημα που υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες 
από την επικύρωση της συμφωνίας. 
 
> Χρηματοδότηση. Αντικείμενο της συμφωνίας δύναται να αποτελέσει η λήψη ενδιάμεσης ή νέας 
χρηματοδότησης από τον οφειλέτη ή από τον φορέα στον οποίο μεταβιβάζεται η επιχειρηματική 
δραστηριότητα του οφειλέτη. 
 
> Διορισμός Επιβλέποντα. Επίσης δύναται να προβλέπει τον διορισμό τρίτου προσώπου το οποίο θα 
επιβλέπει την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης και θα ασκεί τις οριζόμενες από τη 
συμφωνία εξουσίες. 
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> Πρόσθετες Καταβολές. Σε περίπτωση βελτίωσης της οικονομικής θέσης του οφειλέτη, η συμφωνία 
δύναται να ορίζει την καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση των απαιτήσεων του οφειλέτη 
καθώς και τις ακριβείς προϋποθέσεις υπό τις οποίες ενεργοποιείται η υποχρέωση καταβολής των εν λόγω 
ποσών. 
 
> Δικαίωμα Προαίρεσης. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από τον 
χρόνο κατά τον οποίο θα καθίστατο ληξιπρόθεσμη η υποχρέωση που κεφαλαιοποιήθηκε και, αν είναι ήδη 
ληξιπρόθεσμη κατά την κεφαλαιοποίηση, εντός δύο (2) μηνών από την τελευταία. 
Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις που μπορεί να μεταρρυθμίζει η συμφωνία εξυγίανσης περιλαμβάνουν και 
τις υπό αίρεση, μελλοντικές ή και άγνωστες υποχρεώσεις του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων 
μελλοντικών υποχρεώσεων από κατάπτωση εγγυήσεων, οι οποίες έχουν παρασχεθεί έως την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης. 
 
1.8. Αιρέσεις επί της συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 40) 
 
Η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τεθεί ως διαλυτική αίρεση της 
συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της, τόσο από τους συναινούντες όσο και από τους μη 
συναινούντες αλλά θιγομένους από τη συμφωνία πιστωτές. Επίσης, η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να 
τελεί και υπό άλλες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές, όπως ενδεικτικά την τροποποίηση ή καταγγελία 
εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων, οι όροι των οποίων είναι επαχθείς για την επιχείρηση του οφειλέτη. 
Σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης θα πρέπει να προβλέπεται ο χρόνος εντός του οποίου θα πρέπει να 
πληρωθεί η αίρεση, μη δυνάμενος να υπερβεί τους εννέα (9) μήνες από την επικύρωση, και να ρυθμίζονται 
προσωρινά οι υποχρεώσεις του οφειλέτη στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή της παύσης 
πληρωμών του οφειλέτη όσο εκκρεμεί η αίρεση. 
 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
 
2.1. Ισχύς και τύπος συμφωνίας εξυγίανσης- επιχειρηματικό σχέδιο (άρθρα 33, 41, 42, 43) 
 
Η ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης, τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από το δικαστήριο, 
εκτός αν κατά τη βούληση των συμβαλλομένων το σύνολο ή μέρος των όρων της ισχύουν μεταξύ τους και 
χωρίς την επικύρωση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου. 
Αρμόδιο δικαστήριο να εξετάσει την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης αποτελεί, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 33, το Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το 
κέντρο των κυρίων συμφερόντων του. 
Η συμφωνία εξυγίανσης συνάπτεται με ιδιωτικό έγγραφο, εκτός αν οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με 
αυτή απαιτούν τη σύνταξη δημοσίου εγγράφου. Στην τελευταία περίπτωση το συμβολαιογραφικό έγγραφο 
μπορεί να αναπληρωθεί με δηλώσεις ενώπιον του δικαστηρίου. 
Τέλος, η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά, από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια 
ίση με αυτή της συμφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τους συμβαλλόμενους, με την εξαίρεση των φορέων 
του Δημοσίου των οποίων η συναίνεση συνάγεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 37. 
 
2.2. Στοιχεία της αιτήσεως επικύρωσης (άρθρα 44, 45) 
 
Η αίτηση επικύρωσης υποβάλλεται, είτε από τον οφειλέτη είτε από συμβαλλόμενο πιστωτή. Στην 
περίπτωση συναφθείσας από τους πιστωτές του οφειλέτη συμφωνίας εξυγίανσης, η αίτηση επικύρωσης 
υποβάλλεται από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους πιστωτές. 
Η αίτηση προς το δικαστήριο πρέπει να περιέχει, τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
> Ταυτότητα του οφειλέτη. 
 
> Ενεργητικό-Παθητικό. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται πρόσφατα στοιχεία του ενεργητικού και 
του παθητικού του οφειλέτη, τα οποία δεν πρέπει να απέχουν πέραν του τριμήνου από την υποβολή της 
αίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του ενεργητικού, καθώς και περιγραφή της οικονομικής 
κατάστασης του οφειλέτη και της θέσης των εργαζομένων, και περιγραφή των αιτίων και της έκτασης των 
δυσχερειών του οφειλέτη. 
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> Θιγόμενα μέρη. Στην αίτηση θα πρέπει είτε να κατονομάζονται τα θιγόμενα μέρη, είτε να περιγράφονται 
ως κατηγορίες χρεών, με βάση το αν τα χρέη έχουν γενικά ή ειδικά προνόμια, καθώς και τις απαιτήσεις ή τα 
συμμετοχικά δικαιώματα των εν λόγω μερών που καλύπτονται από τη συμφωνία εξυγίανσης. 
 
> Κατηγορίες Πιστωτών. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται, κατά περίπτωση, οι κατηγορίες στις οποίες 
ομαδοποιούνται κατά το άρθρο 34 οι πιστωτές, για τους σκοπούς της έγκρισης της συμφωνίας εξυγίανσης, 
και τις αντίστοιχες αξίες των απαιτήσεων και των συμμετοχικών δικαιωμάτων της κάθε κατηγορίας. 
 
> Μη θιγόμενα μέρη. Στην αίτηση θα πρέπει είτε να κατονομάζονται τα μη θιγόμενα μέρη είτε να 
αναφέρονται με περιγραφή κατηγοριών χρεών με περιγραφή των λόγων για τους οποίους προτείνεται να 
μη θιγούν τα εν λόγω μέρη. 
 
> Στοιχεία Ειδικού Εντολοδόχου, που τυχόν προτείνεται να διοριστεί. 
 
> Βασικοί Όροι Συμφωνίας. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται οι κύριοι όροι του σχεδίου 
εξυγίανσης, ιδίως: η προτεινόμενη ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη, η διάρκεια των 
προτεινομένων μέτρων εξυγίανσης, οι τρόποι ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, το σκεπτικό το οποίο εξηγεί γιατί η συμφωνία εξυγίανσης διαθέτει εύλογη προοπτική 
εξασφάλισης της βιωσιμότητας της επιχείρησης, καθώς και των αναγκαίων προϋποθέσεων για την επιτυχία 
του σχεδίου εξυγίανσης. 
 
2.3. Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης με συμμετοχή του οφειλέτη (άρθρο 46) 
 
Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του, η αίτηση 
επικύρωσης, με ποινή απαραδέκτου, πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: 
 
> Υπογεγραμμένη Συμφωνία Εξυγίανσης. 
 
> Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη, εφόσον 
υπάρχουν, για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες, οι οποίες θα πρέπει, στην περίπτωση 
των κεφαλαιουχικών εταιριών, να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από γενική συνέλευση. 
 
> Κατάσταση πιστωτών της παρ.3 του άρ.34 
 
> Έκθεση εμπειρογνώμονα , σύμφωνα με το αρ.48 
 
> Βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εν λόγω βεβαίωση 
θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός μηνός πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης. 
 
> Αναφορικά με το περιεχόμενο της βεβαίωσης χρεών, επισημαίνουμε τα εξής: 
 
> Η Βεβαίωση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη εικόνα των βεβαιωμένων χρεών του οφειλέτη 
δηλαδή τόσο των ατομικών οφειλών του όσο και τυχόν οφειλών για τις οποίες έχει εις ολόκληρον 
ευθύνη (οφειλές από συνυπευθυνότητα). 
 
> Στην βεβαίωση χρεών πρέπει να αναγράφονται όλες οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες), και 
τα στοιχεία κατασχέσεων ακινήτων δίπλα από τα στοιχεία των βεβαιωμένων οφειλών για τις 
οποίες έχουν επιβληθεί. 
 
> Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου της βεβαίωσης 
οφειλών, δεδομένου ότι η βεβαίωση χρεών που εκδίδεται από τον Ασφαλιστικό Φορέα αποτελεί το κρίσιμο 
έγγραφο στο οποίο βασίζεται, η έκθεση που συντάσσει ο εμπειρογνώμονας για το σχηματισμό 
πλειοψηφίας, την εφαρμογή του τεκμηρίου συναίνεσης και των αρχών της μη χειροτέρευσης της θέσης του 
Φορέα, της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση.  
 
> Λοιπά Έγγραφα. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα 
στοιχεία, βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του 
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λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης του οφειλέτη, τα οποία 
δύναται να προσκομισθούν και με τις προτάσεις κατά τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης. 
 
2.4. Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης χωρίς τη συμμετοχή του οφειλέτη (άρθρο 47) 
 
Όταν η συμφωνία συνάπτεται μόνον από τους πιστωτές του οφειλέτη, χωρίς τη συμμετοχή του, 
συνυποβάλλεται και αίτηση για την κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης επί ποινή απαραδέκτου 
στην περίπτωση που ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών, καθώς και έκθεση εμπειρογνώμονα, η 
οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48. Τα υπόλοιπα προαναφερθέντα έγγραφα 
συνυποβάλλονται με την αίτηση, εφόσον έχουν παρασχεθεί από τον οφειλέτη στους πιστωτές ή στον 
ορισθέντα εμπειρογνώμονα. 
Σημειώνεται ότι η βεβαίωση χρεών δεν αποτελεί υποχρεωτικό συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης 
επικύρωσης σε περίπτωση που η συμφωνία έχει συναφθεί μόνο μεταξύ πιστωτών, χωρίς τη συμμετοχή του 
οφειλέτη. Τη χορήγηση της βεβαίωσης από τον Ασφαλιστικό Φορέα νομιμοποιείται να ζητήσει μόνο ο 
οφειλέτης, προκειμένου να την προσκομίσει στους πιστωτές ή στον ορισθέντα εμπειρογνώμονα. 
Σε περίπτωση ελλείψεων, το δικαστήριο δύναται να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να 
διατάξει να χορηγηθούν από τον οφειλέτη στον ορισθέντα εμπειρογνώμονα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
για την πληρότητα της αίτησης εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της μη οριστικής του 
απόφασης. Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας αυτής ο αιτών ή οι αιτούντες πιστωτές επαναφέρουν με 
κλήση τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης, η οποία προσδιορίζεται εντός διμήνου από την υποβολή της. 
Σε εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 72 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Δευτέρου» εκδόθηκε η υπ' αρ. 11223 (ΦΕΚ Β' 923/9-3-2021) Υπουργική 
Απόφαση καταρτίστηκε ολοκληρωμένος κατάλογος ελέγχου με πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
αιτήσεις επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, προσαρμοσμένος στις ανάγκες των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. 
 
2.5. Έκθεση Εμπειρογνώμονα (άρθρο 48), 
 
Όπως προαναφέρθηκε και ίσχυε και στο προϊσχύον δίκαιο, η αίτηση επικύρωσης συνοδεύεται από έκθεση 
εμπειρογνώμονα. Στην έκθεση ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να εκθέσει τη γνώμη του για τη συνδρομή 
ή μη των προϋποθέσεων επικύρωσης της συμφωνίας, να βεβαιώσει την ακρίβεια και την εγκυρότητα της 
κατάστασης των πιστωτών που συνοδεύει τη συμφωνία εξυγίανσης, με ειδική μνεία ως προς τους 
ενέγγυους πιστωτές. Στην έκθεση επισυνάπτεται και κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. 
Όταν η αίτηση επικύρωσης υποβάλλεται από τον οφειλέτη κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τους πιστωτές 
του, τότε ο εμπειρογνώμονας επιλέγεται από κοινού από τον οφειλέτη και τους συμβαλλόμενους πιστωτές, 
ενώ όταν η αίτηση επικύρωσης υποβάλλεται από τους πιστωτές του οφειλέτη χωρίς τη σύμπραξή του τότε 
επιλέγεται μόνο από τους συμβαλλόμενους πιστωτές. Ο εμπειρογνώμονας σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να αποτελεί εγγεγραμμένο μέλος στο «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» του άρθρου 65, το οποίο συστήνεται 
και τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του Υπουργείου Οικονομικών 
και θα πρέπει στο πρόσωπό του να μη συντρέχει κανένα από τα προβλεπόμενα κωλύματα του άρθρου 238 
τα οποία ισχύουν και για τους διαχειριστές αφερεγγυότητας. 
Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα του με ευσυνειδησία, αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία και για το λόγο αυτό ευθύνεται έναντι των πιστωτών και του οφειλέτη για επιζήμιες πράξεις του 
οι οποίες τελέστηκαν με δόλο ή από βαριά αμέλεια. 
Η αμοιβή των εμπειρογνωμόνων για τις εργασίες του μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης 
συμφωνείται ελεύθερα σε συνεννόηση με τους αιτούντες την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Οι 
εμπειρογνώμονες έχουν υποχρέωση να μην γνωστοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συμφωνία. 
Σε εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 72 εκδόθηκε η υπ' αρ.26400 
ΕΞ 2021/3.3.2021 απόφαση -Υπουργική Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 865 ) η οποία οριοθετεί και εξειδικεύει το 
ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν 
για την κατάρτισή της. 
 
2.6. Δικάσιμος και κλητεύσεις (άρθρο 49) 
 
Η ημερομηνία συζήτησης της αίτησης επικύρωσης, ορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της και 
στη συζήτηση κλητεύεται και ο οφειλέτης - τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
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συζήτησης - εφόσον δεν περιλαμβάνεται στους αιτούντες, διαφορετικά η συζήτηση είναι απαράδεκτη. Η 
κλήτευση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης είναι υποχρεωτική εφόσον υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές 
προς αυτούς. 
Με επιμέλεια του αιτούντος ή των αιτούντων, η αίτηση δημοσιοποιείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Φερεγγυότητας του άρθρου 213, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. 
Επισημαίνεται ότι λόγω της θέσπισης του «τεκμηρίου συναίνεσης», στο πλαίσιο του νέου νόμου καθίσταται 
κρίσιμη η ενημέρωση του Ασφαλιστικού Φορέα όχι μόνο για το περιεχόμενο της υπογεγραμμένης 
συμφωνίας εξυγίανσης, αλλά και για το περιεχόμενο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα, καθώς η εν λόγω 
έκθεση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εξέταση, αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις συναίνεσης. 
Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που στο δικόγραφο της αίτησης επικύρωσης που επιδίδεται στο 
Ασφαλιστικό Φορέα δεν επισυνάπτεται η έκθεση του εμπειρογνώμονα, η αρμόδια υπηρεσία πρέπει να ζητεί 
από τον αιτούντα την προσκόμιση της, με την επιφύλαξη τυχόν ανάρτησης της έκθεσης στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Φερεγγυότητας. 
 
3. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (άρθρα 50 -53)  
 
3.1. Αποτελέσματα κατάθεσης της αίτησης - Αυτοδίκαιη αναστολή 
 
Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το 
δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, ισχύουν, τα ακόλουθα: 
 
> Αυτοδίκαιη αναστολή ατομικής ή συλλογικής εκτέλεσης. Αναστέλλονται αυτόματα 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. 
 
> Αναστολή ασφαλιστικών μέτρων. 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 συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη, 
 
> Απαγόρευση Διάθεσης Ενεργητικού. 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, 
 
> Αναστολή προθεσμιών. 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, και 
 
> Απαγόρευση συμψηφισμών. 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. 
Η εκ του νόμου αυτόματη αναστολή από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης μέχρι και την έκδοση 
απόφασης επικύρωσης ή μη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες και μπορεί να εφαρμοστεί 
μόνο μία (1) φορά άπαξ. 
Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας σημειώνεται η έναρξη ισχύος της αυτόματης αναστολής διώξεων 
κατά την πρώτη υποβολή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης. 
Επισημαίνεται ότι, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει την καταγγελία συμβάσεων τις οποίες 
κρίνει ουσιώδεις για τη λειτουργία της επιχείρησης μέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη της συμφωνίας 
εξυγίανσης αλλά και να επιτρέψει τη δανειοδότηση του οφειλέτη άνευ ασφαλιστικής ή φορολογικής 
ενημερότητας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρησης. Τα προαναφερθέντα 
προληπτικά μέτρα ισχύουν μόνο ως προς τον οφειλέτη και την περιουσία του, και δεν καταλαμβάνουν την 
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περιουσία συνοφειλετών ή εγγυητών παρά μόνο αν ορίζεται ρητά ότι επεκτείνεται η προστασία και υπέρ 
των εν λόγω προσώπων. 
Κατά συνέπεια, αν δεν έχει δημοσιευτεί σχετική πράξη ή απόφαση δικαστηρίου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Φερεγγυότητας με την οποία να προστατεύονται από πράξεις εκτέλεσης τα συνυπόχρεα για την καταβολή 
των χρεών του οφειλέτη πρόσωπα, τότε οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών ούτε παύουν ούτε 
αναστέλλονται, τουναντίον θα πρέπει να εντείνονται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του φορέα. 
Στα μέτρα που αναστέλλονται αυτοδίκαια δεν περιλαμβάνεται η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για την 
καθυστέρηση καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, του αρ. 1 του α.ν 86/1967, καθώς αυτή 
αφορά στη δίωξη των ποινικών αδικημάτων της υπεξαίρεσης και παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών 
και δεν αποτελεί μέτρο ικανοποίησης των απαιτήσεων του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
3.2. Προληπτικά Μέτρα (άρ.50 και 51) 
 
Μετά την πάροδο των τεσσάρων (4) μηνών (περιόδου αυτοδίκαιης αναστολής), δύναται να χορηγηθούν 
από το δικαστήριο προληπτικά μέτρα, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε 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, κρίνει αναγκαίο το δικαστήριο για να αποτραπεί κάθε 
επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολής της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της. 
Το δικαστήριο με απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, 
δύναται μετά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης να διορίσει ειδικό εντολοδόχο, 
πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, με αρμοδιότητα να ασκήσει ορισμένες 
ή και όλες τις αρμοδιότητες της διοίκησης του οφειλέτη, ακόμα και χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη. 
Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται, να ανακαλέσει ή να μεταρρυθμίσει τα προαναφερόμενα προληπτικά μέτρα, 
είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν σχετικής αίτησης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Μπορεί επίσης 
να διατάξει την παράταση της διάρκειας κάθε προληπτικού μέτρου εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η συνολική 
διάρκεια της αναστολής, συμπεριλαμβανομένης της εκ του νόμου αυτοδίκαιης αναστολής αλλά και των 
χορηγηθεισών παρατάσεων και ανανεώσεων της αναστολής, δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 
Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προληπτικών μέτρων το δικαστήριο δύναται να διατάξει την 
κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη ή τον ίδιο τον οφειλέτη στην περίπτωση που δεν 
έχει συμμετάσχει στη σύναψη της συμφωνίας. 
 
3.3. Προληπτικά Μέτρα πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης (άρθρο 53) 
 
Τα προληπτικά μέτρα των άρθρων 50 και 51 δύνανται να διαταχθούν και πριν από την κατάθεση αίτησης 
επικύρωσης συμφωνίας, άπαξ, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, η οποία δημοσιοποιείται στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Προϋπόθεση είναι να προσκομίζεται από τον αιτούντα έγγραφη 
δήλωση πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των 
απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας και 
συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της επείγουσας περίπτωσης ή του επικειμένου κινδύνου. Τα προληπτικά 
αυτά μέτρα ή τυχόν εκδοθείσα μέσα στο εν λόγω πλαίσιο προσωρινή διαταγή - ισχύουν έως την κατάθεση 
της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατ' ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά από 
την καθ' οιονδήποτε τρόπο χορήγησή τους, οπότε παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν. 
Η δημοσιοποίηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αφερεγγυότητας της αίτησης χορήγησης προληπτικών μέτρων 
πριν από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης θα αποτελεί το εναρκτήριο σημείο 
για την επιτήρηση του οφειλέτη και τη δημιουργία του φακέλου της υπόθεσης. Με αφορμή την εν λόγω 
δημοσιευθείσα αίτηση χορήγησης προληπτικών μέτρων, θα ενημερώνονται σχετικά με επιμέλεια της Δ/νσης 
οι αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών / μη μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α. (κεντρικές ή περιφερειακές) προκειμένου να 
εκκινούν σχετικούς ελέγχους για τον καταλογισμό εισφορών για τυχόν ανέλεγκτες ασφαλιστικές περιόδους 
καθώς και να ολοκληρώνουν τους εκκρεμείς ελέγχους το συντομότερο δυνατόν. 
Η παράταση της ισχύος των εν λόγω προληπτικών μέτρων πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης 
συμφωνίας εξυγίανσης απαγορεύεται, εκτός εάν συντρέχει δεόντως αιτιολογημένη περίσταση όπως 
ενδεικτικά οι κάτωθι αναφερόμενες: 
 
> έχει συντελεστεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου εξυγίανσης, 
 
> η συνέχιση της αναστολής δεν θίγει αδικαιολόγητα τα δικαιώματα οποιουδήποτε θιγόμενου μέρους, και 
δεν έχει συζητηθεί αίτηση πτώχευσης σε βάρος του οφειλέτη, και 
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> η συνολική διάρκεια της αναστολής με χρονικό σημείο εκκίνησης την ημερομηνία της αίτησης λήψης των 

εν λόγω προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων και ανανεώσεών της, δεν 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. 

 

3.4. Προϋποθέσεις επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 54) 

 

Το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις των 

απαιτούμενων για κάθε περίπτωση πλειοψηφιών του άρθρου 34, δηλαδή εφόσον έχει υπογραφεί από τον 

οφειλέτη ( με εξαίρεση τη συμφωνία που έχει συναφθεί από πιστωτές του αρ. 34 παρ. 2) και από τις 

απαιτούμενες πλειοψηφίες του άρ.34 παρ.1 , αφενός με περισσότερο από το 50% των πιστωτών με ειδικό 

προνόμιο και αφετέρου με περισσότερο από το 50% των λοιπών πιστωτών που θίγονται από τη συμφωνία 

εξυγίανσης . 

Αν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες του άρ. 34 πλειοψηφίες, η συμφωνία δύναται εναλλακτικά να επικυρωθεί 

από το δικαστήριο, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

α. 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, 

β. 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, 

γ. καμία κατηγορία θιγόμενων μερών δεν μπορεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης, να λάβει αξία 

μεγαλύτερη της συνολικής απαίτησής της κατά του οφειλέτη, και 

δ. 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. Επιπρόσθετα, το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης όταν πέραν των 

απαιτούμενων πλειοψηφιών, πληρούνται σε κάθε περίπτωση σωρευτικά και τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

> Εξασφάλιση Βιωσιμότητας. 

 

> Μη χειροτέρευση της θέσης των πιστωτών. 

 

> Έλλειψη δόλου. 

 

> Ισότιμη μεταχείριση πιστωτών. Η συμφωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης 

μεταχείρισης τους πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια θέση. 

 

> Συναίνεση Οφειλέτη σε αίτηση επικύρωσης από πιστωτές. Για την επικύρωση αίτησης, η οποία έχει 

κατατεθεί από τους πιστωτές χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, απαιτείται η συναίνεση αυτού και αυτή 

θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν, έως και τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης, δεν ασκηθεί παρέμβαση κατά 

της αποδοχής της. 

Από τις διατάξεις του άρθρου 54, προκύπτει ότι ο Ασφαλιστικός Φορέας, 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 τεκμαιρόμενης συναίνεσης , υπό την 

προϋπόθεση ότι συντρέχει νόμιμος λόγος για τη μη επικύρωση αυτής. 

Πιθανοί λόγοι για άσκηση κύριας παρέμβασης του Ασφαλιστικού Φορέα σε δίκη επικύρωσης συμφωνίας 

εξυγίανσης, με κριτήριο την διασφάλιση των απαιτήσεων του Φορέα, είναι οι εξής : 

 

> Υφίσταται σημαντική απόκλιση μεταξύ του ύψους των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν ληφθεί 

υπ' όψιν στην έκθεση του εμπειρογνώμονα κατ' άρθρο 48 και του ύψους των βεβαιωμένων οφειλών 

κατά το χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της 

αρμόδιας υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα να χειροτερεύει η θέση του Ασφαλιστικού Φορέα 

σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020. 
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> Δεν προσδιορίζονται σαφώς το ποσό και ο χρόνος αποπληρωμής των απαιτήσεων του 

Ασφαλιστικού Φορέα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπιστωθεί βάσιμα η μη χειροτέρευση της 

θέσης του. 

 

> Περιλαμβάνονται δυσμενείς ασαφείς ή και αντιφατικοί όροι αναφορικά με την αποπληρωμή των 

οφειλών προς το Ασφαλιστικού Φορέα (ενδεικτικά: διαγραφή απαιτήσεων από κύρια εισφορά, 

παροχή περιόδου χάριτος, άτοκη αποπληρωμή κλπ.). 

 

> Υφίστανται όροι που προβλέπουν περιορισμό ή διαγραφή απαιτήσεων που δεν έχουν βεβαιωθεί 

κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας (π.χ. οφειλών που θα προκύψουν από μελλοντικό 

έλεγχο). 

 

> Οι απαιτήσεις του Ασφαλιστικού Φορέα αντιμετωπίζονται με δυσμενέστερο τρόπο σε σχέση με 

απαιτήσεις πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση (με γενικό προνόμιο ίδιας τάξης) ή 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 στοιχειοθέτηση 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» αφετέρου δε από την 

εφαρμογή των όρων της συμφωνίας . 

 

> Έχουν τεθεί όροι που αφορούν το Φορέα, κατά παράβαση διατάξεων νόμου, όπως π.χ. όταν 

ρυθμίζονται οφειλές που ανάγονται σε χρόνο μετά τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας ή 

προβλέπεται επέκταση των όρων της συμφωνίας σε συνυπόχρεα πρόσωπα, χωρίς ο Φορέας να 

έχει συναινέσει ρητά στη συμφωνία ή απαγορεύεται η καταγγελία της συμφωνίας (κατά παράβαση 

της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4738/2020). 

 

> 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. 

 

3.5. Ορισμός ειδικού εντολοδόχου (άρθρο 55) 

 

Με την απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης το δικαστήριο, κατόπιν σχετικής αίτησης του 

οφειλέτη ή πιστωτή του, δύναται να διορίσει, πρόσωπο από το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, ως 

ειδικό εντολοδόχο, για τη διενέργεια ειδικών πράξεων, τις οποίες ορίζει το δικαστήριο, ιδίως για τη 

διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη, τη διενέργεια ειδικών διαχειριστικών πράξεων, την επίβλεψη της 

εφαρμογής των επιμέρους όρων της συμφωνίας κλπ. Στην απόφαση ορίζονται οι πράξεις στις οποίες 

δύναται να προβαίνει ο εντολοδόχος και η διάρκεια της εντολής του, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή 

της συμφωνίας . Ο διορισμός του μπορεί να αποφασιστεί από το δικαστήριο και μετά την έκδοση της 

απόφασης επικύρωσης καθόσον εκτελείται η συμφωνία εξυγίανσης. 

 

4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1. Απόφαση επικύρωσης - Περιεχόμενο, δημοσιοποίηση και ένδικα μέσα (άρθρα 57 και 58) 

 

Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης ή που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της 

δημοσιοποιείται αμελλητί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας με επιμέλεια του οφειλέτη ή πιστωτών. 

Κατά της επικυρωτικής απόφασης, δύναται να ασκηθεί τριτανακοπή ενώπιον του δικαστηρίου από 

πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νομίμως εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης επικύρωσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Φερεγγυότητας. Στην περίπτωση τριτανακοπής το δικαστήριο ακυρώνει τη συμφωνία μόνο αν δεν είναι 

εφικτή η διατήρησή της με επανυπολογισμό των ποσών που δικαιούται να λάβει το πρόσωπο που άσκησε 

την τριτανακοπή, στον οποίο επανυπολογισμό προβαίνει το ίδιο το δικαστήριο. 
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Επίσης, κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές 

διατάξεις. 

 
4.2. Τροποποίηση επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 59) 
 
Η επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τροποποιηθεί άπαξ με μεταγενέστερη συμφωνία όλων 
των συμβαλλόμενων μερών, η οποία κατατίθεται προς επικύρωση ενώπιον του δικαστηρίου, με επιμέλεια 
του οφειλέτη ή οποιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων πιστωτών. 
Όπως και στην περίπτωση της αρχικής επικύρωσης της συμφωνίας, οι προϋποθέσεις τεκμαιρόμενης 
συναίνεσης των φορέων του Δημοσίου ισχύουν και στην περίπτωση της τροποποίησης επικυρωθείσας 
συμφωνίας εξυγίανσης. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, το δικαστήριο επικυρώνει την 
τροποποιητική συμφωνία, μόνον εφόσον συντρέχουν περιοριστικά και σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
> Τροποποίηση όρων αποπληρωμής. 
 
> Ίση μεταχείριση πιστωτών. 
 
> Συμπληρωματική έκθεση εμπειρογνώμονα. 
 
Κατά της αίτησης τροποποίησης επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης δύναται να ασκηθεί μόνο κύρια 
παρέμβαση, χωρίς προδικασία, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον κι εφόσον επικαλείται την μη 
τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων και αποδεικνύει βλάβη στα συμφέροντά του, προερχόμενη από τη μη 
τήρησή τους. 
Κατά της απόφασης του δικαστηρίου που απορρίπτει την συμφωνία τροποποίησης επιτρέπεται μόνον 
έφεση κατά τις κοινές διατάξεις, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της τριτανακοπής. 
 
4.3. Αποτελέσματα της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρα 60, 61 και 62) 
 
Η επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων 
ρυθμίζονται από αυτή, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης. Επομένως, οι όροι 
δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης που ρυθμίζουν απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ με οποιονδήποτε 
τρόπο κατ' άρθρο 39 του νόμου (περιορισμός, μεταβολή των όρων εκπλήρωσης, μεταβίβαση, απώλεια ή 
μεταβολή εμπράγματης εξασφάλισης κ.λ.π.) δεσμεύουν τον e-ΕΦΚΑ, ως πιστωτή, είτε έχει συναινέσει στη 
σύναψη της συμφωνίας, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, είτε η συναίνεσή του είναι τεκμαιρόμενη, είτε η 
συμφωνία έχει συναφθεί χωρίς τη συναίνεση του (ρητή ή συναγόμενη). 
Κατά συνέπεια, η αρμόδια υπηρεσία, μόλις λαμβάνει γνώση, με οποιονδήποτε τρόπο, της έκδοσης 
δικαστικής απόφασης που επικυρώνει συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία υπάγονται οφειλές του Φορέα, 
υποχρεούται σε συμμόρφωση με την επικυρωτική απόφαση, και πρέπει να εφαρμόσει άμεσα τη συμφωνία, 
ανεξαρτήτως υποβολής ή μη σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, και να παρακολουθεί τη 
συμμόρφωση του οφειλέτη σε αυτή. 
Επίσης, η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να ρυθμίσει απαιτήσεις που γεννώνται μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης της επικυρωτικής απόφασης. 
Τα δικαιώματα των πιστωτών κατά των εγγυητών και των 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 ( παρ.3 , άρθρο 60). 
Για την παροχή της εν λόγω συναίνεσης ωστόσο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συναγόμενης 
συναίνεσης των φορέων του Δημοσίου της παραγράφου 2 του άρθρου 37. 
Συμπερασματικά, η δικαστική επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης που ρυθμίζει οφειλές προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης συνεπάγεται τον περιορισμό της ευθύνης συνυπόχρεων για τις ανωτέρω οφειλές 
προσώπων, μόνο εφόσον στη συμφωνία συμμετέχει ο Φορέας ως συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει της παρ. 
1 του άρθρου 37 του νόμου και έχει περιληφθεί σε αυτή σχετικός όρος ή εάν η αίτηση επικύρωσης 
συμφωνίας έχει υποβληθεί από κοινού τόσο από το φορέα της υπό εξυγίανση επιχείρησης, όσο και από τα 
συνυπόχρεα σε αυτόν πρόσωπα αναφορικά με τις οφειλές της επιχείρησης και έχει γίνει δεκτή από το 
δικαστήριο ως προς όλους τους αιτούντες. 
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Στις λοιπές περιπτώσεις, τα συνυπόχρεα πρόσωπα εξακολουθούν να ευθύνονται για το αρχικό ύψος των 
ρυθμιζόμενων οφειλών, ως είχε πριν από τη συμφωνία. 
Με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:  
 
> Άρση κωλύματος έκδοσης επιταγών. Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυμα έκδοσης 
επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης. 
 
> Αναστολή ποινικής δίωξης. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης 
επιταγής του άρθρου 79 του ν. 5960/1933, της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο του άρθρου 25 του ν. 
1882/1990 (ΦΕΚ Α' 43), καθώς και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία του 
άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 (ΦΕΚ Α' 136), εφόσον οι παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από την 
κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. 
Κατά την εκδίκαση μηνύσεων για την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων 
απασχόλησης μεταγενέστερων του μήνα κατάθεσης της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης θα 
πρέπει να αποσαφηνίζεται στο δικαστήριο από τους εκπροσώπους του Φορέα ότι για τις εν λόγω χρονικές 
περιόδους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6β του άρθρου 60 του Ν.4738/2020, δεν ισχύει η 
αναστολή της ποινικής δίωξης ακόμα και αν οι οφειλέτες επικαλούνται ότι τηρούν τους όρους της 
επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης. 
Επίσης, σε κάθε περίπτωση, κατά την εκδίκαση μηνύσεων για την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 
χρονικών περιόδων απασχόλησης είτε προγενέστερων είτε μεταγενέστερων του μήνα κατάθεσης της 
αίτησης επικύρωσης, θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος της τήρησης ή μη των όρων της επικυρωθείσας 
συμφωνίας εξυγίανσης κατά το μέρος που αφορά στους όρους αποπληρωμής των ασφαλιστικών οφειλών 
προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να ενημερώνεται σχετικά το δικαστήριο με τις παραβιάσεις των όρων της 
συμφωνίας, π.χ. μη καταβολή απαιτητών δόσεων ρύθμισης από τους οι εκπροσώπους του φορέα. 
Η προαναφερόμενη αναστολή της ποινικής δίωξης δεν υπόκειται στον χρονικό περιορισμό της 
παραγράφου 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται να 
διαρκέσει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης και 
υπό τον όρο της εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων. 
 
> Ασφαλιστική Ενημερότητα. Οφειλέτης που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του βάσει συμφωνίας εξυγίανσης 
με τους πιστωτές του, καθίστανται ενήμερος υπό τον όρο της τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης και 
εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προυποθέσεις της νομοθεσίας για τη χορήγηση αποδεικτικού 
ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Αν, υποβληθεί μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, αίτημα χορήγησης αποδεικτικού 
ενημερότητας με αιτιολογία την μεταβίβαση ακινήτων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται αν η 
μεταβίβαση πραγματοποιείται σε εκτέλεση της επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης. 
Στην περίπτωση αυτή η χορήγηση των αποδεικτικών ενημερότητας θα πραγματοποιείται ανεξάρτητα από 
την παροχή ή μη εμπράγματων εξασφαλίσεων από τον μεταβιβάζοντα οφειλέτη, Αν η μεταβίβαση δεν 
γίνεται σε εκτέλεση της επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης, θα ζητείται διασφάλιση οφειλής, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4611/19 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη χορήγηση 
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου (εγκ. 23/21) 
 
> Χορήγηση άρσεων επί κατασχέσεων. Εφόσον προβλέπεται στη συμφωνία εξυγίανσης, αίρονται τυχόν 
κατασχέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, που έχουν ως αιτία 
ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία οφειλές. 
Οι άρσεις των κατασχέσεων κινητών/ακινήτων και εις χείρας τρίτων/πιστωτικών ιδρυμάτων θα χορηγούνται 
σύμφωνα με τα όσα ορίζει το διατακτικό της απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, στην οποία 
πρέπει να έχει συμπεριληφθεί όρος που να ορίζει ρητά την άρση αυτών. 
Ειδικά ως προς τις κατασχέσεις απαιτήσεων εις χείρας Τρίτων / Πιστωτικών Ιδρυμάτων οι οποίες 
εκδόθηκαν πριν από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης, τα τυχόν δεσμευθέντα ποσά, από την επίδοση 
των κατασχέσεων μέχρι την έναρξη της αναστολής εκτέλεσης αυτών, έχουν αναγκαστικά εκχωρηθεί στην 
κατάσχουσα υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. Η αναζήτηση των ποσών για χειρόγραφα κατασχετήρια θα γίνεται με 
επισημείωση στο σώμα του εντύπου που δίδεται στους τρίτους για την άρση, ενώ για ηλεκτρονικά 
κατασχετήρια ισχύουν οι οδηγίες του υπ' αρ. 5936/Σ.1320/15-01-2020 Γενικού Εγγράφου ΚΕΑΟ. 
 
> Εξάλειψη αξιοποίνου: Για τα αδικήματα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, της μη καταβολής χρεών 
προς το Δημόσιο και της καθυστέρησης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών το αξιόποινο εξαλείφεται μόνο 
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σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη οι οποίες 
απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης. 
 
> Απόφαση - εκτελεστός τίτλος: Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης αποτελεί τίτλο 
εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτήν υποχρεώσεις. 
 
4.4. Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εκτέλεση συμφωνίας εξυγίανσης 
(άρθρο 64). 
 
Είναι δυνατό με βάση τη συμφωνία να μεταβιβάζεται σε τρίτο το ενεργητικό της επιχείρησης εν όλω ή εν 
μέρει, καθώς και μέρος των υποχρεώσεων (παθητικό) του οφειλέτη. 
Οι λοιπές μη μεταβιβαζόμενες υποχρεώσεις είτε εξοφλούνται από το τίμημα της μεταβίβασης, είτε 
διαγράφονται, είτε - στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους της επιχείρησης - παραμένουν ως υποχρεώσεις 
του οφειλέτη, είτε κεφαλαιοποιούνται. 
Η μεταβίβαση υποχρεώσεων αποτελεί ειδική και όχι καθολική διαδοχή του αποδέκτη στις υποχρεώσεις του 
οφειλέτη. 
Αναφορικά με την μεταβίβαση διοικητικών αδειών, επισημαίνεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 171 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται η 
αυτοδίκαιη συμμεταβίβαση των διοικητικών αδειών στον νέο αποκτώντα του ενεργητικού του οφειλέτη, ο 
οποίος απολαμβάνει αναλογικά και τις φορολογικές διευκολύνσεις οι οποίες προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 170 του ίδιου νόμου. 
Η μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη εν μέρει ή εν όλω καθώς και οποιουδήποτε στοιχείου του 
ενεργητικού του οφειλέτη δύναται να πραγματοποιηθεί προς τα ακόλουθα πρόσωπα: 
 
> Τρίτο 
 
> Εταιρεία (ή Εταιρείες) που έχει συσταθεί από πιστωτές. 
 
> Νεοσυσταθείσα Εταιρεία (ή Εταιρείες) ή υφιστάμενη/ες εταιρία/ες 
 
Η σύσταση των ως άνω εταιρειών, είναι δυνατή κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης και μπορεί να 
πραγματοποιείται, με εισφορά σε είδος μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, 
τηρουμένων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του 
Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104) περί αποτίμησης των 
εταιρικών εισφορών. 
Η εταιρεία αυτή ή οι εταιρείες αυτές αποκτά ή αποκτούν, κατά περίπτωση, το σύνολο ή μέρος της 
επιχείρησης του οφειλέτη ή στοιχείο του ενεργητικού του έναντι εξόφλησης των απαιτήσεων κατά του 
οφειλέτη που έχουν εισφερθεί σε αυτήν ή αυτές. 
 
4.5. Ακύρωση συμφωνίας εξυγίανσης λόγω δόλου ή συμπαιγνίας - Υπαναχώρηση και 
αποδέσμευση πιστωτών (άρθρο 63). 
 
Η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου μετά από αίτηση όποιου έχει 
έννομο συμφέρον, εφόσον μετά την επικύρωση της συμφωνίας αποκαλύφθηκε ότι αυτή αποτέλεσε προϊόν 
δόλου του οφειλέτη ή συμπαιγνίας του με πιστωτή ή τρίτο, μέσω της απόκρυψης του ενεργητικού ή της 
διόγκωσης του παθητικού, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημία που υπέστη ο αιτών δεν μπορεί να 
αποκατασταθεί με την καταβολή αποζημίωσης από τους υπαιτίους. 
O 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, που η μη εκπλήρωση των όρων της 
συμφωνίας από τον οφειλέτη ήταν τόσο ουσιώδης, ώστε με βεβαιότητα να διαφαίνεται η αδυναμία 
εξυγίανσης της επιχείρησης του. 
Η ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης επιφέρει αυτοδικαίως την αποδέσμευση των πιστωτών από τους 

όρους της συμφωνίας εξυγίανσης και την επαναφορά τους στη νομική θέση που είχαν πριν από την 

επικύρωση της συμφωνίας, ως προς το ύψος, το είδος, την εξασφάλιση και τα προνόμια των απαιτήσεών 

τους κατά του οφειλέτη και κατά των τυχόν συνοφειλετών και εγγυητών, εφόσον είχαν διαμορφωθεί 
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διαφορετικά από τους όρους της επικυρωθείσας συμφωνίας, μετά από την αφαίρεση των ποσών τα οποία 

ενδεχομένως είχαν λάβει κατά την εκτέλεση της συμφωνίας. 

Περίληψη της απόφασης με την οποία ακυρώνεται συμφωνία εξυγίανσης ή απορρίπτεται, η αίτηση 

ακύρωσής της δημοσιοποιείται αμελλητί με επιμέλεια του οφειλέτη ή των πιστωτών στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Φερεγγυότητας. 

Η ακύρωση της συμφωνίας δεν θίγει 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. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα δικαιώματα όπου έχει κάθε πιστωτής, συμβαλλόμενος ή μη, κατά το 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, συμπεριλαμβανομένης της 

αποδέσμευσής τους από τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης και της επαναφοράς των απαιτήσεων στο 

αρχικό τους ύψος αφού αφαιρεθούν τυχόν ενδιάμεσες καταβολές. 

Η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της 

συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της, τόσο από τους συναινούντες όσο και από τους μη 

συναινούντες αλλά θιγομένους από τη συμφωνία πιστωτές (άρθρο 40 παρ. 1). 

 

4.6. Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (άρθρα 65 έως 69) 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65, συστήνεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του Υπουργείου Οικονομικών και τηρείται εφεξής Μητρώο Εμπειρογνωμόνων από 

το οποίο θα αντλούνται εφεξής τα πρόσωπα τα οποία θα συντάσσουν τις συνοδευτικές εκθέσεις οι οποίες 

υποβάλλονται από κοινού με τις αιτήσεις επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης. 

Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66, δύνανται να εγγραφούν ως μέλη 

τα κάτωθι πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νομικά, τα οποία παρέχουν κατ' επάγγελμα υπηρεσίες 

χρηματοοικονομικών συμβουλών: 

 

> Εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) με συναφή 

προϋπηρεσία επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

 

> Πιστοποιημένοι λογιστές-φοροτεχνικοί με επαγγελματική άδεια Α' τάξης. 

 

> Νομικά πρόσωπα με δραστηριότητα την παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών ή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. 

 

> Μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) με άδεια άσκησης επαγγέλματος από 

την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) 

 

> Πιστοποιημένοι εκτιμητές από το Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Ο διορισμός του εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, πραγματοποιείται από τον 

αιτούντα της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, οφειλέτη ή πιστωτή, με επιλογή από το Μητρώο 

Εμπειρογνωμόνων. Ο επιλεχθείς εμπειρογνώμονας δικαιούται να αποδεχθεί τον διορισμό του εντός 

προθεσμίας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, ενώ μετά την άπρακτη πάροδο αυτής τεκμαίρεται η 

αποδοχή του διορισμού. 

Ωστόσο, ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να αποποιηθεί τον διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό 

του περιστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του, όπως η προηγούμενη 

προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή πιστωτή ή οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο 

συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας εξυγίανσης. 

Επισημαίνεται ότι με την εποπτεία του έργου των εμπειρογνωμόνων έχει επιφορτιστεί, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 68 η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) η οποία μεριμνά και 

για την κατάρτισή τους. 

Αναφορικά με την αμοιβή του εμπειρογνώμονα, προβλέπεται, από τις διατάξεις του άρθρου 69, ότι αυτή 

συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη. 
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ΙΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΑΟ 
 
Με αφορμή το νέο πτωχευτικό κώδικα και τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας το οποίο 
θα λειτουργήσει ως μέσο δημοσιοποίησης κάθε διαδικαστικής πράξης κρίθηκε σκόπιμο η παρακολούθηση 
και η εξ ολοκλήρου διαχείριση των νέων υποθέσεων εξυγίανσης να πραγματοποιείται στην κεντρική 
υπηρεσία ΚΕΑΟ. Οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην επιχειρησιακή αυτή αλλαγή σχετίζονται πρωτίστως με 
τη νέα συνθήκη της συναγόμενης συναίνεσης του άρθρου 37 παρ.2. Συγκεκριμένα, για τη διασφάλιση των 
συμφερόντων του φορέα, κρίθηκε σκόπιμη η αύξηση του επιπέδου επιτήρησης των οφειλετών υπό 
εξυγίανση. 
Για το λόγο αυτό εφεξής οι οφειλέτες θα ελέγχονται βάσει εσωτερικού πρωτοκόλλου ενεργειών το οποίο θα 
περιλαμβάνει τον λεπτομερή έλεγχο μιας σειράς οικονομικών, συναλλακτικών και άλλων χαρακτηριστικών 
του οφειλέτη και την αξιοποίηση του αποθέματος γνώσης που προέκυψε από την διαχείριση υποθέσεων 
εξωδικαστικού συμβιβασμού (OCW) με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη προσωποποίηση των υπό 
διαχείριση υποθέσεων. 
 
Αναφορικά με τη διοικητική διαδικασία διαχείρισης των υποθέσεων η οποία θα τηρείται εφεξής θα 
πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 
 
> Παρακολούθηση Δημοσιοποιήσεων. Οι αναρτήσεις στο Ηλεκτρονικό Μητρώο φερεγγυότητας θα 
παρακολουθούνται από τη Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων και Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ για τον 
εντοπισμό νέων αιτήσεων επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, αιτήσεων προληπτικών μέτρων πριν από 
την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, καθώς και κάθε άλλης εκ του νόμου 
δημοσιευτέας πράξης ή δικαστικής απόφασης μέσα στο πλαίσιο της εξυγίανσης. Οι υπάλληλοι της Δ/νσης 
οι οποίοι θα επιφορτιστούν με την παρακολούθηση του ΗΜΦ θα ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες 
υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών / μη μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α. για τον 
χρονοπρογραμματισμό των ενεργειών αρμοδιότητάς τους (π.χ. έλεγχο μητρώου, ολοκλήρωση εκκρεμών 
ελέγχων και σύνταξη καταλογιστικών πράξεων, κλπ). 
 
> Απόψεις επί της αίτησης. Από τη Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων και Νομικής Υποστήριξης θα 
συντάσσονται απόψεις επί του δικογράφου αλλά και της αίτησης του οφειλέτη, περί της άσκησης ή μη 
κύριας παρέμβασης, είτε πρόκειται για ρητή είτε για τεκμαιρόμενη συναίνεση. Οι απόψεις αυτές θα 
διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του του e-ΕΦΚΑ και πρέπει να είναι τεκμηριωμένες 
ιδίως ως προς την αναφορά των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η βλάβη του Φορέα από την 
επικύρωση της συμφωνίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο ΝΣΚ και τους συνεργαζόμενους 
δικηγόρους του e- ΕΦΚΑ να εξετάσουν αν στοιχειοθετούνται βάσιμοι λόγοι κύριας παρέμβασης. 
Σε περίπτωση που δεν συντρέχει λόγος για άσκηση κύριας παρέμβασης η σχετική γνωμοδότηση του 
χειριζόμενου την υπόθεση δικηγόρου θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του e- ΕΦΚΑ-
Γραφείο Νομικού Συμβούλου, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο άρ.24,παρ.2 του 
Ν.4075/2012 σε συνδυασμό με τα άρ. 5,6 και 7 του Ν. 3086/2002 διαδικασία, με την έκδοση Πρακτικού του 
ΝΣΚ, το οποίο θα εγκρίνεται από το Διοικητή του e-ΕΦΚΑ. 
Αν συντρέχει λόγος άσκησης κύριας παρέμβασης ο πληρεξούσιος ή συνεργαζόμενος δικηγόρος του e- 
ΕΦΚΑ στον οποίο έχει χρεωθεί η υπόθεση για την δικαστική εκπροσώπηση του Φορέα, συντάσσει σχετική 
Γνωμοδότηση προς τον Διοικητή του e- ΕΦΚΑ . Η Γνωμοδότηση μαζί με το σχετικό φάκελο της υπόθεσης, 
θα προωθείται, μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ στο γραφείο του Διοικητή του e- ΕΦΚΑ για την 
έκδοση σχετικής απόφασης. 
 
> Υλοποίηση ρύθμισης σε εκτέλεση συμφωνίας εξυγίανσης. Με την έκδοση δικαστικής απόφασης με 
την οποία επικυρώνεται συμφωνία εξυγίανσης για την οποία η Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων λαμβάνει 
γνώση είτε από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας ή από την προσκόμισή της από τον οφειλέτη στην 
αρμόδια Περ/κή Υπηρεσία ΚΕΑΟ, θα αποστέλλει σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο στη Δ/νση Διακανονισμού 
ΚΕΑΟ προκειμένου να δρομολογηθεί η τεχνική υλοποίηση της ρύθμισης, με παράλληλη κοινοποίηση στην 
αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ. 
 
Αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιών ΚΕΑΟ 
 
Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. για τη διαχείριση των υποθέσεων εξυγίανσης 
καθορίζονται ως εξής: 
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A. Για τις Αιτήσεις Προληπτικών Μέτρων (αρ.51-53 του Ν.4738/2020): 
 
> Διατύπωση εισήγησης. Για τις αιτήσεις Προληπτικών Μέτρων που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εξυγίανσης (σύμφωνα με τα αρ. 51-53 του ν.4738/2020) καταρτίζεται εισήγηση περί άσκησης ή 
μη κύριας παρέμβασης, η οποία αποστέλλεται στο δικηγόρο που θα εκπροσωπήσει το Φορέα κατά την 
εκδίκαση αυτών με παράλληλη κοινοποίηση στην Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ. 
Αρμόδιος να εισηγηθεί την άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης, κατά τη συζήτηση της αίτησης για λήψη 
προληπτικών μέτρων οφειλέτη ΚΕΑΟ, είναι ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής υπηρεσίας ΚΕΑΟ τόσο για 
τους οφειλέτες της όσο και για τους οφειλέτες των τοπικών μονάδων μισθωτών e- ΕΦΚΑ , οι οποίες 
υπάγονται οργανωτικά σε αυτή. 
 
B. Για τις Αιτήσεις Επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσης : 
 
> Χορήγηση Βεβαίωσης Χρεών. Στον οφειλέτη, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος , χορηγείται 
βεβαίωση χρεών για κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης , σύμφωνα με το αρ.46 του 
Ν.4738/2020 . 
 
> Αποστολή ειδοποίησης. Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ στην οποία υπάγονται οφειλές προς 
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μόλις λάβει γνώση για την τεχνική υλοποίηση ρύθμισης εξυγίανσης σε 
εκτέλεση της επικυρωτικής δικαστικής απόφασης από την Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ, θα αποστέλλει 
σχετική ειδοποίηση στον οφειλέτη, προκειμένου να προσέλθει και να καταβάλλει τις απαιτητές δόσεις. 
 
> Παρακολούθηση ρύθμισης. Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ θα παρακολουθεί τη 
συμμόρφωση του οφειλέτη με τους όρους της επικυρωτικής απόφασης εξυγίανσης που αφορούν τη 
ρύθμιση οφειλών προς τους ΦΚΑ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του (μη εκπλήρωσης ή 
καθυστερημένης ή πλημμελούς εκπλήρωσης) στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη συμφωνία, θα 
ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία με την αποστολή υπόμνησης στον οφειλέτη, σύμφωνα με τις οδηγίες 
που έχουν παρασχεθεί με το Γ36/04/397/13-7-2016 Γενικό Έγγραφο. 
 
Γ. Για τις Αιτήσεις Συμμετοχής του e -ΕΦΚΑ σε συμφωνία εξυγίανσης (αρ.37 αρ.1) 
 
Προκειμένου ο e-ΕΦΚΑ να συμμετάσχει σε συμφωνία εξυγίανσης κατ' αρ. 37, παρ.1, με ρητή συναίνεσή 
του, απαιτείται να υποβληθεί αίτηση, είτε ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία, από τον οφειλέτη στην 
αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ (έδρα της επιχείρησης), με επισυναπτόμενα τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
 
1. Έκθεση του εμπειρογνώμονα, στην οποία βεβαιώνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της υπ' 
αριθ. 26400 ΕΞ 2021/3.3.2021 (ΦΕΚ Β' 865/5-3-2021) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με 
επισυναπτόμενες τυχόν εκθέσεις εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή και τα υπόλοιπα έγγραφα που 
έλαβε υπόψη ο εμπειρογνώμονας. 
 
2. Αναλυτικό κατάλογο όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναγραφή της εμπορικής αξίας 
τους και της «αξίας βίαιης ρευστοποίησης», σύμφωνα με τις ανωτέρω εκθέσεις. 
 
3. 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. 
 
4. 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 2021/3.3.2021 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 865). 
 
5. Βεβαίωση του εμπειρογνώμονα σχετικά με την καθαρή παρούσα αξία του συνολικού ποσού που 
προτείνεται να αποπληρωθεί στο Δημόσιο βάσει της συμφωνίας 
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6. Επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης 
 
7. Επιμέρους συμφωνίες που έχουν τυχόν ήδη επιτευχθεί με άλλους πιστωτές στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εξυγίανσης 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, είναι δυνατό η αρμόδια Υπηρεσία κατά την κρίση της να ζητήσει 
και όποιο άλλο στοιχείο θεωρεί χρήσιμο για τη διαπίστωση της πραγματικής οικονομικής ή περιουσιακής 
κατάστασης του οφειλέτη. 
Το αρμόδιο Περιφερειακό ΚΕΑΟ αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ την αίτηση και το φάκελο 
δικαιολογητικών που έχει υποβάλλει ο οφειλέτης, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του για συμμετοχή 
του Φορέα σε συμφωνία εξυγίανσης. 
 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2021 
 
Στην Αθήνα, σήμερα την 23 Ιουνίου 2021, τα μέρη που υπογράφουν την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας και συγκεκριμένα: 
Αφενός :  
α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών  
β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 
γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας  (ΕΣΕΕ) 
δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 
ε) ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) 
και αφετέρου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ),  
όλοι δια των νομίμων εκπροσώπων τους, συμφωνούν τα εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Διατήρηση Θεσμικών Όρων Εργασίας 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν τη σύναψη νέας ΕΓΣΣΕ για το έτος 2021.  
Συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις 
αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Ευνοϊκότεροι Όροι Εργασίας 
 
Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, 
συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης 
ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Διαπραγματεύσεις για Μισθολογικούς όρους 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ΕΓΣΣΕ με 
οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική 
παρέμβαση στο περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012,  τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις 
για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Αυτόνομη συμφωνία πλαίσιο για την Ψηφιοποίηση στην Εργασία 
 
Τα μέρη αποφασίζουν την υιοθέτηση της «Ευρωπαϊκής συμφωνίας – πλαίσιο για την Ψηφιοποίηση στην 
Εργασίας», που υπεγράφη την 26 Ιουνίου 2020 από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), 
την Ένωση Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών Συνδέσμων, Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (BUSINESSEUROPE), 
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την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME United) και το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP). 
 
Το κείμενο «Ευρωπαϊκή συμφωνία – πλαίσιο για την Ψηφιοποίηση στην Εργασία» προσαρτάται στην 
παρούσα ΕΓΣΣΕ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Ψηφιακές Δεξιότητες 
 
Στο πλαίσιο αξιοποίησης και εφαρμογής της «Ευρωπαϊκής συμφωνίας – πλαίσιο για την Ψηφιοποίηση στην 
Εργασίας»,  τα μέρη  συμφωνούν να εκπονήσουν σχέδιο δράσης εφαρμογής της Συμφωνίας με 
προτεραιότητα στην : 
-    Σύσταση κοινής ομάδας εργασίας για τις Ψηφιακές δεξιότητες και την εξασφάλιση της απασχόλησης,  
με στόχο την προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων ώστε να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες και να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κόσμο της εργασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση  και Πιστοποίηση 
 
Τα μέρη συμφωνούν για την αναγκαιότητα ποιοτικής βελτίωσης και ανασχεδιασμού του συστήματος 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της πιστοποίησής της με στόχο την επικαιροποίηση και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και ανέργων δίνοντας έμφαση στην συμβατότητα με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας.  
Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνούν στη σύσταση ομάδας εργασίας, στον σχεδιασμό κοινών δράσεων και στη 
διατύπωση προτάσεων στα θέματα: 
-    Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες σε αντιστοιχία 
με την αναγκαιότητα μετασχηματισμού του παραγωγικού συστήματος. 
-    Την αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην Συνεχιζόμενη Επαγγελματικής Κατάρτιση 
-    Τον ανασχεδιασμό και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΛΑΕΚ με έμφαση στο νέο ρόλο που 
μπορούν να έχουν οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. 
-    Τον ανασχεδιασμό του συστήματος πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων της ΣΕΚ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Δίκαιη  Μετάβαση σε  οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
 
Τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη, επαναβεβαιώνοντας το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2018, για τον όρο και τη 
σημασία  της Δίκαιης Μετάβασης των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα  η 
οποία θα εξασφαλίζει την απαραίτητη υποστήριξη όταν θα υπάρξει ανάγκη αναδιάταξης, επανακατάρτισης 
και ανακατανομής τους, κρίνουν εξίσου απαραίτητη και αναγκαία τη θεσμική συμμετοχή τους στο  
σχεδιασμό  και τις δράσεις δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή μέσω του Σχεδίου Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ). 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές  θα πρέπει να εγγυώνται την πλήρη και ισότιμη 
συμμετοχή και των εργαζόμενοι και εργοδοτών στην προετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση των  
δημόσιων πολιτικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 
στρατηγικών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές  της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τα 
συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη συμφωνούν: 
 
α) στον σχεδιασμό, μέσω των Ινστιτούτων τους, κοινού μηχανισμού παρακολούθησης εξελίξεων και  
δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης  για την ανάπτυξη ικανοτήτων και απαραίτητων δεξιοτήτων σε 
αναπτυσσόμενες  βιομηχανίες, απόκτηση νέων δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς και επανεκπαίδευση σε 
ευάλωτους τομείς,   
 
και 
 
β) στην αποστολή κοινής επιστολής προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την 
ίδρυση νέου Τμήματος στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας με αντικείμενο το περιβάλλον και την εργασία, 
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στο οποίο θα συμμετέχουν αφενός τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη αναλογικά και ισομερώς, αφετέρου  
και εκπρόσωπος  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος.  
 
ΑΡΘΡΟ 8  
Καταπολέμηση της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία   
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη διατυπώνουν τη στήριξή τους στην καταπολέμηση των φαινομένων της βίας και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.  
 
Αναγνωρίζουν ότι η βία και η σεξουαλική παρενόχληση είναι ασύμβατες με την προώθηση βιώσιμων 
επιχειρήσεων και έχουν αρνητικές συνέπειες στην οργάνωση της εργασίας, στις εργασιακές σχέσεις, στην 
παροχή κινήτρων στον εργαζόμενο, στη φήμη της επιχείρησης και στην παραγωγικότητα. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη στηρίζουν την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190 και 
της Σύστασης 206 για τη βία και την παρενόχληση.  
 
Με στόχο την ορθή και ισόρροπη εφαρμογή της ΔΣΕ 190 και της Σύστασης 206 στο εθνικό δίκαιο, τα 
συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν τη σύσταση Ομάδας Εργασίας της οποίας έργο είναι: 
 
Η αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Πλαίσιο για την Παρενόχληση και τη Βία στην Εργασία του 
2007, προκειμένου να διατηρηθούν ορισμένες διατάξεις εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές σε εθνικό 
επίπεδο. 
 
Η διαμόρφωση συνοπτικού Οδηγού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και 
εργαζομένων απέναντι στις παράνομες διακρίσεις στην εργασία, τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη ανανεώνουν τη δέσμευσή τους ως προς τη συνέχιση των κοινών εργασιών το 2021 
σχετικά με την απόφαση που έχουν λάβει  στην ΕΓΣΣΕ 2018 περί ιδρύσεως Εθνικού Επαγγελματικού 
Ταμείου (ΕΘΕΤ).  
 
ΑΡΘΡΟ 10  
Διάρκεια Ισχύος 
 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για τον ΣΕΒ 

Ο Πρόεδρος  - Δ. Παπαλεξόπουλος  
Ο Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής - Ε. Ο. Βιδάλης 

Για τη ΓΣΕΒΕΕ 
Ο Πρόεδρος - Γ. Καββαθάς 

Ο Γεν. Γραμματέας - Α. Νικολόπουλος 
Για την ΕΣΕΕ 

Ο Πρόεδρος - Γ. Καρανίκας 
Ο Γεν. Γραμματέας - Ν. Μπόνης 

Για τον ΣΕΤΕ 
Ο Πρόεδρος - Γ. Ρέτσος 

Ο  Γεν .Γραμματέας - Γ.Βερνίκος 
Για τον ΣΒΕ 

Ο Πρόεδρος - Θ. Σαββάκης 
Ο  Αντιπρόεδρος - Γ.Σταύρου 

Για τη ΓΣΕΕ 
Ο Πρόεδρος - Γ.Παναγόπουλος 

Ο Γεν .Γραμματέας - Ν.Κιουτσούκης 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2021 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ    

 

Εισαγωγή 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας είναι ένα πολύπλευρο θέμα με μεγάλες επιπτώσεις για την 

αγορά εργασίας, τον κόσμο της εργασίας και την κοινωνία ευρύτερα. Αντιμετωπίζεται με πολλαπλούς 

τρόπους από τα κράτη μέλη της ΕΕ, λόγω των διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών καταστάσεων, 

των αγορών εργασίας, των συστημάτων εργασιακών σχέσεων και υφιστάμενων πρωτοβουλιών, πρακτικών 

και συλλογικών συμβάσεων.  

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσδίδει σαφή οφέλη για εργοδότες, εργαζόμενους και αναζητούντες 

εργασία, όσον αφορά σε νέες ευκαιρίες εργασίας, αυξημένη παραγωγικότητα, βελτιώσεις στις συνθήκες 

εργασίας, νέους τρόπους οργάνωσης της εργασίας και βελτιωμένη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. 

Συνολικά, με τις σωστές στρατηγικές, μπορεί να οδηγήσει σε διατήρηση των θέσεων εργασίας και αύξηση 

της απασχόλησης. Η μετάβαση  συνοδεύεται επίσης από προκλήσεις και κινδύνους για τους εργαζόμενους 

και τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα από τα υπάρχοντα καθήκοντα θα εξαφανιστούν και πολλά άλλα θα 

αλλάξουν ή θα μετατραπούν. Αυτό απαιτεί την πρόβλεψη των αλλαγών καθώς και ενίσχυση των δεξιοτήτων 

που απαιτούνται για να πετύχουν εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή. Οι αλλαγές 

αναφέρονται στην οργάνωση και τις συνθήκες εργασίας, την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής 

ζωής και την πρόσβαση σε τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, σε όλους τους 

οικονομικούς κλάδους αλλά και τις περιφέρειες. Απαιτούνται επίσης ειδικές προσεγγίσεις προκειμένου οι 

ΜμΕ να συμπεριλάβουν την ψηφιοποίηση, με τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Δεδομένου ότι τα 

κέρδη δεν προκύπτουν αυτόματα, πρέπει να προσαρμόσουμε τις αγορές εργασίας, την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας για να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση είναι αμοιβαία 

επωφελής για τους εργοδότες και τους εργαζομένους. Η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, διασφαλίζοντας ότι οι συνθήκες-πλαίσιο επιτρέπουν και υποστηρίζουν 

τους εργοδότες και τους εργαζόμενους ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να διαθέσουν χώρο ώστε 

να βρουν τις κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, έχοντας κατά νου ότι γνωρίζουν 

καλύτερα την υφιστάμενη κατάσταση και ποια μέτρα χρειάζονται για να αποκομίσουν αμοιβαία οφέλη. Είναι 

επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, απαιτείται 

κοινή δέσμευση εκ μέρους των εργοδοτών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, με στόχο να 

αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, με μια προσέγγιση εταιρικής 

σχέσης, σεβόμενοι ταυτόχρονα τους διαφορετικούς ρόλους, που έχει ο κάθε εμπλεκόμενος.  

Αυτή η συμφωνία-πλαίσιο είναι η κοινή δέσμευση των Ευρωπαϊκών  κοινωνικών εταίρων όλων των κλάδων 

για να βελτιστοποιήσουν τα οφέλη και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης στον κόσμο 

της εργασίας. 

 

Στόχοι 

 

Αυτή η συμφωνία-πλαίσιο έχει ως στόχο την: 

 

Ευαισθητοποίηση και βελτίωση της κατανόησης των εργοδοτών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων 

τους σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στον κόσμο της εργασίας, που προκύπτει από τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό, 

Παροχή ενός προσανατολισμένου στη δράση πλαισίου για την ενθάρρυνση, την καθοδήγηση και 

υποστήριξη εργοδοτών, εργαζομένων και εκπροσώπων αυτών στη χάραξη μέτρων και δράσεων που 

αποσκοπούν στην αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, λαμβάνοντας 

υπόψη τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, πρακτικές και συλλογικές συμβάσεις, 

Ενθάρρυνση μιας προσέγγισης εταιρικής σχέσης μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και εκπροσώπων τους, 

Υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης για την ενσωμάτωση της ψηφιακής 

τεχνολογίας στον κόσμο της εργασίας, για την υποστήριξη / βοήθεια των εργαζομένων και την ενίσχυση της 

παραγωγικότητας, 
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Με ποιο τρόπο;  

 

Αποτυπώνοντας μια κοινή δυναμική κυκλική διαδικασία, η οποία λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς 

ρόλους και ευθύνες των διαφόρων παραγόντων που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές εθνικές, 

κλαδικές ή / και επιχειρηματικές καταστάσεις, συστήματα εργασιακών σχέσεων, θέσεις εργασίας και 

διαφορετικές ψηφιακές τεχνολογίες / εργαλεία. 

Επισημαίνοντας συγκεκριμένες προσεγγίσεις, δράσεις και μέτρα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και 

περιστάσεις, για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι δεξιότητες, η οργάνωση εργασίας και οι συνθήκες 

εργασίας. 

 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Αυτή η αυτόνομη συμφωνία έχει συναφθεί από τους ευρωπαίους  κοινωνικούς εταίρους και εφαρμόζεται σε 

ολόκληρη την ΕΕ/ΕΟΧ. Καλύπτει όλους τους εργαζομένους και τους εργοδότες του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα και  όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που 

χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες, εφόσον υπάρχει σχέση εργασίας όπως αυτή ορίζεται σε εθνικό 

επίπεδο. Όταν στην συμφωνία αυτή χρησιμοποιείται ο όρος «επιχειρήσεις», περιλαμβάνονται οι οργανισμοί 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Όταν η συμφωνία αναφέρεται σε «εκπροσώπους των εργαζομένων», τα 

δικαιώματα των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων πρέπει να αναγνωρίζονται, σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία και πρακτικές.  

 

Μια διαδικασία συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι: 

Ο γενικός στόχος είναι η επίτευξη μιας συναινετικής μετάβασης με την επιτυχή ενσωμάτωση των ψηφιακών 

τεχνολογιών στο χώρο εργασίας και με την αξιοποίηση των ευκαιριών καθώς και την πρόληψη και την 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες και για να 

εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. 

Πολλά θέματα παίζουν ρόλο ή πρέπει να ληφθούν υπόψη. Προτείνεται μια ευρεία πολυτομεακή 

προσέγγιση, η οποία να διαλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία στο χώρο εργασίας. Τα περισσότερα από αυτά τα 

θέματα είναι αλληλένδετα και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα. Υπάρχει ανάγκη 

προσαρμοσμένης προσέγγισης στο μέγεθος της επιχείρησης και αντιμετώπισης διαφορετικών 

καταστάσεων ή περιστάσεων, ενώ ορισμένα χαρακτηριστικά είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα 

από το μέγεθός τους. Μια κοινή δέσμευση των εργοδοτών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους 

για  συμφωνημένη και από κοινού διαχειριζόμενη διαδικασία είναι σημαντική για την επιτυχία.  

 

Μια συμφωνημένη και από κοινού διαχειριζόμενη δυναμική κυκλική διαδικασία είναι ο κατάλληλος τρόπος 

για την εφαρμογή της συμφωνίας, με ταυτόχρονο σεβασμό των ρόλων / αρμοδιοτήτων των διαφόρων 

παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των εργαζομένων. 

 

Η ύπαρξη ή η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών ή εργαλείων έχει αντίκτυπο σε πολλά θέματα που συχνά 

σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτά τα θέματα φαίνονται στο διάγραμμα:  

Περιεχόμενο εργασίας - δεξιότητες 

Συνθήκες εργασίας (όροι και συνθήκες απασχόλησης, ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής) 

Συνθήκες εργασίας (περιβάλλον εργασίας, υγεία και ασφάλεια) 

Εργασιακές σχέσεις 

Οργάνωση εργασίας 
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Στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, όλα αυτά τα θέματα πρέπει να συζητηθούν και να ληφθούν υπόψη. 
Σε σχέση με τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω, τα ακόλουθα πρέπει επίσης να συζητηθούν και να 
ληφθούν υπόψη ως μέρος της διαδικασίας: 
Ψηφιακές δεξιότητες και διασφάλιση της  απασχόλησης 
Επικοινωνία με το εργασιακό περιβάλλον - όροι σύνδεσης / αποσύνδεσης  
Τεχνητή νοημοσύνη (AI) και εγγύηση της αρχής του ελέγχου/εποπτείας από τον άνθρωπο  
Σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και επιτήρηση 
Ψηφιακές τεχνολογίες ή εργαλεία μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν/εισαχθούν για τη βελτίωση αυτών 
των θεμάτων (π.χ. με καλύτερη οργάνωση της εργασίας, επικοινωνία, περισσότερες δυνατότητες 
κατάρτισης, βελτιωμένες εργασιακές σχέσεις, καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, ισότητα των φύλων). 
 
Στάδια της διαδικασίας 
 
Το πρώτο στάδιο «Κοινή εξερεύνηση / προετοιμασία / υποστήριξη» αφορά την εξερεύνηση, την 
ευαισθητοποίηση και τη δημιουργία της σωστής βάσης υποστήριξης και  κλίματος εμπιστοσύνης για να 
μπορέσουμε να συζητήσουμε ανοιχτά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις/κινδύνους της ψηφιοποίησης, τον 
αντίκτυπό τους στο χώρο εργασίας και πιθανές δράσεις και λύσεις.  
 
Το δεύτερο στάδιο «Κοινή χαρτογράφηση / τακτική αξιολόγηση / ανάλυση» είναι μια άσκηση 
χαρτογράφησης που εξετάζει τις θεματικές περιοχές όσον αφορά στα οφέλη και στις ευκαιρίες (πώς η 
επιτυχής ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να ωφελήσει τους εργαζόμενους και την επιχείρηση) 
και  όσον αφορά στις προκλήσεις και τους κινδύνους. Πιθανά μέτρα και δράσεις εντοπίζονται επίσης σε 
αυτό το στάδιο. Οι ΜμΕ ενδέχεται να χρειάζονται εξωτερική  υποστήριξη/συμβουλή. 
 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   161 

Το τρίτο στάδιο «Κοινή επισκόπηση της κατάστασης και υιοθέτηση στρατηγικών για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό» είναι το αποτέλεσμα των παραπάνω βημάτων. Πρόκειται για μια βασική κατανόηση των 
ευκαιριών και των προκλήσεων/κινδύνων, των διαφορετικών στοιχείων και των συσχετισμών τους, καθώς 
και για μια συμφωνία που αναφέρεται στη στοχοθέτηση ψηφιακών στρατηγικών  για την εξέλιξη της 
επιχείρησης. 
 
Το τέταρτο στάδιο «Υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων / δράσεων» βασίζεται στην κοινή επισκόπηση της 
κατάστασης και περιλαμβάνει: 
o    τη δυνατότητα δοκιμής και πιλοτικής εφαρμογής των προβλεπόμενων λύσεων · 
o    ιεράρχηση προτεραιοτήτων 
o    προσδιορισμό χρόνου, εφαρμογή σε διαδοχικές χρονικές φάσεις  
o    αποσαφήνιση / καθορισμός των ρόλων και των ευθυνών της διοίκησης, των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων τους 
o    απαιτούμενους πόρους 
o    συμπληρωματικά μέτρα όπως (ειδική) υποστήριξη, παρακολούθηση κ.λπ. 
Το πέμπτο στάδιο «Τακτική κοινή παρακολούθηση, μάθηση, αξιολόγηση» είναι το σημείο όπου 
συμπληρώνεται πλήρως ο κύκλος με μια κοινή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων και 
συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανάλυση, ευαισθητοποίηση, υποστήριξη 
ή οι δράσεις. 
Στους εκπροσώπους των εργαζομένων θα παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις και πληροφορίες για 
να συμμετέχουν αποτελεσματικά στα διάφορα στάδια της διαδικασίας. 
 
Προσαρμογή 
Αν και τα βήματα της διαδικασίας θα παραμείνουν ίδια, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη σε διαφορετικές εθνικές, κλαδικές ή/και επιχειρηματικές καταστάσεις και συστήματα 
εργασιακών σχέσεων, προσαρμόζοντας τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία, το περιεχόμενο 
ή/και τα άτομα/εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται. Επιτρέπει μια προσέγγιση που να σχετίζεται με 
διαφορετικές θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις και κλάδους.  
Η συμφωνία αναγνωρίζει ότι έχει ήδη εισαχθεί ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών εργαλείων, ρυθμίσεις κατάρτισης 
και κοινές διαδικασίες, σε ορισμένες περιπτώσεις από τους κοινωνικούς εταίρους. Κατά συνέπεια, αυτά τα 
υπάρχοντα εργαλεία και οι διαδικασίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην κοινή χαρτογράφηση/τακτική 
αξιολόγηση/ανάλυση, όταν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας και την 
υγεία και την ασφάλεια και εφόσον απαιτούν επείγουσα προσοχή να αναλαμβάνονται δράσεις. Είναι προς 
το συμφέρον των εργοδοτών και των εργαζομένων να προσαρμόσουν την οργάνωση της εργασίας, όπου 
απαιτείται, στον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό της εργασίας που απορρέει από τη χρήση ψηφιακών 
συσκευών εργασίας.  
 
Αυτή η προσαρμογή πρέπει να γίνεται με τρόπο που σέβεται τα συμφέροντα των εργαζομένων και τα 
προνόμια των εργοδοτών όσον αφορά στην οργάνωση της εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης. 
 
1.    Ψηφιακές δεξιότητες και εξασφάλιση απασχόλησης 
 
Κύριος στόχος και παράγοντας επιτυχίας 
Ο κύριος στόχος είναι να προετοιμάσουμε το σημερινό και μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό και τις 
επιχειρήσεις  με τις κατάλληλες δεξιότητες δια μέσω της  συνεχούς μάθησης, ώστε να αξιοποιήσουμε τις 
ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κόσμο της 
εργασίας. 
 
Κοινό ενδιαφέρον των κοινωνικών εταίρων 
 
Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες, που παρουσιάζονται από την ψηφιοποίηση σημαίνουν ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι έχουν κοινό συμφέρον να διευκολύνουν την πρόσβαση σε ποιοτική και αποτελεσματική κατάρτιση 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων, σεβόμενοι παράλληλα την ποικιλομορφία και την ευελιξία των συστημάτων 
κατάρτισης, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τις διαφορετικές πρακτικές εργασιακών σχέσεων. Αυτό 
συνεπάγεται τη δέσμευση των εργοδοτών να χρησιμοποιούν  την ψηφιακή τεχνολογία με θετικό τρόπο, 
επιδιώκοντας να βελτιώσουν την καινοτομία και την παραγωγικότητα, για τη μακροπρόθεσμη υγεία των 
επιχειρήσεων, για την εξασφάλιση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και για καλύτερες 
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συνθήκες εργασίας. Μαζί με τη δέσμευση των εργαζομένων να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την 
επιτυχία των επιχειρήσεων και να αναγνωρίσουν τον πιθανό ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας, προκειμένου 
οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές στον σύγχρονο κόσμο. 
 
Ο προσδιορισμός των αναγκών δεξιοτήτων ως βασική πρόκληση 
Μια βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί εταίροι είναι να καθορίσουν ποιες (ψηφιακές) 
δεξιότητες και ποιες αλλαγές διαδικασιών είναι απαραίτητο να εισαχθούν στη νέα πραγματικότητα και, κατά 
συνέπεια, να οργανώσουν τα κατάλληλα μέσα κατάρτισης. Αυτό ισχύει σε εθνικό, κλαδικό και 
επιχειρηματικό επίπεδο, σύμφωνα με τα διαφορετικά εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων. 
 
Βασικά στοιχεία 
Υπάρχει ένα κοινό ενδιαφέρον αλλά διαφορετική ευθύνη των εργοδοτών και των εργαζομένων να 
συμβάλουν στην επανακατάρτιση / αναβάθμιση δεξιοτήτων, οδηγώντας σε επιτυχημένες επιχειρήσεις και 
υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες και σε κατάλληλα ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 
Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο κατάλληλο επίπεδο, όπως επίσης της διεύθυνσης ανθρώπινου 
δυναμικού, των διευθυντικών στελεχών, των εκπροσώπων των εργαζομένων και των (Ευρωπαϊκών) 
συμβούλιων εργαζομένων:  για την παρακίνηση του προσωπικού να συμμετάσχει στην κατάρτιση,  στη 
δημιουργία πλαισίων βασισμένων στην ανοιχτή επικοινωνία και την ενημέρωση,  στη διαβούλευση και την 
συμμετοχή, σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων. Όλη αυτή η προσπάθεια πρέπει να 
προωθηθεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αναβάθμισης. 
Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
επιχειρούν να καταρτίσουν σχέδιο για τις δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες και 
μελλοντικές αλλαγές.  Οι ιδιαίτερες ανάγκες υποστήριξης των ΜμΕ πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
Ανάλογα με το είδος των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται και τη συγκεκριμένη κατάσταση σε 
εθνικό, κλαδικό και σε επίπεδο επιχείρησης, απαιτείται ένα σύνολο δεξιοτήτων που να περιλαμβάνει και να 
συνδυάζει τεχνικές, κλαδικές δεξιότητες, καθώς και σειρά οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως η 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη, συνεργασία, επικοινωνιακές δεξιότητες, συν-δημιουργία 
και δημιουργικότητα για το ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, οι ανθρώπινες και κοινωνικές δεξιότητες και 
ικανότητες, όπως η διοίκηση ανθρώπων, η συναισθηματική νοημοσύνη και η κρίση πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω και να βελτιωθούν. 
Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα αλλαγής στην αγορά εργασίας, εργαλεία νοημοσύνης, όπως τα μέτρα 
πρόβλεψης δεξιοτήτων, και τακτική αξιολόγηση του υπάρχοντος συνόλου δεξιοτήτων ενός εργαζομένου ως 
μέρος μιας προσέγγισης ανάπτυξης ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση, είναι εξαιρετικά συναφή για τον 
σωστό προσδιορισμό των μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων και για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων 
κατάρτισης σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. 
Μια αλλαγή προς μια πραγματική κουλτούρα μάθησης στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις και η 
κινητοποίηση της θετικής στάσης του ανθρώπινου δυναμικού για αλλαγή, είναι απαραίτητες για να καταστεί 
η ψηφιακή μετατροπή μια ευκαιρία καθιστώντας τη δέσμευση, τη δημιουργικότητα και τις 
προσανατολισμένες στη λύση προσεγγίσεις, τον πυρήνα των προσπαθειών προσαρμογής των κοινωνικών 
εταίρων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τους πιθανούς κινδύνους. 
 
Προώθηση στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού που υποστηρίζουν την απασχόληση 
Η συμφωνία ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους, στα κατάλληλα επίπεδα και τις επιχειρήσεις να 
εισαγάγουν στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού, με προσέγγιση σύμπραξης, προκειμένου να 
επιδιώξουν τους ακόλουθους στόχους: 
Προώθηση της εναλλαγής μεταξύ θέσεων εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, αλλά και ευρύτερα 
μεταξύ επιχειρήσεων και κλάδων, μέσω επένδυσης διασφαλίζει την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων και τη 
συνεχή απασχολησιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.  
Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων που οδηγεί στη 
δημιουργία απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης των εργοδοτών να εισαγάγουν την 
τεχνολογία με τρόπο που να ωφελεί ταυτόχρονα την απασχόληση, την παραγωγικότητα, το περιεχόμενο 
της εργασίας και τις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας. 
Μια από κοινού ανάλυση και κοινή δέσμευση για δράση πρέπει να υποστηρίζεται από τις δομές του 
κοινωνικού διαλόγου, που περιλαμβάνουν τους εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων, για την 
αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης, που συνδέονται με την ψηφιοποίηση για την 
επιχείρηση ή τον κλάδο και το ανθρώπινο δυναμικό της. Αυτές μπορεί να είναι τεχνικές δεξιότητες και 
οριζόντιες δεξιότητες, που καθορίζονται σε μια συμφωνημένη προσέγγιση κατάρτισης. 
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Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν: 
 
Τη δέσμευση και των δύο μερών να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες ή να επανακαταρτίσουν το ανθρώπινο 
δυναμικό   για να ανταποκριθεί στις ψηφιακές προκλήσεις της επιχείρησης. 
 
Τη πρόσβαση και συμφωνίες κατάρτισης, σύμφωνα με τις διαφορετικές εθνικές εργασιακές σχέσεις και 
πρακτικές κατάρτισης και λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία του ανθρώπινου δυναμικού, όπως 
ενδεικτικά με τη μορφή ταμείων κατάρτισης, κλαδικών ταμείων, λογαριασμών μάθησης, σχεδίων ανάπτυξης 
ικανοτήτων ή κουπονιών κατάρτισης. Οι προβλέψεις για την κατάρτιση, πρέπει να αναφέρουν σαφώς τους 
όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων όσον αφορά τη διάρκεια, τις οικονομικές πτυχές και τη 
δέσμευση των εργαζομένων. 
Όταν ένας εργοδότης ζητά από έναν εργαζόμενο να συμμετάσχει σε μια επαγγελματική 
εκπαίδευση/κατάρτιση που συνδέεται άμεσα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, το κόστος 
της εκπαίδευσης καταβάλλεται από τον εργοδότη ή σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση ή την εθνική 
πρακτική. Αυτή η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός ή εκτός του χώρου εργασίας και 
πραγματοποιείται σε κατάλληλο και συμφωνημένο χρόνο τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον 
εργαζόμενο, και όπου είναι δυνατόν εντός του χρόνου εργασίας. Εάν η εκπαίδευση πραγματοποιείται εκτός 
του ωραρίου εργασίας, πρέπει να δοθεί η κατάλληλη αποζημίωση. 
Εστίαση στην ποιότητα και την αποτελεσματική εκπαίδευση: Αυτό σημαίνει την εξασφάλιση πρόσβασης σε 
σχετική κατάρτιση,  που ανταποκρίνεται στις προσδιορισμένες ανάγκες  του εργοδότη και του εργαζομένου. 
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, μια βασική πτυχή είναι ο εργοδότης να εκπαιδεύσει τους 
εργαζόμενους, και να τους βοηθήσει να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών 
που εισάγονται. 
Ρυθμίσεις κατάρτισης που παρέχουν δεξιότητες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την κινητικότητα 
μεταξύ και εντός κλάδων. 
Εσωτερικές ή εξωτερικές λύσεις για την πιστοποίηση της κατάρτισης. 
Τη υποστήριξη προγραμμάτων όπως η εργασία που συνδυάζει τη μείωση των ωρών εργασίας με την 
παροχή κατάρτισης, σε καλά καθορισμένες περιστάσεις. 
 
Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να εξετάσουν τα μέτρα στα ανάλογα επίπεδα ώστε να διασφαλίσουν ότι ο 
αντίκτυπος των στρατηγικών του ψηφιακού μετασχηματισμού στην απασχόληση έχει προβλεφθεί και είναι 
διαχειρίσιμος και  ότι αυτές υποστηρίζουν τη διατήρηση και τη δημιουργία απασχόλησης. Είναι ζωτικής 
σημασίας να εισαχθεί η ψηφιακή τεχνολογία σε έγκαιρη διαβούλευση με το ανθρώπινο δυναμικό και τους 
εκπροσώπους τους, στο πλαίσιο των συστημάτων εργασιακών σχέσεων, έτσι ώστε να μπορεί να 
οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Ένας στόχος των στρατηγικών του ψηφιακού μετασχηματισμού 
είναι η αποφυγή απώλειας θέσεων εργασίας καθώς και η δημιουργία νέων ευκαιριών, 
συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης του επανασχεδιασμού των θέσεων εργασίας. Οι στρατηγικές 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τόσο η επιχείρηση όσο και οι εργαζόμενοι επωφελούνται από την εισαγωγή της 
ψηφιακής τεχνολογίας, π.χ. συνθήκες εργασίας, καινοτομία, παραγωγικότητα και μερίδιο επί των κερδών 
παραγωγικότητας, συνέχεια των επιχειρήσεων, απασχολησιμότητα. Οι στρατηγικές βασίζονται σε μια κοινή 
δέσμευση των κοινωνικών εταίρων για: 
Επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να μετακινούνται σε 
νέες ή να προσαρμόζονται σε επανασχεδιασμένες θέσεις εργασίας εντός της επιχείρησης, υπό 
συμφωνημένους όρους. 
Ο επανασχεδιασμός των θέσεων εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν εντός της επιχείρησης σε 
έναν νέο ρόλο, στην περίπτωση που κάποια από τα καθήκοντά τους ή η θέση εργασίας τους καταργηθεί, 
λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας. 
Ο επανασχεδιασμός της οργάνωσης εργασίας, εάν είναι απαραίτητο, για να ληφθούν υπόψη τα αλλαγμένα 
καθήκοντα, ρόλοι ή ικανότητες. 
Μια πολιτική ίσων ευκαιριών για να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει αποτέλεσμα και όφελος για 
όλους τους εργαζομένους. Εάν η ψηφιακή τεχνολογία συμβάλλει για παράδειγμα στην ανισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, αυτό το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους κοινωνικούς εταίρους. 
 
1.    Επικοινωνία με το εργασιακό περιβάλλον – όροι σύνδεσης/αποσύνδεσης 
 
Είναι προς το συμφέρον των εργοδοτών και των εργαζομένων να προσαρμόσουν την οργάνωση της 
εργασίας, όπου απαιτείται, στον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό της εργασίας που απορρέει από τη χρήση 
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ψηφιακών συσκευών. Η επίτευξη σαφήνειας σχετικά με τις νόμιμες προσδοκίες που μπορούν έχουν από 
τους εργαζομένους κατά τη χρήση τέτοιων συσκευών, μπορεί να υποστηριχθεί με συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στα κράτη μέλη, στο κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο. Η παρουσία ή / και η εισαγωγή 
ψηφιακών συσκευών / εργαλείων στους χώρους εργασίας μπορεί να προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες και 
δυνατότητες οργάνωσης της εργασίας με ευέλικτο τρόπο προς όφελος των εργοδοτών και των 
εργαζομένων. Ταυτόχρονα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους και προκλήσεις γύρω από την 
οριοθέτηση της εργασίας και του προσωπικού χρόνου τόσο κατά τη διάρκεια όσο και πέραν του χρόνου 
εργασίας. Είναι καθήκον του εργοδότη να διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε κάθε 
πτυχή που σχετίζεται με την εργασία. Για να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων και στη λειτουργία της επιχείρησης, η έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρόληψη. 
Αυτό αναφέρεται σε μια κουλτούρα όπου οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην 
εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μέσω ενός συστήματος καθορισμένων 
δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων, και όπου στην αρχή της πρόληψης αποδίδεται ύψιστη 
προτεραιότητα. 
 
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν: 
 
Μέτρα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης. 
 
Σεβασμός των κανόνων του χρόνου εργασίας και των κανόνων για την τηλεργασία και την κινητή εργασία. 
 
Κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. 
 
Παροχή καθοδήγησης και πληροφοριών για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους σχετικά με τον τρόπο 
σεβασμού των κανόνων για το χρόνο εργασίας και τους κανόνες τηλεργασίας και κινητής εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου χρήσης ψηφιακών εργαλείων, π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων εκτεταμένου χρόνου σύνδεσης, ιδίως για την υγεία και 
την ασφάλεια. 
 
Σαφήνεια σχετικά με τις πολιτικές ή/και τους συμφωνημένους κανόνες για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων 
για ιδιωτικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. 
Δέσμευση από τη διοίκηση για τη δημιουργία μιας κουλτούρας που αποφεύγει την επικοινωνία εκτός του 
χρόνου εργασίας.  
 
Η οργάνωση της εργασίας και ο φόρτος εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού του προσωπικού, 
είναι βασικές πτυχές που πρέπει από κοινού να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν. 
 
Η επίτευξη των οργανωτικών στόχων δεν πρέπει να απαιτεί σύνδεση εκτός ωρών εργασίας. Απαιτείται 
πλήρης σεβασμός της νομοθεσίας και των διατάξεων για τον χρόνο εργασίας  σε συλλογικές συμβάσεις και 
συμβατικές ρυθμίσεις και για τυχόν επαφές των εργαζομένων από εργοδότες  εκτός χρόνου εργασίας, ο 
εργαζόμενος δεν υποχρεούται να είναι  προσβάσιμος. 
Και σε σχέση με το παραπάνω σημείο, η κατάλληλη αποζημίωση για τυχόν επιπλέον χρόνο εργασίας, και 
διαδικασίες προειδοποίησης και υποστήριξης για την εξεύρεση λύσεων και την προστασία των 
εργαζομένων που δεν είναι προσβάσιμοι σε επαφή, στο πλαίσιο μιας κουλτούρας που δεν κατηγορείται 
κανείς. 
 
Τακτικές ανταλλαγές μεταξύ διευθυντών και εργαζομένων ή / και εκπροσώπων τους σχετικά με τον φόρτο 
εργασίας και τις διαδικασίες εργασίας. 
Διαδικασίες ειδοποίησης και υποστήριξης. 
 
Πρόληψη της απομόνωσης στην εργασία. 
 
1.    Τεχνητή νοημοσύνη (AI) και εγγύηση της αρχής του ελέγχου/εποπτείας από τον άνθρωπο 
 
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον εργασιακό κόσμο του αύριο. Σήμερα, οι 
περισσότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο χρήσης νέων δυνατοτήτων 
που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εργασίας ή για τη 
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δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Σε αυτό το σημείο εκκίνησης, είναι σημαντικό να διερευνηθούν 
οι επιλογές σχεδιασμού της χρήσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ή μηχανικής μάθησης (Machine 
Learning) για οικονομική επιτυχία και καλές συνθήκες εργασίας. Ενώ τα συστήματα και οι λύσεις τεχνητής 
νοημοσύνης έχουν την πολύτιμη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης, την 
ευημερία του εργατικού δυναμικού και την καλύτερη κατανομή  καθηκόντων μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ 
διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης και μεταξύ μηχανών και ανθρώπων, είναι επίσης σημαντικό  να 
εξασφαλίζουμε  ότι τα συστήματα και οι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης δεν θέτουν σε κίνδυνο αλλά αυξάνουν 
την εμπλοκή και τις ικανότητες του ανθρώπου στην εργασία. Η Αυτόνομη Συμφωνία των Κοινωνικών 
Εταίρων δίνει κατεύθυνση και αρχές για το πώς και υπό ποιες συνθήκες εισάγεται η τεχνητή νοημοσύνη 
στον κόσμο της εργασίας. Ο έλεγχος του ανθρώπου έναντι των μηχανών και της τεχνητής νοημοσύνης θα 
πρέπει να είναι εγγυημένος στο χώρο εργασίας και θα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση ρομποτικής και 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, σεβόμενος και συμμορφούμενος ταυτόχρονα με ελέγχους  ασφάλειας 
και προστασίας.  
 
Η αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει τρία στοιχεία, τα οποία πρέπει να πληρούνται σε ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής του συστήματος και πρέπει να τηρούνται, κατά την ανάπτυξη στον κόσμο της εργασίας: 
 
θα πρέπει να είναι νόμιμη, δίκαιη, διαφανής και ασφαλής, να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες μη διάκρισης, 
 
θα πρέπει να ακολουθεί συμφωνημένα ηθικά πρότυπα, διασφαλίζοντας την τήρηση των θεμελιωδών / 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ, της ισότητας και των άλλων ηθικών αρχών, και 
 
θα πρέπει να είναι ανθεκτική και βιώσιμη, τόσο από τεχνική όσο και από κοινωνική άποψη, καθώς, ακόμη 
και υπό καλή πρόθεση, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να προκαλέσουν ακούσια βλάβη. 
 
Οι κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο επιχείρησης και σε άλλα κατάλληλα επίπεδα θα πρέπει να διερευνήσουν 
προληπτικά τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης για να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα της επιχείρησης και την ευημερία του ανθρώπινου  δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της 
καλύτερης κατανομής καθηκόντων, της αυξημένης ικανότητας ανάπτυξης και ικανότητα εργασίας, της 
μείωσης έκθεσης σε επιβλαβείς συνθήκες εργασίας. Οι πιθανές εντάσεις μεταξύ του σεβασμού της 
ανθρώπινης αυτονομίας, της πρόληψης των βλαβών, της δικαιοσύνης και της επεξήγησης της λήψης 
αποφάσεων πρέπει να αναγνωριστούν και να διευθετηθούν. 
 
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν: 
Η ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης  
-    πρέπει να ακολουθεί την αρχή του ελέγχου/εποπτείας από τον άνθρωπο.  
-    πρέπει να είναι ασφαλής, δηλαδή θα πρέπει να αποτρέπει βλάβες. Θα πρέπει να πραγματοποιείται 
εκτίμηση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για βελτίωση της ασφάλειας και της πρόληψης 
βλαβών, όπως για την ανθρώπινη σωματική ακεραιότητα, ψυχολογική ασφάλεια, επιβεβαίωση 
προκατάληψης ή γνωστική κόπωση. 
-   πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της δικαιοσύνης, δηλαδή να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι και οι ομάδες 
είναι απαλλαγμένες από αθέμιτες προκαταλήψεις και διακρίσεις. 
-    πρέπει να είναι διαφανής και εύληπτη με αποτελεσματική εποπτεία. Ο βαθμός στον οποίο απαιτείται 
επεξήγηση εξαρτάται από το πλαίσιο, τη σοβαρότητα και τις συνέπειες. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι για την 
αποφυγή εσφαλμένων παραγώγων αποτελεσμάτων της τεχνητής νοημοσύνης. 
 
Σε περιπτώσεις όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες ανθρώπινου 
δυναμικού, όπως πρόσληψη, αξιολόγηση, εξέλιξη και απόλυση, ανάλυση απόδοσης, η διαφάνεια πρέπει να 
διασφαλίζεται μέσω της παροχής πληροφοριών. Επιπλέον, ένας εργαζόμενος, που επηρεάζεται, μπορεί να 
υποβάλει αίτημα για ανθρώπινη παρέμβαση ή / και να αμφισβητήσει την απόφαση μαζί με τον έλεγχο των 
αποτελεσμάτων της τεχνητής νοημοσύνης. 
 
Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν ώστε να συμμορφώνονται 
με τον ισχύοντα νόμο, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), 
που εγγυάται την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια του εργαζομένου. 
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1.    Σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και επιτήρηση 
 
Η ψηφιακή τεχνολογία και τα συστήματα παρακολούθησης τεχνητής νοημοσύνης, μαζί με την επεξεργασία 
δεδομένων, προσφέρουν τη δυνατότητα διασφάλισης του εργασιακού περιβάλλοντος και της διασφάλισης 
υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας και βελτίωσης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.  
 
Ωστόσο, ταυτόχρονα, αυξάνουν τον κίνδυνο να υπονομευθεί η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, ιδίως σε 
περιπτώσεις προσωπικής παρακολούθησης.  
 
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και της ευημερίας των 
εργαζομένων.  
 
Η ελαχιστοποίηση και η διαφάνεια των δεδομένων μαζί με σαφείς κανόνες σχετικά με την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων περιορίζουν τον κίνδυνο παρεμβατικής παρακολούθησης και κατάχρησης 
προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) προβλέπει τα  σχετικά με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης που 
πρέπει να τηρούνται.  
 
Οι κοινωνικοί εταίροι σε αυτήν τη συμφωνία υπενθυμίζουν το άρθρο 88 του του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας  Δεδομένων (GDPR) που αναφέρεται στις δυνατότητες καθορισμού μέσω συλλογικών 
συμβάσεων, πιο συγκεκριμένων κανόνων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων και της 
ελευθερίας όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων, στο 
πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. 
 
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν: 
 
Δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με 
δεδομένα, συγκατάθεση, προστασία της ιδιωτικής ζωής και επιτήρηση. 
 
Συλλογή δεδομένων για ένα συγκεκριμένο και διαφανή σκοπό. Τα δεδομένα δεν πρέπει να συλλέγονται ή 
να αποθηκεύονται απλώς και μόνο επειδή είναι εφικτό ή για έναν ενδεχόμενο μελλοντικό απροσδιόριστο 
σκοπό. 
 
Παροχή στους εκπροσώπους των εργαζομένων, εγκαταστάσεις και (ψηφιακά) εργαλεία, π.χ. πίνακες 
ψηφιακών ανακοινώσεων, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στην ψηφιακή εποχή.  
 
Εφαρμογή και παρακολούθηση 
 
Αυτή η συμφωνία-πλαίσιο είναι μια αυτόνομη πρωτοβουλία και το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ 
των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο του έκτου πολυετούς προγράμματος εργασίας τους για 
την περίοδο 2019-2021. Στο πλαίσιο του άρθρου 155 της Συνθήκης, αυτή η αυτόνομη Ευρωπαϊκή 
συμφωνία-πλαίσιο δεσμεύει τα μέλη της Business Europe, SMEunited, CEEP και ETUC (και της επιτροπής 
συνδέσμου EUROCADRES/CEC) να προωθήσουν και να εφαρμόσουν εργαλεία και μέτρα, όπου απαιτείται 
σε εθνικό, κλαδικό και/ή επιχειρησιακό επίπεδο σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που αφορούν 
ειδικά τη διοίκηση και την απασχόληση στα κράτη-μέλη και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσκαλούν επίσης τις οργανώσεις-μέλη τους σε υποψήφιες χώρες να 
εφαρμόσουν αυτήν τη συμφωνία.  
 
Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία υπογραφής 
της παρούσας συμφωνίας. Η διαδικασία εφαρμογής θα πρέπει να ενθαρρύνει την υιοθέτηση μέτρων που 
να είναι βιώσιμα και η  αποτελεσματικότητά τους να αξιολογείται από τους κοινωνικούς εταίρους, στο 
κατάλληλο επίπεδο. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να κάνουν χρήση της υπάρχουσας εθνικής τους 
εμπειρίας που αντλείται από τη διαδικασία εφαρμογής προηγούμενων αυτόνομων συμφωνιών των 
Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων. Οι οργανώσεις μέλη θα υποβάλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
αυτής της συμφωνίας στην Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών μετά 
την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, η Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου θα προετοιμάσει 
και θα εγκρίνει έναν ετήσιο πίνακα που θα συνοψίζει την τρέχουσα εφαρμογή της συμφωνίας.  

http://www.solae.gr/
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Η πλήρης έκθεση σχετικά με τις δράσεις εφαρμογής, που θα αναληφθούν θα εκπονηθεί από την Επιτροπή 
Κοινωνικού Διαλόγου και θα εγκριθεί από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, κατά το τέταρτο έτος 
εφαρμογής. Σε περίπτωση μη αναφοράς και/ ή εφαρμογής μετά από τέσσερα χρόνια και μετά από 
αξιολόγηση, και εφόσον υποστηρίζεται από την Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί 
εταίροι θα αναλάβουν κοινές δράσεις μαζί με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους των ενδιαφερομένων 
χωρών προκειμένου να προσδιορίσουν τον καλύτερο τρόπο για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας-
πλαίσιο, σε εθνικό επίπεδο.  
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα αξιολογήσουν και θα επανεξετάσουν τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή μετά τα 
πέντε έτη μετά την ημερομηνία υπογραφής, και εάν ζητηθεί από ένα από αυτά. Σε περίπτωση ερωτήσεων 
σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας, οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί-μέλη μπορούν από κοινού ή 
χωριστά να τις υποβάλλουν στα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία θα απαντήσουν από κοινού ή χωριστά. 
Κατά την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, τα μέλη των συμβαλλομένων μερών αποφεύγουν περιττές 
επιβαρύνσεις για τις ΜμΕ. Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για τη μείωση του 
γενικού επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους εργαζομένους, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.  
 
Η παρούσα συμφωνία δεν προδικάζει το δικαίωμα των κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν, στο κατάλληλο 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού, συμβάσεις προσαρμογής ή / και συμπλήρωσης 
αυτής της συμφωνίας κατά τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των εμπλεκόμενων 
κοινωνικών εταίρων. 
 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 9319/1.6.2021 (ΦΕΚ Β' 2431/07-06-2021) 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής 
άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/ μαθητών Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 10 του ν. 3667/2008 «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 114). 
 
2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112). 
 
3. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης 
εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 130). 
 
4. Το άρθρο 52 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη 
Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 73). 
 
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 
 
6. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας» (Α’ 254). 
 
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (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). 
 
8. Το Π.Δ.127/ 2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157). 
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9. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168). 
 
10. Το Π.Δ.18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31). 
 
11. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 
 
12. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 
 
13. Την υπ’ αρ. 281/11.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 35). 
 
14. Την υπ’ αρ. 16802/667/27.08.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και 
προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 1345). 
 
15. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520). 
 
16. Την ανάγκη διεύρυνσης και εμπλουτισμού των κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και 
επιχειρήσεων που άπτονται του τουριστικού τομέα, στις οποίες τοποθετούνται σπουδαστές/τριες και 
καταρτιζόμενοι/ες για πρακτική άσκηση, καθώς και την ανάγκη συμμόρφωσης της απόφασης στην κείμενη 
νομοθεσία. 
 
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8345/18.5.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, βάσει της περ. ε της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),  
 
αποφασίζουμε: 
 
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.08.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και 
προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 1345), ως εξής: 
 
1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«1. Α. Οι ημεδαποί και αλλοδαποί καταρτιζόμενοι/ες και σπουδαστές/τριες των σχολών του Υπουργείου 
Τουρισμού της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.127/ 2017, δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, 
όπου αυτή προβλέπεται, στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:  
 
Ι. α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* αστέρων (50 κλινών και άνω), 4* αστέρων (60 κλινών 
και άνω) και 3* αστέρων (110 κλινών και άνω), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας 
όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας, και ειδικότερα εκείνων που καθιστούν δυνατή την 
ορθή άσκηση της πρακτικής εκάστης ειδικότητας. 
 
β. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* και 4* αστέρων, ανεξαρτήτως αριθμού κλινών, που 
διαθέτουν σήμα «boutique hotel» που χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ. Ε. Ε.), 
και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης 
μονάδας, και ειδικότερα εκείνων που καθιστούν δυνατή την ορθή άσκηση της πρακτικής εκάστης 
ειδικότητας. 
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II. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες διαθέτουν τμήματα συναφή με τις ειδικότητες των 
ασκουμένων, εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας. 
 
III. Τουριστικά Γραφεία για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των 
απασχολουμένων είναι τρία (3) άτομα και άνω, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα 
ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
IV. Αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, τα οποία 
είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και απασχολούν στην ειδικότητα τέσσερα(4)άτομα 
κατ’ ελάχιστο, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού 
προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
V. Eστιατόρια, για τους/τις ασκούμενους/ες συναφών ειδικοτήτων, τα οποία διαθέτουν το Ειδικό Σήμα 
Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας, είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και απασχολούν 
στην ειδικότητα πέντε (5) άτομα κατ’ ελάχιστο, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα 
ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
VI. Ναυλομεσιτικά γραφεία, για τους/τις ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των 
απασχολουμένων είναι τρία (3) άτομα και άνω, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα 
ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
VII. Εταιρείες Κρουαζιέρας για τους/τις ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων. 
 
VIII. Εταιρείες Γενικών Αντιπροσώπων Πωλήσεων (G.S.A. General Sales Agents) για τους/τις 
ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων. 
 
IX. Αεροπορικές εταιρείες για τους/τις ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων. 
 
X. Εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών για τους ασκούμενους συναφών 
ειδικοτήτων. 
 
XI. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, για τους/τις ασκούμενους/ες συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο 
αριθμός των απασχολουμένων είναι πέντε (5) άτομα και άνω, όπως αυτός αποτυπώνεται κάθε φορά στη 
τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
XII. Εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων καθώς και εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων για τους/τις 
ασκούμενους/ες συναφών ειδικοτήτων. 
 
Β. Οι σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενοι/ες των σχολών της υποπαρ. Α της παρούσας δύνανται να 
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις των ανωτέρω κατηγοριών της ημεδαπής ή που 
εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους 
υποδοχής για την πρακτική άσκηση. 
 
Γ. Οι Διευθυντές/τριες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού δύνανται να τοποθετούν 
σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενους/ες και σε άλλες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, εφόσον 
τεκμηριώσουν τη συνάφεια του αντικειμένου της επιχείρησης με την ειδικότητα του/της πρακτικά 
ασκούμενου/ης, με εισήγησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού και λάβουν τη 
σχετική έγκριση.». 
 
2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 προκειμένου να δεχτούν ως πρακτικά ασκούμενο/η σπουδαστή/τρια ή 
καταρτιζόμενο/η των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.127/ 2017, 
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συνάπτουν συμβάσεις με τις Σχολές αυτές, οι οποίες τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και είναι 
διαθέσιμες προς επίδειξη, όποτε ζητούνται, από τους Επόπτες Πρακτικής Άσκησης και τους Επιθεωρητές 
Εργασιακών Σχέσεων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση συνάπτει σύμβαση για υλοποίηση πρακτικής 
άσκησης καταρτιζόμενων ή σπουδαστών/τριών Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, η οποία εδρεύει σε 
κράτος μέλος της ΕΕ, η σύμβαση και τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι η 
συμβαλλόμενη Σχολή είναι Τουριστικών Επαγγελμάτων, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική 
γλώσσα από αρμόδιο φορέα.». 
 
3. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«Σε περίπτωση εισόδου πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την πρακτική άσκηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων, που προκύπτουν α) από 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, που συνάπτονται μεταξύ της Ε.Ε. ή της Ε.Ε. και των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου, β) από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες, που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσότερων κρατών 
μελών και ενός ή περισσότερων τρίτων χωρών.». 
 
4. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«6. Το ποσοστό των πρακτικά ασκούμενων που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις της παρ. 1 δεν δύναται να 
υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού τους και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα, αν ο αριθμός που 
προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος, και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 
4554/2018 (Α’ 130).». 
 
5. Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«7. Η διάρκεια πρακτικής άσκησης προβλέπεται στη σύμβαση που συνάπτεται από τα συμβαλλόμενα 
μέρη, όπως ορίζει ο Κανονισμός Σπουδών και το Πρόγραμμα κάθε Σχολής». 
 
6. Η παρ. 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«8. Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού, της 
παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.127/ 2017, ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 60% του νόμιμου νομοθετημένου 
κατώτατου μισθού, όπως εκάστοτε ισχύει, σε περίπτωση, δε, συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από 
ΕΣΠΑ, ανέρχεται στο 80%. Όσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν στέγη στους ασκούμενους, των οποίων η 
κατοικία είναι εκτός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η επιχείρηση και σε νησιωτικά συμπλέγματα 
εκτός νήσου, καταβάλλουν σε αυτούς επιπλέον αποζημίωση στέγης ίση κατ’ ελάχιστο με το 20% του 
νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Εξαιρούνται της κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι των ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 
(πρώην ΣΕΛΕΤΕ) της ημεδαπής.». 
 
7. Η παρ. 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«10. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους/ τις πρακτικά ασκούμενους/ες στο ειδικό έντυπο 
Ε3.5: 
«Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.». 
 
8. Στην παρ. 11 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 
 
«11. Οι ασκούμενοι/ες σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Υγείας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 (Β’ 1199) απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον η ειδικότητα το απαιτεί». 
 
9. Η παρ. 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 

http://www.solae.gr/
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«12. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η ασκούμενος/η υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ 
(πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ), μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του/της, καταβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83), ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες 
βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης), στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.». 
 
10. Η παρ. 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
«13. Αρμόδιο για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας είναι το Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο 
επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) και τις κείμενες διατάξεις περί 
αδήλωτης εργασίας.». 
 
11. Μετά την παρ. 14 προστίθεται παρ. 15 ως ακολούθως: 
 
«15. Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενους/ες των σχολών 
του Υπουργείου Τουρισμού, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.127/ 2017, και δεν τυγχάνει εφαρμογής σε 
μαθητές/ τριες και σπουδαστές/τριες επαγγελματικής εκπαίδευσης ή φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.». 
 
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 16802/667/27.08.2010 κοινή υπουργική απόφαση. 
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 01/06/2021 
Οι Υπουργοί  

Παιδείας και Θρησκευμάτων - ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Τουρισμού - ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
Αρ. πρωτ.:  41935/22.6.2021 
Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος 
 
Την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη 
συνέργεια μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος ή/και παραμέτρων μικροκλίματος 
του εσωτερικού εργασιακού χώρου, σωματικής εργασίας και προστατευτικού ρουχισμού. Η δραστηριότητα 
των κατά τόπους υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ την περίοδο 
αυτή πρέπει να επικεντρώνεται σε προληπτικούς ελέγχους εφαρμογής μέτρων που στοχεύουν στη μείωση 
της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Άμεση δε ανταπόκριση πρέπει να υπάρχει στις περιπτώσεις 
σχετικών καταγγελιών εργαζομένων ή συλλογικών τους φορέων. 
 
Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να είναι εντατικοί σε όλους τους εργασιακούς χώρους όπου αναμένεται ότι θα 
υπάρξει μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση, προπάντων κατά τις περιόδους που εξαγγέλλεται από την 
Ε.Μ.Υ. η επικράτηση συνθηκών καύσωνα. Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στις υπαίθριες εργασίες (π.χ. 
σε οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα) και στις εργασίες σε στεγασμένους χώρους όπου λόγω της 
φύσης των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να υπάρχει επί πλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές 
θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες 
πλαστικών, μαγειρεία κ.α.) και ιδίως στις χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά βαρέων αντικειμένων, 
οικοδομικών υλικών). 
 
Κατά τους ελέγχους, οι εργοδότες πρέπει να ενημερώνονται για τις επιπτώσεις στην υγεία (θερμική 
εξάντληση, θερμοπληξία κ.ά.) που εγκυμονούν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες καύσωνα για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων - ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Η 
ένταξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες θα γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης και, 
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όπου δεν προβλέπεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας, με ιατρική βεβαίωση που θα προσκομίζει ο ίδιος ο 
εργαζόμενος. 
 
Επιπλέον, πρέπει να υποδεικνύονται στους εργοδότες τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της 
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε 
περίπτωση δε μη συμμόρφωσης να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 
 
Τονίζεται ότι στις υποχρεώσεις των εργοδοτών, μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονται οι εξής: 
 
1. Ο προσδιορισμός των εργασιών και των χώρων εργασίας όπου ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης των 
εργαζομένων αναμένεται να είναι αυξημένος - με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, την εμπειρία από 
προηγούμενα έτη και τα αποτελέσματα μετρήσεων θερμοκρασίας και υγρασίας και άλλων δεικτών 
μικροκλίματος - και η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει κατά 
περίπτωση να ληφθούν για την αντιμετώπισή του, πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή του Τεχνικού 
Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας (όπου προβλέπεται να απασχολείται), σε συνεργασία με τους 
εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους. 
 
Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποτυπώνονται στη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία 
κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που προβλέπεται βάσει των παρ. 1- εδάφιο α' & παρ. 3-7, του άρθρου 
43, του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ, ν. 3850/2010, ΦΕΚ 84 Α'). 
 
2. Η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη μείωση της θερμικής 
καταπόνησης των εργαζομένων. Ενδεικτικός κατάλογος τεχνικών και οργανωτικών μέτρων παρατίθεται στο 
συνημμένο Παράρτημα 1. 
 
3. Η οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την 
παροχή πρώτων βοηθειών που προβλέπεται βάσει των παρ. 1 & 2, του άρθρου 45, του ΚΝΥΑΕ (ν. 
3850/2010). 
 
4. Η ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους. 
 
5. Η χορήγηση στους εργαζόμενους κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. 
 
6. Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
ανθρώπινου οργανισμού λαμβανομένης υπόψη της φύσης της εργασίας, της σωματικής προσπάθειας που 
απαιτείται για την εκτέλεσή της και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους, σύμφωνα με το 
π.δ. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" και το π.δ. 16/96, "Ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK", 
όπου και αναφέρεται η υποχρέωση εφαρμογής των ειδικών μέτρων που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις και τις εγκυκλίους οδηγίες σε περίπτωση καύσωνα. 
 
7. Δεδομένης της παρούσας επιδημιολογικής κατάστασης και της ανάγκης αποφυγής μετάδοσης της 
λοίμωξης COVID-19 στους εργασιακούς χώρους, η συστηματική εφαρμογή της μάσκας προσώπου, 
ενδεχομένως να αυξάνει την αναπνευστική προσπάθεια του εργαζόμενου σε συνθήκες υψηλής 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος, προκαλώντας μεγαλύτερη εφίδρωση και μειώνοντας ταυτόχρονα την 
ταχύτητα εξάτμισης του ιδρώτα και την δρόσιση του ατόμου. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την, κατά τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αναγκαιότητα χρήσης μάσκας προσώπου, θεωρείται σκόπιμο οι εργοδότες, 
με τη βοήθεια του ιατρού εργασίας: 
 
Α. να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τους εργαζόμενους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και 
δυνητικά διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης 
 
Β. να εφαρμόζουν αυστηρά τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης στους 
εργασιακούς χώρους 
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Γ. να εφαρμόζουν συγχρόνως τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα στο χώρο εργασίας, τα οποία 
περιλαμβάνουν την μείωση του κινδύνου για την μετάδοση της νόσου COVID-19. 
 
Στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου προσαρτώνται : 
 
α) Το Παράρτημα 1, το οποίο περιλαμβάνει, αφενός μεν συνοπτικές πληροφορίες για τη μέθοδο 
υπολογισμού της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον που - 
αν και μη υποχρεωτικής γενικής εφαρμογής στο πλαίσιο της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας - είναι 
αναγκαία για το σωστό σχεδιασμό των μέτρων, και αφετέρου ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ελάττωση της θερμικής καταπόνησης και την προστασία της 
υγείας των εργαζομένων,. 
 
β) Το Παράρτημα 2, στο οποίο αναφέρονται οι επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης στην υγεία, καθώς 
και οι κατηγορίες εργαζομένων που αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου. 
 
Καλούνται οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Τμημάτων να μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των 
υπαλλήλων με υπογραφή και για την οργάνωση και δράση συνεργείων ελέγχου. 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
Αριθμ. Πρωτ: 47972/7.7.2021 
Χορήγηση αδειών Μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 (Α' 101) για την προστασία της 
οικογένειας 
 

Αθήνα: 07/07/2021  
 
Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας, ακολουθούν διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση 
των αδειών του Mέρους ΙΙΙ του ν. 4808/2021.- Σύμφωνα με το άρθρο 165 του ως άνω νόμου η έναρξη 
ισχύος του Μέρους ΙΙΙ αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 
19/6/2021. 
 
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
 
Ενσωμάτωση ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/18/ ΕΕ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
 
Οι άδειες του Κεφαλαίου Α' εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, 
ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν 
τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και στους φροντιστές, οι οποίοι 
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο τομέα όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 
143), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης του 
άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α' 41) και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
Διευκρινίζεται επίσης ότι για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα θα ακολουθήσει εγκύκλιος αρμοδίως 
από το Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς ωστόσο να αίρεται μέχρι την έκδοση αυτής η υποχρέωση εφαρμογής 
των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ του νόμου που έχουν άμεση εφαρμογή. 
 
Με το άρθρο 26 εισάγονται ορισμοί της άδειας πατρότητας, της άδειας φροντιστή, της γονικής άδειας, του 
συγγενή, των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και του φροντιστή, για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή 
των δικαιωμάτων του Κεφ. Α' αλλά και εν μέρει του Κεφ. Β' ως άνω νόμου. Ειδικότερα: 
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1. Άδεια πατρότητας, άρθρο 27 
 
Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με 
αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση 
και ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση. Η άδεια αυτή χορηγείται συνολικά ή τμηματικά 
σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου ως εξής: είτε α) ο εργαζόμενος λαμβάνει δύο (2) ημέρες άδειας 
πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που συνδέονται με την 
εγκυμοσύνη και τον τοκετό, οπότε στην περίπτωση αυτή, οι υπόλοιπες δώδεκα (12) ημέρες, χορηγούνται, 
συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία γέννησης είτε β) χορηγείται το σύνολο των ημερών αδείας μετά την ημερομηνία γέννησης. Για 
την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος γνωστοποιεί την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού 
στον εργοδότη, προκειμένου ο τελευταίος να λάβει εγκαίρως γνώση. 
 
Η άδεια πατρότητας χορηγείται επίσης σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) 
ετών, από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. 
 
Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης ο εργαζόμενος γνωστοποιεί στον εργοδότη την πιθανή 
ημερομηνία τοκετού. Η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να λάβει χώρα, προφορικά, γραπτά, ηλεκτρονικά, ή με 
όποιον άλλο τρόπο εξυπηρετεί τα μέρη. 
Η άδεια δεν προσαυξάνεται λόγω γέννησης διδύμων, τριδύμων ή περισσότερων πολύδυμων τέκνων. 
 
Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 27 για την άδεια πατρότητας και προκειμένου για 
εργαζόμενους των οποίων το τέκνο γεννήθηκε πριν τις 19/6/2021 (έναρξη ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 
165 του ως άνω νόμου) και εφόσον δεν έχει παρέλθει ο ένας μήνας από τον τοκετό από την ημερομηνία 
αυτή, ως προβλέπεται από τη διάταξη για τη χορήγηση του δικαιώματος, διευκρινίζεται ότι, επιπλέον των 2 
ημερών που προβλέπονταν με το προηγούμενο καθεστώς και οι οποίες θα πρέπει ήδη να τους έχουν 
χορηγηθεί, δικαιούνται να λάβουν όσες από τις υπόλοιπες 12 εργάσιμες ημέρες απομένουν μέχρι τη 
συμπλήρωση του πρώτου μήνα από τον τοκετό. 
 
Ομοίως, κατά την πρώτη εφαρμογή της άδειας πατρότητας για τους θετούς και ανάδοχους πατέρες παιδιών 
έως οκτώ ετών, διευκρινίζεται ότι η άδεια χορηγείται επίσης, με τον ίδιο τρόπο ως αναφέρεται ανωτέρω, 
εφόσον δεν έχει παρέλθει ο ένας μήνας από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια κατά την έναρξη 
ισχύος της διάταξης στις 19/6/2021. 
 
Παράδειγμα: 
Γέννηση τέκνου την 1η/6/2021 
Με το προηγούμενο καθεστώς (άρθρο 10 της ΕΓΣΣΕ του 2000-01) ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει ήδη 
λάβει άδεια πατρότητας διάρκειας 2 ημερών. Έπειτα από τη νέα ρύθμιση δικαιούται ακόμη να λάβει από τις 
19/6/2021 και μέχρι τις 30/6/2021 όσες από τις 12 επιπλέον εργάσιμες ημέρες είναι δυνατόν να χορηγηθούν 
μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα από τον τοκετό.  
 
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση νοσηλείας του νεογνού μετά τον τοκετό, κατά το διάστημα του πρώτου 
μήνα από την γέννησή του, λόγω της οποίας η χορήγηση της άδειας κατά το διάστημα αυτό δεν συμβαδίζει 
με τον σκοπό της χορήγησής της που είναι η φροντίδα αυτού και η ενίσχυση του συναισθηματικού δεσμού 
του πατέρα με το παιδί, τότε είναι δυνατή, έπειτα από συμφωνία των μερών (άρθρο 46, παρ. 3), η 
χορήγηση τμήματος ή και συνόλου της άδειας άμεσα μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του τέκνου. 
 
2. Γονική άδεια, άρθρο 28 
 
Διάρκεια-Προϋπόθεση χορήγησης-Επίδομα 
 
Με το άρθρο 28 αντικαθίσταται και βελτιώνεται το προγενέστερο πλαίσιο χορήγησης της άδειας ανατροφής 
τέκνου σύμφωνα με το καταργηθέν πλέον άρθρο 50 του ν. 4075/2012. 
 
Ειδικότερα, προβλέπεται ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα στην γονική άδεια για κάθε εργαζόμενο γονέα, 
φυσικό, θετό ή ανάδοχο, καθώς και για κάθε πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Η άδεια έχει διάρκεια 
τεσσάρων (4) μηνών και μπορεί να χορηγηθεί συνεχόμενα ή τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του 
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εργαζόμενου, σύμφωνα με την αίτησή του και με τα όσα ειδικότερα ορίζονται, μέχρι το παιδί να 
συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων 
ανατροφής προς αυτό. 
 
Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την 
ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. 
 
Μόνη προϋπόθεση του δικαιώματος αποτελεί η επί 1 έτος απασχόληση του εργαζόμενου στον ίδιο 
εργοδότη. Πιο συγκεκριμένα, για τη χορήγηση της άδειας ο εργαζόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα 
(1) έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν 
ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμου, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. 
 
Η γονική άδεια, το συνολικό της διάστημα και ο τρόπος χορήγησής της αναρτάται στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». 
 
Επιπρόσθετα, θεσμοθετείται η καταβολή επιδόματος από τον ΟΑΕΔ ενισχύοντας τη δυνατότητα των 
γονέων να κάνουν χρήση της άδειας αυτής, με σκοπό την αύξηση της χρήσης της, ιδιαιτέρως από τους 
πατέρες, προκειμένου να υποστηριχθεί η απασχόληση αλλά και η επαγγελματική ανέλιξη των μητέρων. 
 
Ειδικότερα, από τον ΟΑΕΔ θα καταβάλλεται για τους πρώτους δύο μήνες της άδειας επίδομα γονικής 
άδειας σε κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά 
καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. 
 
Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων στη γονική άδεια και στο επίδομα είναι 
αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί 
μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα 
από ειδικότερη διάταξη ή ευνοϊκότερη συμφωνία των μερών. 
 
Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των οικογενειών, σε περίπτωση πολλαπλών γεννήσεων 
αλλά και ειδικών κατηγοριών μονογονέων. 
 
Έτσι, κατ' εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να 
λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, χωρίς δηλαδή να 
μεσολαβήσει ένας χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Επίσης, δικαιούνται να λάβουν το επίδομα της γονικής 
άδειας από τον ΟΑΕΔ για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν 
μαζί. 
 
Παράδειγμα: Γονείς διδύμων τέκνων δικαιούνται (ο καθένας εξ αυτών) να λάβουν συνολικά γονική άδεια 
διάρκειας οκτώ μηνών (8) μηνών διακεκομμένα ή συνεχόμενα, εκ των οποίων επιδοτούνται οι τέσσερεις 
μήνες από τον ΟΑΕΔ.  
 
Ακόμη γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη 
αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν 
(δηλαδή, δικαιούνται να λάβουν συνολικά γονική άδεια διάρκειας οκτώ μηνών (8) μηνών διακεκομμένα ή 
συνεχόμενα, εκ των οποίων επιδοτούνται οι τέσσερεις μήνες από τον ΟΑΕΔ) . 
 
Διαδικασία χορήγησης της άδειας 
 
Με την παρ. 6 θεσμοθετείται διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να 
χορηγείται συνεχόμενα, τμηματικά ή με άλλο ευέλικτο τρόπο, διατηρώντας το δικαίωμα στην καταβολή 
επιδόματος από τον ΟΑΕΔ και σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου, η οποία υποβάλλεται στον 
εργοδότη με κάθε πρόσφορο τρόπο, εγγράφως, ή ηλεκτρονικά και στην οποία προσδιορίζει την έναρξη και 
τη λήξη της. 
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Η αίτηση υποβάλλεται στον εργοδότη τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της άδειας, εκτός εάν 
συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε μικρότερο χρονικό 
διάστημα. 
 
Ο εργοδότης, κατόπιν διαβούλευσης, απαντά στην αίτηση του εργαζόμενου άμεσα και κατ' ανώτατο εντός 
ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια στον αιτούμενο 
χρόνο, εκτός αν αυτό θα διατάρασσε σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Σε αυτήν την 
περίπτωση, υποχρεούται να τεκμηριώσει εγγράφως τον λόγο αναβολής χορήγησής της προς τον 
εργαζόμενο και δύναται να προτείνει προς αυτόν εναλλακτικές λύσεις ως προς τον χρόνο χορήγησής της ή 
ευέλικτους τρόπους χορήγησής της. Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης, εφόσον δεν υπάρχει άλλη 
συμφωνία, υποχρεούται να χορηγήσει τη γονική άδεια εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης. 
 
Περαιτέρω, καθίσταται σαφές ότι αιτήσεις γονέων με αναπηρία, γονέων παιδιών με αναπηρία, με 
μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, πολύτεκνων και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης 
της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, καθώς και γυναικών μετά την άδεια μητρότητας και την 
ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης, 
προτεραιότητα δίνεται στις αιτήσεις γονέων παιδιών λόγω νοσηλείας ή ασθένειας του παιδιού ή λόγω 
αναπηρίας ή σοβαρής ασθένειας συζύγου, συντρόφου συμβίωσης, συγγενούς, γονέων παιδιών διδύμων, 
τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων, καθώς και γονέων έπειτα από πρόωρο τοκετό. 
 
Η γονική άδεια, έπειτα από σχετική αίτηση του εργαζόμενου, δύναται εναλλακτικά να χορηγείται με κάθε 
ευέλικτο τρόπο που εξυπηρετεί τα μέρη, όπως ενδεικτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε 
ημέρες άδειας, οι οποίες μπορούν να κατανέμονται σε εβδομαδιαία ή σε μηνιαία βάση, χωρίς να θίγεται το 
δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει το επίδομα γονικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος, με 
την αίτησή του, προσδιορίζει τον αντίστοιχο χρόνο του συνόλου ή του τμήματος της γονικής άδειας που 
επιθυμεί να λάβει με ευέλικτο τρόπο, καθώς και το είδος της ευελιξίας του οποίου επιθυμεί να κάνει χρήση. 
Ο εργοδότης εξετάζει την αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου και 
σε περίπτωση τυχόν απόρριψής της τεκμηριώνει τους λόγους γραπτώς, εντός ενός (1) μηνός από την 
υποβολή της. 
 
Συνδεόμενα δικαιώματα 
 
Κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας παρέχεται προς τους εργαζόμενους ενημέρωση για τις διαδικασίες 
προαγωγών και για την εσωτερική στελέχωση κενών θέσεων εργασίας και πρέπει να τους επιτρέπεται να 
συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για αυτές τις θέσεις, χωρίς καμία 
διάκριση σε βάρος τους. 
 
Παράλληλα, για τους δύο πρώτους μήνες που ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ., 
ασφαλίζεται επίσης από αυτόν στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης. 
 
Ο χρόνος του τμήματος της άδειας κατά τον οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές 
υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο Ο.Α.Ε.Δ. 
παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, 
μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό. 
 
Για τον μη επιδοτούμενο από τον Ο.Α.Ε.Δ. χρόνο γονικής άδειας (υπόλοιποι 2 μήνες), ο οποίος λαμβάνεται 
υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της 
σύνταξης, ο γονέας δύναται να αποκτήσει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα 
κατόπιν αναγνώρισης του χρόνου απουσίας του, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2084/1992 (Α' 165), 
εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί να του καταβάλει αποδοχές ο εργοδότης. 
 
Μετά τη λήξη της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας ή 
σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και να επωφεληθεί από 
οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα δικαιούνταν κατά την απουσία του. 

http://www.solae.gr/
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Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας στο σύνολό του 
(επιδοτούμενο και μη επιδοτούμενο τμήμα) λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον 
υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος 
αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση 
απόλυσής τους. 
 
Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης και σύμφωνα με το άρθρο 53 του ως άνω νόμου, για κάθε 
εργαζόμενο γονέα στον οποίο έχει χορηγηθεί γονική άδεια, σύμφωνα με το προηγούμενο πλαίσιο του 
άρθρου 50 του ν. 4075/2012 (Α'89) η οποία δεν είχε λήξει στις 19/6/2021 (έναρξη ισχύος του εν λόγω 
άρθρου), ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλει καθ' ολοκληρία το επίδομα της γονικής άδειας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4808/2021. 
 
3. Άδεια φροντιστή. άρθρο 29 
 
Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα 
προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο 
αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με 
ιατρική γνωμάτευση, για την οποία δεν προβλέπεται καταβολή αποδοχών.. 
 
Η νέα αυτή άδεια στοχεύει στην υποστήριξη των εργαζομένων ανδρών και γυναικών - φροντιστών, ως 
προς την κάλυψη των σημαντικών αναγκών φροντίδας ή υποστήριξης, συγγενούς ή άλλου προσώπου για 
σοβαρό ιατρικό λόγο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα εξωθούνται στην αποχώρηση από την αγορά εργασίας, 
εργαζόμενοι και κυρίως εργαζόμενες με αυξημένα οικογενειακά βάρη. 
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την περ. στ' του άρθρου 26 ως φροντιστής ορίζεται: «ο εργαζόμενος που 
παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με 
τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο.» 
 
Επίσης σύμφωνα με την παρ. δ' του άρθρου 26 ως συγγενής ορίζεται: «ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος με 
σύμφωνο συμβίωσης, τα τέκνα φυσικά ή θετά, οι γονείς, τα αδέλφια και οι συγγενείς εξ αγχιστείας στην ίδια 
γραμμή και στον ίδιο βαθμό.» 
 
4. Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας. άρθρο 30 
 
Θεσμοθετείται δικαίωμα απουσίας του εργαζόμενου γονέα ή φροντιστή, έως δύο (2) φορές ετησίως και έως 
μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα 
οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση 
παρουσία του εργαζομένου. Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου, σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 26, βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση νοσοκομείου ή θεράποντος ιατρού. 
 
5. Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, άρθρο 31 
 
Θεσμοθετείται δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο γονέας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών ή φροντιστή να 
ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως ιδίως, τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο 
εργασίας ή μερική απασχόληση. Προϋπόθεση του δικαιώματος αποτελεί ο εργαζόμενος γονέας να έχει 
συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο 
εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. 
 
Ο εργοδότης εξετάζει και διεκπεραιώνει εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα κάθε αίτηση για ευέλικτες 
ρυθμίσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου. Ο εργοδότης 
τεκμηριώνει κάθε απόρριψη σχετικής αίτησης ή κάθε αναβολή χορήγησης ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας. 
 
Όταν οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας έχουν περιορισμένη διάρκεια, ο εργαζόμενος επιστρέφει στην αρχική 
μορφή απασχόλησης, όταν λήξει η συμφωνηθείσα περίοδος. Επίσης, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να 
επιστρέψει στην αρχική μορφή απασχόλησης πριν από τη λήξη της συμφωνημένης περιόδου, κατόπιν 
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αίτησής του και εφόσον αυτό δικαιολογείται από συγκεκριμένη μεταβολή των περιστάσεων. Ο εργοδότης 
εξετάζει και διεκπεραιώνει κάθε τέτοια αίτηση πρόωρης επιστροφής σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 
ΙI. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΔΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, 
ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν 
τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης: στον ιδιωτικό τομέα, σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 
4270/2014 (Α' 143), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία, σε υπηρεσίες του 
Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) με σύμβαση έμμισθης εντολής, 
καθώς και σε όσους απασχολούνται με συμβάσεις ή σχέσεις μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, 
του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α' 41). 
 
1. Άρθρο 34 - Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία - Αντικατάσταση της παρ. 2 του 
άρθρου 44 του ν. 4488/2017 
 
Με το άρθρο 34 καταργείται και αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4488/2017 (Α' 137) 
προκειμένου, ομοίως με τις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα , και οι 
εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο, από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ 
(8) ετών, να δικαιούνται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας των 9 εβδομάδων, ως ορίζεται στο 
άρθρο 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1993 και το άρθρο 7 της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2000, που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2874/2000 (Α' 286), καθώς και 
τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής τους. 
 
Διευκρινίζεται ότι, οι εργαζόμενες που υιοθέτησαν τέκνο πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης 
(δηλαδή πριν από την 19/6/2021) και υπό την προϋπόθεση ότι, δεν έχουν παρέλθει εννέα εβδομάδες από 
την ένταξη του τέκνου στην οικογένεια, δικαιούνται να λάβουν το υπολειπόμενο τμήμα της άδειας λοχείας 
και μέχρι τη συμπλήρωση των εννέα εβδομάδων καθώς και αναλογία από τα συνδεόμενα επιδόματα αυτής 
(από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΟΑΕΔ). 
 
Κατά τα λοιπά η άδεια μητρότητας εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. 
 
2. Άρθρο 35 - Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
 
Θεσμοθετείται κατ' αναλογία των ρυθμίσεων που ήδη ισχύουν για τον δημόσιο τομέα το δικαίωμα των 
εργαζομένων γυναικών του ιδιωτικού τομέα που υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής του ν.3305/2005 (Α' 17) σε άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, ύστερα από 
βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
(Μ.Ι.Υ.Α.). 
 
3. Άρθρο 36 - Ειδικές προβλέψεις για τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας - 
Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 
 
Τροποποιείται το άρθρο 142 του ν. 3655/2008 (Α' 58) και επεκτείνεται η χορήγηση της ειδικής παροχής 
προστασίας της μητρότητας: α) στις εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην 
οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, ομοίως με την τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του 
Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και β) στις εργαζόμενες 
που απασχολούνται σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 
143), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία, καθώς και στις απασχολούμενες με 
σύμβαση έμμισθης εντολής, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 και καταβάλλεται από 
τον φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά η υπάλληλος ή από τον φορέα στον οποίο υπηρετεί και 
επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία της, με ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με 
βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 
 
Κατά τα λοιπά η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. 

http://www.solae.gr/
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4. Άρθρο 37 - Άδεια φροντίδας τέκνου 
 
Επαναδιατυπώνονται - κωδικοποιούμενες - οι διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της 
ΕΓΣΣΕ 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/2003, των άρθρων 8 & 9 
της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014 και του καταργούμενου άρθρου 38 του ν. 
4342/2015, στις οποίες ενσωματώνεται και το περιεχόμενο της Γνωμοδότησης 124/2018 του ΣΤ' Τμήματος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
Καθορίζεται η αφετηρία του δικαιώματος της άδειας φροντίδας παιδιού από τη λήξη της άδειας μητρότητας 
ή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, ως ισχύει έπειτα από 
την τροποποίησή του με το άρθρο 38 του ν. 4808/2021 ή της γονικής άδειας του άρθρου 28 του ίδιου 
νόμου. 
 
Καθίσταται έτσι σαφές ότι η χορήγηση της γονικής άδειας του άρθρου 28 δεν επιφέρει μείωση του 
δικαιώματος της άδειας φροντίδας παιδιού, με όποιον τρόπο και εάν αυτή χορηγείται. 
 
Επίσης επεκτείνεται το δικαίωμα στην άδεια αυτή του γονέα που υιοθετεί ή γίνεται ανάδοχος τέκνου από το 
έκτο έτος που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς έως και το όγδοο έτος ηλικίας του παιδιού. Προβλέπεται 
επίσης ότι, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, η άδεια φροντίδας χορηγείται, ως αναλυτικά ορίζεται στις 
παρ. 1 έως και 3, κατ' αναλογία του ημερήσιου χρόνου εργασίας. 
 
Κατά τα λοιπά η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. 
 
5. Άρθρο 38 - Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου 
 
Επεκτείνεται το δικαίωμα των εργαζομένων γονέων να λάβουν την άδεια παρακολούθησης σχολικής 
επίδοσης τέκνου, από την ηλικία των 16 ετών συμπληρωμένων που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς, 
πλέον μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, για κάθε παιδί που παρακολουθεί 
μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, 
ανεξαρτήτως της ηλικίας του, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι 
ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με 
ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ 
ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια. 
 
Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον 
εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν 
συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα 
κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους 
εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις. 
 
Κατά τα λοιπά η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. 
 
Διευκρινίζεται ακόμη ότι η άδεια του άρθρου αυτού μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, 
με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, 
επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του 
σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί 
να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη 
συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, 
ζητήματα που είναι επίσης πολύ σημαντικά για την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και υγεία. 
 
6. Άρθρο 39 -Άδεια γάμου 
 
Κωδικοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 και του άρθρου 10 της ΕΓΣΣΕ του 
2000-01 στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ρητά η σύναψη του συμφώνου συμβίωσης, σύμφωνα και με το 
άρθρο 12 του ν. 4356/2015 (Α' 181). 
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Η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. 
 
Σε περίπτωση τέλεσης γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, χορηγείται άδεια έξι (6) εργασίμων 

ημερών, με αποδοχές, εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται με σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας 

και πέντε (5) εργασίμων ημερών, εφόσον απασχολείται με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Η 

άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του εργαζομένου. 

 

7. Άρθρο 40 - Άδεια προγεννητικών εξετάσεων 

 

Κωδικοποιείται η διάταξη του άρθρου 9 του π.δ. 176/1997. Κατά τα λοιπά η άδεια εξακολουθεί να 

χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς 

περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, 

προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να 

γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. 

 

8. Άρθρο 41 - Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία 

 

Κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταργούμενου άρθρου 8 του ν. 1483/1984, ενώ παράλληλα προβλέπεται 

ότι το δικαίωμα του γονέα ισχύει αυτοτελώς για κάθε παιδί. 

 

Κατά τα λοιπά η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. 

 

Οι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που εργάζονται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί 

τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα και έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, η οποία 

πιστοποιείται με ιατρική γνωμάτευση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονται τα πρόσωπα αυτά, 

έχουν το αυτοτελές δικαίωμα για κάθε παιδί, να ζητήσουν τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία 

(1) ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. 

 

9. Άρθρο 42 - Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους 

 

Κωδικοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 11 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001, του άρθρου 2 και του 

καταργούμενου άρθρου 7του ν.1483/84, του άρθρου 5 της ΕΓΣΣΕ 2008-09 και της καταργούμενης παρ. 5 

του άρθρου 20 του ν. 3896/10. Η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. 

 

Κάθε γονέας έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα να λάβει άδεια χωρίς αποδοχές σε περίπτωση 

ασθένειας του παιδιού ή άλλου εξαρτημένου μέλους της οικογένειάς τους, ως αναλυτικότερα ορίζεται στη 

διάταξη. Η διάρκειά της φθάνει τις έξι (6) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος εφόσον προστατεύουν ένα παιδί, 

τις οκτώ (8) ημέρες για δύο παιδιά και τις δεκατέσσερις (14) ημέρες για περισσότερα από δύο παιδιά. 

 

10. Άρθρο 43 - Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών 

 

Κωδικοποιείται το περιεχόμενο της καταργούμενης παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4488/2017, με παράλληλη κατάργηση του ορίου ηλικίας του παιδιού 

για συγκεκριμένα νοσήματα. 

 

Ειδικότερα, στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια, 

διάρκειας δέκα (10) εργασίμων ημερών κατ' έτος, με αποδοχές, για την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών 

έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του 

ή αιμοκάθαρση, με νεοπλασματική ασθένεια ή που χρήζει μεταμόσχευσης ή παιδιών, ανεξαρτήτως της 

ηλικίας τους, με βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο DOWN ή αυτισμό. Η άδεια αποτελεί δικαίωμα του κάθε 

γονέα, χορηγείται χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από 

άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή 

δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας. 

 

Κατά τα λοιπά η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. 

http://www.solae.gr/
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11. Άρθρο 44 - Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών 
 
Κωδικοποιείται το περιεχόμενο της καταργούμενης παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012. Καταργείται το 
προγενέστερο όριο ηλικίας του παιδιού και επεκτείνεται έτσι το δικαίωμα του γονέα στην άδεια ανεξαρτήτως 
της ηλικίας του. 

Κατά τα λοιπά η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. 

Ειδικότερα, στον εργαζόμενο γονέα, χορηγείται ατομικό δικαίωμα χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση 
νοσηλείας του παιδιού, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία 
την άμεση παρουσία του, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ' έτος. 2. Η άδεια χορηγείται, χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των 
σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς. 
 
12. Άρθρο 45 - Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες για την άδεια μονογονεϊκών οικογενειών 
 
Κωδικοποιείται το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003, ενώ καταργείται το προγενέστερο όριο ηλικίας του 
παιδιού και επεκτείνεται έτσι το δικαίωμα του γονέα στην άδεια ανεξαρτήτως της ηλικίας του. 

Κατά τα λοιπά η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. 

Ειδικότερα στον εργαζόμενο γονέα, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχει χηρέψει και στον άγαμο γονέα 
που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με 
αποδοχές, 
 
επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται 
άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως. 
 
ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β 
 
Στο τελευταίο Κεφάλαιο του Μέρους ΙΙΙ, περιλαμβάνονται οριζόντιες και πάγιες διατάξεις για την 
κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων του Μέρους αυτού, την απαγόρευση διακρίσεων, την 
προστασία από την απόλυση και το βάρος της απόδειξης, την έννομη προστασία των θιγομένων, τις 
κυρώσεις, την ενημέρωση των εργαζομένων, καθώς και εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες 
διατάξεις. 
 
Άρθρο 48 - Προστασία από απόλυση 
 
1. Απαγορεύεται ρητά και είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου, επειδή ζήτησε ή 
έλαβε άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση ή επειδή άσκησε δικαίωμα που προβλέπεται στο Μέρος ΙΙΙ (Κεφάλαια Α και 
Β). 
 
2. Σε περίπτωση απόλυσης εργαζομένου, επειδή ζήτησε ή έλαβε άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση που 
προβλέπεται στο Μέρος ΙΙΙ, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί τους λόγους της απόλυσης 
εγγράφως. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής του εργοδότη συνιστά μαχητό τεκμήριο, ότι η καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας έλαβε χώρα κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 48. 
 
3. Αν εργαζόμενος, που θεωρεί ότι απολύθηκε κατά παράβαση της παρ. 1, τεκμηριώνει ενώπιον 
δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής πραγματικά περιστατικά ικανά να στηρίξουν την πεποίθηση, ότι 
απολύθηκε γιατί ζήτησε ή έλαβε άδεια ή διευκόλυνση του παρόντος Μέρους, εναπόκειται στον εργοδότη να 
αποδείξει, ότι η απόλυση έγινε για άλλους λόγους. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει στην ποινική δίκη. 
 
4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984 (Α' 153), συμπληρώνεται με την απαγόρευση και ακυρότητα 
της καταγγελίας της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζομένου πατέρα από τον εργοδότη του για χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών μετά τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την καταγγελία, ως ήδη 
ισχύει για την έγκυο/μητέρα εργαζόμενη. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Α. 1131/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή 
μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β' 4582). 
 

Αθήνα, 11/06/2021 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α' 104), 
 
2. το άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 
4690/2020 (Α' 104) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4722/2020 (Α' 177), 
 
3. τις παρ. 4, 4α και 4β του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.03.2020 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 ισχύουν μετά την 
τροποποίησή τους με το άρθρο 33 του ν. 4753/2020 (Α' 227), 
 
4. την παρ. 5 του άρθρου δεύτερου 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), η οποία 
προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 4722/2020 (Α' 177), 
 
5. την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 4690/ 2020 (Α' 104), 
 
6. την από 11.3.2020 Πράξη 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), 
 
7. την από 13.4.2020 Πράξη 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), 
 
8. το άρθρο 1 του ν. 4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και 
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 
Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α' 126), 
 
9. το άρθρο εικοστό τέταρτο του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών 
Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α' 145), 

http://www.solae.gr/
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10. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), 
 
11. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), 
 
12. τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘'Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες 
διατάξεις» (Α' 112) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α' 131), 
 
13. το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133), 
 
14. 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), 
 
15. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123), 
 
16. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121), 
 
17. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119), 
 
18. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), 
 
19. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168), 
 
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 Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805), 
 
22. 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 την 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. «Ανανέωσης 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 Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27), 
 
23. την υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση 
ειδικών θεμάτων σχετικά με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων 
σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4582), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την υπό στοιχεία 
Α.1059/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Α.1228/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων -Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά 
με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή 
μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 (Β' 4582)» 
(Β' 1155), 
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24. την επιτακτική ανάγκη στήριξης επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, των οποίων η 
επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή έχουν πληγεί δραστικά από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-
19, των εργαζομένων αυτών, καθώς και των ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε 
αναστολή, 
 
25. την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 68), 
 
26. την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, 
 
27. την από 3/6/2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και 
 
28. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
Η υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 4582), όπως ισχύει μετά 
την αντικατάστασή της με την υπό στοιχεία Α.1059/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Β' 1155), τροποποιείται ως εξής: 
 
Άρθρο 1 
 
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής: 
 
«ε) παραχώρησης/υποπαραχώρησης χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης σε τρίτους 
έναντι ανταλλάγματος.». 
 
2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών,Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«4. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν και για την περίπτωση της παραχώρησης από μέρους του 
μισθωτή σε άλλον, της χρήσης του μισθίου με αντάλλαγμα, και ιδίως στην υπεκμίσθωση, προς 
εγκατάσταση επιχείρησης των παρ. 1, 2 και 3, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση του προηγούμενου 
εδαφίου δικαιούχοι μερικής ή πλήρους απαλλαγής δύναται να είναι: 
 
α) ο τρίτος στον οποίο παραχωρείται η χρήση του μισθίου (υπομισθωτής) και στον οποίο συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παρούσας, οπότε στην περίπτωση αυτή ο υπεκμισθωτής, εφόσον υπάγεται στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), υποβάλλει «Δήλωση Covid» και λαμβάνει 
την προβλεπόμενη σε αυτές ωφέλεια και υποχρεούται να καταβάλει ακέραιο το μίσθωμα στον εκμισθωτή. 
 
β) ο υπεκμισθωτής στον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας για την καταβολή μειωμένου 
μισθώματος ή για την απαλλαγή από την καταβολή μισθώματος, και δεν έλαβε ως υπεκμισθωτής την 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), ωφέλεια, είτε γιατί 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα για την περίοδο Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020 είτε γιατί δεν 
υπέβαλε «Δήλωση Covid», οπότε στην περίπτωση αυτή ο εκμισθωτής, εφόσον υπάγεται στις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), υποβάλλει «Δήλωση Covid» και λαμβάνει την 
προβλεπόμενη σε αυτές ωφέλεια. 
 
Η μερική ή μη καταβολή του μισθώματος στον μισθωτή/υπεκμισθωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα, δεν επιδρά στην κύρια μισθωτική σχέση.» 

http://www.solae.gr/
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Άρθρο 2 
 
Έναρξη ισχύος 
 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68) και εφαρμόζεται επί 
των πληττόμενων και δικαιούμενων μερικής ή πλήρους απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος 
επιχειρήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά ΚΑΔ και μήνα στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδο-
νται κατ' εξουσιοδότηση της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 11/06/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

 

 

Α.1139/2021 
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος 
για τον μήνα Ιούνιο 2021. 
 

Αθήνα, 23/06/2021 
 
(ΦΕΚ Β 2738/25.6.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παρ. 8α και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως αυτές 
προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α' 227) και με το άρθρο 26 του ν. 4772/2021 
(Α' 17), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 31 του ν. 4778/2021 (Α' 26) και, όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 44 του ν. 4797/2021 (Α' 66), με το άρθρο 110 του ν. 4799/2021 (Α' 78) και με το άρθρο 151 του ν. 
4808/2021 (Α' 101). 
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), ιδίως το άρθρο 41. 
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170). 
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90), ιδίως το άρθρο 
83. 
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
(π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
10. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
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11. Την υπ' αρ. 1/20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-
2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
12. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738). 
13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.33506/28.5.2021 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, Επικρατείας 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, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 
2021 και ώρα 6:00» (Β' 2233). 
14. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35169/4.6.2021 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, 
Επικρατείας 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, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» 
(Β' 2366). 
15. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.36587/10.6.2021κοι-νή 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, Επικρατείας 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, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 
2021 και ώρα 6:00» (Β' 2476). 
16. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.38197/18.6.2021 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, Επικρατείας 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, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 
2021 και ώρα 6:00» (Β' 2660). 
17. Την από 22-06-2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
18. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή των παρ. 8α και παρ. 10 
του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68). 
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε: 
1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει 
υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 
σχετίζονται με τον κορωνο-ϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία: 
α) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα 
ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 
τουλάχιστον έναν από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α' και Β' του Παραρτήματος, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 
συνολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Α'- ή του 40% του συνολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Β'- για τον μήνα 
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Ιούνιο 2021, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α' 68), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που οι ΚΑΔ μιας επιχείρησης, όπως ορίζονται στο 
προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνονται και στους δυο ΠΙΝΑΚΕΣ Α' και Β' του Παραρτήματος, εφαρμόζεται, 
το ευνοϊκότερο για τον μισθωτή, καθεστώς του ΠΙΝΑΚΑ Α' ήτοι αυτό της απαλλαγής από την καταβολή του 
μισθώματος, 
β) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα 
ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, έναν 
από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β' του Παραρτήματος και παράλληλα έχει ενεργό κύριο 
ΚΑΔ υποκαταστήματος/ υποκαταστημάτων την 4η Ιανουαρίου 2021, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
ΠΙΝΑΚΑ Α' του Παραρτήματος, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 
68), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της 
έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή 
συναλλακτική δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) - 
υποκατάστημα]. 
2. Για την εφαρμογή των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η 
Φεβρουαρίου 2021. 
3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 4η Ιανουαρίου 2021, για την εφαρμογή των οριζόμενων 
στην παρ. 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 
4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε 
ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος 
ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη 
δημοσίευση της παρούσας. 
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική 
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021. 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. 
 

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 
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55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Αλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Αλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 

στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

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 (πατερίτσωνκλπ) ή παρα'ίατρικού 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 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

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 

90.01 Τέχνες του θεάματος 
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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 με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων 

τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με 

αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13),τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) 

σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), τις υπηρεσίες 

στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις Υπηρεσίες πρακτορείου 

ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακού στοιχήματος (92.00.29.01) 

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, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (93.29.11.02), υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών 

θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (93.29.11.04) και 

τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή 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, μεεξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας 

(96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών 

προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06). 

96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς 

96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς 

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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική 
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 
2021. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, 
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες 
οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 

01.49.3 
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και 
δερμάτων 

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

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.] (47.54.54.07) και το 

λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (47.54.54.12) 

47.59 

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεσητου λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και 

φωτιστικών εξαρτημάτων (47.59.56.01) και του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων πυράκτωσης 

π.δ.κ.α. (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 (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 
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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, 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) και το Λιανικό εμπόριο 

διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης (47.78.89.04) 

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) 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

92.00.12.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) 

92.00.13 Υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο 

92.00.19 Άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών 

92.00.29.01 Υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακού στοιχήματος 

 

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, να δημοσιευθούν 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 23/06/2021 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. Α. 1148 
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, 25/06/2021 
 
(ΦΕΚ Β 2783/29.6.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως 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 Ει-σπράξεως 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 2020/17-1-2020 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 
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 
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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' 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 υπό στοιχεία Α. 1109/2021 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' 2092). 
21. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» (Α' 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 
22. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
23. 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 Ιουνίου 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 20-3-2020 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 Ιουνίου 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 (Β' 
1070), Α. 1095/2021 (Β' 1714) και Α. 1109/2021 (Β' 2092) 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 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 
στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού 
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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 

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

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 

47.78.89.04 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 

52.21.21 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 ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Αλλα μεταφορικά μέσα 

http://www.solae.gr/
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55.90.19 Αλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

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 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.59 
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., με εξαίρεση τις υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών 
(85.59.11.02) και τις υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής 
εκπαίδευσης (85.59.13.03). 

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 

86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

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 
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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 με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων 

τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με 

αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13),τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) 

σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), τις υπηρεσίες 

στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις υπηρεσίες πρακτορείου 

ΠΡΟ-ΠΟ, "Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ" και ιπποδρομιακού στοιχήματος (92.00.29.01). 

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 , με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών 

θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (93.29.11.04), 

υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή 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) 

96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς 

96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς 

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. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 25/06/2021 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

http://www.solae.gr/
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ΓΔΟΥ 520/2021 

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, 01/06/2021  

 

(ΦΕΚ Β' 2317/01-06-2021) 

 

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», 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 αρ. 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). 
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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). 

 

21. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/17.05.2021 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), όπως ισχύει. 

 

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, 
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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), όπως 

ισχύει. 

 

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 2/83193/ΔΠΓΚ/01.06.2021 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 

ΓΔΟΥ468/17.05.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού 

Οικονομικών (Β' 2025), αποφασίζουμε: 

 

Η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/17.05.2021 κοινής απόφασης 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), αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 4η Ιουνίου 

2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», η οποία αποτελεί εφαρμογή 

του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).». 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 01/06/2021 

Ο Υπουργός - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ο Υφυπουργός - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΓΔΟΥ 568/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «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» (Β' 
2236) 
 

Αθήνα 16/06/2021 
 

(ΦΕΚ Β' 2551/16-06-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 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. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το στοιχείο 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 
Συνθήκης (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. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184), όπως ισχύει. 
 
6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
7. Την υποπαρ. Β.10 της παρ. Β της παρ. 4 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). 
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14. 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). 
 
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 υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «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» (Β' 
2236). 
 
21. 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). 
 
22. 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. 
 
23. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
 
24. Την από 16.06.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
25. Την υπό στοιχεία 71723ΕΞ2021/16.6.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
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διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 2236), 
τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η υποπερ. δδ της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«δδ) όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να 
τις υποβάλουν: 
 
i) έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, έως και την 
προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
 
ii) έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2020, έως και την προθεσμία της παρ. 7 της 
παρούσας, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, 
 
iii) έχουν υποβάλει 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». 
 
2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«4. Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 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». 
 
3. Η παρ. 7 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως τις 
2 Ιουλίου 2021». 
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα 16/06/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ    

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 

 

 

ΓΔΟΥ 608/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19»  
(Β' 1645) 
 

Αθήνα, 30/06/2021 
(ΦΕΚ Β' 2835/30-06-2021) 
 
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 
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οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L351/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/26.6.2014). 
 
5. Τον υπ' αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006,όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 460/2020 και 
ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1301/2013. 
 
6. Τον υπ' αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 
όπως ισχύει. 
 
7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265). 
 
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 
79 και 80. 
 
11. Τις διατάξεις του της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α' 107). 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90). 
 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
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15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
 
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
22. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
23. Την υπ' αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
1867). 
 
24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), όπως ισχύει. 
 
27. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
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 137675/EΥΘΥ1016/2018 (Β' 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης 
με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής 
απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων"”», όπως ισχύει. 
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29. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/22.9.2014 (Β' 2573)» (Β' 
2857). 
 
30. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784). 
 
31. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 1645), όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής 
χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεδομένων και των 
μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 
 
32. Την υπό στοιχεία 78366ΕΞ2021/30.06.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 16η Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 
στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.». 
 
2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
16η Ιουλίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 206  ///www.solcrowe.gr 

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.» 
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 30/06/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών  - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 609/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729) 
 

Αθήνα, 30/06/2021 
 
(ΦΕΚ Β' 2836/30-06-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 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). 
 

http://www.solae.gr/
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5. Τον υπ' αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 (L 99) και ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου 3 του Κανονισμού 2013/1301. 
 
6. Τον υπ' αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1083/2006 (L 
347), όπως ισχύει. 
 
7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265). 
 
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 
79 και 80. 
 
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013» (Α' 107). 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α' 90). 
 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
 
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α'133). 
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21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
22. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
23. Την υπ' αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
1867). 
 
24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729), όπως ισχύει. 
 
27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με η μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), όπως ισχύει. 
 
28. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 
ισχύει. 
 
29. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 
1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-
2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων"”» (Β' 5968), όπως ισχύει. 
 
30. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/22.9.2014 (Β' 2573)» (Β' 
2857). 
 
31. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784). 
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32. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 2729), όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής 
χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεδομένων και των 
μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 
 
33. Την υπό στοιχεία 2/86838/ΔΠΓΚ/30.06.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
34. Την υπό στοιχεία 78558ΕΞ2021/30.06.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729), όπως ισχύει, 
τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport”, μέχρι την 16η Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣ-
ΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 
στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.». 
 
2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
16η Ιουλίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι “Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης”: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
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- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.».  
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 30/06/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 610/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471) 
 

Αθήνα, 30/06/2021 
 
(ΦΕΚ Β' 2837/30-06-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
 
5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
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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.δ. 356/1974 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). 
 
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 (π.δ. 63/2005, Α' 
98), το οποίο 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. Υ2/09.07.2019 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 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). 
 
22. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471), όπως ισχύει. 
 
23. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 
ισχύει. 
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24. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 4471), όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής 
χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεδομένων και των 
μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 
 
25. Την υπό στοιχεία 2/86838/ΔΠΓΚ/30.06.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471), όπως ισχύει, 
τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 16η Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 
στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.» 
 
2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
16η Ιουλίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.». 
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Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 30/06/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 611/30.6.2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047). 
 

Αθήνα, 30/06/2021 
 
(ΦΕΚ Β 2838.30.6.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
 
5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
7. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις” (Α' 184). 
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9. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 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, μετονο-μασία 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). 
 
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 (π.δ. 63/2005, Α' 
98), το οποίο 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. Υ2/09.07.2019 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 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 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
22. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 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 και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047). 
 
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 
Νοεμβρίου 2020» (Β' 4899), όπως ισχύει. 
 
24. Την από στοιχεία ΓΔΟΥ 233/11.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471), όπως ισχύει. 
 
25. Την από στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/ 07.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση 
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις 
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πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) 
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β' 4431), όπως ισχύει. 
 
26. Την από στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/ 07.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση 
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις 
πλημμύρες της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»» (Β' 4432), όπως ισχύει. 
 
27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729), όπως ισχύει. 
 
28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), όπως ισχύει. 
 
29. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρε-πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κο-ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 
ισχύει. 
 
30. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 5047), όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής 
χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεδομένων και των 
μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 
 
31. Την υπό στοιχεία 2/86838/ΔΠΓΚ/30.06.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 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 και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047), όπως ισχύει, 
τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ”myBusinessSupport“, μέχρι την 16η Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 
στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.». 
 
2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
16η Ιουλίου 2021: 
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1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. 
» 
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα, 30/06/2021 

Οι Υπουργοί 
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

ΓΔΟΥ 612/30.6.2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 236). 
 

Αθήνα, 30/06/2021 

 
(ΦΕΚ Β 2839/30.6.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
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3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
 
5. Τον υπ' αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαρτίου 2020 (L 99) και ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου 3 του Κανονισμού 2013/1301. 
 
6. Τον υπ' αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1083/2006 (L 
347), όπως ισχύει. 
 
7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265). 
 
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α' 107). 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90). 
 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
 
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
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18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 
98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
22. Την υπό στοιχεία. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
23. Την υπ' αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
1867). 
 
24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 236), όπως ισχύει. 
 
27. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρε-πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κο-ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 
ισχύει. 
 
28. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 236), όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής 
χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτού-μενων δικαιολογητικών, δεδομένων και των 
μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 
 
29. Την υπό στοιχεία 2/86838/ΔΠΓΚ/30.06.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
30. Την υπό στοιχεία 78428ΕΞ2021/30.06.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
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του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 236), όπως ισχύει, 
τροποποιείται ως εξής: 
 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 16η Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός 

ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 

στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.». 

 

2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 

16η Ιουλίου 2021: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 

(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 

 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 

ζημιών, 

 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 

εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 

 

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 

περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 

 

- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 

 

- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 

δεν ήταν κάτω του 1,0. 

 

2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.». 

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 30/06/2021 

Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
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ΓΔΟΥ 613/30.6.2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 804). 
 

Αθήνα, 30/06/2021 
 
(ΦΕΚ Β 2840/30.6.2021) 
 
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 κο-ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
 
5. Τον υπ' αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006,όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 460/2020 και 
ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1301/2013. 
 
6. Τον υπ' αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «A) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265). 
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10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 και της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90). 
 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
 
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» (Α' 192). 
 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α' 
98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'133). 
 
21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
22. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
23. Την υπ' αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
1867). 
 
24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
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). 
 
27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
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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). 
 
28. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β' 89). 
 
29. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/08.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 30). 
 
30. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2/02.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1). 
 
31. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/11.2.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021» (Β' 540). 
 
32. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρε-πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κο-ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 
ισχύει. 
 
33. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της 110427/ΞΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β'3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοί κανόνες επι-λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”» (Β' 5968), όπως ισχύει. 
 
34. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - 
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014, ΦΕΚ 
2573/τ.Β'» (Β' 2857). 
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35. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784). 
 
36. Την υπ' αρ. 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 
37. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19. 
 
38. Την υπό στοιχεία 2/86838/ΔΠΓΚ/30.06.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
39. Την υπό στοιχεία 78354ΕΞ2021/30.06.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί στην υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ232/1.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
αποφασίζουμε: 
 
Η 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 ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 16η Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα πρωτοδικεία που 
διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με παροχή σχετικών στοιχείων από την 
ΑΑΔΕ.» 
 
2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
16η Ιουλίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
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Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.». 
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 30/06/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
 

 

ΓΔΟΥ 614/30.6.2021 
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 κο-ρωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β' 1689). 
 

Αθήνα, 30/06/2021 

 
(ΦΕΚ Β 2841/30.6.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 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. 
 

http://www.solae.gr/
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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 νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
 
9. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 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). 
 
15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & 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 (π.δ. 63/2005, Α' 
98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
18. Ιην 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 ΓΔΟΥ 420/23.04.2021 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 366/01.04.2021 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.17698/19.03.2021 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 
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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.16320/12.03.2021 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.13805/03.03.2021 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 ισχύει. 

 

26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 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 ισχύει. 

 

27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.02.2021 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.10969/19.02.2021 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 ισχύει. 

 

29. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 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 ισχύει. 
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30. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 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 κο-ρωνοϊού 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.6877/29.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 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). 

 

32. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 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.1293/08.01.2021 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 κορω-νοϊού 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 19/25.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 236), όπως ισχύει. 

 

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 

Επιστρε-πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κο-ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 

ισχύει. 
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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 2/86838/ΔΠΓΚ/30.06.2021 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 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 της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β' 1689), τροποποιείται 

ως εξής: 

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας ”myBusinessSupport“, μέχρι την 16η Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός 

ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 

στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.» 

 

2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 

16η Ιουλίου 2021: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 

(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 

 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 

ζημιών, 

 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 

εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 

 

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 

περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 

 

- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 

 

- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 

δεν ήταν κάτω του 1,0. 

http://www.solae.gr/
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2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.»  

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 30/06/2021 

Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
 

 

ΓΔΟΥ 615/2021 
Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών 
της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαΐου 2021, κατ' επιταγή του 
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 
 

Αθήνα, 30/06/2021 
 
(ΦΕΚ Β' 2830/30-06-2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α'104), όπως ισχύουν μετά και την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020 (Α'242) και με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4772/2021 
(Α'17). 
 
2. Τα άρθρα 39, 43Α, 67, 68 και 72 του ν. 4172/2013 (Α'167), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
3. Τις 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 περιεχόμενου 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). 
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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, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
16. Τις διατάξεις του Κεφ. Α' του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α' 
94) και ειδικότερα του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν. 
 
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), όπως ισχύει. 
 
18. Την υπό στοιχεία 61940 ΕΞ 27-5-2021 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' 2242). 
 
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. και ισχύει. 
 
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 κορω-νοϊού 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). 
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24. Την υπό στοιχεία Α. 1114/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός 
πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 
μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021» (Β' 2149). 
 
25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/2021 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 υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 500/2021 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 Απριλίου 2021, κατ' επιταγή του 
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β'2225). 
 
27. Την από 9.06.2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
 
28. 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 Μάιο 2021, κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 
COVID-19. 
 
29. Την υπό στοιχεία οικ. 2/83945/ΔΠΓΚ/8.06.2021 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 1023711-0000000 «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. 
 
30. 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 Μαΐου 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.1114/2021 (Β'2149) 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 
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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 Μάιο 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 Μάιο 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 κορω-
νοϊού 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, 
όπως ισχύει. 
 
2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα Μάιο 2021 διενεργείται στους δικαιούχους 
είσπραξης, που έχουν υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») για τον μήνα 
Απρίλιο 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α. 1003/2021 (Β'37), 1030/2021 (Β'702), 
1057/2021 (Β'1069), 1058/2021 (Β'1072), ΓΔΟΥ 400/ (Β'1613) και ΓΔΟΥ 500/ (Β'2225) κοινές αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών και της 
Α.1114/2021 (Β' 2149) 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 για τον μήνα Μάιο 2021 βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της 
Α.1114/2021 (Β' 2149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, 
 
ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Μάιο η σύμβαση εργασίας/ ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/ 
έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης, 
 
στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Μάιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο 
εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας 
του, 
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Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης και σε περίπτωση 
διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον μήνα Μάιο 2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή. 
 
3. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τον μήνα Μάιο 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 ΑΕ 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 
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 ΑΕ. 
 
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 ΑΕ και 
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ 
ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. 
 
8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
9. Ως δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
α) η παρούσα απόφαση, 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 234  ///www.solcrowe.gr 

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 Μάιο 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 15.07.2021. 
 
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 Μαΐου σε σχέση με το μήνα Απρίλιο 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 400/2021 (Β'1613). 
 
3. Η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους για τον μήνα Μάιο που δεν 
είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» ή δεν είχαν αποζημιωθεί για τον μήνα Απρίλιο θα καθοριστεί με νέα 
απόφαση. 
 
Άρθρο 4 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30/06/2021 
Ο Υπουργός - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Ο Υφυπουργός - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 737/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/02.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 
1645). 
 
(ΦΕΚ Β  3122/16.7.2021) 
 
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). 
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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 Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013/18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L351/1/24.12.2013). 
 
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/26.6.2014). 
 
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006,όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 460/2020 και ειδικότερα την 
τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1301/2013. 
 
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. 
 
7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19». 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265). 
 
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 
79 και 80. 
 
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α' 107). 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90). 
 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
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17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 
 
21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
22. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
23. Την υπ' αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
1867). 
 
24. Την υπ' αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/17.01.2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27). 
 
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/02.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645). 
 
27. Την υπό στοιχεία Α.1076/2020 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 επλή-γησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
 
28. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β' 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ ΕΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β' 1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων”». 
 
29. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 46274/26.09.2014 (Β' 2573) κοινής υπουργικής 
απόφασης» (Β' 2857). 
 
30. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεω-στήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
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προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784). 
 
31. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 1645), όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής 
χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεδομένων και των 
μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 
 
32. Την υπό στοιχεία 88267ΕΞ2021/16.07.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/02.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645) τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 
στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία». 
 
2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
30η Σεπτεμβρίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας».  
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 16/06/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
 

 

ΓΔΟΥ 738/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορω-νοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729). 
 
(ΦΕΚ Β 3122/16.7.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 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 13.04.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013/18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L352/1/24.12.2013). 
 
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1/26.6.2014). 
 
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαρτίου 2020 (L 99) και ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του Κανονισμού 2013/1301. 
 
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 (L 347). 
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7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19». 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265). 
 
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 
79 και 80. 
 
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013» (Α' 107). 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α' 90). 
 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
 
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
 
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 
 
21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
22. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
23. Την υπ' αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
1867). 
 
24. Την υπ' αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
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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. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ' αρ. 5294/17.01.2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27). 
 

26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729). 

 

27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/02.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με η μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645). 

 

28. Την υπό στοιχεία Α.1076/02.04.2020 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 επλή-γησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 

 

29. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής 

απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β' 

1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων”» (Β' 5968). 

 

30. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 

και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 46274/26.09.2014 (Β' 2573) κοινής υπουργικής 

απόφασης» (Β' 2857). 

 

31. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 

ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 

προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784). 

 

32. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 2729), προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος 

στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεδομένων και των μέτρων 

προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 

 

33. Την υπό στοιχεία 2/89666/ΔΠΓΚ/16.07.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

34. Την υπό στοιχεία 88267ΕΞ2021/16.07.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
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Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729), τροποποιείται ως 
εξής: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 
στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.». 
 
2. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
30η Σεπτεμβρίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.».  
 
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 16/07/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
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ΓΔΟΥ 739/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊ-ού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471). 
 
(ΦΕΚ Β 3123/16.07.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013/18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/1 της 
24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
 
5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
 
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
8. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
 
9. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 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 & Ανάπτυξης» (Α' 192). 

 

16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 

 

17. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 

 

18. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 

 

19. Την υπό στοιχεία. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 

 

20. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 

 

21. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη 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. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 

27). 

 

22. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471). 

 

23. Την υπό στοιχεία Α.1076/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 

Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 

 

24. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 4471), όπως ισχύει, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής 

χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεδομένων και των 

μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 

 

25. Την υπό στοιχεία 2/89666/ΔΠΓΚ/16.07.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471), όπως ισχύει, 

τροποποιείται ως εξής: 

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της 

αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα 
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επανεξέτασης, έως την 30η Ιουλίου 2021. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα 

επανεξέτασης βάσει όλων των στοιχείων και πληροφοριών που της αποστέλλονται εγγράφως από την 

ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν.». 

 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός 

ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 

στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.». 

 

3. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 

30η Σεπτεμβρίου 2021: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 

(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 

 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 

ζημιών, 

 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 

εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 

 

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 

περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 

 

- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 

 

- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 

δεν ήταν κάτω του 1,0. 

 

2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.».  

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 16/07/2021 

Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΓΔΟΥ 740/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνο-ϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047). 
 
(ΦΕΚ Β 3123/16.7.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013/18.12.2013 σχετικά 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 ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
7. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις” (Α' 184). 
 
9. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90). 
 
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
13. Τ3 π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
 
14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
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15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» (Α' 192). 
 
16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
17. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 
 
18. Ιην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
19. Την υπό στοιχεία. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
20. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
21. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 (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 της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ' αρ. 39/3/30-11-
2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27). 
 
22. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047). 
 
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 
Νοεμβρίου 2020» (Β' 4899). 
 
24. Την από στοιχεία ΓΔΟΥ 233/11.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020» (Β' 4471). 
 
25. Την από στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/ 07.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και 
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 
17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γ) 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β' 4431). 
 
26. Την από στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/ 07.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και 
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 
17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, 
Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β' 4432). 
 
27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729). 
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28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645). 
 
29. Την υπό στοιχεία Α.1076/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
 
30.Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 5047), όπως ισχύει, προ-κειμένου να παρασχεθεί 
επαρκής χρόνος στους δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολο-γητικών, δεδομένων και 
των μέτρων προστασίας από τη διάδοση τους κορωνοϊού COVID-19. 
 
31. Την υπό στοιχεία 2/89666/ΔΠΓΚ/16.07.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047), τροποποιείται ως 
εξής: 
 
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της 
αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα 
επανεξέτασης, έως την 30η Ιουλίου 2021. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα 
επανεξέτασης βάσει όλων των στοιχείων και πληροφοριών που της αποστέλλονται εγγράφως από την 
ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν.». 
 
2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 
στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.». 
 
3. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
30η Σεπτεμβρίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
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- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.». 
 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 16/07/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 741/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/ 25.01.2021 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 κορωνοϊ-ού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 236). 
 
(ΦΕΚ Β 3124/16.4.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 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 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α'84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α'104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013/18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L352/1/24.12.2013). 
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4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1/26.06.2014). 
 
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαρτίου 2020 (L 99) και ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του Κανονισμού 2013/1301. 
 
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 (L 347). 
 
7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19». 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184). 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'297) και άλλες διατάξεις» (Α'265). 
 
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143). 
 
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α'107). 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α'90). 
 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'155). 
 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α'121). 
 
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119). 
 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α'103). 
 
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181). 
 
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α'192). 
 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'145). 
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20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98). 
 
21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
22. Την υπό στοιχεία. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β'2901). 
 
23. Την υπ' αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
1867). 
 
24. Την υπ' αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β'3051). 
 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27). 
 
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.01.2021 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). 
 
27. Την υπό στοιχεία Α.1076/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρε-πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κο-ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
 
28. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.01.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β'236), προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στους 
δικαιούχους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιο-λογητικών, δεδομένων και των μέτρων προστασίας 
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. 
 
29. Την υπό στοιχεία 2/89666/ΔΠΓΚ/16.07.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
30. Την υπό στοιχεία 88267ΕΞ2021/16.07.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 236) τροποποιείται ως 
εξής: 
 
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της 
αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα 
επανεξέτασης, έως την 30η Ιουλίου 2021. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα 
επανεξέτασης βάσει όλων των στοιχείων και πληροφοριών που της αποστέλλονται εγγράφως από την 
ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν.» 
 
2. Η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 
στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.». 
 
3. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
30η Σεπτεμβρίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.».  
 
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών -  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
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ΓΔΟΥ 742/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β'804). 
 
(ΦΕΚ Β 3124/16.4.2021) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 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 
13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α'84) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α'104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013/18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L352/1/24.12.2013). 
 
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1/26.06.2014). 
 
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 460/2020 και ειδικότερα την 
τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1301/2013. 
 
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, όπως 
τροποποιήθηκε. 
 
7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19». 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184). 
 
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «A) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ 16.06.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α'265). 
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10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143). 
 
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α'107). 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α'90). 
 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'155). 
 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α'121). 
 
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119). 
 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α'103). 
 
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181). 
 
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» (Α'192). 
 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'145). 
 
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98). 
 
21. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805). 
 
22. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β'2901). 
 
23. Την υπ' αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
1867). 
 
24. Την υπ' αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β'3051). 
 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27). 
 
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 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). 
 
27. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6877 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, 
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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). 
 
28. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.3060 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β'89). 
 
29. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.1293 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β'30). 
 
30. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β'1). 
 
31. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/11.02.2021 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 επλή-γησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021» (Β'540). 
 
32. Την υπό στοιχεία Α.1076/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρε-πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κο-ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
 
33. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (Β'3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β' 
1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-
2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων”» (Β'5968). 
 
34. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - 
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 46274/26.09.2014, (Β' 2573)» κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β'2857). 
 
35. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεω-στήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
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προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β'2784). 
 
36. Την υπ' αρ. 109/12.03.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 
37. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19. 
 
38. Την υπό στοιχεία 2/89666/ΔΠΓΚ/16.07.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
39. Την υπό στοιχεία 88267ΕΞ2021/16.07.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί στην υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
232/01.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 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), τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της 
αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα 
επανεξέτασης έως την 30η Ιουλίου 2021. 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. Η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα πρωτοδικεία που 
διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με παροχή σχετικών στοιχείων από την 
ΑΑΔΕ.». 
 
3. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
30η Σεπτεμβρίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
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- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.».  
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2021 

Οι Υπουργοί 
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 743/2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 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). 
 
(ΦΕΚ Β 3125/16.7.2021) 
 
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 κορωνοϊ-ού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
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5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19». 
 
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 νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
 
9. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 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, μετονο-μασία 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). 
 
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) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 
4622/2019 (Α' 133). 
 
18. Ιην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
19. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
20. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
21. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.04.2021 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 366/01.04.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή Επιστρε-πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορω-νοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β' 1290). 
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23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.03.2021 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 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.16320/12.03.2021 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 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.13805/03.03.2021 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 την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 843). 
 
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 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). 
 
27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.02.2021 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 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.10969/19.02.2021 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 την Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 648). 
 
29. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 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 
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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). 
 
30. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 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 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.6877/29.01.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 341). 
 
32. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15.01.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 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.1293/08.01.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 30). 
 
34. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2/02.01.2021 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, 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 19/25.01.2021 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). 
 
36. Την υπό στοιχεία Α.1076/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
 
37. Την υπ' αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
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38. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19. 
 
39. Την υπό στοιχεία 2/89666/ΔΠΓΚ/16.07.2021 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 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 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 Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β' 1689), 
τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της 
αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα 
επανεξέτασης, έως την 30η Ιουλίου 2021. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα 
επανεξέτασης βάσει όλων των στοιχείων και πληροφοριών που της αποστέλλονται εγγράφως από την 
ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν.». 
 
2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 
στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.». 
 
3. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
30η Σεπτεμβρίου 2021: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
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- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0. 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.».  
 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 16/07/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

e-ΕΦΚΑ Α.Π. 200763/01-06-2021 
Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου 
Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις 
εργασίας και για ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - 
ΕΡΓΑΣΙΑ» 
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθμ. οικ.22010/22.04.2021 (Φ.Ε.Κ.1656/τ.Β'/22.04.2021) Κ.Υ.Α., με 
τις οποίες καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών και 
απεικόνισης της ασφάλισης του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 (Δ.Π./2021) εργαζομένων των οποίων 
ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας και ενταχθέντων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και σας γνωρίζουμε 
τα ακόλουθα: 
 
Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προκύπτει ότι, πέραν των κατά πάγια διαδικασία προβλεπόμενων, ως 
προς τον προσδιορισμό και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου 2021, της αναλογίας του Δ.Π./2021, 
που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της πραγματικής απασχόλησης, από 01.01.2021 έως 30.04.2021, 
πρέπει να απεικονίζεται στην ίδια Α.Π.Δ. και η αναλογία Δ.Π./2021 που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής 
της σύμβασης εργασίας ή της συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και οι αντίστοιχες 
ασφαλιστικές εισφορές. 
 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Α.Π.Δ.) Δ.Π./2021 ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Ως γνωστόν, για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων των οποίων οι 
συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί γίνεται χρήση του Τ.Α.18 ( Τ.Α.19 για το Δώρο Πάσχα 2020 και Τ.Α. 
116 Δώρο Χριστουγέννων 2020) 
 
Εν προκειμένω, για την αναλογία του Δώρου Πάσχα έτους 2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ή 
διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου 2021 τα 
στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ περιτροπής απασχόληση 
με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με τη χρήση του νέου 
Τύπου Αποδοχών (Τ.Α.) 123 «ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΤ. ΣΥΜΒ.» 
 
Ο Τ.Α. 123 χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Π./2021, το οποίο δεν υποχρεούται να 
καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο - καθόσον επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό - πλην 
όμως, οφείλει να το δηλώσει στην Α.Π.Δ. 
 
Η εγγραφή με τον Τ.Α. 123 περιλαμβάνει : 
• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους ή μειωμένης, ή εκ 
περιτροπής απασχόληση, που αντιστοιχούν στη πραγματική απασχόληση του εργαζόμενου, 
• αποδοχές Δ.Π./2021, που αναλογούν στο διάστημα ή στα διαστήματα κατά τα οποία, εντός της περιόδου 
από 01.01.2021 έως 30.04.2021, η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου βρισκόταν σε αναστολή, καθώς και 
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αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργατικές και εργοδοτικές) οι οποίες δεν θα καταβληθούν στον e- 
Ε.Φ.Κ.Α. από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
 
Επισημαίνεται ότι: 
- Η εγγραφή με Τ.Α.123 δεν δέχεται ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους Τ.Α. που αφορούν δώρα 
εορτών)  
- Ο υπολογισμός των εισφορών (εργοδότη & εργαζόμενου) γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κ.Π.Κ. 
πλήρους, ή μειωμένης, ή εκ περιτροπής απασχόληση για κάθε περίπτωση 
- Η εγγραφή με τον Τ.Α.123 δύναται να συνδυαστεί με εγγραφές λοιπών Τ.Α. που αφορούν Δ.Π. (π.χ. 004, 
119, 120, 903) για τον ίδιο εργαζόμενο και λειτουργούν συνδυαστικά (προσθετικά) όσον αφορά τον 
περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 ευρώ). 
 
Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι ασφαλιστικές εισφορές 
(εργοδότη & εργαζόμενου) για το Δ.Π./2021, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η δε 
ασφάλιση λαμβάνει χώρα μέσω Α.Π.Δ., που θα παραχθεί αυτοτελώς από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, του e - Ε.Φ.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Δ. και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με τον ίδιο 
Κ.Π.Κ., βάσει του οποίου καταβάλλονταν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν την υποβολή της μονομερούς 
δήλωσης αναστολής, και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής ενέργειας εκ μέρους των 
επιχειρήσεων - εργοδοτών.Τελική ημερομηνία παραγωγής των εν λόγω Α.Π.Δ. και καταβολής των 
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίστηκε η 30.06.2021. 
 
Δ.Π./2021 Μηχανισμού «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» 
 
1. Κεφ. Α'Εγκ.39/2020 e - Ε.Φ.Κ.Α. 
 
1.1. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ή ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Κ.Α.Δ. (άρθρο 31 ν.4690/2020 
παρ.3γ & 4) 
 
1.2. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (άρθρο 31 ν.4690/2020 
παρ. 5 ) 
 
Ως γνωστόν για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων που έχουν 
ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», με τις αναφερόμενες στον τίτλο διατάξεις (κεφάλαιο Α' της 
εγκυκλίου 39/2020 e-Ε.Φ.Κ.Α.) χρησιμοποιούνται οι τύποι αποδοχών (Τ.Α.) 68 και 69, οι οποίοι 
λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά (αντιστοίχως οι Τ.Α. 70 και 71 για την απεικόνιση του 
Ε.Α. έτους 2020, καθώς και, οι ΤΑ 114 και 115 για την απεικόνιση του Δ.Χ. 2020). 
 
Εν προκειμένω, για την αναλογία του Δώρου Πάσχα έτους 2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 
ένταξης στις προαναφερόμενες διατάξεις καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου 2021 τα στοιχεία του 
ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 119 «Τακτ. αποδ. ΔΠ 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και 120 «Πρόσθ. αποδ. ΔΠ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και 
συνδυαστικά/προσθετικά. 
- ο Τ.Α. 119 αφορά την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Π./2021, το οποίο κατέβαλε ο εργοδότης στον 
εργαζόμενο, ενώ, 
- ο Τ.Α. 120 αφορά το τμήμα των αποδοχών του Δ.Π./2021 που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο 
εργοδότης στον εργαζόμενο - καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, έχει υποχρέωση να τις δηλώσει μέσω 
Α.Π.Δ. 
 
Η εγγραφή με τον Τ.Α. 119 περιλαμβάνει : 
• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, που 
αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου, 
• αποδοχές του Δ.Π./2021 που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του 
εργαζόμενου (παρασχεθείσα εργασία) καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και 
εργαζομένου) οι οποίες καταβάλλονται στο σύνολό τους κατά τα γνωστά μέχρι 30.06.2021. 
 
Η εγγραφή με τον Τ.Α. 120 περιλαμβάνει : 

http://www.solae.gr/
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• τους ίδιους Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, με 
αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 119 
• τις αποδοχές Δ.Π./2021, που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο 
εργασίας, κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, οι 
οποίες (εργατικές και εργοδοτικές) δεν θα καταβληθούν στον e- Ε.Φ.Κ.Α. από τον εργοδότη, αφού 
καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
• την τιμή 100 στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)» που αντιστοιχεί σε πλήρη επιδότηση των 
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) ενώ, ως ανάλογα ποσά (επιδότησης σε ποσοστό 
κάλυψης 100%) δηλώνονται στα πεδία 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45 «Επιδότηση 
Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αντίστοιχα. 
 
Επισημαίνεται ότι: 
 
- Οι εγγραφές με Τ.Α.119 και 120 δεν περιλαμβάνουν ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους Τ.Α. 
που αφορούν δώρα εορτών) 
 
- Επειδή οι συγκεκριμένοι Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/ προσθετικά, ΔΕΝ γίνεται δεκτή 
Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο με τον Τ.Α.119, εάν για τον ίδιο ασφαλισμένο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α.120, 
με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ. 
 
- Οι εγγραφές με τους Τ.Α.119 & 120 μπορούν να συνδυαστούν με εγγραφές, στις οποίες γίνεται χρήση των 
λοιπών Τ.Α. που αφορούν το Δ.Π. (π.χ. 004, 123, 903) για τον ίδιο εργαζόμενο και λειτουργούν 
συνδυαστικά (προσθετικά) όσον αφορά τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 
ευρώ) 
 
2. Κεφ. Δ' Εγκ.39/2020 e - Ε.Φ.Κ.Α. 
 
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ & ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (άρθρο 123 του ν.4714/2020) 
 
Ως γνωστόν για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων που έχουν 
ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», με τις αναφερόμενες στο τίτλο διατάξεις (κεφάλαιο Δ' της 
εγκυκλίου 39/2020 e - Ε.Φ.Κ.Α.) χρησιμοποιούνται οι τύποι αποδοχών (Τ.Α.) 40 και 60, οι οποίοι 
λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά (αντιστοίχως οι Τ.Α. 53 και 54 για την απεικόνιση του 
Ε.Α. έτους 2020, καθώς και, οι ΤΑ 117 και 118 για την απεικόνιση του Δ.Χ. 2020). 
Εν προκειμένω, για την αναλογία του Δώρου Πάσχα έτους 2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 
ένταξης στις προαναφερόμενες διατάξεις καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου 2021 τα στοιχεία του 
ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου με χρήση νέων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 121 «Τακτ. αποδ. ΔΠ 
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.» και 122 «Πρόσθ. αποδ. ΔΠ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦ.», οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και 
συνδυαστικά/προσθετικά. 
- ο Τ.Α. 121 αφορά την απεικόνιση του τμήματος του Δ.Π./2021, το οποίο κατέβαλλε ο εργοδότης στον 
εργαζόμενο, ενώ, 
- ο Τ.Α. 122 αφορά το τμήμα των αποδοχών του Δ.Π./2021 που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο 
εργοδότης στον εργαζόμενο - καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, έχει υποχρέωση να τις δηλώσει μέσω 
Α.Π.Δ. 
 
Η εγγραφή με τον Τ.Α. 121 περιλαμβάνει : 
• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, που 
αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου 
• αποδοχές Δ.Π./2021 που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, 
καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργαζομένου) οι οποίες καταβάλλονται 
στο σύνολό τους κατά τα γνωστά μέχρι 30.06.2021 
• τιμή 100 στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)», που αντιστοιχεί σε πλήρη επιδότηση των εργοδοτικών 
εισφορών. Το ποσό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 
100% επιδότηση καταχωρείται στο πεδίο 45 «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)» 
 
Η εγγραφή με τον Τ.Α. 122 περιλαμβάνει : 
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• τους ίδιους Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης, με 
αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 121. 
• τις αποδοχές Δ.Π./2021, που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο 
δεν παρασχέθηκε εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες (εργατικές και 
εργοδοτικές) δεν θα καταβληθούν στον e- Ε.Φ.Κ.Α. από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται πλήρως από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. 
• την τιμή 100 στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)» που αντιστοιχεί σε πλήρη επιδότηση των 
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών), ενώ, ως ανάλογα ποσά (επιδότησης σε ποσοστό 
κάλυψης 100%) δηλώνονται στα πεδία 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45 «Επιδότηση 
Εργοδότη (ΠΟΣΟ)» αντίστοιχα. 
 
Επισημαίνεται ότι : 
- Οι εγγραφές με τους Τ.Α.121 και 122 δεν περιλαμβάνουν ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους 
Τ.Α. που αφορούν δώρα εορτών). 
- Επειδή οι συγκεκριμένοι Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά /προσθετικά ΔΕΝ γίνεται δεκτή 
Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο με τον Τ.Α.121, εάν για τον ίδιο ασφαλισμένο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α.122, 
με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.. 
- Οι εγγραφές με τους Τ.Α.121 & 122 μπορούν να συνδυαστούν με εγγραφές, στις οποίες γίνεται χρήση των 
λοιπών Τ.Α. που αφορούν Δ.Π. (π.χ. 004, 123, 903) για τον ίδιο εργαζόμενο και λειτουργούν συνδυαστικά 
(προσθετικά) όσον αφορά τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (πλαφόν 6.500 ευρώ) 
 
Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς 
σας. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 

 

 

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 34/8.6.2021 
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες 
 
Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 33332/27.5.2021 (ΦΕΚ Β', 2229 
/28-05-2021) 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 31/05/2021 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 Μαΐου 2021 θα έχει 
πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30/06/2021 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. 
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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 

 

 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 36/9.6.2021 

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης εργαζομένων 

και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, στο πλαίσιο 

υλοποίησης πρόσθετων μέτρων στήριξης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 

30.06.2021 
 

Αθήνα, 09/06/2021 

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4790/2021 (Φ.Ε.Κ. 48 Α') με τις οποίες 

τροποποιήθηκαν, εκ νέου, οι διατάξεις του άρθρου 123Α, παρ.1α, του ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ.148 Α') καθώς 

και της αριθμ.Δ.15/Δ΄/34655/31.5.2021 (Φ.Ε.Κ. 2360 Β ) Κ.Υ.Α., με θέμα «Προσδιορισμός της διαδικασίας 

κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων 

δωδεκάμηνης λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 30.6.2021».  

 

Με τις νέες διατάξεις, στα πλαίσια θέσπισης πρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, 

παρέχεται πλήρη κάλυψη (100% επιδότηση) εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 30.06.2021, για επιχειρήσεις - 

εργοδότες δραστηριοποιούμενες στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης 

λειτουργίας (ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα) και, συγκεκριμένα, για όσες από αυτές 

απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής τον Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να 

επαναλειτουργήσουν την 01.06.2020, εφόσον, κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2020 έως 

και τον Δεκέμβριο 2020, είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα, κατά ποσοστό τουλάχιστον 70%, 

από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων 

προσδιορίζονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

Το σχετικό αρχείο διαβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προκειμένου να 

καθοριστούν οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τα τιθέμενα οικονομικά κριτήρια, και εν συνεχεία 

ενημερώνεται ο e- Ε.Φ.Κ.Α. για σχετικές διασταυρώσεις με τα στοιχεία υποβολών Α.Π.Δ. 

 

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 123Α του 

ν.4714/2020 καθορίζονται, ως προαναφέρθηκε, σε τελικό στάδιο από την Α.Α.Δ.Ε., η οποία αποστέλλει 
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στον e- Ε.Φ.Κ.Α. τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να συσχετισθούν με το περιεχόμενο των υποβληθεισών 

εκ μέρους τους Α.Π.Δ. για τη κρίσιμη χρονική περίοδο. 

 

Επιπλέον, η επαλήθευση των υποβληθέντων στον φορέα μας στοιχείων και ο έλεγχος των προϋποθέσεων 

απαλλαγής των εργοδοτών από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της πλήρους κάλυψής 

τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα πραγματοποιηθεί με διασταύρωση στοιχείων από τα 

πληροφοριακά συστήματα, τόσο, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., 

όσο, και λοιπών συναρμόδιων φορέων. 

 

Εάν, οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες (άρθρου 123Α του ν.4714/2020) παράλληλα, ενταχθούν στο 

Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τότε, καλύπτεται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (100% 

επιδότηση) το σύνολο: 

 

- των εργοδοτικών εισφορών, που αντιστοιχούν, τόσο στο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των 

εργαζόμενων, όσο και στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο ένταξής τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 

- των εργατικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο μειωμένο συμβατικό χρόνο 

εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν 

παρέχουν εργασία. 

 

Τέλος, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α., οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση των μέτρων 

επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.06.2021 να 

διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31.12.2020 και σε περίπτωση καταγγελίας 

συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη. 

 

Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνονται: 

 

- οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, 

- οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, 

- οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 01.01.2021, 

- οι εργαζόμενοι που την 31.12.2020 βρίσκονταν σε αναστολή και 

- οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζόμενου. 

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. 

 

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 123Α του ν.4714/2020, 

όπως ισχύει, υποβάλλουν τις Α.Π.Δ. περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021 με τον ίδιο τρόπο (Κ.Α.Δ., 

Κωδικούς Ειδικότητας, Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης, ημέρες εργασίας, Τύπους Αποδοχών π.χ. Τ.Α. 001, 

013, ονομαστικές αποδοχές, αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, συμπλήρωση των πεδίων ένδειξης 

πλήρους απασχόλησης, Από Έως ..., κ.λ.π.) που υπέβαλαν Α.Π.Δ. προγενέστερων μισθολογικών 

περιόδων, με συμπλήρωση των πεδίων 44 (100%) & 45 (ποσό) επιδότησης εργοδοτικής εισφοράς. 

 

Εάν, ενταχθούν παράλληλα στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», πρέπει για το χρονικό διάστημα ένταξης 

κάθε εργαζόμενου στο Μηχανισμό (01.01.2021 - 30.06.2021) να γίνεται χρήση των Τύπων Αποδοχών 

(Τ.Α.) 040 και 060, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά (σχετ. ΕΥΚ. e-

E.Φ.K.A. 39/2020 Κεφ. Δ'). 

 

Ειδικότερα: 

 

- Τ.Α. 040 αφορά την απεικόνιση της παρασχεθείσας απασχόλησης, και 

 

- Τ.Α. 060 αφορά το τμήμα των ονομαστικών / τακτικών αποδοχών που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο 

εργοδότης στον εργαζόμενο, πλην όμως, έχει υποχρέωση να δηλώσει στις Α.Π.Δ. 
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Για την ορθή απεικόνιση επισημαίνονται τα εξής: 
 
Α. Η εγγραφή με τον Τ.Α. 040 περιλαμβάνει: 
 
• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση 
του εργαζόμενου, 
 
• ονομαστικές /τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του 
εργαζόμενου, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, 
 
• ημέρες εργασίας, οι οποίες πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που θα καταχωρούσε ο εργοδότης στην 
Α.Π.Δ., εάν ο εργαζόμενος παρείχε κανονικά την εργασία του. Δηλαδή το σύνολο των ημερών 
ασφάλισης δηλώνεται στον Τ.Α. 040, ενώ, ο Τ.Α. 060 ΔΕΝ δέχεται Η.Α.. 
 
• τιμή 100 (%) δηλώνεται ως ποσοστό στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)», ενώ, ως ποσό που 
αντιστοιχεί στην εργοδοτική εισφορά δηλώνεται στο πεδίο 45: « Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)». 
 
Β. Στην εγγραφή με τον Τ.Α. 060 ΔΕΝ καταχωρούνται ημέρες εργασίας, (καταχωρείται η τιμή 0 στο 
αντίστοιχο πεδίο) ενώ περιλαμβάνονται: 
 
• οι ίδιοι Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας και Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με αυτούς που έχει 
καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος, για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 040, 
 
• οι ονομαστικές /τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας κατά τον 
οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία την συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο, καθώς και οι αντίστοιχες 
ασφαλιστικές εισφορές, 
 
• η τιμή 100 (%), που αντιστοιχεί στο ποσοστό (%) επιδότησης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών 
(εργοδότη και εργαζόμενου) δηλώνεται ως ποσοστό στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)», ενώ, ως 
ανάλογα ποσά (επιδότησης 100%) δηλώνονται στα πεδία 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45: 
«Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αντίστοιχα. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
1. Όπως προαναφέρθηκε, οι ανωτέρω Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά. 
Συνεπώς, ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο του Τ.Α. 040, εάν, για τον ίδιο ασφαλισμένο και 
την ίδια μισθολογική περίοδο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α. 060, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., 
Κωδικού Ειδικότητας, Κωδικού Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) (και αντίστροφα ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. 
με εγγραφή Τ.Α. 060, χωρίς εγγραφή Τ.Α. 040). 
 
2. Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη -εργαζόμενου) πραγματοποιείται βάσει των ισχυόντων 
ποσοστών Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης (για εργαζόμενους που έχουν 
ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»). 
 
3. Για την απεικόνιση του Ε.Α./2021 και του Δ.Π./2021 των συγκεκριμένων εργαζομένων χρησιμοποιούνται 
οι Τ.Α. 053 και 054 (Ε.Α./2021) και 121 και 122 (Δ.Π./2021) αντιστοίχως, με αντίστοιχη συμπλήρωση των 
πεδίων της Α.Π.Δ. (σχετ. Εγκ.39/2020 Κεφ. Δ' κσι 200763/01-06-2021 Γεν. Εγγράφου του e - Ε.Φ.Κ.Α.) 
οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά. 
 
4. Οι Α.Π.Δ. επιχειρήσεων - εργοδοτών υπαγόμενων στις διατάξεις της παρ.ΐα του άρθρου 123Α του ν. 
4714/2020, που παράλληλα έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίες για τις κρίσιμες 
μισθολογικές περιόδους (1/2021, 2/2021, 3/2021 και 4/2021) υποβλήθηκαν χωρίς την προαναφερθείσα 
κωδικοποίηση δύνανται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.) 
 
5. Ποσά ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν από επιχειρήσεις - εργοδότες υπαγόμενους στις 

διατάξεις του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020, χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωσή τους, παραμένουν 
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ως πιστωτικό υπόλοιπο για λογαριασμό τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές 

επόμενων μισθολογικών περιόδων. 

 

Με ευθύνη των προϊσταμένων των υπηρεσιών Εσόδων να λάβουν γνώση της παρούσας οι αρμόδιοι 

υπάλληλοι 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 

 

 

e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 40/9.7.2021 

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες 
 

Αθήνα, 09/07/2021 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 45352/Σ.7939/30.6.2021 (ΦΕΚ Β', 

2834 /30-06-2021) 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 επικαιροποιείται εκ νέου ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας σε 

σχέση με τους αντίστοιχους συνημμένους πίνακες των προγενέστερων Κ.Υ.Α. και προβλέπεται παράταση 

της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων ή εργοδοτών οι 

οποίες είναι απαιτητές έως 31/06/2021 κατά ένα (1) μήνα. Συγχρόνως, παρατείνονται ισόχρονα και οι 

προθεσμίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. 

 

Ειδικότερα, για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Κ.Υ.Α., η δόση Ιουνίου 

2021 θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30/07/2021 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. 

 

Ομοίως 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 πίνακα της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α.. 

 

Σε ό,τι αφορά στη συστημική υλοποίηση των ανωτέρω, αυτή θα πραγματοποιηθεί κεντρικά. 

 

Η παράταση καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται 

με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, 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, 

 

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 ΧΑ ΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 
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Κοινή Υπουργική Απόφαση 45456/1.7.2021/(ΦΕΚ Β' 2875/01-07-2021) 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης 
“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την παρ. 5 του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας”Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την 
εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101). 
 
2. Το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
“Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«“Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 
104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 
157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), το άρθρο 18 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) 
και το άρθρο 112 του ν. 4764/2020 (Α’ 256). 
 
3. Τις παρ. 6 και 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). 
 
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 
 
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 
 
6. Τα στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). 
 
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 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 
 
8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 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.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192). 
 
12. Το Π.Δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26). 
 
13. 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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14. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 
 
15. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123). 
 
16. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 
 
17. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 
 
18. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  
 
19. 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). 
 
20. Την υπό στοιχεία οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου 
εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 54462/1611/31-12-2020 (Β’ 5892), οικ.3297/110/22.1.2021 (Β’ 240), 
οικ.10238/329/4-3-2021 (Β’ 856) και 24064/28-4-2021 (Β’ 1796) όμοιές της. 
 
21. Την υπ’ αρ. 44574/29-6-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
22. Την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 
 
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που 
προβλέπεται στην υπ’ αρ. 38534/11-6-2021 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επί των άρθρων 129 έως και 131 του ν. 
4808/2021 (Α’ 101) ήτοι έως το ποσό των 240.772.500,00 ευρώ, η οποία αναλύεται σε: 113.400.000,00 
ευρώ για την οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας και 127.372.500,00 ευρώ για κάλυψη 
ασφαλιστικών εισφορών και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (ΑΛΕ 2310989899 του Ε.Φ. 1033-501-0000000),  
αποφασίζουμε: 
 
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του 
πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274), ως εξής: 
 
Α. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α τροποποιείται το τρίτο εδάφιο και προστίθεται τέταρτο και 
πέμπτο εδάφιο ως εξής: 
 
«Για τους μήνες Μάρτιο 2021 έως και Μάιο 2021 στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» εντάσσονται οι 
εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Ιανουαρίου 
2021 σε επιχειρήσεις εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου και 
κάνουν χρήση του Μηχανισμού. 
 
Για τους μήνες Ιούνιο 2021 έως και Σεπτέμβριο 2021 στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται οι 
εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Μαρτίου 2021 
σε επιχειρήσεις εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου και 
κάνουν χρήση του Μηχανισμού. 
 
Ειδικά οι εργοδότες επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και οι 

εργοδότες επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίες 

πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου, για τους μήνες Ιούλιο 2021 έως και 
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Σεπτέμβριο 2021, δύνανται να εντάξουν στον μηχανισμό «“ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” τους εποχικά εργαζόμενους 

υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 

επαναπρόσληψης εντός του 2021.». 

 

Β. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 

«Στο πλαίσιο του μηχανισμού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος 

Χριστουγέννων έτους 2021 υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, κατά τα 

οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται 

σύμφωνα με το άρθρο 4Α της παρούσας.». 

 

Γ. Το άρθρο 5 του Κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς 

ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: α. Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 

πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 

περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους 

στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής: 

  

Μήνας ένταξης στον 

Μηχανισμό 

Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά 

τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2020 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 

2020 
Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2020 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 

2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - Ιουλίου - 

Αυγούστου 2020 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 

- Μάρτιος 2021 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - 

Δεκεμβρίου 2020 

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 

2021 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - 

Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021 - Φεβρουαρίου 2021 

Ιούλιος - Αύγουστος - 

Σεπτέμβριος 2021 
Άθροισμα κύκλου εργασιών από Απρίλιο 2020 έως Μάρτιο 2021 

 

i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 

  

Μήνας ένταξης 

στον Μηχανισμό 
Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου 

εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 

2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο 

κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του 

κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 

2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3) 
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Μήνας ένταξης 

στον Μηχανισμό 
Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Αύγουστος - 

Σεπτέμβριος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση 

που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το 

σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο 

κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 

Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). 

Οκτώβριος - 

Δεκέμβριος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου 

2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των έξι (6) μηνών δεν είναι 

θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6). 

Ιανουάριος - 

Φεβρουάριος - 

Μάρτιος 2021 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019. 

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι 

θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί 

τέσσερα (4). Ειδικά για τις εντάξεις στον Μηχανισμό κατά τον μήνα Μάρτιο, εάν ο 

κύκλος εργασιών ενός εκ των μηνών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - 

Δεκεμβρίου 2019 είναι μηδενικός και επιπλέον ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου 2020 

είναι μηδενικός, τότε λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών 

Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019. 

Απρίλιος - Μάιος - 

Ιούνιος 2021 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - 

Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2020. Σε περίπτωση 

μη θετικού κύκλου εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019, ή σε περίπτωση 

επιχείρησης που έκανε έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιουλίου 2019, η επιχείρηση έχει 

δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιούλιος - 

Αύγουστος - 

Σεπτέμβριος 2021 

Άθροισμα κύκλου εργασιών από Απρίλιο 2019 έως Μάρτιο 2020. Σε περίπτωση μη 

θετικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 ή σε περίπτωση επιχείρησης που έκανε 

έναρξη εργασιών μετά την 1η Απριλίου 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 

ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία: 

  

Μήνας ένταξης 

στον Μηχανισμό 
Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο διά τρία 

(3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, 

λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά έξι (6). Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3). 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το 

ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα 

(2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι 

θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). 

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020. 

Αύγουστος - 

Σεπτέμβριος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το 

ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου 

εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 

2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

http://www.solae.gr/
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Μήνας ένταξης 

στον Μηχανισμό 
Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Οκτώβριος - 
Δεκέμβριος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το 
ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019 και του τρίτου τριμήνου του 2019, 
πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ 
των τριών τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 
2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι 
θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος 
επί δύο (2). 

Ιανουάριος- 
Φεβρουάριος - 
Μάρτιος 2021 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το 
ένα τρίτο (1/3) και του τέταρτου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος 
εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών 
πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

Απρίλιος - Μάιος - 
Ιούνιος 2021 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, του τέταρτου τριμήνου του 
2019 και του πρώτου τριμήνου το 2020 πολλαπλασιαζόμενο επί τρία τέταρτα (3/4). Σε 
περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019, ή σε 
περίπτωση επιχείρησης που έκανε έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιουλίου 2019, η 
επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιούλιος- 
Αύγουστος- 
Σεπτέμβριος 2021 

Άθροισμα κύκλου εργασιών από Απρίλιο 2019 έως Μάρτιο 2020. Σε περίπτωση μη 
θετικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 ή σε περίπτωση επιχείρησης που έκανε 
έναρξη εργασιών μετά την 1η Απριλίου 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης μέχρι και για τον μήνα Μάρτιο 2021, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 
επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 
2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση 
μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020. Για τους μήνες ένταξης 
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021, οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθώς και οι επιχειρήσεις 
που τηρούν απλογραφικά βιβλία έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον έχουν μη θετικό κύκλο εργασιών κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019 ή έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιουλίου 2019. Για τους 
μήνες ένταξης Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021 οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 
καθώς και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον έχουν μη 
θετικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019 ή έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Απριλίου 2019. 
 
β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον 
ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 
δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής: 
  

Μήνας ένταξης 
στον Μηχανισμό 

Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό 
τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2020 

Αύγουστος - 
Σεπτέμβριος 2020 

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2020 

Οκτώβριος - 
Δεκέμβριος 2020 

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - Ιουλίου - 
Αυγούστου 2020 

Ιανουάριος - 
Φεβρουάριος - 
Μάρτιος 2021 

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 
2020 

Απρίλιος - Μάιος - 
Ιούνιος 2021 

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - 
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021 - Φεβρουαρίου 2021 

Ιούλιος - 
Αύγουστος - 
Σεπτέμβριος 2021 

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων από Απρίλιο 2020 έως Μάρτιο 2021 
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Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, 
ορίζεται ως ακολούθως: 
  
 

Μήνας ένταξης 
στον Μηχανισμό 

Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

Ιούνιος 2020 
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά έξι (6). Σε περίπτωση μη θετικών 
ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιούλιος 2020 
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση μη 
θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Αύγουστος- 
Σεπτέμβριος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση μη θετικών 
ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Οκτώβριος - 
Δεκέμβριος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση μη θετικών 
ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιανουάριος - 
Φεβρουάριος - 
Μάρτιος 2021 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση μη θετικών 
ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Απρίλιος - Μάιος - 
Ιούνιος 2021 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε 
περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, ή σε περίπτωση επιχείρησης 
που έκανε έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιουλίου 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα 
συμμετοχής. 

Ιούλιος - 
Αύγουστος - 
Σεπτέμβριος 2021 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019. Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων 
κατά το έτος 2019 ή σε περίπτωση επιχείρησης που έκανε έναρξη εργασιών μετά την 
1η Απριλίου 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 
Ειδικά, για τον μήνα Ιανουάριο 2021 και σε περίπτωση επιχειρήσεων εργοδοτών οι οποίες δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις ένταξης που ορίζονται στο παρόν και έχουν ήδη μειώσει το χρόνο εργασίας των 
εργαζομένων τους συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός 
Ωραρίου, λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις ένταξης που ορίζονται για τους μήνες Οκτώβριο Δεκέμβριο 
2020.». 
 
Δ. Το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Ως διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15/06/2020 έως 
και 30/9/2021. 
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή 
περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το 
σύνολο των εργαζομένων τους. 
3. Οι επιχειρήσεις εργοδότες των κατωτέρω περ. α), β) και γ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό 
για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος, 15/06/2020 έως και 30/9/2021, 
α) επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και έχουν Κύριο Κωδικό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30ή Μαΐου 2020, έναν από τους κάτωθι: 
51.10 “Αεροπορικές μεταφορές επιβατών”, 
51.21 “Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων”, 
52.23 “Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές” και 
33.16 “Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων”, 
β) επιχειρήσεις εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των 
αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και 
γ) επιχειρήσεις εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί 
εργαζόμενούς τους. 
Δικαίωμα συμμετοχής από 16/10/2020 έως και 30/9/2021 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον είχαν 
δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα.». 
 

http://www.solae.gr/
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Ε. Στην περ. γ) της Α’ φάσης της παρ. Α.ΙΙ. του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται 
και προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής: 
 
«Για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021, τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους 
απασχόλησης την 31η Ιανουαρίου 2021, που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων 
αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 
Για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021, τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η Μαρτίου 2021, που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία 
των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.». 
 
ΣΤ. Προστίθεται Κεφάλαιο Γ’ ως εξής: 
 
Κεφάλαιο Γ’ 
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών 
 
Άρθρο 1 
Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους που εντάσσονται 
στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
 
1. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περ. γ’ των παρ. 3 και 4 του άρθρου 31 του ν.4690/2021 (Α’ 104), οι ασφαλιστικές εισφορές, 
ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου, προς τον e-ΕΦΚΑ, τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής 
υποχρεωτικής ασφάλισης και τα Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 
(Α’ 160), καταβάλλονται ως εξής: 
α. Για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, οι ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες 
υποχρεούνται να καταβάλλουν ποσοστό 40% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο 
ένταξης των εργαζομένων στον ανωτέρω Μηχανισμό και δεν απασχολούνται και το σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των 
εργαζομένων. Το ποσοστό 60% των εργοδοτικών εισφορών που υπολείπεται, καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 
β. Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.9.2021, για τις ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες, το 
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στον 
χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον ανωτέρω Μηχανισμό δεν απασχολούνται, 
υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων, καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και επί των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας της παρ. 3 
του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της παρούσας. 
γ. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες καταχωρίζουν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) για τον e-
ΕΦΚΑ και στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών για τους λοιπούς φορείς ασφάλισης της παρ. 1, της 
οικείας μισθολογικής περιόδου, καθώς και των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας της παρ. 3 του 
άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της παρούσας, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των 
μισθωτών που εντάσσονται στον ανωτέρω Μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε 
αυτόν. 
Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που 
αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. 
Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ.και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών της οικείας μισθολογικής 
περιόδου καταχωρίζεται: 
i. για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020 το ποσό της μείωσης (επιδότησης) της 
εργοδοτικής εισφοράς, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 60% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν 
στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον ανωτέρω Μηχανισμό δεν απασχολούνται, 
ii. για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.9.2021 το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των 
ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου), το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 
100% των εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον 
ανωτέρω Μηχανισμό δεν απασχολούνται. 
Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ.και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών γίνεται με 
βάση τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ και των 
λοιπών φορέων ασφάλισης. 
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2. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2021 (Α’ 104), οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και 
εργοδότη/ή ασφαλισμένου, προς τους ασφαλιστικούς φορείς της παρ. 1, καταβάλλονται ως εξής: 
α. Για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, οι ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες 
υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιηθέντα 
μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών. Οι 
ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στον 
υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό και για το 
χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού τους, 
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
β. Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.9.2021, για τις ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες, το 
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στον 
χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον ανωτέρω Μηχανισμό δεν απασχολούνται, 
υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων, καταβάλλεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και επί των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας της παρ. 3 
του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της παρούσας. 
γ. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ.για τον e-ΕΦΚΑ και στις αναλυτικές 
καταστάσεις εισφορών για τους λοιπούς φορείς ασφάλισης της παρ. 1, της οικείας μισθολογικής περιόδου, 
καθώς και των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της 
παρούσας, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στον 
ανωτέρω Μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης καταχωρίζονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του 
προηγούμενου εδαφίου, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. 
Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ.και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών της οικείας μισθολογικής 
περιόδου καταχωρίζεται το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών 
(ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου), το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που 
αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον ανωτέρω Μηχανισμό δεν 
απασχολούνται. 
Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ.και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών γίνεται με 
βάση τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ και των 
λοιπών φορέων ασφάλισης. 
 
3. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών της οικείας μισθολογικής 
περιόδου υπολογίζεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη και το ύψος των 
ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2. 
Ο e-ΕΦΚΑ και οι λοιποί φορείς ασφάλισης της παρ. 1 συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των 
Α.Π.Δ.και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον 
κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2. 
 
4. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Α.Π.Δ.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 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις 
εισφορών προς τους λοιπούς φορείς ασφάλισης της παρ. 1 διασταυρώνονται με τα δεδομένα που 
καταχωρίζονται στις Α.Π.Δ.του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως διασταυρωθεί σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, 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 τους ανωτέρω φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και 
βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις εργοδότες των παρ. 1 και 2 δεν 
εμπίπτουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι καταβληθείσες από τον κρατικό προϋπολογισμό 
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ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς ασφάλισης της παρ. 1 στο 
Ελληνικό Δημόσιο, και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις εργοδότες των παρ. 1 και 2 σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης 
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. 
 
6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αρ. 
οικ.28700/1559/31.8.2020 (Β’ 3765) κοινής υπουργικής απόφασης. 
 
Άρθρο 2 
Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους στον τουριστικό 
κλάδο 
 
1. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, 
καθώς και για τις επιχειρήσεις εργοδότες τουριστικών λεωφορείων για τους οδηγούς τουριστικών 
λεωφορείων, που εντάσσουν, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), στον Μηχανισμό 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 
πρόσληψης, οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου, προς τον e-ΕΦΚΑ για 
τους ανωτέρω εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρονικό διάστημα 
από 1.7.2021 έως 30.9.2021, καταβάλλονται ως εξής: 
α. Το ποσό της εισφοράς ασφαλισμένου που αντιστοιχεί στον χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι 
εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απασχολούνται καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος Κεφαλαίου. Το ποσό της εισφοράς ασφαλισμένου 
που αντιστοιχεί στον χρόνο απασχόλησης βαρύνει τον ασφαλισμένο και καταβάλλεται από τον εργοδότη 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
β. Το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στον συνολικό χρόνο της μισθολογικής 
περιόδου (χρόνο απασχόλησης στην επιχείρηση εργοδότη και χρόνο ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ») καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για το μέρος των εργοδοτικών εισφορών που 
αντιστοιχούν στον χρόνο ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχει εφαρμογή το άρθρο 1 του 
παρόντος Κεφαλαίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις εργοδοτικές εισφορές επί των δώρων εορτών 
και επιδόματος αδείας που καταβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από 1.7.2021 έως 
30.9.2021. 
 
2. Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ.της οικείας μισθολογικής περιόδου, 
καθώς και των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές 
των μισθωτών που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και για το χρονικό διάστημα ένταξης 
καθενός σε αυτόν. Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή 
ασφαλισμένου) 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 
1.7.2021 έως 30.9.2021: 
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. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών της οικείας μισθολογικής 
περιόδου υπολογίζεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτονται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 1. 
Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ.και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον 
κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 1. 
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4. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Α.Π.Δ.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 σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
 
5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 δεν 
εμπίπτουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι καταβληθείσες από τον κρατικό προϋπολογισμό 
ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την παρ. 1, επιστρέφονται από τον eΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο, και 
καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις 
ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης 
καταβολής. 
 
6. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αντίστοιχα και στις κάτωθι 
επιχειρήσεις εργοδότες του τουριστικού κλάδου, με Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εντάσσουν 
εργαζόμενους οι οποίοι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Μαρτίου 
2021, στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως 30.9.2021: 
55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 
55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 
55.30: Χώροι κατασκήνωσης για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 
55.90.14: Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού 
και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. 
55.90.19: Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.  
79.11: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
79.12: Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 
79.90: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες. 
 
Άρθρο 3 
Παράταση χρονικού διαστήματος εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) 
 
1. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και 
ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 
(Α’ 148) κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζόμενους οι 
οποίοι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Μαρτίου 2021 οι οποίοι 
εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», παρατείνεται για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως 
30.9.2021. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών η 
ανωτέρω παράταση αφορά σε εργαζόμενους που ασφαλίζονται σε άλλους πρώην φορείς ασφάλισης, πλην 
ΝΑΤ. 
 
2. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη/ή 
ασφαλισμένου, προς τον e-ΕΦΚΑ για τους ανωτέρω εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν εξαρτημένη σχέση 
εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Μαρτίου 2021, που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως 30.9.2021, καταβάλλονται ως εξής: 
α. Το ποσό της εισφοράς ασφαλισμένου που αντιστοιχεί στον χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι 
εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απασχολούνται καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος Κεφαλαίου. Το ποσό της εισφοράς ασφαλισμένου 
που αντιστοιχεί στο χρόνο απασχόλησης βαρύνει τον ασφαλισμένο και καταβάλλεται από τον εργοδότη 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
β. Το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στον συνολικό χρόνο της μισθολογικής 
περιόδου (χρόνο απασχόλησης στην επιχείρηση εργοδότη και χρόνο ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ») καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για το μέρος των εργοδοτικών εισφορών που 
αντιστοιχούν στον χρόνο ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχει εφαρμογή το άρθρο 1 του 
παρόντος Κεφαλαίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις εργοδοτικές εισφορές επί των δώρων εορτών 
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και επιδόματος αδείας που καταβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από 1.7.2021 έως 
30.9.2021. 
 
3. Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ.της οικείας μισθολογικής περιόδου, 
καθώς και των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές 
των μισθωτών που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και για το χρονικό διάστημα ένταξης 
καθενός σε αυτόν. Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή 
ασφαλισμένου) 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 
1.7.2021 έως 30.9.2021: 
i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% 
των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στον 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 στον 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. 
 
4. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών της οικείας μισθολογικής 
περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό 
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2. 
Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ.και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον 
κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2. 
 
5. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Α.Π.Δ.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. 
 
6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις εργοδότες δεν εμπίπτουν στις 
ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020, οι καταβληθείσες από τον κρατικό προϋπολογισμό 
ασφαλιστικές εισφορές βάσει των παρ. 1 και 2 επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και 
καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις 
ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης 
καταβολής. 
 
7. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 περιλαμβάνονται οι κάτωθι επιχειρήσεις εργοδότες, που βάσει ΚΑΔ, 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών: 
α. Οι επιχειρήσεις εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών με Κύριο 
Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 
51.10: Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 
51.21: Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 
52.23: Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 
33.16: Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 
56.29.11.01: Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά. 
β. Οι επιχειρήσεις εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των 
αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23) 
γ. Οι επιχειρήσεις εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους 
εκεί εργαζόμενούς τους. 
δ. Οι επιχειρήσεις εργοδότες με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 
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50.10: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 
50.30: Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

52.22: Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β’ 2274) κοινή υπουργική απόφαση, όπως 

ισχύει.  

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 01/07/2021 

Οι Υπουργοί  

Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 47100/2021/(ΦΕΚ Β' 2975/06-07-2021) 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 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), η οποία 

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), οποία 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), οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 

104). 

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 

ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133). 

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 

133). 

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» (Α' 145). 

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, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
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12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α' 121). 

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123). 

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 

15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 

17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» 

(Β' 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την υπ' αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993). 

19. Την υπ' αρ. 28631/14.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021» (Β' 2012). 

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.33506/28.5.2021 «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, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 2233). 

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/4.6.2021 «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, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 2366). 

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.36587/10.6.2021 «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, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 

2476). 

23. Την υπ' αρ. 38481/11-6-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

24. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021, ένεκα της απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας 

αρχής ή του γεγονότος ότι εξακολουθούν να πλήττονται από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας και 

της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας. 

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται έως το ποσό 

των πενήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (55.000.000 €) 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 Ιούνιο 2021, ως 

εξής: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των 

οποίων αναστέλλεται η λειτουργία για τον μήνα Ιούνιο 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 
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των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Μαρτίου 2021 ή παρατείνουν 

υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον 

μήνα Ιούνιο 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: 

 

i. έχουν προσληφθεί έως και την 31η Μαρτίου 2021 και  

 

ii. έχουν ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021, εξαιρουμένων των εργαζομένων που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των 

οποίων δεν επιτρέπεται η παροχή. 

 

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 αποστάσεως 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 ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 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 ΠΝΠ (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), όπως ισχύει. 

5. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και 

συναφείς δραστηριότητες, με εξαίρεση τους ανοιχτούς (υπαίθριους) χώρους, οι επιχειρήσεις δύνανται να 

θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Ιούνιο. 

6. 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 30ή Ιουνίου 2021, 

υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε 

περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 

 

http://www.solae.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 

πλήττονται για τον μήνα Ιούνιο 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 

Ιούνιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 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 Μαρτίου 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. 

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 Μαρτίου 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 οριζομένων του 

προηγούμενου εδαφίου. 

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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 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 και μετά την 31η Μαρτίου 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. 
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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 30ή Ιουνίου 

2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε 

περίπτωση πραγματοποίησής της, 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 Ιούνιο 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 εκπλήρωσής της, όπως σε 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο 

χρόνο λειτουργίας. 

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 30ή Ιουνίου 2021. Επίσης, δύνανται να τεθούν για 

πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων 

τους. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Μαρτίου 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 εκπλήρωσής της, 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 30ή Ιουνίου 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), όπως ισχύει, 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. 

34988/1-6-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2361). 

http://www.solae.gr/
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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. 
 
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 Ιούνιο 2021 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού 
στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του 
εργοδότη τους. 
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 Ιούνιο 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 επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους 
εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή 
στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. 
3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, 
δηλώνοντάς τους 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 προαναγγελθείσας 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. 
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Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή την 1η έως και την 11η Ιουνίου 
2021, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών δύνανται να υποβληθούν από 7/6/2021 και 
έως 11/6/2021. 
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 του. 
 
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 τον 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 
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 αποστέλλεται 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 υπ' αρ. 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 διαδικτυακής 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 Δ/νση 
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. 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   287 

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση 
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα. 
9. 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. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση εντός του μήνα Ιουνίου 2021, από κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής 
καθίσταται πληττόμενη και αντίστροφα, ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) Μια επιχείρηση που από κλειστή καθίσταται πληττόμενη, υποβάλλει ορθή επανάληψη 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. 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις μέχρι και 11/6/2021 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

61.90.10.07 
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή 

ποτά) 

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.59 

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.ά., εξαιρούνται οι υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών (ΚΑΔ 

85.59.11.02), οι υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης (ΚΑΔ 85.59.13.03) 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

90.01 Τέχνες του θεάματος με εξαίρεση τους ανοιχτούς (υπαίθριους) χώρους 

90.02 
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος με εξαίρεση τους ανοιχτούς 

(υπαίθριους) χώρους 

90.04 
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες με εξαίρεση τους ανοιχτούς 

(υπαίθριους) χώρους 

91.01 
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων επαναλειτουργεί και πλήττεται από 

14/6/2021 εκτός από τον 91.01.12.00 ΚΑΔ 

92.00 

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων 

τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με 

αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13), τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (online) 

σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), τις υπηρεσίες 

στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις υπηρεσίες πρακτορείου 

ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακού στοιχήματος (92.00.29.01) 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

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) και τις υπηρεσίες στάβλων και ιπποδρομιών (ΚΑΔ 93.19.13.05) 

93.21 

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 93.21.10) και τις υπηρεσίες γουότερ παρκ 

(νεροτσουλήθρων κ.λπ.), (ΚΑΔ 93.21.10.01) 

93.29 

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση υπηρεσίες πάρκων 

ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες, ΚΑΔ 

93.29.11.00), υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (ΚΑΔ 93.29.11.02), υπηρεσίες 

μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ, ΚΑΔ 93.29.11.05) και τις υπαίθριες 

δραστηριότητες (rafting, kanoe, water sports και ιππασία) (ΚΑΔ 93.29.19.08, 93.29.19.09, 

93.29.11.04) 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου. Ο ΚΑΔ επαναλειτουργεί και πλήττεται από 7/6/2021. 
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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 

56.21 
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, που επαναλειτουργεί από 
12/6/2021 

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 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 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 

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 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.ά. 

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 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.ά. 

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) 

77.29 
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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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.ά. 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.ά. 

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 

86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

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 με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων 
τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με 
αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13), τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) 
σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), τις υπηρεσίες 
στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις υπηρεσίες πρακτορείου 
ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακού στοιχήματος (92.00.29.01) 

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, με εξαίρεση υπηρεσίες πάρκων 
ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες, ΚΑΔ 
93.29.11.00), υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (ΚΑΔ 93.29.11.02), υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών 
αναψυχής) (ΚΑΔ 93.29.11.04), υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών 
(πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.05) 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

96.02.20 Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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) 

96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς Ζώων συντροφιάς 

96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας Ζώων συντροφιάς 

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, 06/07/2021 
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Κ.Υ.Α.) 45352/Σ.7939/30.6.2021 (ΦΕΚ Β' 2834/30-06-2021) 
Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών 
εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86). 
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ιδίως την περ. ιβ' του άρθρου 20. 
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133). 
4. Τον ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α' 209). 
5. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α' 251). 
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 
98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'133). 
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168). 
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
9. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
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 άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123). 
12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
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13. Την υπό στοιχεία Α.1147/2021 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' 2783). 

14. Την υπ' αρ. 33332/27.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 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» (Β' 2229). 

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 ΥΣ.261/24-06-2021 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: 

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 30/6/2021, 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 Κ.Α.Δ. στις 05/11/2020. 

 

Άρθρο 3 

Απώλεια ευεργετημάτων  

 

1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της παρούσας, μέρος ή όλοι, 

τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, 

καθώς και στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες 

δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της παρούσας 

παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που 

αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο 

χρόνο λειτουργίας. 

3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς 

από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι 

ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 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. 

 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

61.90.10.07 
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή 
ποτά) 

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.59 
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., με εξαίρεση τις υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών 
(85.59.11.02) και τις υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής 
εκπαίδευσης (85.59.13.03). 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

92.00 

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων 
τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με 
αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13),τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (online) 
σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), τις υπηρεσίες 
στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις υπηρεσίες πρακτορείου 
ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακού στοιχήματος (92.00.29.01). 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

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) και τις 
υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων (93.19.13.05) 

93.21 
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων (93.21.10) και τις υπηρεσίες γουότερ παρκ 
(νεροτσουλήθρων κ.λπ.) (93.21.10.01) 

93.29 

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών 
θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (93.29.11.04), 
υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (93.29.11.05), υπηρεσίες 
διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής (93.29.19.08) και τις 
υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής (93.29.19.09). 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021 
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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Ζ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σ.Λ.Ο.Τ. 

 

ΣΛΟΤ 103/2021 
Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός εσόδου που τιμολογείται την προηγούμενη χρήση 
από την χρήση που αφορά 
 

Αθήνα, 23/02/2021 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
«Εταιρεία Α τιμολογεί στις 31/12/2020 με τιμολόγιο πώλησης, πώληση εμπορευμάτων αξίας 1.000,00 €. 
Τα εμπορεύματα αυτά δεν βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας Α παρά μόνο έχει γίνει μια παραγγελία σε 
προμηθευτή της  η οποία θα εκτελεστεί τον Ιανουάριο του 2021, τον Ιανουάριο του 2021 θα εκδοθεί και το 
τιμολόγιο από τον προμηθευτή  ώστε να καταχωρηθεί η αγορά από την εταιρεία Α  και να γίνει η αποστολή  
των εμπορευμάτων στον πελάτη της στις 30/01/2021 
 
Ο παρακάτω λογιστικός χειρισμός είναι σωστός; 
 
31/12/2020 

  Χ Π 

70.00.00.0024   1.000,00 

54.00.70.0024   240,00 

30.00.00.0000 1.240,00   

70.00.00.0024 1.000,00   

56.00.00.0000   1.000,00 

 
30/1/2021 

56.00.00.0000 1.000,00   

70.00.00.0024   1.000,00 

 
Το έσοδο σε ποια χρήση θα φορολογηθεί; Θα φορολογηθεί στη χρήση 2021;Εάν φορολογηθεί στην χρήση 
2021 δεν υπάρχουν προσωρινές λογιστικές διαφορές; 
 
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 Αστικού 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». 
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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». 
 
Περαιτέρω στην παράγραφο 25.3 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν.4308/2014 
διευκρινιστικά αναφέρεται ότι: 
25.3.1 «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». 
25.3.2 «Ο όρος «σφόδρα πιθανό» (probable) υποδηλώνει πολύ υψηλή πιθανότητα, σχεδόν. 
βεβαιότητα, είσπραξης κατά το χρόνο της πώλησης. 
25.3.3 Όταν κατά το χρόνο της αρχικής αναγνώρισης δεν εκπληρούται η προϋπόθεση της σφόδρα πιθανής 
μελλοντικής είσπραξης, η οντότητα δεν αναγνωρίζει το έσοδο. Πάντως, για διαχειριστικούς ή άλλους 
λόγους, π.χ. φορολογικούς, η οντότητα μπορεί να υποχρεούται να διενεργεί σχετική καταχώρηση στα 
λογιστικά αρχεία της, αλλά να μη λαμβάνει υπόψη το σχετικό ποσό για σκοπούς σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων..» 
 
Η 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. 
 
Οίκοθεν νοείται ότι εάν τα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία, στην οποία αναφέρεστε στο 
ερώτημά σας (31 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. 
 
Για την χρήση του 2020 η εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει αν έχει δεσμευτεί στην προθεσμιακή αγορά υλικού 
από τον προμηθευτή ή/και την προθεσμιακή πώληση στον πελάτη για να καταχωρίσει την πράξη. Αν δεν 
υπάρχει τέτοια συμφωνία θεωρούμε ότι δεν πρέπει να διενεργήσει καμία λογιστική εγγραφή. 
 
Για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΣΛΟΤ 262/2021 
Αντιστοιχία του Λογαριασμού 32 στα Ε.Λ.Π. 
 

Αθήνα, 23/03/2021 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
Σας στέλνουμε αυτό το email από λογιστικό γραφείο καθώς έχουμε μια εταιρεία που χρησιμοποιούσε το 
παλιό λογιστικό σχέδιο και συγκεκριμένα έκανε χρήση του λογαριασμού 32 «Παραγγελίες στο εξωτερικό». 
Η εταιρεία πλέον μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε το νέο λογιστικό σχέδιο. Έπειτα από έλεγχο που 
κάναμε δεν βρήκαμε κάποια αντιστοίχηση του λογαριασμού 32 στα Ε.Λ.Π. Τι κάνουμε σε αυτή την 
περίπτωση; 

http://www.solae.gr/
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.): «Το σχέδιο των λογαριασμών του 

Παραρτήματος Γ’ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην 

ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό 

τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α’ και τα υποδείγματα 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β’. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου 

λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του 

παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη 

κάλυψης των απαιτήσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 5 (1)». 

 

Εν συνεχεία, στην επόμενη παράγραφο 9 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, αναφέρεται: «Εναλλακτικά 

του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα 

που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014». 

 

Περαιτέρω, στην Λογιστική Οδηγία για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, αναφορικά με τις παραπάνω 

διατάξεις, διευκρινίζονται τα εξής : «Η διάταξη του νόμου ορίζει ότι το σχέδιο των λογαριασμών του 

παραρτήματος Γ είναι υποχρεωτικό σε ό,τι αφορά την ονοματολογία, το βαθμό ανάλυσης και 

συγκέντρωσης των λογαριασμών (ανάλυση – ταξινόμηση σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, κλπ), 

καθώς και το περιεχόμενό τους, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Συνεπώς, 

και σύμφωνα με τις επικρατούσες διεθνείς πρακτικές, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των κωδικών του 

προτεινόμενου σχεδίου λογαριασμών (παρ. 3.8.1). Οι οντότητες, με επιλογή τους, μπορούν να 

συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το υπάρχον σχέδιο λογαριασμών που είναι σε ισχύ κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2014, δηλαδή το σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή του Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής 

του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ή του Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, κατά περίπτωση. Οίκοθεν νοείται ότι οι οντότητες οφείλουν να 

προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρμογές και προσθήκες στο σχέδιο λογαριασμών που τηρούν για 

την κάλυψη των απαιτήσεων του παρόντος νόμου και των πληροφοριακών τους αναγκών 

(παρ.3.9.1)». 

 

Επειδή ο λογαριασμός 32, στο σχέδιο λογαριασμών των Ε.Λ.Π., είναι κατειλημμένος, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε κενό λογαριασμό του σχεδίου αυτού, όπως, για παράδειγμα, τον 19 

«Παραγγελίες πάγιων στοιχείων» και τον 29 «Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων». 

 

Η επιλογή της χρήσης των εν λόγω λογαριασμών είναι σύννομη με τις προαναφερθείσες διατάξεις, 

δεδομένου ότι δεν διαπιστώνεται παρέκκλιση από το γράμμα του νόμου, αναφορικά με την υποχρεωτική 

τήρηση σχεδίου λογαριασμών, αφενός, το οποίο αφορά την ονοματολογία τους, τον βαθμό ανάλυσης και 

συγκέντρωσης αυτών σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους κ.λπ. υπολογαριασμούς, καθώς και το 

περιεχόμενό τους, αφετέρου. Η δε χρησιμοποίηση των κωδικών του προτεινόμενου σχεδίου λογαριασμών 

των Ε.Λ.Π. (Παράρτημα Γ’), κατά ρητή διατύπωση στην Λογιστική Οδηγία, δεν είναι υποχρεωτική. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

(1)  Άρθρο 5, παρ. 10, ν. 4308/2014: «Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται 

ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να 

καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά την διενέργεια οποιουδήποτε 

ελέγχου». 
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ΣΛΟΤ 331/2021 
Επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από 
σταθμούς ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 
 

Αθήνα, 23/03/2021 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
Με τον νομό 4759/2020 και το άρθρο 157 επιβλήθηκε έκτακτη παρακράτηση φόρου 6% στα φωτοβολταϊκά 
πάρκα (εφάπαξ εισφορά). Οι σχετικές βεβαιώσεις από τον ΔΑΠΠΕΠ Α.Ε. εκδοθήκαν με ημερομηνία 
03/02/2021 και 4/02/2021. 
 
Παρακαλώ, την τοποθέτηση σας όσον αφορά αυτό το έξοδο, μιας και αναφέρεται στην χρήση του 2020. 
Πώς θα το αντιμετωπίσουμε τόσο λογιστικά ( ως εγγραφή) , όσο και φορολογικά; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφος 1 (περ. α): «Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α.», του ν. 4759/9.4.2020: [«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις»], «επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από 
σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία κανονική ή δοκιμαστική έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2015. Η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον παραγωγό στο σύστημα ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο 
ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), για τις πωλήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ή τιμολογούνται 
στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του έτους 2020 και ανέρχεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) για όλες τις 
κατηγορίες παραγωγών.». 
 
Τα ποσά που αντιστοιχούν στην ως άνω έκτακτη εισφορά, υπολογίζονται και παρακρατούνται, αφενός μεν, 
από την εταιρεία με την επωνυμία: «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων 
Προέλευσης» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), αφετέρου δε, από την εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), της τελευταίας, ως διαχειρίστριας των μη 
διασυνδεδεμένων νήσων (Μ.Δ.Ν.), αποτελούν δε έσοδο του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του: «Ειδικού 
Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου» ή του Υπολογαριασμού 
Ενισχύσεων του: «Ειδικού Λογαριασμού Ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μη διασυνδεδεμένων νήσων», 
κατά περίπτωση (περ. β). 
 
Συγκεκριμένα, στην σχετική διάταξη, αναφέρονται τα εξής (υποπερ. βα και ββ, καθώς και περ. γ, παρ. 1, 
άρθρου 157): 
«(βα) Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 ο αρμόδιος διαχειριστής εκδίδει ενημερωτικό σημείωμα, με τη μηνιαία 
ανάλυση της ως άνω εισφοράς, το οποίο αποστέλλεται στον υπόχρεο. Τα ποσά της εισφοράς για τους 
μήνες του έτους 2020 υπολογίζονται επί του προς τιμολόγηση ποσού εκάστου μήνα του 2020, 
παρακρατούνται και συμψηφίζονται εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων 
μηνών από τον αρμόδιο διαχειριστή προς τον παραγωγό. 
(ββ) Για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών που εμπίπτουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η ως άνω έκτακτη εισφορά επιβάλλεται για κάθε 
σταθμό και υπολογίζεται επί της κατά αναλογία παραγωγής του σταθμού με βάση τα αντίστοιχα 
χρονομερίδια για την περίοδο από 1ης.1.2020 έως 31.12.2020, κατόπιν υπολογισμών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
Α.Ε., η οποία ενημερώνει τον τρέχοντα προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τον εκπρόσωπο φορτίου 
του πελάτη. Ο προμηθευτής εφαρμόζει και συμψηφίζει την παραπάνω έκτακτη εισφορά με τις μελλοντικές 
χρεοπιστώσεις προς τους δικαιούχους του ειδικού προγράμματος, βάσει της παραγωγής του 
φωτοβολταϊκού συστήματος της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020, μειώνοντας αντίστοιχα τις 
απαιτήσεις του από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179). Η εισφορά 
εφαρμόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται από την 1η.1.2021 βάσει της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 
έτους 2020. 

http://www.solae.gr/
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γ) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά της παρούσας, υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε 

εκκαθάριση από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. ή από τους 

προμηθευτές για την ανωτέρω υποπερ. ββ) και η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης διενεργείται εφάπαξ, το 

φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν η παρακράτηση και ο συμψηφισμός της 

επιβληθείσας έκτακτης εισφοράς και ανεξάρτητα του φορολογικού έτους εντός του οποίου 

πραγματοποιήθηκε η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίσθηκε η επιβληθείσα 

έκτακτη εισφορά.». 

 

Ο «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ» σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 157 του ν. 4759/2020,  θα εκδώσει 

ενημερωτικά σημειώματα με την μηνιαία ανάλυση της οφειλόμενης έκτακτης εισφοράς που θα 

παρακρατηθεί. Στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα για έκδοση τιμολογίου από τον παραγωγό, για το έτος 

2021, θα αναγράφεται η ως άνω οφειλόμενη έκτακτη εισφορά που υπολογίστηκε για κάθε μήνα του 2020, η 

οποία θα παρακρατείται και θα συμψηφίζεται με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών του 

έτους 2021, κατά τα οριζόμενα στον νόμο. 

 

Σημειώνεται ότι, οι έκτακτες εισφορές, εκ των πραγμάτων, έχουν ως βάση υπολογισμού παρελθοντικά 

μεγέθη της οικονομικής δραστηριότητας μίας οντότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να 

θεωρηθούν δεδουλευμένα έξοδα παρελθουσών χρήσεων. Αντιθέτως, πρόκειται για τρέχοντα έξοδα της 

χρήσης, με έκτακτο μεν χαρακτήρα, αλλά όχι με την ανάγκη χρονικής τακτοποίησής τους. Υπό την έννοια 

αυτή, τα σχετικά ποσά που αφορούν την εφάπαξ έκτακτη εισφορά, θα χρεώνονται σε οικείους 

λογαριασμούς εξόδων και θα επηρεάσουν τα λογιστικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, ανεξαρτήτως 

του ταμειακού συμψηφισμού τους, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω 

διάταξη. 

 

Για τις φορολογικές πτυχές του θέματος, αρμόδια να απαντήσει, είναι η Διεύθυνση Φορολογίας του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΣΛΟΤ 432/2021 

Λογιστικός χειρισμός κονδυλίου διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων 

χρήσεων, βάσει των Ε.Λ.Π. 

 

Αθήνα, 30/03/2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: 

 

Πρόκειται για ποσό καταλογισμού φορολογικών διαφορών, βάσει ελέγχου των χρήσεων 1993-2000, ο 

οποίος έλεγχος έλαβε χώρα το έτος 2002. 

Επίσης για επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις που καταλογίστηκαν στη Εταιρεία μας, μετά από αποδοχή 

εκκαθαριστικών σημειωμάτων περαίωσης, για τα έτη 2001-2009, τα οποία καταλογίστηκαν πριν το έτος 

2014, έτος εφαρμογής των Ε.Λ.Π. 

Τα κονδύλια αυτά καταχωρίστηκαν, βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ., στους υπολογαριασμούς του 42.04 (διαφορές 

φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων), μειώνοντας τα ίδια κεφάλαια. 

Βάσει των Ε.Λ.Π., οι καταλογισμοί κατόπιν φορολογικού ελέγχου, καταχωρούνται σαν δαπάνες της χρήσης 

στην οποία καταλογίστηκαν. 

Επειδή τα αναφερόμενα ποσά, αφορούν σε έτη πριν την εφαρμογή των Ε.Λ.Π., και ο καταλογισμός και η 

αποδοχή τους έγινε πριν την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. επίσης, σε ποιό λογαριασμό των Ε.Λ.Π. θα 

καταχωρούνται; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
Στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, αναφέρεται: 
 
«Φόρος εισοδήματος (έξοδο ή έσοδο): Το άθροισμα τρέχοντος φόρου (έξοδο ή έσοδο) και, κατά 
περίπτωση, αναβαλλόμενου φόρου (έξοδο ή έσοδο) της κατάστασης αποτελεσμάτων. Περιλαμβάνει τον 
τρέχοντα φόρο (έξοδο ή έσοδο) που αναλογεί στην περίοδο, τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για 
φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις που προκύπτουν στην περίοδο από φορολογικό έλεγχο της 
τρέχουσας ή προηγουμένων περιόδων, και τον αναβαλλόμενο φόρο (έξοδο ή έσοδο).» 
 
Στην Γνωμοδότηση ΣΛΟΤ ΑΠ 1406 ΕΞ 24.7.2018, μεταξύ άλλων, αναφέρονται και τα εξής: 
 
«Η Λογιστική αντιμετωπίζει τις διαφορές των φόρων, που αφορούν προηγούμενες χρήσεις και εντοπίζονται 
από τον φορολογικό έλεγχο, καθώς και τις προσαυξήσεις τους ή τα τυχόν επιβαλλόμενα πρόστιμα, ως 
έξοδα προηγουμένων χρήσεων με απευθείας καταχώριση στους οικείους υπολογαριασμούς εξόδων. Με το 
ΕΓΛΣ, τα ποσά αυτών των φόρων καταχωρίζονταν σε αναλυτικούς, του λογαριασμού 82.00 «Έξοδα 
προηγουμένων χρήσεων», πλην του φόρου εισοδήματος, ο οποίος δεν θεωρούταν έξοδο, αλλά κονδύλι 
που έπρεπε να βαρύνει την διανομή των κερδών, οπότε οι διαφορές φορολογικού ελέγχου (φόρου 
εισοδήματος), καταχωρίζονταν σε χρέωση του προαιρετικού 42.04 «Διαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγουμένων χρήσεων», ή αμέσως στον 42.00 «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» (ή 42.01 «Υπόλοιπο ζημιών 
εις νέον», αναλόγως. Στο πλαίσιο των ΕΛΠ (Ν 4308/2014, άρθρο 25), ο φόρος εισοδήματος, είναι στοιχείο 
της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, συνεπώς και οι προκύπτουσες διαφορές φορολογικού ελέγχου, κατά 
μείζονα λόγο δε και κάθε διαφορά άλλης φορολογίας (ΦΠΑ κ.λπ.) που αφορά προηγούμενη χρήση και 
εντοπίζεται από τον φορολογικό έλεγχο, θα καταχωρίζεται ομοίως, ως έξοδο. Η καταχώριση των σχετικών 
κονδυλίων, σε ότι αφορά τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που προκύπτουν για τον φόρο εισοδήματος, 
θα γίνεται στον λογαριασμό: «Φόρος εισοδήματος», ενώ οι διαφορές φορολογικού ελέγχου λοιπών 
φορολογιών, θα γίνεται στη γραμμή «Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα».». 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική οντότητα θα εμφανίζει όλους τους φόρους, ήτοι τον φόρο 
εισοδήματος, τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων και τους λοιπούς μη 
ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους (πχ τέλος επιτηδεύματος), ως στοιχεία της κατάστασης 
αποτελεσμάτων (άρθρο 25, ν. 4308/2014), στον χρόνο που προκύπτουν, βάσει της αρχής του 
δεδουλευμένου. 
 
Περαιτέρω, η διάθεση των κερδών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τόσο η διανομή, όσο και η 
αποθεματικοποίηση αυτών, λαμβάνει χώρα κατά τον χρόνο έγκρισής της από την Γ.Σ. των μετόχων ή των 
εταίρων. Επομένως, αν έχουν καταβληθεί ή λογιστικοποιηθεί ποσά που αφορούν φόρους και 
προσαυξήσεις από φορολογικούς ελέγχους, αυτά έχουν επηρεάσει το υπόλοιπο του λογαριασμού των 
αποτελεσμάτων σε νέο (λογ. 49, ΕΛΠ), ο οποίος θα εμφανιστεί στον ισολογισμό, και ακολούθως, θα 
αναμένεται, σε ημερομηνία της επόμενης χρήσης, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της οντότητας, για την 
πραγματοποίηση της διάθεσης. 
 
Επισημαίνεται ότι, στον λογαριασμό 42.04 «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων» 
(ΕΓΛΣ, Π.Δ. 1123/1980) καταχωρίζονταν μόνο οι διαφορές φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων 
που προέκυπταν από τον φορολογικό έλεγχο. Τυχόν άλλες διαφορές από λοιπές φορολογίες 
καταχωρίζονταν απευθείας στους οικείους υπολογαριασμούς του δευτεροβάθμιου 82.00 «Έξοδα 
προηγουμένων χρήσεων». 
 
Η χρήση του λογαριασμού 42.04 «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων» (ΕΓΛΣ, Π.Δ. 
1123/1980), ήταν προαιρετική, δεδομένου ότι δεν ήταν υπογραμμισμένος στο Σχέδιο Λογαριασμών. 
 
Εάν δεν είχε επιλεγεί από την επιχείρηση η τήρησή του, οι καταλογισθείσες διαφορές του φορολογικού 
ελέγχου, καταχωρίζονταν, κατά περίπτωση, στους λογαριασμούς 42.00 «Υπόλοιπο κερδών εις νέον», ή 
42.01 «Υπόλοιπο ζημιών εις νέον». 
 
Εάν είχε επιλεγεί από την επιχείρηση η τήρησή του, το υπόλοιπο του 42.04, στο τέλος της χρήσης, θα 
έπρεπε να είχε μεταφερθεί στον δευτεροβάθμιο 88.06 «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   301 

χρήσεων» και μέσω του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων να είχε μεταφερθεί, κατά περίπτωση, στους 
λογαριασμούς 42.00 «Υπόλοιπο κερδών εις νέον», ή 42.01 «Υπόλοιπο ζημιών εις νέον». 
 
Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, τα κονδύλια του 42.04 έπρεπε να έχουν καλυφθεί με κέρδη της χρήσεως, 
στην οποία προέκυψαν οι διαφορές ή με κέρδη επόμενων χρήσεων. Εφόσον δεν έγιναν οι ενδεδειγμένοι 
λογιστικοί χειρισμοί, τα ποσά του 42.04 θα μεταφερθούν στη χρέωση του λογαριασμού 42.00 για να 
καλυφθούν με κέρδη της κλειόμενης χρήσεως και εφόσον η κλειόμενη χρήση καταλείπει ζημιές, θα 
μεταφερθούν στη χρέωση του λογαριασμού 42.01 για να καλυφθούν με κέρδη της επόμενης ή των 
επόμενων χρήσεων. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΣΛΟΤ 436/2021 
Συγκρότηση εταιρικού κεφαλαίου κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. 
 

Αθήνα, 30/03/2021 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
Σύμφωνα με την απόφαση ΣΛΟΤ 2469/2018, με θέμα τη μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε., αναφέρετε ότι «η 
διαφορά μεταξύ του συνολικά καταβληθέντος κεφαλαίου και του, κατά το καταστατικό, μετοχικού κεφαλαίου, 
αντιπροσωπεύει συμπληρωματικό κεφάλαιο και πρέπει να καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Διαφορές από 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και σε καμιά περίπτωση στο λογαριασμό «Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις 
νέο». 
 
Θα ήθελα να μου πείτε τι ισχύει για την περίπτωση που υπάρχει μετατροπή Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε., οπότε 
αναφερόμαστε σε εταιρικό κεφάλαιο & εταιρικά μερίδια. 
 
Σε ποιο λογαριασμό θα καταχωρηθεί η διαφορά κεφαλαίου; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
Οι μετασχηματισμοί επιχειρήσεων διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4601/2019. Ειδικότερα, η μετατροπή 
προσωπικών εταιρειών, όπως είναι η ομόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής διέπεται από 
τα άρθρα 119 έως 123 του νόμου. 
 
Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 123 αναφέρεται: 
«1. Σε περίπτωση μετατροπής σε κεφαλαιουχική εταιρεία απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας 
της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 
4548/2018. 
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, το κεφάλαιο της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερο, χωρίς νέες εισφορές, από το ποσό που προκύπτει, αν από τη συνολική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων της υπό μετατροπή εταιρείας αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της. Εφόσον το 
κεφάλαιο της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται 
από το νόμο ή το καταστατικό για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές». 
 
Από την παράγραφο 3 του νόμου διαπιστώνουμε ότι το ποσό που προκύπτει, αν από τη συνολική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων της υπό μετατροπή εταιρείας αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της, αν δεν υπάρχουν 
νέες εισφορές, είναι το κεφάλαιο της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή. Επομένως, τη στιγμή της 
μετατροπής, δεν μπορεί να προκύψει διαφορά υπέρ το άρτιο. 
 
Αντίστοιχες με την ανωτέρω παράγραφο 3 ήταν και οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του 
προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920. 
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Η γνωμοδότηση ΣΛΟΤ 2469/2018 εκδόθηκε σε απάντηση ερωτήματος, το οποίο αφορούσε σχόλιο του 
ερωτώντος για προηγούμενη γνωμοδότηση ΣΛΟΤ, αναφορικά με τον υποδεικνυόμενο λογαριασμό, στον 
οποίο έπρεπε να καταχωρίζεται μια τέτοια διαφορά και δεν υπεισήλθε, στο κατά πόσο είναι επιτρεπτό να 
προκύπτει διαφορά υπέρ το άρτιο, κατά την μετατροπή μιας εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. 
 
Στην εταιρική νομοθεσία (ν. 3190/1955 και ν. 4072/2012) δεν υπάρχει αναφορά στην τιμή εκδόσεως των 
εταιρικών μεριδίων, αντίστοιχα, της ΕΠΕ ή της ΙΚΕ. Από ερμηνευτές του εταιρικού δικαίου έχει γίνει δεκτό 
ότι κατά την ίδρυση της ΕΠΕ δεν επιτρέπεται η έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο, επιτρέπεται όμως 
σε μεταγενέστερη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Για την ΙΚΕ δεν υπάρχει αντίστοιχη ερμηνεία. Έχουμε 
τη γνώμη, ότι η ερμηνεία αυτή πρέπει να περιλάβει και την ΙΚΕ, διότι αντίθετη θέση θα δημιουργούσε 
σοβαρότατα προβλήματα, ειδικότερα στην περίπτωση εισόδου νέου εταίρου, ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα 
τα δικαιώματα των παλαιών εταίρων και, κατά συνέπεια, πρέπει να αποκτήσει τα νέα εταιρικά μερίδια στην 
πραγματική τους αξία, η οποία περιλαμβάνει, εκτός από την αναλογία επί του εταιρικού κεφαλαίου 
(ονομαστική αξία) και αναλογία επί των εμφανών και αφανών αποθεματικών και λοιπών λογαριασμών της 
καθαρής θέσης, καθώς και επί της τυχόν υπεραξίας της επιχειρήσεως και όχι στην ονομαστικής τους αξία. 
 
Λόγω της ιδιαιτερότητας που χαρακτηρίζει το εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ, ως αποτελούμενο από 
κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές, για την απεικόνιση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί, 
κάτω από το λογαριασμό 40 «Κεφάλαιο» να δημιουργηθεί νέος δευτεροβάθμιος λογαριασμός, για 
παράδειγμα, ο 40.20 «Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ΙΚΕ», ο οποίος θα αναπτύσσεται ανά κατηγορία 
εισφορών ως εξής: 
 
40.20.00 «Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ». 
40.20.01 «Καταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ». 
40.20.02 «Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ». 
 
Στην περίπτωση που σε μεταγενέστερη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, προκύψει διαφορά από έκδοση 
εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο, όπως ισχύει και για την ΕΠΕ, θα χρησιμοποιούνται οι ίδιοι με την 
ανώνυμη εταιρεία λογαριασμοί, με κατάλληλη προσαρμογή του τίτλου τους, όπως: 41.00 «Καταβλημένη 
διαφορά από έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο» και 41.01 «Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση 
εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο». 
 
Σχετική με το θέμα είναι η γνωμοδότηση του Σ.ΛΟ.Τ. με Α.Π.1759/9.10.2018. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΣΛΟΤ 554/2021 
Ποιά χρονική στιγμή θα απεικονισθεί η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στα 
λογιστικά βιβλία ΑΕ 
 

Αθήνα, 06/04/2021 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
Παράδειγμα: 
Ημερομηνία γενικής συνέλευσης μετόχων Α.Ε. (τροποποίηση καταστατικού, αύξηση ή μείωση μετοχικού 
κεφαλαίου): 1/12/2020. 
Αίτηση στο ΓΕΜΗ το ίδιο έτος: 31/12/2020. 
Έγκριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ το επόμενο έτος: 1/1/2021. 
 
Η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θα απεικονισθεί στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020, χρήση 
στην οποία πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση ή στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020, χρήση 
στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021, χρήση στην οποία 
δημοσιεύθηκε η έγκριση; 
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Νομικός διατύπωσε την άποψη ότι, για το παράδειγμά μας, η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θα 
απεικονισθεί στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020, διότι: 
1. η αίτηση στο ΓΕΜΗ υποβλήθηκε το έτος 2020. 
2. η τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το έτος 2021, πριν την δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020. 
 
Ποια είναι η άποψη σας; 
Ποια είναι η σχετική νομοθεσία; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 (περ. α και β) & 2 (περ. α, β, και γ) του άρθρου 85, το οποίο είναι το 
πρώτο άρθρο του ΜΕΡΟΥΣ ΙΣΤ΄(Γ.Ε.ΜΗ.), του ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.), του ν. 4635/2019 [Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις]: 
«Ορισμοί: 
1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) είναι: 
α) το Εθνικό Μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, 
στοιχείων ή και δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων, και 
β) το ελληνικό ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δημοσιότητας κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 5 του 
άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132. 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: 
α. «Εμπορική δημοσιότητα»: Η εγγραφή ή καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., πράξεων ή 
στοιχείων που απαιτούν δημοσιότητα. 
β. «Συστατική δημοσιότητα»: η καταχώριση και ταυτόχρονη δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή 
δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις εκκινούν 
από την ημερομηνία καταχώρισης και ταυτόχρονης δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
γ. «Δηλωτική δημοσιότητα»: η καταχώριση και ταυτόχρονη δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων 
στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, εκκινούν από 
την ημερομηνία τέλεσής τους.». 
 
Ακολούθως, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (περ. β) του άρθρου 12 [Πράξεις και στοιχεία που 
υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.], του ν. 4548/2018: 
«1. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία: 
α)……β) Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου 
τυχόν απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες 
τροποποιήσεις.», ενώ βάσει της επόμενης παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου: «2. Για τα 
αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και των καταχωρίσεων σε αυτό ισχύουν τα άρθρα 
15 και 16 του ν. 3419/2005.». 
 
Η τροποποίηση καταστατικού, το οποίο είναι συστατικό στοιχείο του νομικού προσώπου, συγκεντρώνει τα 
χαρακτηριστικά της «συστατικής δημοσιότητας», υπό την έννοια ότι απαιτείται να προηγηθεί έλεγχος 
πληρότητας της διαδικασίας. 
 
Συνεπώς, τα έννομα αποτελέσματα της τροποποίησης καταστατικού, εκκινούν από την ημερομηνία 
καταχώρισης και ταυτόχρονης δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης του αρμόδιου εταιρικού 
οργάνου για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν.4308/2014, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι στα στοιχεία της 
καθαρής θέσης περιλαμβάνεται μόνο «το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας». 
Περαιτέρω, στην παράγραφο 26.1.1 της Λογιστικής Οδηγίας της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή του 
ν.4308/2014, αναφέρεται ότι «Ως στοιχείο του κεφαλαίου μιας οντότητας αναγνωρίζεται μόνο το, σε 
οποιαδήποτε μορφή, ήδη εισφερθέν μέρος του κεφαλαίου. Δηλαδή, δεν αναγνωρίζεται το εγκεκριμένο να 
καταβληθεί αλλά μη εισέτι καταβληθέν, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, μέρος του κεφαλαίου.». 
 
Στην περίπτωση του ερωτήματος, εάν έχει γίνει η καταβολή από τους ιδιοκτήτες και έχει τηρηθεί η σχετική 
νομοθεσία από την εταιρεία, δεδομένου ότι οι αιτήσεις που αφορούν την πιστοποίηση του ποσού της 
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ, καταχωρίζονται από τις αρμόδιες 
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Υ.Γ.Ε.ΜΗ, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), κατά τη γνώμη μας, είναι δυνατή η παρουσίαση 
των εισφερθέντων ποσών ως καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σχετικά με την 
εκκρεμότητα, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, της δημοσιότητας της αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου από το ΓΕΜΗ, η εταιρεία θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες στο προσάρτημα των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, το άρθρο 29 του ν. 4308/2014 
καθορίζει τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις επί του θέματος. 
 
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης 
του αρμόδιου εταιρικού οργάνου. 
 
Το αποδεσμευμένο με τη μείωση ποσό δεν επιτρέπεται να καταβληθεί στους μετόχους πριν παρέλθει η 
προθεσμία και τελεσφορήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 4548/2018, για την 
προστασία των δανειστών. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΣΛΟΤ 725/2021 
Διευκρινίσεις σχετικά με την γνωμοδότηση του Σ.ΛΟ.Τ 2761/2020 
 

Αθήνα, 13/04/2021 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
Παρακαλώ πολύ θα ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με την ΣΛΟΤ 2761/2020 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ» σε δύο σημεία. Στο τέλος της 
απάντησης αναφέρετε τα εξής: 
 
“Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα προσδιοριστούν για τη χρονική περίοδο που οι συμβάσεις τίθενται σε 
αναστολή, θα καταβληθούν μεν από τους εργοδότες, ωστόσο, μετά την διενέργεια των απαραίτητων 
ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό” 
 
Και παρακάτω: “Συνεπώς είναι σαφές ότι η επιχείρηση/εργοδότης, για το χρονικό διάστημα της αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας, θα προσδιορίσει και θα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν 
αντιστοιχούν σε έξοδο” 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καταλαβαίνω ότι υπόχρεος της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που 
βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό στην περίοδο αναστολών συμβάσεων εργασίας είναι η επιχείρηση / 
εργοδότης. Από που προκύπτει αυτό; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
Με βάση τα προβλεπόμενα στην αναφερόμενη, στην ως άνω Γνωμοδότησή μας, Κ.Υ.Α. 
22964/1285/6.8.2020, καθώς και στο Έγγραφο Ε.Φ.Κ.Α., με Α.Π. 82992/6.5.2020, η προτεινόμενη 
λογιστική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εισφορών περιόδου αναστολής των συμβάσεων των 
εργαζομένων, αφορά τις επιχειρήσεις/εργοδότες που λογιστικοποίησαν και κατέβαλαν το σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή και εκείνες που αναλογούσαν σε πραγματικές αποδοχές και εκείνες που 
αναλογούσαν στην περίοδο αναστολής. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ο εργοδότης έχει λογιστικοποιήσει και 
έχει καταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών της περιόδου Α.Π.Δ. (σύμφωνα με την προτεινόμενη 
λογιστική αντιμετώπιση), θα πρέπει να καταχωρίσει απαίτηση κατά του Δημοσίου για την επιστροφή του 
σχετικού ποσού εισφορών. 
 
Είναι φανερό, ότι η Γνωμοδότηση 2761/2020, αντιμετώπισε το πρώτο στάδιο των αναστολών, ήτοι των 
περιόδων Α.Π.Δ. Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, κατά τις οποίες δεν ήταν γνωστό με ποιον τρόπο ο 
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κρατικός προϋπολογισμός θα κατέβαλε τα αναλογούντα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών περιόδου 
αναστολής. 
 
Εν συνεχεία, διαπιστώθηκε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αναστολής, υλοποιείται μέσω του 
κρατικού προϋπολογισμού, απευθείας προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και τα αναλογούντα ποσά εμφανίζονται στην 
«οικονομική καρτέλα» του εργοδότη (ως covid-19). 
 
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να καταχωρίζεται απαίτηση κατά του Δημοσίου και 
υποχρέωση προς τον Ε.Φ.Κ.Α. 
 
Τέλος, σημειώνεται ότι οι Γνωμοδοτήσεις του Σ.ΛΟ.Τ. δεν είναι δεσμευτικές και έχουν συμβουλευτικό 
χαρακτήρα. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΣΛΟΤ 827/2021 
Αποχώρηση εταίρου από ΟΕ και λογιστική αντιμετώπιση της μείωσης του εταιρικού 
κεφαλαίου 
 

Αθήνα, 13/04/2021 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 
 
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 261 και 264 του ν. 4072/2012 προκύπτει ότι ο εταίρος 
ομόρρυθμης εταιρίας με διάρκεια αορίστου χρόνου έχει το δικαίωμα να εξέλθει εκουσίως από την εταιρία, 
οποτεδήποτε. Η αξία συμμετοχής του καταβάλλεται στον εξερχόμενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής 
χρήσης. Κατά ρητή διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 264, η απαίτηση του εξελθόντος εταίρου 
στρέφεται αποκλειστικά εναντίον της εταιρίας και όχι των εταίρων. Για την εύρεση της αξίας συμμετοχής 
εκτιμάται η κατά τον χρόνο αποχώρησης του εταίρου περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας δηλαδή το 
ενεργητικό (περιουσιακά της στοιχεία, υφιστάμενο κεφάλαιο, αξιώσεις έναντι τρίτων, αξία άυλων αγαθών 
κλπ,) αφαιρουμένου του παθητικού (χρέη προς τρίτους κλπ) ενώ θα πρέπει λαμβάνεται υπόψη και η 
οικονομική απόδοση της εταιρικής επιχειρήσεως τρέχουσα και προσδοκώμενη. 
 
Ταυτόχρονα, με την έξοδο του εταίρου επέρχεται αναγκαστικά τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης και 
αναπροσαρμογή των ποσοστών συμμετοχής των εταίρων που παραμένουν. Η τροποποιητική σύμβαση θα 
πρέπει να δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. εντός 20 ημερών από τη συντέλεση του 
τροποποιητικού γεγονότος. 
 
Με δεδομένο ότι: 
– Η έξοδος του εταίρου και η καταβολή της αξίας συμμετοχής απέχουν χρονικά μεταξύ τους 
– Η καταβολή της αξίας συμμετοχής είναι γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο, αφού σε περίπτωση αρνητικής 
αξίας της συμμετοχής δεν θα υπάρχει υποχρέωση για απόδοση της αξίας συμμετοχής 
– Στην αξία συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται και το εταιρικό κεφάλαιο 
– Ο ν. 4072/2012 δεν απαιτεί ούτε ορίζει επιστροφή του καταβληθέντος κεφαλαίου στον εξελθόντα εταίρο 
ενώ, αντίθετα, ορίζει ρητά την επιστροφή των πραγμάτων που εισφέρθηκαν κατά χρήση (άρθρο 264 παρ. 
1) προκύπτει ότι με την έξοδο του εταίρου δεν μειώνεται το εταιρικό κεφάλαιο, απλά αναπροσαρμόζονται τα 
ποσοστά των υπολοίπων εταίρων. 
 
Τέλος, από την αναπροσαρμογή των ποσοστών συμμετοχής των λοιπών εταίρων στο ήδη υφιστάμενο 
εταιρικό κεφάλαιο, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι προκύπτει υπεραξία της συμμετοχής των λοιπών 
εταίρων. 
 
Σε πελάτισσά μου ομόρρυθμη εταιρία, εταίρος αποχώρησε εκουσίως από αυτήν την 18-3-2021 και ζήτησε 
να του καταβληθεί η αξία συμμετοχής του. Μεταξύ των μερών έχει επέλθει συμφωνία ως προς το ύψος της 
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καταβλητέας αξίας συμμετοχής, η οποία θα καταβληθεί εκουσίως, χωρίς την δικαστική παρέμβαση. Πριν 
την εκούσια έξοδο η εταιρική σύνθεση είχε ως εξής: 
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. ΠΑΡΑΜΕΝΩΝ 40% 220.000,00 € 

2. ΠΑΡΑΜΕΝΩΝ 5% 27.500,00 € 

3. ΑΠΟΧΩΡΩΝ 23% 126.500,00 € 

4. ΠΑΡΑΜΕΝΩΝ 22% 121.000,00 € 

5. ΠΑΡΑΜΕΝΩΝ 5% 27.500,00 € 

6. ΠΑΡΑΜΕΝΩΝ 5% 27.500,00 € 

    100% 550.000,00 € 

 
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ για την γνώμη σας ως προς την λογιστική αντιμετώπιση των εξής 
ζητημάτων: 
 
1. Θα πρέπει να γίνει εγγραφή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου; 
 
2. Το ποσό που θα καταβάλει η εταιρία για την αξία συμμετοχής του εξελθόντος εταίρου πώς θα 
καταχωρηθεί λογιστικά; 
 
3. Εφόσον δεν θα μειωθεί το κεφάλαιο, η αναπροσαρμογή των εταιρικών μερίδων συμμετοχής πώς θα 
καταχωρηθεί; Είναι υποκείμενη σε φόρο υπεραξίας; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
Σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παραγράφου 2, του άρθρου 264, του ν. 4072/2012 (όπως αυτός ισχύει, κατά 
την παρούσα περίοδο – 2021), ο εξερχόμενος (αποχωρών) εταίρος προσωπικής εταιρείας (εν προκειμένω, 
Ο.Ε.) έχει χρηματική αξίωση κατά της εταιρείας, για την καταβολή σε αυτόν, της «πλήρους αξίας» της 
συμμετοχής του (1). Εξάλλου, η εταιρεία θα πρέπει να αποδώσει αυτούσια στον εταίρο που αποχωρεί, 
τυχόν περιουσιακά στοιχεία που αυτός είχε εισφέρει κατά χρήση (παρ. 1, άρθρο 264 ν. 4072/2012). Η 
υποχρέωση απόδοσης των κατά χρήση περιουσιακών στοιχείων, δεν σχετίζεται με την επιστροφή του 
εταιρικού κεφαλαίου, τυχόν αποθεματικών και γενικώς την καταβολή της «πλήρους αξίας» της εταιρικής 
συμμετοχής στον αποχωρούντα εταίρο. 
 
Η καταβαλλόμενη αξία, είναι η πραγματική αξία της εταιρικής συμμετοχής, κατά την χρονική στιγμή που ο 
εξερχόμενος εταίρος «χάνει» την εταιρική ιδιότητα. Για τον υπολογισμό αυτής της αξίας συντάσσεται 
ισολογισμός, ο οποίος (πρέπει να) απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση του νομικού 
προσώπου, κατά το χρονικό σημείο της αποχώρησης. Επισημαίνεται ότι, στην αξία της ως άνω εταιρικής 
συμμετοχής, συμπεριλαμβάνεται τόσο η αξία της εισφοράς του εταίρου που αποχωρεί, όσο και η αναλογία 
συμμετοχής του στα εμφανή αποθεματικά ή αφανή αποθεματικά (θετικές διαφορές μεταξύ πραγματικής και 
λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων), αλλά και στην υπεραξία της εταιρικής 
οντότητας, που σχηματίστηκε διαχρονικά. Οίκοθεν νοείται, ότι τα εταιρικά χρέη, εμφανίζονται ως στοιχείο 
του παθητικού του ισολογισμού και λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό της πραγματικής οικονομικής 
κατάστασης της επιχείρησης. Τέλος, αν η αξία της συμμετοχής είναι αρνητική, τότε ο εξερχόμενος εταίρος 
υποχρεώνεται να καταβάλει την διαφορά στην εταιρεία, «κατά τον λόγο της συμμετοχής του στις ζημιές» 
(βλέπε, άρθρο 264, παρ. 3, ν. 4072/2012 και ΑΚ άρθρο 904, «περί αδικαιολογήτου πλουτισμού»). 
 
Αναφορικά με τον χρόνο καταβολής της αξίας συμμετοχής, σε εταιρεία αορίστου χρόνου: «η αξία της 
εταιρικής συμμετοχής καταβάλλεται στον εξερχόμενο εταίρο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης» (άρθρο 261, 
παρ. 2 ν. 4072/2012, «δήλη ημέρα»), εκτός αν υφίσταται διαφορετική καταστατική ρύθμιση (άρθρο 252, ν. 
4072/2012). Εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι η εταιρεία ορισμένου χρόνου υποχρεώνεται να καταβάλει την 
αξία της εταιρικής συμμετοχής στον εξερχόμενο εταίρο, αμέσως με την περιέλευση στην εταιρεία της 
δήλωσης εξόδου και, πάντως, όχι αργότερα από τον χρόνο προσδιορισμού της εν λόγω αξίας (ΑΚ 323, 
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«περί χρόνου παροχής»). Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος της άμεσης ή μεταγενέστερης εκπλήρωσης της 
συγκεκριμένης καταβολής, ασφαλώς ερμηνεύεται, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΑΚ 
288). 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παραδεκτές αρχές της Λογιστικής, όταν υπάρχει αποχώρηση εταίρου από 
εταιρεία, με καταβολή (επιστροφή) σε αυτόν της εταιρικής του συμμετοχής και δεν συμφωνείται 
ταυτοχρόνως η είσοδος νέου εταίρου, προκύπτει με βεβαιότητα, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και των 
τυχόν υφιστάμενων αποθεματικών. Αυτό γιατί, η χρηματική αξία για την επιστροφή κεφαλαιακής μερίδας, 
που θα καταβληθεί στον αποχωρούντα εταίρο, δεν συνιστά απαίτηση έναντι μελλοντικής απόκτησης 
περιουσιακού στοιχείου, αλλά, αντιθέτως, έχει άμεση επίπτωση στην καθαρή θέση της εταιρείας, αφού 
πρόκειται για επιστροφή κεφαλαίου και αποθεματικών. Θα ακολουθήσει η αναδιατύπωση των ποσοστών 
συμμετοχής των εταίρων που παραμένουν, σύμφωνα με την τροποποίηση του καταστατικού. 
 
Συνεπώς, εφόσον η Ο.Ε. τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, θα πρέπει να διενεργήσει λογιστικές 
εγγραφές, αναφορικά με την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και των τυχόν αποθεματικών, ως εξής: 
 
– Ε.Λ.Π.: 
Χρέωση υπολογαριασμών του αποχωρούντος εταίρου, για τους λογαριασμούς: 
40 «Κεφάλαιο» και 48 «Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά» 
Πίστωση υπολογαριασμού του αποχωρούντος εταίρου, του λογαριασμού: 
53.04 «Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες». 
 
– Ε.Γ.Λ.Σ.: 
Χρέωση υπολογαριασμών του αποχωρούντος εταίρου, για τους λογαριασμούς: 
40.06 «Εταιρικό κεφάλαιο» και 41.03 «Αποθεματικά καταστατικού» 
Πίστωση υπολογαριασμού του αποχωρούντος εταίρου, του λογαριασμού: 
53.14 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους». 
 
Θα ακολουθήσει η καταβολή του χρηματικού ποσού, στον χρόνο που θα συμφωνηθεί, με χρέωση των 
υπολογαριασμών (του εταίρου) των 53.04 ή 53.14, κατά περίπτωση, και πίστωση των χρηματικών 
διαθεσίμων (λογ. 38). 
 
Σε ότι αφορά το ποσό των αφανών αποθεματικών και της υπεραξίας, όπως θα υπολογιστεί από κοινού από 
τους εταίρους, με δεδομένο ότι δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, θα καταχωριστεί ως στοιχείο μειωτικό 
της καθαρής θέσεως, διότι αποτελεί συναλλαγή της εταιρείας με τους ιδιοκτήτες της. Για τον υπολογισμό 
της πλήρους αξίας της συμμετοχής, πρέπει να συνεκτιμάται και το αποτέλεσμα από την έναρξη της 
χρήσεως μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης του εταίρου. 
 
Για τις φορολογικές πτυχές του θέματος αρμόδιες να απαντήσουν είναι οι Διευθύνσεις Εφαρμογής Άμεσης 
και Έμμεσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
(1)  Πρόσφατη νομολογία (ΜΕφ. Θεσσαλ. 570/2017) έκρινε ότι, για την αξίωση της καταβολής της αξίας 

της εταιρικής συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, ευθύνεται αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο, διότι: 
«οι απαιτήσεις των ομορρύθμων εταίρων από την εταιρική σχέση ικανοποιούνται μόνο από την 
εταιρική περιουσία». 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  

 

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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