
Αρχικά θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους αναγνώστες του  στο newsletter των 
νέων της ΠΑΕΛΟ!!
Πρώτο μας τεύχος για το 2022 !!
Συνεχίζουμε την πορεία μας με αποκλειστικό μας στόχο και με τα φετινά μας τεύχη να 
προσφέρουμε την βοήθεια όλης της ομάδας μας  για την ενημέρωση των μελών μας, 
των φίλων μας αλλά και όλων των συναδέλφων σε θέματα φοροτεχνικά, λογιστικά, 
μισθοδοσίας, οικονομικά, ενημερωτικά ενώ παράλληλα και άρθρα υποδείξεις και 
προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα.  
Στην φετινή χρoνιά εκτός από τα εξαιρετικά άρθρα των εκλεκτών συναδέλφων μας θα 
προσπαθήσουμε να φιλοξενούμε και θέματα επικαιρότητας που αφορούν τον κλάδο μας 
όπως επίσης και συνεντεύξεις πάνω σε κάποια ειδικά θέματα. 
Στο τεύχος αυτό εκτός των άρθρων των συναδέλφων μας που τους ευχαριστώ θερμά 
έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια αποκλειστική συνέντευξη του ΕΑ Στρατηγού της ΕΛΑΣ 
Μανώλη Σφακιανακη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά, που μας ενημερώνει με τον πάντα 
εξαιρετικό και χαρακτηριστικό του τρόπο για θέματα που αφορούν τον κλάδο μας και 
σχετίζονται με τις διαδικτυακές απάτες.
Κλείνοντας θελουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αρθρογράφους μας  που για μια 
ακόμη φορά έχουν ετοιμάσει εξαιρετικά θέματα .
 
Για την συντακτική ομάδα 

Λάμπρος Μπελεσης 
Συντονιστής 
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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΠΑΕΛΟ εύχεται σε όλους καλή χρονιά και ευτυχισμένο και 
δημιουργικό το 2022 και κυρίως με υγεία για όλους μας !!

Το 2022 έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων από τον COVID-19 που ελπίζουμε 
να μειωθούν στην πορεία ……
Η επαγγελματική μας χρονιά ξεκινά με την πλήρη εφαρμογή την Mydata και για έσοδα και για τα 
έξοδα. 
Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την τελική απόφαση για τα πρόστιμα για τα οποία για μια ακόμη 
φορά τονίζουμε ότι κατά την άποψη μας δεν θα πρέπει να ισχύσουν τουλάχιστον για τα  δυο  
επόμενα χρόνια (παρά μόνο για την μη διαβίβαση στοιχείων) ενώ εκφράζουμε για μια ακόμη 
φορά την θέση μας για την αλλαγή του πλαισίου επιβολής προστίμων γενικότερα !!
Επίσης είμαστε σε αναμονή για τις δυο σημαντικές αλλαγές που θα αφορούν :
  · Την διασύνδεση του Γεμη με τα μητρώα Εφκα και ΔΟΥ 
  · Την διασύνδεση Γεμη, μητρώου Εφκα και ΔΟΥ με το ΕΣΠΑ 
Ελπίζουμε οι δυο παραπάνω αλλαγές να τεθούν σύντομα σε λειτουργία 
Οι φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ θα ανοίξουν Μάρτιο και θα 
κλείσουν 30/06. Καλοδεχούμενη η συγκεκριμένη ενέργεια όμως θα πρέπει να πεισθεί-πιεσθεί 
όλος ο δημόσιος τομέας όπως και οι τράπεζες να έχουν όλα τα δεδομένα για μισθούς, συντάξεις, 
τόκους και δάνεια αναρτημένα όταν ανοίξουν οι δηλώσεις γιατί διαφορετικά η παραπάνω 
ενέργεια θα είναι Δωρο Άδωρο. 
Επίσης ελπίζουμε να μπει τάξη στον Εφκα ο οποίος μας ταλαιπωρεί καθημερινά ανεπανόρθωτα 
Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε με: 

 Τα νέα της ΠΑΕΛΟ κάθε 15 μέρες 
 Το Κάθε Βδομάδα μαζί κάθε Παρασκευή 
 Με παρά πολύ ενδιαφέρουσες διαδικτυακές εκδηλώσεις 
Με ενημερώσεις από ραδιόφωνο και τηλεόραση 
Με τον Νίκο Υποφαντη να συντονίζει τις διαδικτυακές μας εκδηλώσεις 
 Με παρεμβάσεις και συγκεκριμένες δεδομένες προτάσεις στους θεσμικούς φορείς 
Με συνεχή παρουσία στα διαδυκτιακα μέσα  
Με την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο tax voice
 Με μια έκπληξη που φυσικά θα σας την κάνουμε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή 
Και αν μας το επιτρέψει η Πανδημία και με μια μεγάλη δια ζώσης ανοικτή  συνάντηση με τα 

μέλη μας και όσους συναδέλφους το επιθυμούν υπό μορφή ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωσης  

Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 

 Για την ΠΑΕΛΟ 
 Βασίλης Παναγιωτόπουλος 
 Πρόεδρος 
 

σελ. 2: 
ΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
TOY EA ΣΤΡΑΤΗΓΟY ΤΗΣ ΕΛΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

σελ.4: 
ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ Ι. ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ Ε.Ι.Χ. & ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

σελ. 5:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ Α 1257/20.12.2021 ΟΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Φ. 
ΚΑΙ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ Α 1257/20.12.2021 
   
σελ.6: 
ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
«myDATA» ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

σελ 9: 
ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗ
ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΦΜ & ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λάμπρος Μπελεσης 
Αντιπρόεδρος 

σελ 10: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΠΗΣ
ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΩΤΟ ΈΝΣΗΜΟ

σελ 11: 
ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
MANAGER Ή ΗΓΕΤΗΣ; ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ

σελ 12: 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΑΜΕΣΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΠΩΣ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
COVID-19
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Στρατηγέ αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνετε να μιλήσετε 
στα νέα ΠΑΕΛΟ.

1.Όλοι γνωρίζουμε την εξαίρετη διαδρομή της καριέρας σας, μπορείτε να μας αναφέρετε τα 
σημαντικότερα σημεία της πορείας σας?
Ο Αντιστράτηγος Ε.Α. Εμμανουήλ Σφακιανάκης εργαζόταν στην Αστυνομία -34- έτη εκ 
των οποίων τα -23- ασχολείτο με τη διερεύνηση των ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Η 
καριέρα του στην ΕΛ.ΑΣ ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017, στιγμή η οποία τον 
βρήκε ως leader Ευρώπης και επικεφαλής τεσσάρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με 
τίτλους: «Ενημέρωση Πολιτών και Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα απατών με κάρτες 
Πληρωμής», «Αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για κακόβουλο λογισμικό που 
στοχεύει σε φορητές συσκευές»,  

και Διεθνή της INTERPOL - EUROPOL - Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων - Διεθνών 
Οργανισμών κ.α. 

αφορούν το κυβερνοέγκλημα. 

Αντικανονικού Στοιχηματισμού του ΟΠΑΠ.

του Πλαστικού χρήματος (Plastic Crime) ΚΑΙ στο FBI σε θέματα για Τρομοκρατία στο 
διαδίκτυο (Cyber Terrorism).

«Εγκληματολογία» του Τμήματος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

σε κάθε πόλη της χώρας μας ένα ινστιτούτο που θα ασχολείται με την εκπαίδευση των 
παιδιών μας στην ασφαλή πλοήγηση του διαδικτύου αλλά και την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας μέσα από εξειδικευμένες δράσεις ανά επαγγελματική ομάδα.

1.Εθισμός στο διαδίκτυο και άλλες διαδικτυακές συμπεριφορές
2.Ο κώδικας του Διαδικτύου 
3.Τα κλειδιά του Διαδικτύου 
4.Γονείς, παιδί και Διαδίκτυο

οποία μόλις κυκλοφόρησε.

1.τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

EA ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 

2.την Ακαδημία Αθηνών για την ιδιαιτέρως μεγάλη κοινωνική του προσφορά, 
3.από τη UNICEF ως ο «άνθρωπος των παιδιών». 
4.το FBI -3- φορές για διερεύνηση διαδικτυακών εγκλημάτων, κ.α.

2.Γνωρίζοντας ότι είστε εξαιρετικά δραστήριο άτομο τώρα που είστε Στρατηγός ΕΑ με τι 
ακριβώς δραστηριότητα ασχολείστε?
  Δημιούργησα πρώτα  ένα ινστιτούτο γύρω από την κυβερνώ ασφάλεια και αυτό είναι το 
διεθνές ινστιτούτο κυβερνά ασφαλείας που έχει έδρα την Αθήνα και απλώνεται σε όλη τη 
χώρα με σκοπό την ενημέρωση την γνώση την εκπαίδευση γύρω από το διαδίκτυο και 
την επιχειρηματικότητα μέσω διαδικτύου.

μας. 3 εκατομμύρια κόσμος καθημερινά ενημερώνεται μέσα από την κοινωνική 
δικτύωση αλλά και ιστοσελίδες όπου διατηρεί το Ινστιτούτο μας. 
   Κατόπιν έπρεπε να επιβιώσω και εγώ ως  άνθρωπος και δημιούργησα είτε μόνος είτε 
μαζί με συνεργάτες μου διάφορα εταιρικά σχήματα. 
Οι εταιρείες που έχω δημιουργήσει το χρονικό διάστημα από το 2017 μέχρι και σήμερα 
είναι γύρω από τον τομέα της τεχνολογίας και έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του 
διαδικτύου και την νομοθεσία γύρω από αυτό. 

αυγό και γλυκαντικών ουσιών μου έκανε την πρόταση και εγώ δέχτηκα να μπω στο 
μετοχικό σχήμα και να καινοτομήσω στο κομμάτι αυτό διότι πλέον η  ζάχαρη και άλλες 
παχυντικές και γλυκαντικές ουσίες σιγά-σιγά αποσύρεται από τη ζωή μας για λόγους 
υγείας και μόνο.

3.Μπορείτε να μας πείτε με απλά λόγια τι  σημαίνει  GDPR?(general data protection 
regulation)

Ευρώπη και απευθύνεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται 
οποιασδήποτε μορφής προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να λειτουργούν σύμφωνα με 
τα πρότυπα που ορίζονται από τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα 
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν 
συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός 
συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Είναι τεχνολογικά ουδέτερος 
και εφαρμόζεται τόσο στην αυτοματοποιημένη όσο και στη χειροκίνητη επεξεργασία . 
Επίσης, δεν έχει σημασία ο τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα – σε σύστημα 
τεχνολογίας πληροφοριών, μέσω βίντεο-επιτήρησης ή σε έντυπη μορφή. Σε όλες τις 
περιπτώσεις τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται στις απαιτήσεις προστασίας 

4.Τι κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση από ηλεκτρονική επίθεση?
Τι είναι οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι ;
   Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν μία πραγματικότητα στον κόσμο 
των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων και ήρθαν για να παραμείνουν. 
  Κάθε εταιρία που ασχολείται με ηλεκτρονικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το εάν αυτά 
βρίσκονται σε υπολογιστές, servers ή το διαδίκτυο, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με 
αντίστοιχες περιπτώσεις καθημερινά και όχι μόνο.
  Οι κίνδυνοι μπορεί να αφορούν είτε απώλεια μετά από διαρροή δεδομένων από 
εσωτερικές ή εξωτερικές «επιθέσεις είτε αμέλεια στην χρήση όταν π.χ.  κάποιος 
υπάλληλος μη γνωρίζοντας διαδικασίες έκανε κλικ σε σύνδεσμο που δεν έπρεπε. 

  Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής και η ευρύτατη χρήση του 
διαδικτύου έχουν επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στο σύνολο των καθημερινών 
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης η εταιρειών της διπλανής πόρτας.. 

HEAD & FOUNDER OF CSI INSTITUTE, CEO OF GR.I.S.S.
PHD CANDIDATE, UNIVERSITY OF PIRAEUS
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  Η Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) είναι μια διεργασία η οποία συνδυάζοντας τους 
χρήστες, τις διαδικασίες της επιχείρησης αλλά και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, 
δημιουργεί ένα πλέγμα ασφαλείας κατά των ψηφιακών απειλών.
  Υπάρχει πληθώρα κυβερνο-απειλών (Cyber Threats) όπως τα Ransomware, επιθέσεις 
από Hackers, κακόβουλα λογισμικά Malware, ιοί και άλλες μορφές παραβιάσεων π.χ. 
ψηφιακών διαπιστευτηρίων αλλά και πολλές μορφές ηλεκτρονικής απάτης. Σε όλες τις 
περιπτώσεις οι επιτιθέμενοι προσπαθούν να επιτύχουν πρόσβαση σε πόρους που δεν 
έχουν τα απαιτούμενα δικαιώματα, να αποσπάσουν ή να καταστρέψουν δεδομένα, 
κυρίως με απώτερο στόχο την απόσπαση σημαντικών χρηματικών ποσών.
   Το Ransomware είναι μια πολύ επικίνδυνη μορφή ιού, γνωστός και ως κρυπτοϊός.  Ένα 
ransomware κάνει αδύνατη την πρόσβαση στα αρχεία σας, καθώς κατά την επίθεση αυτά 
κρυπτογραφούνται ταχύτατα με πολύ ισχυρό αλγόριθμο. Μόνο ο επιτιθέμενος έχει στην 
κατοχή του το κατάλληλο εργαλείο για την αποκωδικοποίηση και επαναφορά των 
αρχείων σας. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των χάκερ στο οποίο στηρίζονται και 
σας ζητούν λύτρα. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι αν πληρώσετε τα ζητούμενα λύτρα, θα 
ξεκλειδώσουν τα αρχεία σας. Μπορεί να υποστείτε εκ νέου εκβιασμό και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορείτε να είστε σίγουροι 100%.
  Στην πλειοψηφία τους τα Ransomware επιτίθενται με παρόμοιο τρόπο. Εφόσον οι 
επιτιθέμενοι καταφέρουν να εισβάλλουν στο δίκτυο της επιχείρησης, εκμεταλλευόμενοι 
τις όποιες ευπάθειες, κρυπτογραφούν τα αρχεία. Συνεπώς, τα αρχεία εμφανίζονται 
κλειδωμένα και με νέες επεκτάσεις ανάλογα με το ransomware που έχει επιτεθεί. 
Συνήθως εμφανίζεται ένα σημείωμα λύτρων στην οθόνη του υπολογιστή, που 
ενημερώνει το θύμα ότι έχει χτυπηθεί αλλά και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει 
ώστε -εφόσον πληρώσει τα λύτρα- να του δοθεί ο κατάλληλος αποκρυπτογράφος για το 
ξεκλείδωμα των αρχείων.
   Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες ένας που δεν επένδυσε στην ασφάλεια Η.Υ θα δώσει 
πολλά περισσότερα χρήματα όταν χτυπηθεί από τους χάκερ για να αποκαταστήσει τις 
ζημιές .
  Προτιμότερο είναι να επενδύσουμε στην ασφάλεια Η.Υ και παράλληλα και στο CYBER 
INSURANCE για να είμαστε απολυτά ασφαλής.

5.Πάμε τώρα σε κάτι που ενδιαφέρει άμεσα τους φίλους μας ,τα μέλη μας και όλους τους 
συναδέλφους!!Τι κίνδυνο μπορεί να αντιμετωπίσει ένα λογιστικό γραφείο από μία επίθεση 
διαδικτυακών εχθρών?
    Ένα λογιστικό γραφείο ή μια  εταιρεία λογιστών βασίζονται για τη λειτουργία τους 
ολοένα και περισσότερο στη συλλογή, συγκέντρωση, ανάλυση, φύλαξη, χρήση και 
διάδοση ηλεκτρονικών δεδομένων, παράγοντες που ευνοούν την έκθεσή τους σε μια 
σειρά από κινδύνους.
  Τα λογιστικά γραφεία χωρίς ηλεκτρονική θωράκιση ενδέχεται να αντιμετωπίσουν  την 
αλλοίωση ή ακόμη και τη διακοπή της παρουσίας τους στο διαδίκτυο, καθώς και 
προβλήματα εξυπηρέτησης, αν λόγω επίθεσης διακοπεί λειτουργία του server τους.
 Οι κίνδυνοι αυτοί συνεχώς εξελίσσονται και γίνονται πιο περίπλοκοι: στο παρελθόν οι 
οργανισμοί επένδυαν στην ασφάλεια των φυσικών περιουσιακών τους στοιχείων, 
σήμερα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην  κυβερνο ασφάλεια κοινώς cyber security.
Στις περιπτώσεις που κάποιοι δεν επενδύουν στην κυβερνοασφάλεια και εννοούμε στην 
ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων θα είναι τα επόμενα θύματα στις επιθέσεις που 
η χώρα μας δέχεται καθημερινά από τους χάκερς οι οποίοι δεν έχουν πατρίδα αλλά 
διαμένουν σε διάφορα μέρη που οι νομοθεσίες τους ευνοούν για τις παράνομες πράξεις 
τους νιώθοντας το ακαταδίωκτο γύρω τους.
    Ο διοικητής του FBI Ρόμπερτ Μιούλλερ είπε ότι υπάρχουν δύο τύποι εταιρειών αυτές 
που έχουν χακεφθεί κ αυτές που θα χακεφθούν.  εφόσον δεν επενδύουμε στην ασφάλεια 
των υπολογιστικών μας συστημάτων . 

6.Πόσο εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε μια ηλεκτρονική απάτη?
    Το να διαπιστώσεις εάν έχεις πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης για να διαπιστώσεις είναι 
το μόνο εύκολο διότι τις περισσότερες φορές θα δεις το αποτέλεσμα να εξελίσσεται άμεσα 
και θα νιώσεις τα οικονομικά αποτελέσματα αυτόν με ξυπνήσετε να εξελίσσονται διότι δεν 
θα έχει πληρωθεί ένα έμβασμα αφού θα σου έχουν πάρει ενδιάμεσα τα χρήματα ή δεν θα 
μπορείς να ανοίξεις τους υπολογιστές που διατηρεί στο λογιστικό γραφείο γιατί όλοι θα 
είναι κλειδωμένη και θα θέλουν λίτρα εκβιαστικά για να σου δώσουν τα κλειδιά να 
αποκρυπτογραφήσεις αυτούς. Βλέπουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα 
είναι άμεσα και αντιληπτά όμως υπάρχουν εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις που αν είχαμε 
το χρόνο θα της αναλύαμε εδώ γι’ αυτό το λόγο είδα μονόδρομος η κυβερνώ ασφάλεια 
των υπολογιστικών συστημάτων.

  

7.Αν υποστούμε μια ηλεκτρονική απάτη τι θα πρέπει να κάνουμε?  
  Όταν υποστούμε απάτη άμεσα πρέπει να ενημερώσουμε την τράπεζα μας εάν αυτή 
οφείλεται σε χρηματικές συναλλαγές ή τον τεχνικό μας εάν  οφείλεται σε τεχνικές 
διείσδυσης.
  Οι περιπτώσεις απατών έχουν σχεδόν πάντα οικονομικό όφελος των τρίτων που 
διεισδύουν στους υπολογιστές μας και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να ασφαλίζουμε την 
περιουσία μας από τέτοιες ζημιές. Το CYBER IΝSURANCE  είναι ένα νέο προϊόν το οποίο 
έχει μπει στη ζωή των επιχειρήσεων κ  επιχειρηματιών και δίνει ανάσα οικονομική σε 
περίπτωση που είτε κάποιοι μας εκβιάζουν και θέλουν λύτρα για να μας δώσουν πίσω 
τους υπολογιστές μας είτε κάποιοι μας παίρνουν τα εμβάσματα με χρήματα μας τα οποία 
ουδέποτε θα μας γύριζαν πίσω. 
    Από εμπειρία προτείνω να ενημερωθείτε για τα προϊόντα του CYBER IΝSURANCE   
σχετικά με την κυβερνούν ασφάλεια.

8.Πως μπορεί ένα λογιστικό γραφείο να προστατευτεί από μία ηλεκτρονική επίθεση και τι 
διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει?
 Υπάρχουν αρκετοί τρόποι προστασίας για τα λογιστικά σας γραφεία τα οποία στην 
πλειονότητά τους είναι απροστάτευτά από τoυς HACKERS  αφού  δεν έχετε επενδύσει 
όπως και οι λοιπές επαγγελματικές ομάδες διότι πιστεύετε ότι ποτέ δεν θα έχετε επίθεση 
εναντίον των εταιρειών σας.
Το θέμα εδώ είναι καθαρά ψυχολογικό.
Προσωπικά εγώ σας προτείνω την  πιο απλή λύση η οποία  είναι οικονομικά πολύ χαμηλή  
αλλά ουσιαστικά θα κάνει  αρκετή δουλειά στην ασφάλεια των συστημάτων σας τα οποία 
θα επιτηρεί.
  Η λύση η οποία υπάρχει αυτή την στιγμή δεν ξεπερνάει τα 1000 € εφάπαξ  και είναι για 
εταιρείες μέχρι 10 εργαζομένους όπου  είναι σε περιορισμένο αριθμό διότι υπήρξε 
προσφορά προ ημερών.
Συγκεκριμένα πρόκειται για μια συσκευή κορυφαίας τεχνολογίας FORTINET αναγκαία για 
κάθε εταιρεία η οποία μοναδικό σκοπό έχει την ασφάλεια όλων όσων εργάζονται και 
διαχειρίζονται διαδικτυακά  συσκευές εντός αυτής δίδοντας σε κάθε ένα ξεχωριστή 
ασφάλεια - προστασία μέσα από ένα μοναδικό δίκτυο  ασφαλείας που σκοπό έχει να 
χαρτογραφεί ψηφιακά και καθ’ όλο το 24ωρο τις οποιοδήποτε κινήσεις (κακόβουλες η 
καλόβουλες )που γίνονται εντός αλλά ενίοτε και εκτός αυτής.   
Τι κάνει;

διαπιστώνει με ποιον τρόπο επέλεξαν να κάνουν αυτήν την παραβίαση.
Πώς συνδέεται;
Γρήγορα και εύκολα. 
Επικοινωνείτε μαζί μας για να έλθει  η εξειδικευμένη ομάδα μας να  συνδέσει το σύστημα 
μας στο router σας απευθείας και σε 36 ώρες από την στιγμή της παραγγελίας σας 
Πώς χειρίζομαι τη συσκευή ;
Πολύ απλά, είτε από το κινητό σας μέσα από εφαρμογή που θα σας εγκαταστήσουμε κατά 
την παράδοση του συστήματος μας είτε από την οικία σας και πάντα σύμφωνα με τις 
υπόδειξης μας.
Γιατί διαφέρουμε ;
Γιατί το σύστημα που εγκαθιστούμε σας επιτρέπει να καθορίζετε εσείς ποιες «πόρτες» του 
internet θέλετε να ανοίγετε ή να κλείνετε κάθε φορά, ανάλογα με την ώρα και με το ποια 
μέλη της εταιρείας σας, βρίσκονται σε αυτήν χρονικές στιγμές που εσείς επιθυμείτε έτσι 
ώστε θα μπορείτε να καθορίζετε και το περιεχόμενο θέασης σε μεγάλο βαθμό και να μην 
είναι συνδεδεμένη σε ιστοσελίδες οι οποίες είναι είτε παράνομες είτε απασχολούνται με 
άλλα θέματα και όχι με την εργασία τους.
Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 2μ.μ. και 8μ.μ., να κλείσετε την πρόσβαση 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να έχετε ανοιχτό μόνο το καθαρό internet, μετά τις 8
μ.μ.να επιτρέψετε την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και μετά τις 12π.μ. να κλείνει 
εντελώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Τέλος, εάν αναλογιστούμε ότι η Τετάρτη βιομηχανική επανάσταση είναι τον αιώνα που 
διανύουμε και καθημερινά δεχόμαστε τις επιρροές της θεωρώ αδιανόητο να αφήσουμε 
τις εταιρείες μας KAI όλα διαδικτυακά μας συστήματα εκτός προστασίας και στο έλεος των  
καθημερινών  πλέον ψηφιακών απρόσκλητων  HACKERS οι οποίοι μοναδικό σκοπό 
έχουν να μας κάνουν φτωχότερους διασύροντας μας είτε μέσω εκβιασμών είτε μέσα από 
προσβολές της γενετήσιας αξιοπρέπειας μας.
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ΔΑΠΑΝΕΣ Ε.Ι.Χ. & ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ Ι. ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ACCOUNTING OFFICE

 Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την αγορά, μίσθωση και τις 
δαπάνες των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων όσον αφορά την έκπτωση 
του Φ.Π.Α, την έκπτωση από το εισόδημα και πότε θεωρείται 
η χρήση τους παροχή σε είδος.
Για τον Φ.Π.Α.
Στο άρθρο 30 του κώδικα ΦΠΑ (Κ.Ν. 2859/2000) αναφέρει 
ότι δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον 
οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:
Περίπτωση ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής 
απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 
μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, 
σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που 
προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι 
δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και 
κυκλοφορίας αυτών γενικά. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα. Εφόσον 
προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά 
προσώπων με κόμιστρο.
Συνεπώς όλα τα έξοδα όπως η αγορά, μίσθωση, service, 
έξοδα κίνησης των Ε.Ι.Χ. δεν εκπίπτουν ως εισροές Φ.Π.Α. 
και η καθαρή αξία, όσο και ο ΦΠΑ αποτελούν δαπάνη για 
την επιχείρηση, ώστε να αφαιρεθούν συνολικά από τα 
έσοδα τους και να προκύψει το κέρδος που τελικά θα 
φορολογηθεί.
Για την Φορολογία εισοδήματος.
Στο άρθρο 22 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(Ν.4172/2014) αναφέρει:
Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., 
οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή 
κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, 
συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης.
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της 
συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της 
αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η 
Φορολογική Διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των 
συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία 
πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα 
δικαιολογητικά.

Με την τροποποίηση του άρθρου 13 του ΚΦΕ για τις παροχές 
σε είδος – άρθρο 4 παράγραφος 2 του Νόμου 4646/2019 
ορίζονται τα παρακάτω:
Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή 
εταίρο ή μέτοχο από ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα, για οποιοδήποτε 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 χιλιάδες 
(14.000) ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της 
ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
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 ποσοστό 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 επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο 
στα ανωτέρω πρόσωπα.
Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται 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 οχήματα που 
παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς 
σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης Προ Φόρων έως 
δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ.
Για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ. με ΛΤΠΦ 23.500 ευρώ, 3 ετών 
παραχωρήθηκε για χρήση στον Γενικό Διευθυντή εταιρίας. Η αξία της 
παροχής σε είδος υπολογίζεται ως εξής: 
Για τις πρώτες 14.000 Χ 4% = 560 τα επιπλέον 3.000 Χ 20% = 600 τα επιπλέον 
3.000 Χ 33% = 990 και τέλος τα 3.500 Χ 35% = 1.225 συνολικά 
(560+600+990+1225 = 3.375 ευρώ και μείωση λόγω παλαιότητας 10% ήτοι 
3.375 Χ 10% = 337,50  άρα η τελική αξία που θα δηλωθεί ως εισόδημα θα 
είναι 3.037,50 ευρώ ( 3.375 – 337,50).

Τέλος να τονίσουμε ότι εξαιρούνται από την παροχή σε είδος 
τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για 
επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως 17.000 
ευρώ είναι τα οχήματα που διατίθενται προς χρήση από τις 
οντότητες σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και 
λοιπούς εργαζομένους για τους οποίους απαιτείται εργασία 
έκτος της οντότητας και χρησιμοποιούνται καθαρά για την 
δραστηριότητα τους, άσχετα αν τα οχήματα αυτά μπορεί να 
τα έχουν στην διάθεση τους και εκτός ωραρίου εργασίας 
τους. Επίσης εξαιρούνται τα κοινόχρηστα αυτοκίνητα, 
ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ, τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί 
σε συγκεκριμένο εργαζόμενο ή στέλεχος, αλλά 
χρησιμοποιούνται  εκ περιτροπής για διάφορες εργασίες και 
μόνο και συνήθως σταθμεύουν στις εγκαταστάσεις τις 
οντότητας.        

Άρα σε συνδυασμό με το άρθρο 23 στο οποίο αναφέρονται 
οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν, θα παρατηρήσουμε ότι δεν 
αναφέρει τίποτα για τις δαπάνες των αυτοκινήτων, αυτό 
σημαίνει ότι όλες οι δαπάνες όπως η αγορά, μίσθωση, 
service, έξοδα κίνησης των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων εκπίπτουν 
κανονικά από τα έσοδα τους.  
Οπότε αν μία επιχείρηση για έξοδα Ε.Ι.Χ. πληροί τους 
παραπάνω όρους, δηλαδή χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για 
τις ανάγκες της (θεωρείτε παραγωγική δαπάνη που θα 
επιφέρει μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα, έσοδα στην 
επιχείρηση ή την νομική οντότητα), αγοράζει με Τιμολόγια 
τα παραπάνω έξοδα και τα έχει καταχωρήσει στα 
τηρούμενα βιβλία, τότε μπορεί να εκπίπτει όλα τα έξοδα 
κανονικά όπως και τις ετήσιες αποσβέσεις των ανωτέρω 
αυτοκινήτων που σήμερα ανέρχονται σε ποσοστό 16% 
ετησίως.
Για παράδειγμα όταν ένας γιατρός πρέπει να κάνει επισκέψεις κατ’ οίκον, να 
μεταφερθεί σε κάποια συμβεβλημένα νοσοκομεία ή Ιδιωτικές κλινικές ώστε 
να εξετάσει ασθενείς κυρίως σε μεγάλες πόλεις και είναι απαραίτητη η 
κίνηση του με αυτοκίνητο, τότε μπορούμε να δικαιολογήσουμε δαπάνες που 
αφορούν ένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο. Κατά την προσωπική μου άποψη πρέπει να 
λάβουμε και την πραγματική κατάσταση και για να μην δημιουργούνται 
προστριβές κατά τον φορολογικό έλεγχο, θα πρέπει να αναμορφώνουμε ένα 
μέρος των εξόδων στο τέλος της χρήσης, για τον λόγω ότι συνήθως ένα Ε.Ι.Χ. 
το χρησιμοποιούμε έκτος από τις επαγγελματικές δαπάνες και για κάποιες 
προσωπικές. Μία συνήθεις και καλή τακτική είναι η αναμόρφωση των 
δαπανών των αυτοκινήτων στο σύνολο τους (Αποσβέσεις, ασφάλιστρα, τέλη 
κυκλοφορίας, έξοδα επισκευών και συντήρησης, έξοδα κίνησης όπως 
καύσιμα-διόδια κτλ) στα 5/7 δηλαδή δεν εκπίπτουμε φορολογικά τα έξοδα 
ενός αυτοκίνητου για όλες τις ημέρες τις εβδομάδος. 

Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδείξουμε στον 
έλεγχο ότι οι δαπάνες είναι παραγωγικές και προς το 
συμφέρον της οντότητας και δεν αποτελούν προσωπικές 
καταναλωτικές δαπάνες. 
Παραχώρηση ενός Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και παροχή σε 
είδος.    
    Σημαντική είναι η τροποποίηση του Κ.Φ.Ε. για φορολογικά 
έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά ( Ν.4646/2019) με 
βελτίωση και διαφοροποιήσεις προς όφελος των χρηστών  
για την  φορολογική επιβάρυνση των  Παροχών  σε είδος 
εταιρικού Ι.Χ. οχήματος. Στην πράξη λόγω της 
αναπροσαρμογής του υπολογισμού του ποσού της παροχής 
σε είδος στα οχήματα βάσει των συντελεστών επί της   
Λιανικής Τιμής Πρό Φόρων (ΛΤΠΦ) ο οποίος πλέον γίνεται 
κλιμακωτά, προκύπτει χαμηλότερη φορολογική 
επιβάρυνσή προς όφελος των εργαζομένων ή των εταίρων 
ή των μετόχων που τα χρησιμοποιούν. Επίσης είναι 
σημαντικό να τονίσουμε ότι αυξήθηκε σημαντικά (από 
12.000 σε 17.000 ευρώ) το ποσό της (ΛΤΠΦ) για τα οχήματα 
που εξαιρούνται από την συγκεκριμένη διάταξη, δηλαδή τα 
οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για 
επαγγελματικούς σκοπούς. 
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2) Καταργείται η υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ως στοιχείο 
ταυτοποίησης.
3) Καταργείται, από 31 Ιανουαρίου 2022, η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης του e
ΕΦΚΑ κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
4) Καθιερώνεται η προσκόμιση βεβαίωσης από το ΓΕΜΗ, για τη διαθεσιμότητα 
διακριτικού εμπορικού τίτλου.
5) Τα υπό ίδρυση νομικά πρόσωπα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία ίδρυσής 
τους, εντός 2 ετών.
6) Η διακοπή ατομικής επιχείρησης  θανόντος επιχειρηματία, γίνεται εντός 1 έτους από τον 
θάνατο, με το Δ210.
Για την κληρονομική διαδοχή της ατομικής επιχείρησης αποβιώσαντος, η Κοινωνία των 
κληρονόμων ή ο μοναδικός κληρονόμος υποβάλλει το έντυπο Δ211.
7) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, για να πάρουν ΑΦΜ, προσκομίζουν άδεια διαμονής.
8) Οι πολυκατοικίες μπορούν να αποκτήσουν ΑΦΜ όποτε το αποφασίσουν, χωρίς 
πρόστιμο.
9) Η ταχυδρομική θυρίδα, είναι στοιχείο επικοινωνίας του φορολογουμένου με τη 
φορολογική διοίκηση.

Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις γίνονται: στην πλατφόρμα « τα Αιτήματά μου », ή με email, 
ή με συστημένη επιστολή, ή μέσω της υπηρεσίας myAADElive.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ WORLDTAXIS 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Λ.Π.

ΜΕ ΤΗΝ Α 1257/20.12.2021 ΟΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Φ. ΚΑΙ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ Α 1257/20.12.2021 

Σύμφωνα με την Α 125720.12.2021 ΚΑΘΙΕΡΏΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ !!!! στην μεταβολή φυσικών και νομικών προσώπων 
Αναλυτικά καθιερώνονται οι παρακάτω αλλαγές :
1) Καθιερώνεται η χρήση  νέων δηλώσεων Μητρώου, Δ210 και Δ211 σε αντικατάσταση 
των παλαιότερων εντύπων.
Με το Δ210 αποδίδεται ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα και μεταβάλλονται τα στοιχεία τους.
Με το Δ211 φυσικά και νομικά πρόσωπα, δηλώνουν έναρξη, μεταβολή,  διακοπή, 
αδράνεια, επαναλειτουργία και εκκαθάριση επιχείρησης. Για τη διακοπή, το Δ211 
υποβάλλεται, εντός 30 ημερών από την παύση εργασιών.
Οι αγρότες για την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών υποβάλλουν το έντυπο Μ0.

 Κρατική επιχορήγηση είναι η ενίσχυση που παρέχεται από το κράτος με την μορφή 
μεταβίβασης πόρων στην επιχείρηση, σε ανταπόδοση παρελθούσας ή μελλοντικής 
συμμόρφωσης με ορισμένους όρους που σχετίζονται με την λειτουργιά της 
επιχείρησης.
  Η κρατική υποστήριξη έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση της επιχείρησης να αναλάβει 
δραστηριότητες που κανονικά, δεν θα αναλάμβανε χωρίς την παροχή της υποστήριξης .
Σημειώνεται ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις μερικές φορές αποκαλούνται με αλλά 
ονόματα, όπως, επιδοτήσεις ,αρωγές ή πριμοδοτήσεις .
Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  και λογιστικός χειρισμός με Ε.Λ.Π.
Επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία ενεργητικού, έχουν ως βασικό όρο ότι η οντότητα 
που τις δικαιούται οφείλει να αγοράσει, κατασκευάσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκτήσει μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Οι ανωτέρω κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην 
περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκριση τους και 
υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχτούν .
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, αποσβένονται με την μεταφορά τους στα 
αποτελέσματα ως έσοδα στην ιδία περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα 
αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.
Παράδειγμα:
Έστω οντότητα υπάγεται στην επιχορήγηση ΕΣΠΑ Μηχανολογικός εξοπλισμός με ποσοστό 50%.  (200.000) ευρώ 
Ενίσχυσης του συνολικού κόστους επένδυσης(400.000) .
Η ωφέλιμη οικονομική ζωή του παγίου ανέρχεται στα 10 έτη .
Κατά την οριστική έγκριση της καταβολής του πόσου , η οντότητα θα αναγνωρίσει αρχικά την κρατική επιχορήγηση 
ως υποχρέωση στο ύψος του πόσου που εγκρίθηκε (200.000)
Στις 31/12 η επιχείρηση θα μεταφέρει στα αποτελέσματα της έσοδο, με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα 
αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.
Για παράδειγμα, αν ο μηχανολογικός εξοπλισμός που αφορά η επένδυση αποσβένεται με ποσοστό 10% ετησίως, με το 
ίδιο ποσοστό θα μεταφερθεί η αξία της επιχορήγησης από τον λογαριασμό της υποχρέωσης στον οποίο αρχικά 
αναγνωρίστηκε σε λογαριασμό 71.01 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιων στοιχείων.
  13   Μηχανήματα                                     400.000
 38 Ταμείο                                                 400.000
 
 38 Ταμείο                                                 200.000
 58 Κρατικές επιχορηγήσεις                    200.000

Η κίνηση των λογαριασμών των επιχορηγήσεων και του αποσβεσθέντος μηχανήματος στην πορεία των ετών γίνεται 

 Έτος 1,2…
 58 Κρατικές επιχορηγήσεις                                   20.000
 71.01 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιων στοιχείων       20.000
 Οι αναλογούσες αποσβέσεις  χρεώνονται ισόποσα στα έξοδα των 10 χρήσεων
 66 Αποσβέσεις χρήσεως                         40.000
 13 Μηχανήματα                             40.000

 Σε περίπτωση που οι επιχορηγήσεις αφορούν περιουσιακά στοιχεία που δεν υπόκεινται 
σε απόσβεση βάσει των προβλέψεων του ΕΛΠ, τα σχετικά ποσά μεταφέρονται ως έσοδα 
βάσει της γενικής αρχής του δεδουλευμένου, δηλαδή στην περίοδο που η οντότητα έχει 
εκπληρώσει οριστικά όλες τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με την χορήγηση της 
επιχορήγησης .

ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ   Α ΤΑΞΗΣ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ EΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΥ TAXISKEP.GR
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«myDATA» ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Μετά την υποχρέωση έναρξης της διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA, αλλάζουν 
σημαντικά πράγματα στην λογιστική παρακολούθηση των Αγροτών, σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν λόγω myDATA.

1)Αγρότες :  Υπόχρεοι και Μη υπόχρεοι στην πλατφόρμα myDATA

Για τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, τον τίτλο κτήσης, αγορά αγροτικών προϊόντων 
από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, τον διαβιβάζει ο εκδότης και ο λήπτης (αγρότης) δεν 
κάνει τίποτα, αφού απαλλάσσεται.

2)Κατηγορίες Αγροτών του  Κανονικού Καθεστώτος, με βάση τα εκδιδόμενα στοιχεία 
εσόδων.
Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τους αγρότες του Κανονικού καθεστώτος, σε τρείς 

α) Αγρότες, που έχουν δικαίωμα χρήσης της  «Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης» (είναι η 
πολυπληθέστερη κατηγορία)  

σήμερα, αλλά θα πρέπει όμως να τα πηγαίνουν, μέχρι τις πρώτες ημέρες του επόμενου 
μήνα στον λογιστή τους για να τα διαβιβάζει.
Άρα στην κατηγορία αυτή, θα έχουμε μια σημαντική αλλαγή, που αφορά την προθεσμία 
προσκόμισης των τιμολογίων πώλησης, στα Λογιστικά Γραφεία. Αυτά πρέπει να 
καταχωρηθούν/διαβιβαστούν κάθε μήνα εντός 20 ημερών του επόμενου από την έκδοση 
τους μήνα και άρα θα πρέπει να προσκομιστούν στο λογιστικό γραφείο, αρκετές ημέρες 
πριν, ενώ πριν μπορούσαν να καταχωρηθούν μέχρι πριν την δήλωση του Φ.Π.Α (μια 
φορά το τρίμηνο) .
Η αλλαγή αυτή, θα απαιτήσει επιπλέον χρόνο απασχόλησης του λογιστή. 
Σημειώνεται ότι η εκπρόθεσμη διαβίβαση, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης (δεν έχει 
ακόμα εκδοθεί), θα έχει πρόστιμο.
β) Αγρότες, που δεν έχουν δικαίωμα χρήσης της  «Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης» 
(αφορά λίγους αγρότες)
Στην κατηγορία αυτή, θα έχουμε μια σημαντική αλλαγή, που αφορά την υποχρέωση 
διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA των τιμολογίων σε «πραγματικό χρόνο» και άρα 
για να γίνει αυτό πρέπει ο αγρότης, να χρησιμοποιεί «Τιμολογιέρα»,κάτι το οποίο είναι 
εξαιρετικά δύσκολο, έως ανεφάρμοστο. Στην ουσία δηλαδή καταργούνται, για την 
περίπτωση αυτή, τα χειρόγραφα τιμολόγια.
H Τιμολογιέρα είναι ένα λογισμικό (πρόγραμμα) με το οποίο κάποιος αφενός τιμολογεί και 
αφετέρου εκτυπώνει τιμολόγιο πώλησης ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό (Τ.Π.Υ., Α.Π.Λ., 
κ.λπ) και επίσης διασυνδέεται ηλεκτρονικά με την Πλατφόρμα MyData αποστέλλοντας 
ταυτόχρονα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους 
στo myDATA.

Μια δυνατότητα, για μη έκδοση τιμολογίου σε πραγματικό χρόνο, δίδεται εφόσον αρχικά 

προσέξουν! 

«Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης», αντί για «τιμολογιέρα», γιατί είναι απίθανο η 
επιλογή αυτού του μέσου διαβίβασης από έναν Αγρότη.

γ) Αγρότες, που δεν εκδίδουν οι ίδιοι τιμολόγια, αλλά αυτά εκδίδονται με την μέθοδο 
της «Εκκαθάρισης» ή της «Αυτοτιμολόγησης».

Συνεταιρισμός και άρα δεν υπάρχει, εφόσον ο αγρότης έχει, μόνο τέτοιες περιπτώσεις, να 
κάνει κάποια ιδιαίτερη ενέργεια, σχετικά με την καταρχήν διαβίβαση των τιμολογίων. Τα 
παραστατικά αυτά τα διαβιβάζει ο εκδότης και ο λήπτης έπειτα μόνο το «χαρακτηρίζει».

Το παραστατικό 1.5  Το Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων _ Τιμολόγιο 
Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους 

μέρους τους εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να το 
διαβιβάσει ο Λήπτης.
Το Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων _ Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή 
από Πωλήσεις Τρίτων είναι σύνθετο παραστατικό, με δύο γραμμές. Η πρώτη γραμμή 
αφορά την Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων και η δεύτερη την Αμοιβή από Πωλήσεις 
Τρίτων. 

Υπηρεσιών καθώς αφορά την αμοιβή του.
Το ποσό Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη 
(Αγρότη) στο σκέλος των Εσόδων, ενώ το ποσό για την Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων 
ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη (Αγρότη) στο σκέλος των Εξόδων.  

και  (τύπος παραστατικού 1.6) λειτουργούν αντίστροφα και ενημερώνουν το Αναλυτικό 

Βιβλίο του Λήπτη (Αγρότη) στο σκέλος των Εσόδων.
«Στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης την υποχρέωση διαβίβασης σύνοψης έχει πάντα ο 

και διαβιβάζει και χαρακτηρισμούς συναλλαγών εξόδων. Η οντότητα Λήπτης (πωλητής 

αυτοτιμολόγησης;)
«Η περίπτωση της αυτοτιμολόγησης αφορά συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων οντοτήτων που 
γίνεται κατόπιν συμφωνίας ενώ η περίπτωση τίτλου κτήσης αφορά συναλλαγές είτε με μη 

κτήσης με την αυτοτιμολόγηση; )
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3)«Ειδική Φόρμα Καταχώρησης» - Ποιοι αγρότες έχουν το δικαίωμα να την 
χρησιμοποιήσουν τα έτη 2021 και 2022 – Διαβίβαση από το λογιστικό πρόγραμμα του 
λογιστή.
Δικαίωμα χρήσης :
Στην περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα και έχει 
εκδώσει το προηγούμενο φορολογικό έτος  πάνω από πενήντα (50) τιμολόγια και 
ταυτόχρονα έχει ακαθάριστα έσοδα πάνω από 50.000 ευρώ, διαβιβάζει παραστατικά είτε 
μέσω ERP, είτε μέσω Παρόχου, είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης 
Παραστατικών της Α.Α.Δ.Ε. (timologio) . 
Στην περίπτωση που το προηγούμενο φορολογικό έτος έχει εκδώσει κάτω από πενήντα 
(50) τιμολόγια, ή έχει ακαθάριστα έσοδα κάτω από 50.000 ευρώ, μπορεί να διαβιβάζει 
παραστατικά και μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης.
Σημειώνουμε ότι :  για το έτος 2021, το έτος σύγκρισης είναι το έτος 2019 και για το έτος 
2022, το έτος σύγκρισης είναι το έτος 2020, επειδή τα στοιχεία των προηγούμενων ετών 
δεν είναι διαθέσιμα στην αρχή του επόμενου έτους.
Ο αριθμός των τιμολογίων περιλαμβάνει μόνο τα τιμολόγια πώλησης, που 
περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα συγκεντρωτική κατάσταση πελατών.
Διαβίβαση εσόδων, από το λογιστικό πρόγραμμα του λογιστή, σε περίπτωση δικαιώματος 
χρήσης της «Ειδικής Φόρμας» :
«Ε: Ο  Λογιστής μπορεί να διαβιβάζει όλα τα έσοδα των πελατών του έως τις 20 του 
επόμενου μήνα από την έκδοση εκάστου παραστατικού;
 Α: Ναι αλλά μόνο για την περίοδο ανοχής και όχι υποχρεωτικά. 
Από τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου των κυρώσεων και μετά ο Λογιστής έχει την 
υποχρέωση για τη διαβίβαση μόνο των εξόδων …….Σχετικά με τα έσοδα δύναται να 
διαβιβάζει μόνο τα έσοδα των Επιχειρήσεων που έχουν τα όρια της Ειδικής Φόρμας 
Καταχώρησης. …….» ( ΑΑΔΕ -Ερώτηση /Απάντηση : αρ. 96 )
Άρα μπορούν, στην περίπτωση που ο αγρότης έχει δικαίωμα χρήσης της Ειδικής 
φόρμας, τα τιμολόγια να διαβιβαστούν από το πρόγραμμα του λογιστή.
Επίσης το ίδιο μπορεί να γίνει και για τα παραστατικά τα οποία έχουν εκδοθεί στο 
διάστημα από 1/1/2021 έως 30/9/2021 ή 31/10/2021. 

4)Αγροτικές Επιδοτήσεις
Καταχώρηση :
Η καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία γίνεται με την Βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η διαβίβαση του παραστατικού στην πλατφόρμα myDATA, γίνεται ως εξής :

τιμολόγιο). ΑΦΜ, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ ή με 000000000 (9 μηδενικά).
Συνήθως στα λογιστικά βιβλία, ως έσοδο καταχωρούμε, μόνο το ποσό το οποίο 
φορολογείται, οπότε «χαρακτηρίζεται», ως εξής :

 Χρόνος Καταχώρησης :
Κατά την άποψή μου, λαμβάνοντας υπόψη την κατωτέρω απάντηση, μπορεί να 
διαβιβάζονται έως την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. 
«Ε :Πως διαβιβάζονται τα δεδομένα της μεταβατικής περιόδου που σε κάθε περίπτωση 
υπάρχει η υποχρέωση να διαβιβαστούν μεταγενέστερα για το φορολογικό έτος 2021 
σχετικά με τα έσοδα, τα έξοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων;
Α: Δεδομένου ότι το φορολογικό έτος 2021 είναι έτος ανοχής, εκπαίδευσης, ενημέρωσης 
οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής σχετικά με τα αξιακά δεδομένα 
τουλάχιστον με καθαρή αξία και τυχόν Φ.Π.Α., τις συναλλαγές λιανικής συγκεντρωτικά 
ανά μήνα μέσω της λογιστικής εγγραφής εσόδων λιανικής από το Λογιστικό Πρόγραμμα 

ίδιο ισχύει και στην περίπτωση  εξόδων.  Οι  εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων 
διαβιβάζονται  είτε  αναλυτικά,  είτε  συγκεντρωτικά  έως  την  υποβολή  της  Δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήματος». ( ΑΑΔΕ -Ερώτηση/Απάντηση : αρ. 97 )

5)Έτος 2021 – Μεταβατικές Διατάξεις

χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί 
εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογιστικά αρχεία 

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 έχουν εκδοθεί έως και τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, 

αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά, ανά παραστατικό 
και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε 
συγκεντρωτικά. ( Α.1138/2020, άρθρο 7 )

Ε :Για το έτος 2021 επιβάλλονται πρόστιμα στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διαβίβασης 
σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο;
Α: Όχι για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως 
μόνιμη και κανονική διαδικασία διαβίβασης αλλά ως περίοδος ανοχής, εκπαίδευσης, 
ενημέρωσης και τελικής διαβίβασης με ένταση στα έσοδα.
( ΑΑΔΕ -Ερώτηση/Απάντηση : αρ. 95 )

υπάρχει η υποχρέωση να διαβιβαστούν μεταγενέστερα για το φορολογικό έτος 2021 
σχετικά με τα έσοδα, τα έξοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων;
Α: Δεδομένου ότι το φορολογικό έτος 2021 είναι έτος ανοχής, εκπαίδευσης, ενημέρωσης 
οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής σχετικά με τα αξιακά δεδομένα 
τουλάχιστον με καθαρή αξία και τυχόν Φ.Π.Α., τις συναλλαγές λιανικής συγκεντρωτικά 
ανά μήνα μέσω της λογιστικής εγγραφής εσόδων λιανικής από το Λογιστικό Πρόγραμμα 

ίδιο ισχύει και στην περίπτωση  εξόδων.  Οι  εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων 
διαβιβάζονται  είτε  αναλυτικά,  είτε  συγκεντρωτικά  έως  την  υποβολή  της  Δήλωσης .
( ΑΑΔΕ -Ερώτηση/Απάντηση : αρ. 97 )

, ( 2 ώρες και 49 λεπτό )  αναφέρει 
ότι : και τα παραστατικά των εσόδων, που εκδόθηκαν στους μήνες  Οκτώβριο, Νοέμβριο 

6)Έτος 2022 – Τι προβλέπεται να γίνει

« Ε: Μέχρι την νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων για τη μη διαβίβαση, την 
εκπρόθεσμη διαβίβαση και την ανακριβή διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποχρεωτικής διαβίβασης που 
προβλέπεται στην Α.1138/2020, η ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα;
Α :….  Έως  τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα 
για προγενέστερη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση στην πρώτη φάση λειτουργίας 
προκρίνεται η συμμετοχή στη διαβίβαση δεδομένων, για τη σταδιακή εκπαίδευση του 
οικοσυστήματος της ελληνικής οικονομίας». ( ΑΑΔΕ -Ερώτηση/Απάντηση : αρ. 93 )
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί τέτοια απόφαση.

υποχρεωτικά μόνο τα έσοδα των επιχειρήσεων, σε χρόνο ίδιο με τον χρόνο υποβολής της 
περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ της εκάστοτε οντότητας, ανεξάρτητα εάν αυτά αναρτώνται από 
λογισμικό της οντότητας. Εάν μία οντότητα δεν υπάγεται σε ΦΠΑ, ο χρόνος ανάρτησης να 
είναι αυτός που αντιστοιχεί στις οντότητες με απλογραφικά βιβλία.

και ενημέρωσης των επιχειρήσεων.

λογισμικό ERP του λογιστή, όλων των εσόδων των πελατών του που πληρούν τις 
προϋποθέσεις χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης».
(Κοινή Επιστολή 24 συλλόγων Λ/Φ με θέμα «Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικά 
βιβλία)

στις επιχειρήσεις, που θα επιλέξουν την ψηφιακή διαβίβαση.

προσαρμογές και οι απαραίτητες ρυθμίσεις και είναι σε πλήρη λειτουργία η σχετική 
πλατφόρμα».
(ΟΕΕ- myDATA: Την πιλοτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων από 01-01-2022 ζητά 
με επιστολή του)



www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS
814.01.2022    #15

«Το έτος 2022 θα είναι έτος εκπαίδευσης και υποχρεωτικότητας. Ναι, θα στέλνονται τα 
τιμολόγια αλλά θα υπάρχει μεγάλη ελαστικότητα ως προς τους χρόνους και ως προς τα 
λάθη που θα γίνουν. Δεν θα αφήσουμε κανένα λογιστή να φάει πρόστιμο χωρίς να 
υπάρχει λόγος».

Διευκρινήσεις :

Το  « e-send» είναι το   Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. https://ww-
w1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php
Οι υπόχρεοι διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα των λογιστικών 
στοιχείων που εκδίδουν μέσω Φ.Η.Μ., με τη μορφή «σύνοψης».
Α.1171/2021.Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το 
Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. (« e-send») για την ηλεκτρονική διαβίβαση 
των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην 
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA

Ως «Σύνοψη παραστατικού» (στοιχεία αντισυμβαλλόμενων – αξίες – φόροι – χαρτόσημα 
- τέλη) νοούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς 
την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών - υπηρεσιών) 
Ως «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών»: Η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν τα 
δεδομένα τους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και 
για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης.
Όσον αφορά τα Έσοδα, διαβιβάζουμε και «Σύνοψη» και «Χαρακτηρισμό».
Όσον αφορά τα Έξοδα, διαβιβάζουμε είτε μόνο  «Χαρακτηρισμό», είτε και «Σύνοψη» και 
«Χαρακτηρισμό».

Η διαβίβαση του Χαρακτηρισμού Συναλλαγών κατατάσσει το λογιστικά γεγονότα σε 
Έσοδα και Έξοδα και σκοπό έχει την ορθή λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών στο 
Αναλυτικό Βιβλίο και περιλαμβάνει την λίστα τιμών : Έσοδα ( 1_1 έως 1_95 )  και  Έξοδα 
(2_1 έως 2_95) 

1.1 Τιμολόγιο Πώλησης Εσωτερικού 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές 
Παραδόσεις 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών.
Για τα έξοδα των αγροτών και την πλατφόρμα myDATA θα αναφερθούμε σε επόμενο 
άρθρο.
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ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Eν-TAXIS

Σημαντικό φορολογικό ενημερωτικό tip 
Η συμπλήρωση  της φόρμας του εντύπου Δ210 γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-09/D210.pdf  και είναι  προσβάσιμη και 
επεξεργάσιμη απευθείας στον υπολογιστή του χρήστη. 
Όπως ορίζουν οι οδηγίες για να υποβάλετε τη δήλωση ψηφιακά, θα πρέπει να συνδεθείτε 
στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ myaade.gov.gr  και να επιλέξετε τη σχετική 
διαδικασία Μητρώου. 
Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται εκτύπωση. 
Κατεβάζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, το συμπληρώνετε, το αποθηκεύετε και το 
επισυνάπτετε στην εφαρμογή των Αιτημάτων.
Όπως βλέπετε και στην εικόνα παρακάτω η μορφή του εντύπου  είναι διαχειρίσιμη από το 
διαδίκτυο απευθείας

 
 
 

ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΦΜ & ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

φφφ ρρρμμμ γγγ μμμ
Όππππππππππππππππππππππππωςωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω  βλέπεππεεπππεεεπππεεεεεππεεεεπππεεεεεεεεεεεεεεπεεεεεεεετετετετετεετττττεεετετττττετεεεεεττεττετετεεεεεετττεττετεεετεεεεεετετεττττετεεετεεεεεετττττεεεε κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκαιααιαιαααιαιααααααααιααιααααααααιαααααααααιιιιααααααιιιιααααααιιιι σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσστητηττηηηηηηητττηηηηηηηηηητητηττητητηηηηηηηηηηηηητητττητηττττηηηηηηητττηττηηηηην νννν ννννννννννννννν νννν ν ννννννννννννννννννννννννννννννννν ειεεεεεεεεεεεεεεεεεε κόκόκκόκκόκκόκκκκκόκόκκκόκκκκκκκόκόκκκκκόκκκκκκκόκκκκόκκκκόόόκόόκκόκκκόόκόκόκκκκκόόόόόκόόόόκόκόκκκόόόόκόόόόκκκκκόκκκκκκόόόναναννναναααννανανναννννννννααααααααναννναννννναααααααααανννανννννννανανανααανανανανανανανανννννννααααννννννννναααανννννν πππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππαρααααααρααααααααααρααααρααραρραααααραρρρρρραραααααρρρρρρρραρααααραραραρρρραααααραραρραααρρρραααααρραρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρακάτω η μορφή του εντύπου  είναι διαχειρίσιμη από το 
διαδίκτυο απευθείας

Στο έντυπο Δ210 απαιτείται φυσική υπογραφή  στις εξής δύο (2)  περιπτώσεις :
Αν δεν έχετε ΑΦΜ και αιτείστε την εγγραφή σας στο Φορολογικό Μητρώο, η υποβολή θα 
γίνει έντυπα.
Αφού κάνετε λήψη του αρχείου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, μπορείτε να συμπληρώσετε 
την δήλωση και αφού την εκτυπώσετε και την υπογράψετε, να την αποστείλετε στη ΔΟΥ 
σαρωμένη μέσω e-mail ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή. 

Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση συμπλήρωσης του εντύπου 
Δ211 που αφορά την έναρξη, μεταβολή και διακοπή των επιχειρήσεων. 
Έτσι: Στην περίπτωση που  υποβάλλετε Δήλωση έναρξης αιτούμενοι την εγγραφή σας στο 
Φορολογικό Μητρώο, η υποβολή θα γίνει έντυπα

 Και εάν την αίτηση την αποστείλετε στη ΔΟΥ σαρωμένη μέσω e-mail ή την καταθέσετε 
αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή τότε επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται 
η φυσική υπογραφή σας.

Σε 89 Δ.Ο.Υ. τα έντυπα μητρώου μπορούν να υποβληθούν ανυπόγραφα υπολείπονται 13 
ακόμα Δ.Ο.Υ  να ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτημάτων. 
Η πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου»  σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε αιτήματα 
ψηφιακά, προς κάθε αρμόδια Υπηρεσία και επιταχύνει σημαντικά τη διεκπεραίωσή τους. 
Η διαδικασία διεκπεραιώνεται υποχρεωτικά με κωδικούς taxisnet και πλέον δεν 
απαιτείται η υπογραφή του πολίτη. 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων με εξουσιοδότηση μέσα από την 
προσωπική οικονομική εικόνα του φορολογούμενου, και φυσικά μπορεί να υποβληθεί 
και αυτή σε ψηφιακή μορφή (scan) ως αρχείο.
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Η διαδικασία:
O εργοδότης εισέρχεται με τους κωδικούς στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλλει αίτημα στο 
πεδίο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη ένταξης στο ανοικτό 
πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», 
όπου συμπληρώνει αναλυτικά τα στοιχεία του υπαλλήλου που θέλει να προσλάβει.
Μετά την έγκριση του αιτήματος  και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ο εργοδότης 
εντός 24 ωρών υποβάλλει έντυπο Ε3. Αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα η αίτηση 
απορρίπτεται. Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων 
εργασίας.

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ

ΣΤΈΡΠΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΌΓΟΣ BSC, UOA
MSC ACCOUNTING & FINANCE, AUEB

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το επιδοτούμενο  πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» στην 
πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ,  που στοχεύει  στη διευκόλυνση της  πρώτης ένταξης των νέων 
στην αγορά εργασίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα. 
Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, εργαζόμενοι,  ηλικίας 18-29 ετών θα 
λαμβάνουν 100 ευρώ το μήνα επί έξι μήνες. Σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η 
επιδότηση μειώνεται κατά το ήμισυ.

Οι βασικοί «πυλώνες» του νέου προγράμματος είναι οι εξής :
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« Όταν το ρολόι ξεχνιέται να δείχνει τις ώρες του και συ σκυμμένος μαζί με την ομάδα, 
παλεύεις να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να σκεφτείς πιο δημιουργικά, να δουλέψεις πιο 
γρήγορα, πιο εντατικά, καταφέρνεις να μαθαίνεις μέσα από την εμπειρία σου και την 
εμπειρία των άλλων».
Με αυτή τη φράση, θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε την οπτική της σύγχρονης διοίκησης 
επιχειρήσεων, για τον ζωτικό ρόλο του ηγέτη μιας ομάδας.
     Οι οικονομικές μονάδες, αποτελούνται από διαφορετικές ομάδες δομών, στελεχών και 
διαδικασιών, οι οποίες στο σύνολο τους καθιστούν την επιχείρηση μια ενιαία και 
λειτουργική οντότητα.
     Το σημαντικότερο άτομο μετά τα ίδια τα μέλη μιας ομάδας, είναι ο ηγέτης της. 
Τελικά τι είναι όμως ηγεσία;
Ηγεσία είναι η ικανότητα του να μπορεί κάποιος να επηρεάζει και να κατευθύνει την 
συμπεριφορά τρίτων για την επίτευξη ενός στόχου. Οι θεμελιώδεις λοιπόν έννοιες που 
προσδιορίζουν την ηγεσία είναι οι άνθρωποι, η ικανότητα επιρροής και οι στόχοι.
Καθίσταται σαφές λοιπόν, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ηγέτης, χωρίς την ύπαρξη μιας 
ομάδας, της οποίας θα είναι ο επικεφαλής.
   Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, να συγχέεται στις τάξεις των επιχειρήσεων, η 
έννοια του ηγέτη με αυτή του manager. Η βασικότερη διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ο 
ηγέτης δεν κατευθύνει και οργανώνει απλά μια ομάδα, αλλά είναι και ο άνθρωπος που 
από την αρχή μέχρι το τέλος παρακινεί, δίνει κίνητρα, εμψυχώνει και προσπαθεί να 
πείσει τα μέλη της για την αποτελεσματικότερη επίτευξη του έργου της.

Ας δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ένας ηγέτης:
 

Όσο περισσότερα από τα στοιχεία αυτά συνυπάρχουν σε ένα άτομο, τόσο πιο 
αποτελεσματικός θα είναι. Από την άλλη δε πρέπει να ξεχνάμε και τις απαραίτητες γνώσεις 
και πληροφορίες που θα πρέπει να διαθέτει αλλά και να εμπλουτίζει. Γνώσεις όσον αφορά 
το έργο της ομάδας, το χειρισμό των ανθρώπινων σχέσεων μέσα σε αυτή, αλλά και του 
περιβάλλοντος που είναι ολοένα πιο μεταβαλλόμενο.

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ 
TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Συνοψίζοντας λοιπόν θα λέγαμε ότι οι δραστηριότητες ενός ηγέτη είναι:

 
(Συλλογή πληροφοριών, προσδιορισμός στόχων, κατανομή αρμοδιοτήτων).
 
(Παρακίνηση της ομάδας προς τον στόχο, ενθάρρυνση, κίνητρα).
  
(Αποδοχή των ατόμων για τη συμβολή τους, καλοπροαίρετη κριτική, αναγνώριση και 
ελαχιστοποίηση των διαφωνιών).
  
(Επικέντρωση της ομάδας στον στόχο και τους κανόνες που έχει θέσει η ίδια η ομάδα).
  
(Παροχή χρήσιμων πληροφοριών και γνώσεων προς και από την ομάδα).
 
(Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του ίδιου, της ομάδας και των ατόμων).

   Διαπιστώνουμε από τα παραπάνω, τις πολλές αρμοδιότητες και την μεγάλη ευθύνη ενός 
ηγέτη. Αυτό που δε πρέπει να ξεχνάμε είναι πως ο ηγέτης είναι και αυτός άνθρωπος με 
αδυναμίες και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την αμφίδρομη σχέση ομάδας-ηγέτη 
και την αποδοχή του από τα μέλη της ομάδας που διαχειρίζεται.
   Είναι ευνόητο ότι το είδος της σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη μια ομάδας 
και του ατόμου που ηγείται αυτής, εξαρτάται σχεδόν στον ίδιο βαθμό και από τα δύο μέρη.
   Ο ηγέτης δεν βρίσκεται εκεί για να εμποδίσει την ομάδα στο έργο της. Αντιθέτως είναι 
εκεί για να την εμπνεύσει, να την βοηθήσει, να την συντονίσει και να την καθοδηγήσει με 
γνώμονα  τις γνώσεις και εμπειρίες του. Έχει πολύ μεγάλη ανάγκη την υποστήριξη και 
κατανόηση των υπολοίπων μελών της ομάδας του για να τα καταφέρει όλα αυτά.
   Βέβαια η σχέση ομάδας και ηγέτη εξαρτάται εξίσου και από τον ίδιο. Μπορεί ο ηγέτης να 
είναι δημοκρατικός ή και αυταρχικός. Ενδεχομένως να είναι συγκεντρωτικός( να περνάνε 
όλα από τα χέρια του) ή και αποκεντρωτικός( να μοιράζει αρμοδιότητες και καθήκοντα στα 
μέλη). Το στυλ ηγεσίας που θα ακολουθηθεί αναπόφευκτα θα έχει επίδραση και στη 
συμπεριφορά και των υπολοίπων προς τον ίδιο.
  Το μόνο σίγουρο είναι πως η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η κατανόηση και η υποστήριξη 
μεταξύ της ομάδας και του ηγέτη της, δεν μπορεί παρά να αποφέρει τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα. Όλοι θα έχουν ακόρεστη επιθυμία για δουλειά, άριστη συνεργασία και 
επικοινωνία και ενωμένοι σα μια γροθιά θα δουλεύουν ομαδικά για την πραγματοποίηση 
του στόχου τους.
«Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πράγματα να συμβαίνουν, εκείνοι που παρακολουθούν 
ό,τι συμβαίνει και αυτοί που αναρωτιούνται για το τι συμβαίνει»! Ο ηγέτης ανήκει στην 
πρώτη κατηγορία από αυτές!
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ΧΟΡΗΓΟΙ

σ χ ε δ ι α σ τ ι κ ή  ε π ι μ έ λ ε ι α :

Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που  αντιμετωπίζουν οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης η σε ειδικές περιόδους  ιδιαίτερης δυσκολίας που 
οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες  όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει με την πανδημία του 
COVID-19 είναι πρωτίστως η πρακτική διαχείριση αυτών των καταστάσεων  από τον 
επιχειρηματία γεγονός  που έχει άμεση προέκταση και ουσιαστικά δίνει την σκυτάλη 
στον οικονομικό  συμβούλου, στον οικονομικό διευθυντή η στον  του λογιστή της 
επιχείρησης κάτι που βιώσαμε την προηγούμενη χρονιά και που φαίνεται ότι βρίσκεται 
και πάλι μπροστά μας. 

Στις  παρακάτω γραμμές θα προσπαθήσουμε με έναν πολύ απλό και λιτό τρόπο να 
περιγράψουμε 
Τι θα πρέπει να προσέξουμε ώστε βγαίνοντας από την κρίση να  έχουμε καταφέρει με 
την σωστή πρακτική διαχείριση να φύγουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες για την 
επιχείρηση μας που φυσικά έχει άμεση προέκταση και στους εργαζόμενους  και στην 
γενικότερη κατάσταση της οικονομίας 

Α) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
*  Περιορίστε στο ελάχιστο τις αγορές σας και φροντίστε να προβαίνετε κυρίως σε εκείνες 
που από πριν γνωρίζετε ότι θα μετατραπούν σίγουρα σε πωλήσεις.
*  Επίσης προγραμματίστε ώστε  οι πωλήσεις  που αντιστοιχούν στις αγορές να γίνονται με 
μικρό κύκλο εξόφλησης  κι αν είναι δυνατόν και με άμεση εξόφληση      
 *  Περιορίστε στο ελάχιστο δυνατό τα αποθέματα σας(το να έχετε δεσμευμένα κεφάλαια 
στο stock είναι μεγάλο λάθος γενικά, πόσο μάλλον σε περίοδο κρίσης ).

εμπορεύματα από τα οποία συνήθως έχετε υψηλό τζίρο ώστε μεν το άνοιγμα της αγοράς 
να πετύχετε γρήγορες πωλήσεις.

Β) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Θα πρέπει οι δαπάνες να περιορισθούν στις ελάχιστες δυνατόν.  Σε καμία περίπτωση δεν 
θα πρέπει να ξεπερνούν τα έσοδα και αν συμβαίνει αυτό θα πρέπει να γίνει περιορισμός 
στις  δαπάνες να περιοριστούν τα σταθερά έξοδα σε αυτά που χρειάζονται για την 
λειτουργία της επιχείρησης (ενοίκα,ΔΕΗ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πχ 
γραμματεία-λογιστές) ενώ απο τα μεταβλητά έξοδα θα πρέπει να διατηρήσουμε μόνο αυτά 
που μάς φέρνουν έσοδα.

Γ) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ CASH FLOW
*  Περιορίστε στο ελάχιστο δυνατόν την πίστωση σε πελάτες και προσπαθήστε να έχετε  
συναλλαγές  μαζί τους κυρίως με άμεση εξόφληση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η 
αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής ικανότητας των πελατών σας στην περίοδο της κρίσης  
γιατί υπάρχει κίνδυνος η επιχείρηση όσο εύρωστη και αν είναι να καταρρεύσει στην 
διάρκεια της κρίσης.
*  Δημιουργήστε ένα πλάνο πληρωμών και οργανώστε τις πληρωμές σας με 
προτεραιότητα ανάγκης για την λειτουργία της επιχείρησης και  τον επιχειρηματία.
*  Προσπαθήστε να μεταφέρετε για αργότερα  όσο περισσότερο γίνεται κάποιες πληρωμές 
όμως προσοχή η μεταφορά δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ!!……άρα 
καθυστέρηση πληρωμών σε μεταφορά με μέτρο…

κάρτες)

για το οποίο  φυσικά πρέπει να  ενημερώνει ο οικονομικός  σύμβουλος η ο λογιστής ώστε 
ο διακανονισμός να σας εξασφαλίσει μικρά κεφάλαια κίνησης 

τράπεζες το μόνο που κάνουν δυστυχώς είναι να δημιουργούν προβλήματα και όχι να 
βοηθούν τους επιχειρηματίες, οι δε διαχειριστές δανείων δεν είναι ακόμη ελαστικοί σε 
διαπραγματεύσεις)  που θα δημιουργηθούν τους επόμενους μήνες και θα χρηματοδοτούν 
με ποσά μέχρι 25000 τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

δημιουργήσετε πρόβλημα στον βασικό κορμό στελεχών της επιχείρησης και επομένως να 
φροντίσετε να στηρίξετε τους τρείς πυλώνες λειτουργίας της επιχείρησης “ 

να μπορέσετε να μειώσετε τα κόστη.

Όπως συμβαίνει συνήθως, μετά την κρίση θα υπάρξουν πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες 
που για να τις αξιοποιήσει κανείς θα πρέπει  να έχει παραμείνει …. ζωντανός στην διάρκεια 
της κρίσης και ήδη έχει φανεί η ανάπτυξη να έρχεται, όσο και αν την καθυστερεί η 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ που σίγουρα διανύει τα τελευταία της στάδια.
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