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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 

Φθάνουμε στο τεύχος Σεπτεμβριου  !!!!
Στο τεύχος αυτό έχουμε μία αφιέρωση στην γυναίκα 
επαγγελματία και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
στην καθημερινότητα της. 
Υπάρχουν πολλά σχόλια συναδέλφων αλλά και άρθρα 
στα οποία γίνεται αναφορά στο θέμα, ενώ στο τεύχος 
υπάρχει και αφιέρωση στην εκπομπή μας με το θέμα 
καθώς και το link που θα μπορέσετε να την δείτε.
Επίσης στο  σημερινό τεύχος φιλοξενούμε πολλά 
άρθρα συναδέλφων με πολύ δομημένη και σωστή 
παρουσίαση. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αρθρογράφους μας για 
τα εξαιρετικά τους άρθρα αλλά και για την βοήθεια και 
στήριξη που μας δίνουν στο έργο αυτό ενημέρωσης των 
συναδέλφων ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Είναι μια εθελοντική προσπάθεια απο όλους μας 
η δε έκδοση του εντύπου μας θα συνεχίζει χάρις 
την εθελοντική προσπαθεια της ΠΑΕΛΟ και των 
αρθρογράφων μας.

Για την συντακτική ομάδα 
Λάμπρος Μπέλεσης 

Εκδηλώσεις
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σελ. 2:  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
σελ. 3:  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ
σελ. 4:  ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…….ΕΝΑΣ  
ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
σελ. 5:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ
ΠΩΣ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;
σελ. 6:  ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ 2022
σελ. 15:  ΚΑΜΠΑΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΩΝ
σελ. 16:  ΓΚΟΛΦΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Η ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
σελ. 17: ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ-ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ: Μία σύντομη ανάλυση του φαινομένου

Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας για όλους μας 
Πέρασε ΕΥΤΥΧΩΣ  και ελπίζουμε με ελάχιστες απώλειες για τους 
συναδέλφους είτε οικονομικές (με το πρόβλημα που πολλοί αντιμετώ-
πισαν με τίς εκπρόθεσμες δηλώσεις που αναγκάστηκαν εκ των 
πραγμάτων να υποβάλλουν) είτε υγείας απο την πίεση που αντιμετώπι-
σαν 
Απο όλη αυτή την κατάσταση που ζήσαμε ένα είναι το συμπέρασμα : 
ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΛΥΘΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΧΩΡΙΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΩΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΧΩΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
Η ΠΑΕΛΟ μετά απο έκτακτη ΓΣ των καταστατικών μελών της αποφάσισε 
ότι η πορεία της Διοίκησης της είναι επιτυχημένη  και πρέπει να 
παραμείνει στο πόστο της μέχρι τον Ιούλιο του 2024 εκτός φυσικά 
απροόπτου 
Αρα λοιπόν συνεχίζουμε το έργο μας ως  καθαρός αφιλοκερδής φορέας 
που εκπροσωπεί μόνο τα μέλη της που εκφράζει ελευθέρα την άποψη 
της και πιστεύει στην συνεργασία με όλους τους φορείς με σκοπό την 
αναβάθμιση την επιστημονική κατάρτιση και την επίλυση των 
προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο . 
Δεν ανταγωνιζόμαστε κανένα τούς θέλουμε όλους  κοντά μας και όχι 
απέναντί μας ΟΠΩΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ και 
κυρίως δεν έχουμε κανένα συμφέρον και  ούτε ανάγκη έχουμε να 
χτίσουμε τίς καριέρες μας πλέον
ΕΜΕΙΣ  ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΕΞΗΣ  : Να βάλουμε ένα λιθαράκι στην αναβάθμι-
ση του κλάδου να ενημερώνουμε τους συναδέλφους με στοχευόμενα 
άρθρα και να δώσουμε βήμα και ευκαιρίες σε συναδέλφους που δεν 
είχαν πρόσβαση στα μέσα και έντυπα του κλάδου ενω  παράλληλα να 
στηρίξουμε τα νέα παιδιά  είτε ενημερώνοντας τα  προβάλλοντας την 
προσπάθεια τους μέσα απο τις δράσεις μας ώστε α να υπάρξει ΦΩΣ ΣΤΟ 
ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΤΟΥΝΕΛ ΠΟΥ ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ 
Όλα αυτά απαιτούν αλλαγή νοοτροπία και αποβολή κυρίως της μιζέριας 
και της ηττοπάθειας που ταλαιπωρούν τον κλάδο μας 
Εμεις θα φωνάζουμε για κάτι που αποδείξαμε στην ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ 
ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΡΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΑΞΙΖΕΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕΛΟ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>
35η Συνάντηση "ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ" - 16-09-2022

 «ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Προβλήματα στον εργασιακό χώρο ως προς την αναγνώριση των 
γνώσεων και δυνατοτήτων 
Προβλήματα ψυχολογικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας
Ποιος είναι ο λόγος που πολύ λίγες γυναίκες βρίσκονται σε κέντρα 
εξουσίας η σε ομάδες εκπροσώπησης συλλόγων σωματείων κλπ.
Γυναίκα ελεύθερη επαγγελματίας ή επιχειρηματίας 

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι συνάδελφοι (με αλφαβητική σειρά): 

Γεραγγέλου Σάντρα 
Καμπάρη Ματούλα 
Λιλιοπούλου Ευα 
Μακρή Φωτεινη
Μητσιωνη Όλγα 
Μπλάτσιου Ελισάβετ 
Ρέντζιου Μαρία 
Σπαθή Αννα 

Συντονιστής όπως πάντα ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΛΟ: 
κος Λάμπρος Μπέλεσης 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Οικονομολόγος Πρόεδρος Acis S.A 
Μαζί του και τους ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και στήριξή της: 
κα. Μαρία Σκοτάδη 
Μέλος ΠΑΕΛΟ Οικονομόλογος -Λογίστρια -Φοροτεχνικός Α τάξης

Σχόλιο του συντονιστή της εκπομπής Λάμπρου Μπέλεση
Νομίζω ότι με την εκδήλωση μας πετύχαμε το να μπορεί ο κλάδος να διεκδικεί 
μια πρωτιά !!!
Κάτι πρωτόγνωρο ακόμη και με άλλους επαγγελματικούς κλάδους 
Είδαμε ποτέ 9 γυναίκες δικηγορίνες,  γιατρινες, αρχιτεκτονισες να συζητούν 
για τα προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας σε εκπομπή ;;;
Νομίζω πως όχι. 
Άρα λοιπόν αρχίζουν οι πρωτιές. 
Κάναμε αυτή την πρωτιά. 
Και ευτυχώς είδαμε και άλλους αμέσως να μας ακολουθούν !!
Για μια ακόμη φορά κάνεμε  κάτι διαφορετικό απο τους άλλους δώσαμε βήμα 
στις συναδέλφισσες του κλάδου που δίνουν καθημερινό αγώνα, κάτι που 
μέχρι τώρα δεν είχε γίνει ξανά. 
Έχω θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις κύριες που με τίμησαν με την 
παρουσία τους και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην Μαρία Σκοταδη που μαζί με 
τον Τάσο Δουκερη συνταξιδεύουν μαζί σε αυτό το υπέροχο ταξίδι του κάθε 
εβδομάδα μαζί !!!
Σας ευχαριστω
Λάμπρος Μπελεσης 
Αντιπρόεδρος ΠΑΕΛΟ

https://m.youtube.com/watch?v=P_8pBtMhegw&t=2453s

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ WEB RADIO PLANET
με τον Κώστα Τσαπάκη 
Τάσος Δουκερης 
https://soundcloud.com/tlwxzlmm2h08/o-2392024

https://m.soundcloud.com/tlwxzlmm2h08/o-2392024?fbclid=IwAR3NI
FOH_pIabMm7t8lJQr5tjhLgyxmfbYRL048QIJSFw-Gp59Hng5aKsBA

Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί  θερμά τον κ. Κώστα Τσαπάκη και το planet web 
radio για την φιλοξενία του στην εκπομπή "ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ"! Του Τάσου 
Δουκερη υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της ΠΑΕΛΟ 
Μεταξύ άλλων  ανελυσε απλά λιτά και κατανοητά ένα ιδιαίτερα σύνθετο 
θέμα, αυτό των ηλεκτρονικών βιβλίων για τις επιχειρήσεις( mydata).
Εστίασε στα προβλήματα που υπάρχουν για επιχειρήσεις και λογιστές, 
την έλλειψη ενημέρωσης και κυρίως για το ότι λόγω ανετοιμότητα της 
αγοράς δεν δεν πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα από την ΑΑΔΕ!
Η ΠΑΕΛΟ συγχαίρει θερμά τον Τάσο Δουκερη για την εξαιρετική του 
τοποθέτηση. 

ΧΟΡΗΓΟΙ
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Οι προκλήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολίες που είναι 
εγγενείς στον ίδιο τον ρόλο, όπως πολλές ώρες κατά τη φορολογική 
περίοδο και γενικα πλεον σε ολες τις περιοδους ειδικα μετα την 
περιοδο covid, που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ισορροπία 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν ανησυχίες και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες εδώ και δεκαετίες, όπως το μισθολογικό χάσμα και οι 
ασυνείδητες προκαταλήψεις σχετικά με τους ρόλους των φύλων.
Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, πραγματοποιούνται χιλιάδες εκδηλώσεις 
σε όλο τον κόσμο για να εμπνεύσουν τις γυναίκες και να γιορτάσουν 
τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά τους επιτεύγματα. Είναι μια 
ευκαιρία για όλους να μοιραστούν τη δέσμευσή μας για την 
υπεράσπιση του ρόλου των γυναικών, τόσο στο λογιστικό επάγγελμα 
όσο και σε όλο τον ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα.

ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ά ΤΑΞΗΣ

Συγχαρητήρια στην ΠΑΕΛΟ για την προσπάθεια ανάδειξης του ρόλου 
των γυναικών στο επιχειρείν και στην ανάδειξη των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα. Μακάρι η προσπάθεια να 
συνεχιστεί με περισσότερες εκπομπές και άρθρα. Μακάρι να 
ακολουθήσουν το παράδειγμα και άλλοι σύλλογοι τόσο στον κλάδο 
μας όσο και σε άλλους κλάδους.

ΚΑΜΠΑΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Γυναίκα λογίστρια είναι αυτή που το πρωί θα πρέπει να σταθεί σε 
κάθε επιχείρηση και κάθε πελάτη που έχει, σαν σύμβουλος, σαν η 
ματιά που θα φροντίσει την βιωσιμότητα και το βέλτιστο αποτέλεσμα 
σε κάθε υπόθεση. Την ίδια στιγμή που το τέρας της ψηφιακής 
γραφειοκρατίας προκαλεί βραχνά σε κάθε λογιστικό γραφείο εκεί 
έξω. Που στο καναπέ του γραφείου της θα δεις μικρά ματάκια να την 
περιμένουν να σχολάσει για να διαβάσουν, να παίξουν, να 
μαγειρέψουν και να κοιμηθούν. Και κλείνοντας όλα αυτά δεν θα 
πρέπει να πάψει να είναι γυναίκα για τον σύντροφο/ σύζυγο ή για την 
ίδια.
Μια γυναίκα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των 
(επί τω πλείστο) ανδρών επιχειρηματιών σε μια κοινωνία 
απαρχαιωμένων αντιλήψεων.
ΣΕΒΑΣΜΟΣ.

OΛΓA MHTΣIΩNH
ΛOΓIΣTPIA-ΦOPOTEXNIKOΣ
ΣYMBOYΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN

ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΡΗΜ/ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

Ο ρόλος της ΓΥΝΑΙΚΑΣ σήμερα είναι πολυδιάστατος και καλείται να  
υπηρετήσει μερικούς ή/και όλους τους πιο κάτω ρόλους και 
αναμένεται από τον περίγυρό της (ακόμα και από τις άλλες γυναίκες) 
να τους υπηρετήσει επάξια και να φέρει τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα: καλοαναθρεμμένα παιδιά, εξαιρετικά εργασιακά 
αποτελέσματα, ένα καθαρό και νοικοκυρεμένο σπιτικό, ένα ζεστό 
πιάτο φαΐ, ανταπόκριση σε όλες τις κοινωνικές υποχρεώσεις της 
οικογένειας.
Οι έρευνες για την ενσωμάτωση των γυναικών σε ισότιμο εργασιακό 
περιβάλλον είναι απογοητευτικές η γυναίκα – λογίστρια/ελ. 
Επαγγελματίας καλείται να ανταποκριθεί  σε ένα δυσκολότερο ρόλο 
αφού το περιβάλλον των συναδέρφων αλλά και πελατών είναι 
ανδροκρατούμενο. 

Η γυναίκα λογίστρια του σήμερα, χωρίς υπερβολές θα τολμούσα να 
ισχυριστώ, πως πρόκειται περί ηρωίδας.
Ο λόγος είναι πολύ απλός...
Η φύση του επαγγέλματος μας, είναι τέτοια που απαιτεί εκτός από 
πολλές δεξιότητες και άπειρες ώρες εργασίας..
Η σύγχρονη γυναίκα-λογίστρια όχι μόνο στέκεται στο ύψος των 
περιστάσεων σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και πολλές φορές σκληρό 
αντικείμενο, αλλά παράλληλα κοσμεί την κοινωνία μας σαν μητέρα, 
σύντροφος, νοικοκυρά και πολλά άλλα που δεν μου φτάνουν λίγες 
γραμμές, ώστε να απαριθμήσω..
Ο σεβασμός στις γυναίκες συναδέλφους, είναι ο ελάχιστος φόρος 
τιμής...
Εκτός του σεβασμού μας, αξίζουν και τον έπαινο και θαυμασμό μας..
Οι γυναίκες λογίστριες λοιπόν, πρωταγωνιστούν και μας δείχνουν το 
δρόμο...

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Όμως παρόλα αυτά φαίνεται να διεκπεραιώνουν ισάξια και ισότιμα το ρόλο που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν. Οι ανεξάρτητες γυναίκες έχουν οικονομική αντίληψη . Και αφού είναι ικανές να κρατούν 
και να φροντίζουν τις ανάγκες ενός  σπιτικού με ότι συνεπάγεται αυτό, είναι ικανές όταν αποφασίσουν να 
εκτεθούν στον εργασιακό στίβο να χρησιμοποιούν το γυναικείο εγκέφαλο όπως είναι προγραμματισμένος 
να λειτουργεί για να λαμβάνει αποφάσεις που να «νοικοκυρεύουν» και να φροντίζουν και το πελάτες τους.
Όμως η κρατική διοίκηση προσανατολισμένη στον ηλεκτρονικό μετασχηματισμό με ανεπάρκεια και 
έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, διαχρονικού οράματος χωρίς συντονισμένες παρεμβάσεις με συνεχής 
ανατροπές και  έλλειψη συνέχειας δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα οργάνωσης στο λογιστή/ 
επαγγελματία και ακόμα περισσότερο στις γυναίκες επαγγελματίες που έχουν να ανταποκριθούν 
ταυτόχρονα σε περισσότερους ρόλους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η γυναίκα λογίστρια σήμερα είναι αγωνίστρια και διεκδικεί δυναμικά τα δικαιώματα στην οικονομική 
αυτονομία και επαγγελματική της εξέλιξη . Υπηρετεί με υπευθυνότητα και ζήλο τους στόχους της ως εκ 
τούτου απαιτείται σεβασμός από τη φορολογική και οικονομική διοίκηση στοχεύοντας σε ένα περιβάλλον 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ 
BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. & 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ 

Δεν θα πω πολλά για την γυναίκα επαγγελματία που είναι 
αναγκασμένη να είναι και μητέρα και σύζυγος και σωστή 
επαγγελματίες και να οργανώνει την επιχείρηση της το σπίτι στην 
καθημερινότητα της. 
Θα θυμηθώ τα σχόλια του παππού μου για την γιαγιά μου  (μία 
οικογένεια υψηλόβαθμου αξιωματικού  με 4 παιδιά).

Εγώ που διοικούσα  ένα Σύνταγμα δεν θα μπορούσα να διοικήσω το σπίτι μου όπως η γιαγιά σου που 
ευτυχώς που ήταν δίπλα μου. Το σχόλιο αυτό είχε γίνει το 1972 και ενώ ήμουν μικρό παιδί χαράχθηκε στο 
μυαλό μου.
Με αφορμή αυτό το σχόλιο και έχοντας την τύχη απο παιδί να μεγαλώνω διπλα σε δυναμικές γυναίκες 
κατανόησα πολύ νέος  την αξία της γυναίκας και τον σεβασμό που της αρμόζει. 
Ετσι λοιπόν οι επιλογές μου στην καριέρα μου βασίζονταν σε επιλογή συνεργατριών κυρίως που 
αποδείχθηκαν περισσότερο έξυπνες περισσότερο αποτελεσματικές περισσότερο έμπιστες και με στήριξαν 
και σε δύσκολες στιγμές της πορείας μου. 
Κλείνοντας λοιπόν  θέλω να πω ότι οφείλω πολλά στην ομάδα μου που αποτελείται κατά 90% από γυναίκες 
και τις ευχαριστώ όλες αφού όλες τους είναι έξυπνες, ικανότατες, δημιουργικές και με πολλές ιδέες για 
αυτό αισθάνομαι τυχερός που είναι  δίπλα μου 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ACIS BUSINESS CONSULTANTS

Πρακτικές προτάσεις  άμεσης  διαχείρισης σε περιόδους κρίσης 
Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που  αντιμετωπίζουν οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης ή σε ειδικές περιόδους  ιδιαίτερης δυσκολίας που οφείλεται σε 
εξωγενείς παράγοντες,  όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή όπου ,αρχικά η πανδημία του 
COVID-19, στην συνέχεια ο πόλεμος στην Ουκρανία και τώρα η Ενεργειακή κρίση,  είναι 
πρωτίστως, η πρακτική διαχείριση αυτών των καταστάσεων  από τον επιχειρηματία, γεγονός  
που έχει άμεση προέκταση και ουσιαστικά δίνει την σκυτάλη στον οικονομικό  σύμβουλο , 
στον οικονομικό διευθυντή ή στον  τον λογιστή της επιχείρησης, κάτι που βιώσαμε τα 
τελευταία δύο χρόνια  και που φαίνεται ότι βρίσκεται και πάλι μπροστά μας στον δύσκολο 
χειμώνα που μας περιμένει.

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 με 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 (ενοίκια, ΔΕΗ, προσωπικό ασφαλείας πχ γραμματεία-λογιστές) ενώ από 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.
*  Συντάξτε βραχυπρόθεσμα budget αν είναι εφικτά τρίμηνης πρόβλεψης 
* 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…-

ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ.
Μια πρόταση για το τι θα πρέπει να προσέξουμε στην διαχείρησης της επιχείρησης μας. 

κάρτες).

οποίο  φυσικά πρέπει να  ενημερώνει ο οικονομικός  σύμβουλος ή ο λογιστής ώστε ο 
διακανονισμός να σας εξασφαλίσει μικρά κεφάλαια κίνησης.

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  και θα χρηματοδοτούν με ποσά μέχρι 25000 τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

πρόβλημα στον βασικό κορμό στελεχών της επιχείρησης και επομένως να φροντίσετε να 
στηρίξετε τους τρείς πυλώνες λειτουργίας της επιχείρησης“ 
επιχειρηματίας-επιχείρηση-προσωπικό 

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  και μυν ξεχνάμε ότι  μετά την καταιγίδα έρχεται η ξαστεριά και η γαλήνη!



ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΥ TAXISKEP.GR

ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…….
ΕΝΑΣ  ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
ΓΥΝΑΙ
ΕΝΑΣ
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Θα ξεκινήσω αυτές τις γραμμές, με το πρώτο μου βίωμα που ήρθε  πολύ νωρίς, όταν 
βρισκόμουν  στην Β δημοτικού!!  Δεν θα μπορέσω  ποτέ να ξεχάσω ότι ενώ προσπαθούσα  να 
κάνω μια πράξη στα μαθηματικά ο ίδιος  ο πατέρας μου, που  ισχυριζόταν  με ιδιαίτερη 
έμφαση ότι,  αυτά δεν είναι για γυναίκες, παρά μόνο για άντρες.
Μέσα μου άναψε μια  φλόγα που καίει σιγανά  μέχρι και σήμερα και  που αναζωπυρώνεται   
κάθε φορά που χρειάζεται να αποδείξω ότι σαφέστατα μια γυναίκα  μπορεί να λύσει πολλές 
πράξεις και όχι μόνο μαθηματικές, αλλά πολλές που άπτονται με καθημερινά  θέματα της 
κοινωνίας, της οικονομίας, της διοίκησης κλπ
Δυστυχώς  η βιομηχανία  του  Marketing, τα Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης, τα Μέσα μαζικής 
ενημέρωσης προβάλουν λάθος πρότυπα για την γυναίκα και  οδηγούν στην λάθος εικόνα της 
σημερινής γυναίκας  με αποτέλεσμα να   κατακερματίζουν την εικόνα  της μα περισσότερα από 
όλα την ουσία την καθημερινής ζωής της 
Η Εικόνα αυτή  έχει να κάνει με την προβολή της γυναίκας  barbe,της γυναίκας γατούλας και 
της χαζής ξανθιάς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι όλες αυτές τις κατηγορίες 
ενσαρκώνουν πανέμορφες  γυναίκες, και επομένως η ομορφιά ταυτίζεται με τα παραπάνω 
πρότυπα, 
Αντίθετα οι δυναμικές, έξυπνες και δημιουργικές γυναίκες πάντα παρουσιάζονται άσχημες 
καθόλου θηλυκές πάντα φορών κοστούμι (κατά το ανδρικό πρότυπο)και μόνο το μουστάκι 
τους λείπει…. Και επομένως τους λείπει η ομορφιά και η γυναικεία φύση
Μέσα σε όλη αυτή την δύνη η γυναίκα επιστήμονας, ελεύθερη επαγγελματίας, επιχειρηματίας 
ψάχνει να βρει την θέση σε μια virtual πραγματικότητα.
Όλο αυτό που συμβαίνει κάνει την εργαζόμενη γυναίκα είτε είναι επαγγελματίας είτε μισθωτή 
να δίνει καθημερινά αγώνες-μάχες  μεταξύ εργασίας, οικογένειας, μητρότητας και αποδοχής 
της σε όλο αυτό το δύσκολο ανδροκρατούμενο περιβάλλον ένώ τις περισσότερες φορές η 
επαγγελματική τους υπόσταση υποτιμάται σκόπιμα από τους ανεπαρκείς συντρόφους η 
συζύγους τους.
Από την πλευρά μου με την ιδιότητα της  οικονομολόγου –Λογίστριας συμμετέχοντας ενεργά 
και βρισκόμενη στο πλάι εξαίρετων προσωπικοτήτων που όχι μόνο δεν υποτιμούν αλλά 
υποστηρίζουν και προβάλουν την δυναμική της γυναίκας είμαι σε θέση να  μπορώ να εκθέσω 
την αγάπη μου για το επάγγελμα αλλά και να αναμορφώσω την δυναμική μιας γυναίκειας 
παρουσίας στον χώρο, γράφοντας επιστημονικά άρθρα, συμμετέχοντας σε εκπομπές και 
πολλές εκδηλώσεις.

Η επαφή μου με τον  επιχειρηματικό κόσμο με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα μέχρι 
σήμερα δεν είναι  απλά υποβαθμισμένη  σε σχέση με τα προσόντα και τις ικανότητες της, αλλά 
δεν της επιτρέπεται εμμέσως και καμιά άλλη έκφραση της πέραν αυτής που προστάζουν τα 
μέσα.Τα ‘’ πρέπει ‘’ μέρα με την ημέρα πολλαπλασιάζονται.
Πρέπει να έχει συγκεκριμένη εικόνα για να είναι επιστήμονας, μητέρα, σύντροφος .
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί το πόσο συχνά  αντιμετωπίζει μία γυναίκα 
επαγγελματίας  στην καθημερινότητα της

Και όλα αυτά ενώ θα μπορούσε  ‘η αξιοκρατική ένταξη τις γυναίκας με ίσες ευκαιρίες  με το 
ανδρικό φύλο  να κάνει τεράστια διαφορά στην παραγωγικότητά  και στο τελικό αποτέλεσμα, 
μια και μια γυναίκα σκάφτεται σύνθετα άλλα πρακτικά, έξυπνα άλλα και με συναίσθημα η δε 
αποτελεσματικότητα της είναι υποδειγματική 
Στον κλάδο των οικονομολόγων –λογιστών  δεν υπάρχουν γυναίκες εκπρόσωποι σε υψηλές 
θέσεις. Στον κλάδο η γυναίκα ψέγεται και το λυπηρό είναι πως μέσα στον χρόνο, 
αφομοίωθηκε  τόσο πολύ η λάθος  κουλτούρα  που πολλές φορές τάσσονται σιωπηρά υπέρ η  
άλλες, στέκονται με περίσσια αυστηρότητα απέναντι σε κάθε συνάδελφο   που προσπαθεί .
Το ίδιο φυσικά ισχύει και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. 
Αλήθεια πώς  θα ήταν η ελληνική κοινωνία ε αν στα έδρανα της βουλής κάθονταν  150 άντρες 
και 150 γυναίκες 
Αλήθεια πως καταλήξαμε να προσπαθούμε, πάλι συλλαβιστά να διδάξουμε στα παιδιά μας  
πως η θέση της γυναίκας δεν είναι οι στίχοι της τραπ και η εικόνα του faceapp ή του snapchat 
στο instagram …;



ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
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ΠΩΣ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

Όλοι όσοι ασχολούνται με τον μαγικό κόσμο των επιχειρήσεων, γνωρίζουν πως καμία 
πετυχημένη επιχείρηση, δεν ξεχώρισε ποτέ στα χρονικά, δίχως να έχει μια μοναδική 
ταυτότητα και μια ξεχωριστή εταιρική κουλτούρα και φιλοσοφία.
Τι είναι όμως με απλά λόγια η εταιρική κουλτούρα και για ποιους λόγους είναι τόσο σημαντική 
σαν έννοια για μια βιώσιμη επιχείρηση;

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η εταιρική κουλτούρα είναι ο «καθρέφτης» της επιχείρησης, 
απέναντι τόσο στα μέλη που την απαρτίζουν, όσο και στους τρίτους. Είναι η έννοια που την 
κάνει να ξεχωρίζει, να διαφοροποιείται και να λειτουργεί ως ένα μοναδικό παράδειγμα.

Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε πως εταιρική κουλτούρα είναι 
ένα σύστημα κοινών αρχών, αξιών, παραδοχών, εννοιών, οι οποίες συνθέτουν ένα κοινό 
πλαίσιο αναφοράς, το οποίο αφενός εμπνέει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αφετέρου 
προσδιορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς και δράσης τους, απέναντι στο εσωτερικό, αλλά και 
εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που διαμορφώνουν μια ισχυρή ταυτότητα σε μια επιχείρηση, 
κατά την διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και κατά την διεθνή πρακτική είναι:

κοινές αρχές και αξίες που έχουν διαμορφωθεί.

Case study:

Βασικός στρατηγικός στόχος της εταιρείας, είναι η εμπέδωση σε όλα τα επίπεδα της 

μεταξύ τους σχέσεων.
Δε θα μπορούσαμε να κλείσουμε με καλύτερο τρόπο, το σημερινό μας άρθρο, παρά 
επικοινωνώντας κάποια χρήσιμα tips, που συμβάλλουν στην δημιουργία, την εμπέδωση, 
αλλά και τη διατήρηση μιας ισχυρής επιχειρηματικής κουλτούρας:

 



ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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ΑΓΡΟΤΕΣ 2022 :  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Η συγγραφέας και η εκδότρια εταιρεία  «ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. (δ. τ. ASSET VALUE I.K.E.)», 
έχουν όλα τα δικαιώματα του παρόντος έργου. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή (εν όλω ή εν 
μέρει ή περιληπτικά), κατά παράφραση ή διασκευή, του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ήτρόπο, γραφικό, 
ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλως πως, σύμφωνα με τους Ν. 2387/1920, 4301/1929, Ν.Δ. 3565/56, 
4254/62, 4264/62, Ν. 100/75, Ν.2121/93, Ν.2557/1997 και τους λοιπούς εν γένει κανόνες Διεθνούς Δικαίου, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια της συγγραφέως και της εκδότριας εταιρείας. 

Copyright 2022
 «ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. » 

Σχεδιασμός - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία:FOTOLIO A.E. 
Εκδότης - Κεντρική διάθεση:

«ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. (δ. τ. ASSET VALUE I.K.E.)»
Μητροπόλεως 67, Βέροια. Τ.Κ 59100  Τηλέφωνα επικοινωνίας :2331044420

Δήλωση της εκδότριας εταιρείας και της συγγραφέως:
Η παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα θέματα της φορολογίας της ασφάλισης και των «ηλεκτρονικών 
βιβλίων» (myDATA), καθώς και άλλων συναφών θεμάτων.
Η συγγραφέας και η εκδότρια εταιρεία «ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. (δ. τ. ASSET VALUE I.K.E.)»,δεν 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο λόγω ενέργειας ή παράλειψης, ή αποχής 
από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης του περιεχομένου του παρόντος έργου.
Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον αρμόδιο κατάπερίπτωση σύμβουλό σας και στις 
αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες

Περιεχόμενα
Εισαγωγή [ σελ. 5 ]
1. Νομοθετικό πλαίσιο [ σελ. 6 ]
1.1 Νομοθεσία
1.2 Αποφάσεις - Οδηγίες
2. Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών κατά 50%, στην περίπτωση
φυσικών προσώπων κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (Άρθρο 15, ν.
4935/2022) [ σελ. 7-9 ]
2.1 Δικαιούχοι
2.2 Προϋποθέσεις
2.3 Ποσοστό και ύψος φορολογικής απαλλαγής
2.4 Έναρξη εφαρμογής
2.5 Διάρκεια εφαρμογής
3. Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε
συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων
κερδών κατά 30%, στην περίπτωση «Συνεργασιών» (Άρθρο 4, ν.
4935/2022) [ σελ. 10-13 ]
3.1 Γενικά για το κίνητρο της απαλλαγής επί των πραγματοποιούμενων προ
φόρων κερδών κατά 30%για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο.
3.2 Το κίνητρο της απαλλαγής με την ίδρυση νομικού προσώπου
3.2.1 Δικαιούχοι
3.2.2 Προϋποθέσεις
3.2.3 Ποσοστό και ύψος φορολογικής απαλλαγής
3.3 Το κίνητρο της απαλλαγής με την σύναψη συμφωνητικού
«συμβολαιακής γεωργίας»
3.3.1 Δικαιούχοι
3.3.2 Προϋποθέσεις
3.3.3 Ποσοστό και ύψος φορολογικής απαλλαγής
3.3.4 Έναρξη και Διάρκεια εφαρμογής
4. Συμβάσεις Συμβολαιακής Γεωργίας [ σελ. 14-21 ]
4.1 Τύπος και περιεχόμενο των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας (Άρθρο 4,
απόφαση αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 )
4.2 Διαδικασία υποβολής συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας (Άρθρο 5,
απόφαση αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 )
4.3 Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συμβολαιακής Γεωργίας
5. Προσθήκες τροποποιήσεις στο Βιβλίο λόγω των αλλαγών που
επέφερε ο ν. 4935/2022 [ σελ. 22 ]
5.1 Κατηγορίες αγροτών με βάση το Ν. 4935/2022
5.2 Μείωση του φόρου λόγω εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4935/2022

Κείμενα Νόμων και Αποφάσεων [ σελ. 23-28 ]
α) Νόμος υπ’ αριθμ. 4935 (ΦΕΚ A' 103/26-05-2022)
β) Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 4760/Β/9-9-
2022)

Οι αλλαγές στις προθεσμίες διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA
με την απόφαση Α.1090/5-7-2022. [ σελ. 29-31 ]

Το βιβλίο :
«ΑΓΡΟΤΕΣ 2022 Φορολογία / Ασφάλιση / myDATA»

Πωλείται στα κάτωθι βιβλιοπωλεία :

Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα - Τηλ. : 210 3300592

Πανεπιστημίου 34, 10679 Αθήνα – Τηλ.: 210 3625026

Αριστοτέλους 4 Γωνία με Τσιμισκή 1ος Όροφος - 54623
Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310228517 και 2310261948

Αποστολοπούλου 64, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210-6773722 και 210-6754182

Διεύθυνση Γραφείων
α) Λογιστικό Γραφείο

Αριστοτέλους 133Β, Μακροχώρι Βέροια. Τ.Κ 59150 Ημαθία
Τηλ.: 2331044420, e-mail : liliopouloueya@gmail.com

β) ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.
(δ. τ. ASSET VALUE I.K.E. )

Μητροπόλεως 67, Βέροια. Τ.Κ 59100
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Εισαγωγή
α) Αλλαγές στην Φορολογία των Αγροτών με το Ν. 4935/26-05-2022
Με το Ν. 4935/2022, παρέχονται, φορολογικές απαλλαγές στους αγρότες, συνοπτικά ως εξής :

β) Αλλαγές στις προθεσμίες διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA με την απόφαση 
Α.1090/5-7-2022
Μεταξύ των άλλων αλλαγών

παραστατικών.

γ) Προσθήκες/Τροποποιήσεις στο Βιβλίο

1. Νομοθετικό πλαίσιο
1.1 Νομοθεσία

α) Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 4760/Β/9-9-2022)

β) Οδηγία : Ο ΔΕΑΦ 1048263 ΕΞ 2022
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Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της 
σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της 
δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που 
προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο 
προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα » ), με εξαίρεση τα προϊόντα 
αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων).
Επισήμανση : 

2.2 Προϋποθέσεις

α) 

φορέων :

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών προς τον ΑΣ (Ν.4673 /2020, άρθρο 8)

β)
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Επισημάνσεις
(1) Στην ερμηνευτική απόφαση αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 4760/Β/9-9-2022), δεν 
διευκρινίζεται επαρκώς, τι γίνεται στην περίπτωση, που ο αγρότης παράγει διάφορες 
κατηγορίες αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα η διατύπωση της ερμηνευτικής είναι : «η 
σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας, ανά προϊόν ή παρεμφερή 
προϊόντα» Επίσης δεν διευκρινίζεται τι γίνεται στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος αγρότης 
παράγει και άλλα προϊόντα ( π.χ πουλάει ροδάκινα μέσω Α.Σ και κηπευτικά μέσω Λαϊκών 
Αγορών ή έχει και αγροτικά φωτοβολταικά ).
(2) Σύμφωνα με δηλώσεις που Υφυπουργού Κου Αποστόλου Βεσυρόπουλου, σε σχετική 
ενημέρωση στην Βέροια (4/6/2) : α)Μπορεί να γίνει συνδυασμός των δύο ανωτέρω τρόπων 
και β) Θαμπορεί «συμβολαιακή γεωργία», να γίνει μεταξύ Α.Σ και αγρότη μη μέλος του Α.Σ.
(3) Δεν διασαφηνίζεται με ποιόν τρόπο/στοιχεία θα υπολογίζεται ότι το 75% της παραγωγής του 
αγρότη, διατέθηκε μέσω Α.Σ ή με «συμβολαιακή γεωργία».

(*) Παρεμφερή προϊόντα (Άρθρο 3 της απόφασης 127754 ΕΞ 2022)
Παρεμφερή θεωρούνται τα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων, όπως 
ενδεικτικά:
α) φρούτα,
β) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
γ) σιτηρά/δημητριακά,
δ) λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των βολβών (πατάτες, κρεμμύδια κ.λπ.) και των 
μανιταριών,
ε) οι καρποί,
στ) λάδια και φυτικά λίπη,
ζ) μέλι και γλυκαντικές ουσίες,
η) κρέας και πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών προϊόντων σφαγείων και των 
αυγών των πτηνών,
θ) τσάι, μπαχαρικά και βότανα,
ι) προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας,
ια) όσπρια,
ιβ) βαμβάκι

2.3 Ποσοστό και ύψος φορολογικής απαλλαγής
Παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής 
αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%). Δεν υφίσταται όριο στο ποσοτικό ύψος της φορολογικής απαλλαγής.
Επισήμανση :
Η Απόφαση Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022, έχει διαφοροποιημένη διατύπωση, σε σχέση με το νόμο, 
όσον αφορά τον υπολογισμό της απαλλαγής : «....απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) επί του φόρουεισοδήματος ..» και όχι ότι τα κέρδη είναι αφορολόγητα, κατά 50%. Λόγω
της «κλίμακας» (Ν. 4172/2013, άρθρο 15 Φορολογικός συντελεστής ), που υπάρχει στον 
υπολογισμό του φόρου, οι υπολογισμοί θα είναι διαφορετικοί. Αναμένουμε διευκρινήσεις.

2.4 Έναρξη εφαρμογής
Εφαρμόζεται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

2.5 Διάρκεια εφαρμογής
Η διάρκεια ισχύος της διάταξης είναι απεριόριστη.

3. Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί 
των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών κατά 30%, στην περίπτωση «Συνεργασιών» 
(Άρθρο 4, ν. 4935/2022)

3.1 Γενικά για το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε 
συνεργαζόμενο πρόσωπο
Παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε 
συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία 
προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ως 
«συνεργασία» νοείται η σχέση η οποία δημιουργείται :

(i) με σκοπό την ίδρυση οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας 
από δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των 
συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής
(αναλύεται κατωτέρω, Παρ. 3.2 ) ή
ii) με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία (αναλύεται κατωτέρω, Παρ.3.3) ή
iii) τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)

3.2 Το κίνητρο της απαλλαγής με την ίδρυση νομικού προσώπου
3.2.1 Δικαιούχοι
Δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των 
συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής, 
για την ίδρυση νέου νομικού προσώπου.

3.2.2 Προϋποθέσεις
Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
(άρθρα 2 και 4, ν. 4935/2022):
α) δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη 
«συνδεδεμένων προσώπων», κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013.
β) έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των 
συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων,
γ) διαρκεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή 
ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και
δ) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας 
υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατό πενήντα τοις εκατό 
(150%) του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των συνεργαζόμενων 
εταιρειών, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.
ε) Καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση 
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον 
του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας 
νομικής οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) 
ευρώ.

3.2.3 Ποσοστό και ύψος φορολογικής απαλλαγής
Παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε 
συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία 
προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα 
πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για 
καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών (3) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της 
απαλλαγής από τον φόρο.

3.3 Το κίνητρο της απαλλαγής με την σύναψη συμφωνητικού «συμβολαιακής γεωργίας»

3.3.1 Δικαιούχοι
α) Περιπτώσεις παραγωγών αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι δεν ανήκουν στις περιπτώσεις 
του προηγούμενου κεφαλαίου 2 του παρόντος. Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της 
απαλλαγής κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση
αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του 
ν. 4935/2022 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα 
της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας 
(θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων). Δηλαδή 
περιλαμβάνει τις περιπτώσεις παραγωγών αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι δεν ανήκουν στις 
περιπτώσεις του ανωτέρω κεφαλαίου 2. Τέτοιες περιπτώσεις μπορούν (ενδεικτικά) να είναι :

ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και 
άλλων συλλογικών φορέων.

συμβολαιακής γεωργίας το 75% τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους, αλλά 
πωλούν το 40% τουλάχιστον.
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β) Παραγωγοί μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών
Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχονται και σε 
παραγωγούς μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον οι παραγωγοί 
υποβάλλουν στηνεφαρμογή των συμφωνητικών της Α.Α.Δ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 5 τα 
στοιχεία του άρθρου 4 της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022. Ως επωνυμία του 
αντισυμβαλλόμενου δηλώνεται η επωνυμία και ο νόμος σύστασης του αναγκαστικού 
συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ, ο ΑΦΜ του συνεταιρισμού.
Επισημάνσεις
(1) «...Ως ΑΣ θεωρούνται συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας στον τομέα 
της αγροτικής οικονομίας, μεταξύ άλλων και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, 
μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροτοβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και
γυναικείοι. Οι δασικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου» (άρθρο 1, ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» )
(2) Δεν διασαφηνίζεται με ποιόν τρόπο/στοιχεία θα υπολογίζεται ότι το 40% της παραγωγής του 
αγρότη, διατέθηκε μέσω Α.Σ ή με «συμβολαιακή γεωργία».

3.3.2 Προϋποθέσεις
α) Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντότητες, εφόσον πωλούν στο πλαίσιο 
συμβολαιακής γεωργίας το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής 
τους παραγωγής. Απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα, ανά προϊόν ή παρεμφερή 
προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το 
σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.
β) Στην απόφαση αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 4760/Β/9-9-2022), δεν αναφέρεται κάτι σχετικά 
με τις προϋποθέσεις : (α) «Μη συνδεδεμένα πρόσωπα» (β), (γ) και (δ), της παραγράφου 3.2.2 , 
παρόλο ότι στο ν. 4935/2022, ρητά αναφέρεται ότι : «Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που
συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ...(Δείτε ανωτέρω παρ. 3.2.2, (α) έως 
(δ)»

3.3.3 Ποσοστό και ύψος φορολογικής απαλλαγής
Παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε 
συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία 
προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Το 
συνολικό φορολογικό όφελος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα έτη εφαρμογής του 
(μέχρι εννέα (9) φορολογικά) , δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000€, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022

Επισήμανση :
Η Απόφαση Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022, έχει διαφοροποιημένη διατύπωση, σε σχέση με το νόμο, 
όσον αφορά τον υπολογισμό της απαλλαγής : «....απαλλαγής κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό 
(30%) επί του φόρου εισοδήματος..» και όχι ότι τα κέρδη είναι αφορολόγητα, κατά 50%. Λόγω 
της «κλίμακας» (Ν. 4172/2013, άρθρο 15 Φορολογικός συντελεστής ), που υπάρχει στον 
υπολογισμό του φόρου, οι υπολογισμοί θα είναι διαφορετικοί. Αναμένουμε διευκρινήσεις.

3.3.4 Έναρξη και Διάρκεια εφαρμογής
Το κίνητρο, παρέχεται για μέχρι εννέα (9) φορολογικά έτη αρχής γενομένης από το επόμενο 
έτος εντός του οποίου συνάπτεται η σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας.

4. Συμβάσεις Συμβολαιακής Γεωργίας (Άρθρο 16, ν.4935/2022)
4.1 Τύπος και περιεχόμενο των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας (Άρθρο 4,απόφαση 
αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 )
1) Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 
4935/2022 είναι έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του παραγωγού και συγκεκριμένης 
επιχείρησης - αγοραστή, είτε με τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι, με την οποία ο
παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση προϊόντων του.
2) Στα συμφωνητικά/συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας αναφέρονται κατ' ελάχιστον τα εξής 
στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση,και ο ΑΦΜ των 
συμβαλλομένων,
β) το είδος των προϊόντων,

γ) η έκταση των αγροτεμαχίων, όπου παράγονται τα προϊόντα της περ. β, όπως δηλώνονται 
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του οικείου έτους. Εάν πρόκειται για 
κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου 
από το οποίοπαράγονται τα προϊόντα της περ. β,
δ) η ποσότητα των προϊόντων,
ε) η χρονική διάρκεια του συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους,
στ) η τιμή των προϊόντων,
ζ) ο χρόνος παράδοσης.
Η αναφορά επιπλέον στοιχείων στη σύμβαση δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παρούσας.

4.2 Διαδικασία υποβολής συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας (Άρθρο 5,απόφαση αριθμ. 
127754 ΕΞ 2022 )
1) Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του άρθρου 4 που συνάπτονται σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του ν. 4935/2022 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
μέσω της ψηφιακής εφαρμογής υποβολής συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν.
1882/1990 (Α' 43) στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., «myAADE». Η εφαρμογή αυτή τίθεται σε 
παραγωγική λειτουργία έως τις 15/11/2022
2) Ως ημερομηνία υποβολής των συμφωνητικών θεωρείται η ημερομηνία οριστικής 
καταχώρησης των στοιχείων.
3) Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπάρχει τεχνική αδυναμία 
ολοκλήρωσης της υποβολής, υποβάλλεται σκαναρισμένο αντίγραφο του συμφωνητικού μέσω 
της ψηφιακής εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. Ως 
ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του «αιτήματος» στην εφαρμογή. 
Με την αποκατάσταση του προβλήματος, ο υπόχρεος ακολουθεί αμελητή τη διαδικασία της 
παρ. 1.
4) Τα στοιχεία των συμφωνητικών υποβάλλονται από τον παραγωγό πριν την έναρξη 
παράδοσης προϊόντων και επιβεβαιώνονται έως το τέλος του έτους που αφορούν από τον 
αγοραστή ή αντιστρόφως.
 Για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022, τα 
στοιχεία των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας δύνανται να υποβάλλονται στην 
εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 31/12/2022
5) Η τροποποίηση των στοιχείων που δηλώνονται είτε λόγω σφάλματος είτε λόγω 
τροποποίησης του συμφωνητικού είναι δυνατή μέχρι το τέλος του έτους που αφορούν.
6) Τα σχετικά έγγραφα συμφωνητικά διαφυλάσσονται για όσο χρόνο απαιτείται η διαφύλαξη 
των οικείων παραστατικών πωλήσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
7) Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι ανατρεπτικές ( δηλαδή επιφέρουν έκπτωση από το δικαίωμα 
ως κύρωση για την μη τήρησή τους ).
8) Για τα συμφωνητικά της συμβολαιακής γεωργίας δεν απαιτείται η υποβολή σύμφωνα με την 
υπ' αρ. 1065606/7222/ 31.7.2000 (Β' 951) (υποβολή ανά τρίμηνο [ «2. Τα συμφωνητικά που 
καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο 
επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση 
Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», ως συνημμένο υπόδειγμα, η οποία 
υποβάλλεται μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου 
εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που 
καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.» ], απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών (δηλαδή υποβολή ανά τρίμηνο) .

4.3 Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συμβολαιακής Γεωργίας
Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 
4935/2022 είναι έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του παραγωγού και συγκεκριμένης 
επιχείρησης - αγοραστή, είτε με τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι και προϋποθέτει 
να υπάρχουν τα ελάχιστα στοιχεία, που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. 4.1 . Συνήθως μια 
Τράπεζα, η οποία συμμετέχει σε συμβολαιακή γεωργία συνάπτει δανειακή σχέση με: α) Με τον 
αγοραστή του προϊόντος και β) Με τους παραγωγούς που έχουν συνάψει συμβάση 
συμβολαιακήςγεωργίας με τον αγοραστή. Στην σύνταξη αυτού του υποδείγματος, εκτός από τα 
απαιτούμενα της απόφασης αριθμ. 127754 ΕΞ 2022, λήφθηκε υπόψη και η «Σύμβαση 
Αγοραπωλησίας Συσπόρου Βαμβακιού Εσοδείας 2019 Μελλοντικής Παράδοσης», ( το οποίο 
προτάθηκε με την Αρ. Πρωτ.: 1601/139184/ 12 /6 /2019, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων ). Το παρόν «Υπόδειγμα», αφορά ιδιωτικό συμφωνητικό μόνο μεταξύ του
παραγωγού και του αγοραστή
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Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης Προϊόντων
«Συμβολαιακή γεωργία»

(Βάσει του άρθρου 16 του Νόμου 4935/2022)
Στη ................., σήμερα την........... του μηνός ......, έτους ............, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
αφενός μεν : Ο............ [Όνομα Παραγωγού ]...................... (εφεξής : «Παραγωγός») κάτοικος 
.........[Διεύθυνση] ......... με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας : .............. ..........και με Α.Φ.Μ : 
...............................Τηλέφωνα Επικοινωνίας : .................Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ................
και αφετέρου δε: Η επιχείρηση ...............[Όνομα Αγοραστή ] ............... (εφεξής :«Αγοραστής»)
με Α.Φ.Μ:...............................Διεύθυνση:............Τηλέφωνα Επικοινωνίας..................................
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : ........... που εκπροσωπείται από τον ...........................(ο πρόεδρος/ή 
άλλοεξουσιοδοτημένο πρόσωπο) της Εταιρείας ή του ΑγροτικούΣυνεταιρισμού, με Αρ. Δελτίου 
Ταυτότητας .....................
[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 : «α) το ονοματεπώνυμο και το 
πατρώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση, και ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων» ].
συμφωνούμε, έχοντας λάβει γνώση όλες τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, τα 
κατωτέρω:
Ο πρώτος από εμάς αποκαλούμενος «Παραγωγός» καλλιεργεί έκταση αγροτεμαχίων, όπως 
δηλώνονται ή πρόκειται να δηλωθούν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του έτους 
..... (ή εάν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της έκτασης αναγράφεται ο αριθμός 
του ζωικού κεφαλαίου ) Ο Παραγωγός δεσμεύεται με την παρούσα συμφωνία να παραδώσει 
το προϊόν εμπορεύσιμο, έχοντας εφαρμόσει τις καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται για 
την παραγωγή, σύμφωνα με τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης και ο αγοραστής 
δεσμεύεται να παραλάβει τις παρακάτω ποσότητες του προϊόντος, όπως αναφέρονται στην 
παρ. 2 και στο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται σ ‘αυτή.
[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022: «γ) η έκταση των αγροτεμαχίων, 
όπου παράγονται τα προϊόντα της περ. β [ β) το είδος των προϊόντων], όπως δηλώνονται στην 
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του οικείου έτους. Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση, αντί της έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου από το οποίο 
παράγονται τα προϊόντα της περ. β,» ].

1) Έκταση των αγροτεμαχίων (ή αριθμός ζώων), όπου παράγονται τα προϊόντα με βάση την 
δήλωση ΟΣΔΕ

[ Αναλόγως εάν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της έκτασης αναγράφεται ο 
αριθμός του ζωικού κεφαλαίου]
Ο «παραγωγός», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 4935/2002, δεσμεύεται για 
την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της 
συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του ή «Ο 
συνεργαζόμενος παραγωγός εισφέρει στον αγοραστή ποσότητες προϊόντων ίσες με το   
σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών 
προϊόντων παραγωγής του» [Ανάλογα αν αφορά την περίπτωση του κεφ. 2 ή του κεφ. 3.3]
2) Ποσότητες και χρονοδιάγραμμα παράδοσης
Ο Παραγωγός δεσμεύεται με την παρούσα συμφωνία να παραδώσει και ο αγοραστής 
δεσμεύεται να παραλάβει τις παρακάτω ποσότητες :

[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 «β) το είδος των προϊόντων & δ) η 
ποσότητα των προϊόντων» ].

και με χρονοδιάγραμμα παράδοσης και ημερομηνίες που ορίζονται ως εξής

[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 «ζ) ο χρόνος παράδοσης» ]
3) Μεταφορά και παράδοση των προϊόντων

του παραγωγού] .

κόστος.

ισοδύναμο έγγραφο, στο οποίο να επισυνάπτεται, εφόσον είναι δυνατόν, ζυγιστικό έγγραφο ή 
άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ποσότητα των προϊόντων, την ημερομηνία παράδοσης
και λοιπές πληροφορίες που συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι.

εκπροσώπους τους.

[Είναι δυνατόν να καθοριστούν επιπλέον προδιαγραφές ως προς την παράδοση/παραλαβή των 
προϊόντων, π.χ τον τρόπο συσκευασίας και τυποποίησης, με υλικά συσκευασίας που δυνατόν να 
παρέχει ο αγοραστής, υλικά σήμανσης και τυποποίησης, κ.λπ ]
4) Τιμή των προϊόντων
Για τις παραπάνω ποσότητες ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει στον παραγωγό τις 
ακόλουθες τιμές ανά μονάδα [ενδεχομένως διαφοροποιημένες ανά είδος/ ποικιλία ή/και ανά 
ποιοτική κατηγορία ή/και ανά περίοδο παράδοσης/ ή άλλη παράμετρο]
[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 «στ) η τιμή των προϊόντων» ].

[ (*) Συμπληρώνεται σε περίπτωση που συμφωνείται ενιαία τιμή για το προϊόν/ τα προϊόντα. (**) 
Σε περίπτωση που συμφωνείται διαφορετική τιμή για το προϊόν/ τα προϊόντα ανά περίοδο, 
συμπληρώνονται οι ανάλογες πληροφορίες.]
Η ανωτέρω συμφωνηθείσα τιμή αφορά την αξία του προϊόντος μόνο και επιβαρύνεται με ΦΠΑ, 
εξαιρουμένης της περίπτωσης προσκόμισης απαλλακτικού ΦΠΑ από τον Αγοραστή.
5) Χρόνος και Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή ποσών για την πληρωμή του παραγωγού για τα προϊόντα που παραδίδει θα γίνεται 
από τον αγοραστή αποκλειστικά και μόνο με τραπεζικό έμβασμα, επιταγή, μεταφορά μέσω 
τραπέζης, [ Η σε όποια άλλη συμφωνία επιθυμούν να καταλήξουν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη] 
με βάση τον ακόλουθο πίνακα (χρονοδιάγραμμα) : ..............................
6) Χρονική διάρκεια του συμφωνητικού
Η χρονική διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού, ορίζεται σε .... (ένατουλάχιστόν έτος)
[Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 «ε) η χρονική διάρκεια του 
συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους,» ].
7) Ανωτέρα βία

εάν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας 
βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και από τα δύο μέρη.
(α) Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, «Ανωτέρα βία» σημαίνει θεομηνία, 
καταστροφή λόγω ατυχήματος του παραγωγού/αγοραστή, φυτική ασθένεια που προκαλείται 
από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν που προσβάλλει το 
σύνολο ή μέρος του φυτικού κεφαλαίου του παραγωγού/το σύνολο ή μέρος του ζωικού 
κεφαλαίου του παραγωγού, απεργίες, καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές, 
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εχθροπραξίες, πολέμους, αποκλεισμούς, τρομοκρατικές ενέργειες, σεισμούς, καταιγίδες, 
κεραυνούς, πλημμύρες, διαβρώσεις από νερά πλημμύρας, εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα 
απρόβλεπτα συμβάντα που είναι πέραν από τον έλεγχο των συμβαλλομένων, τα οποία 
συμβαίνουν στην περιοχή εφαρμογής και τα οποία δεν δύναται να αντιμετωπιστούν από 
κανένα από τα μέρη με τη δέουσα επιμέλεια. Σε περίπτωση ανώτερης βίας, ιδίως καταστροφής 
λόγω καιρικών συνθηκών, πλημμύρων, χαλαζιού, κλπ, η συγκεκριμένη ανώτερη βία λόγω 
καιρικών καταστροφών, αποδεικνύεται από πιστοποιητικό - βεβαίωση του αρμόδιου εκτιμητή 
του ΕΛΓΑ.
(β) Σε περίπτωση που ένας από τους συμβαλλόμενους επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται 
μέσα σε ...... ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 
να αναφέρει εγγράφως αυτά στον έτερο συμβαλλόμενο και να προσκομίσει, εάν απαιτείται, τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο εν λόγω συμβαλλόμενος, μέσα στην 
ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία στον έτερο συμβαλλόμενο, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας.
(γ) Ο έτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να απαντήσει γραπτώς μέσα σε ...... ημέρες από την 
παράδοση σε αυτόν της προαναφερόμενης αναφοράς περί ανωτέρας βίας. Εάν δεν απαντήσει 
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το 
εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας.
8) Ποινική Ρήτρα
Έκαστο μέρος που θα υπαναχωρήσει από τους όρους της παρούσης δια οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας (παρ.7)), είτε ο Παραγωγός να παραδώσει, είτε ο 
Αγοραστής να το παραλάβει (ποσότητα σε συνδυασμό με την συμφωνημένη ποιότητα), οφείλει 
να αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενο με ποινική ρήτρα .............Ευρώ/κιλό, που δεν θα 
παραδοθεί/παραληφθεί.
9) Υποβολή του συμφωνητικού στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε.,«myAADE»
Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του άρθρου 4 που συνάπτονται σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του ν. 4935/2022 (όπως το παρόν) υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω της ψηφιακής εφαρμογής υποβολής συμφωνητικών της παρ. 16 του 
άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α' 43) στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., «myAADE». Τα στοιχεία του 
συμφωνητικού υποβάλλονται από τον παραγωγό πριν την έναρξη παράδοσης προϊόντων και 
επιβεβαιώνονται έως το τέλος του έτους που αφορούν από τον αγοραστή ή αντιστρόφως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β' 4760/09-09-2022).
[ Για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022, τα στοιχεία 
των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας δύνανται να υποβάλλονται στην εφαρμογή 
της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 31/12/2022.]
[ Υποχρεωτικό βάση της απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 ]
10) Κοινοποίηση εγγράφων
Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου προς το άλλο μέρος θα γίνεται νόμιμα στις 
διευθύνσεις, οι οποίες αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Τα συμβαλλόμενα μέρη 
υποχρεούνται, σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως, να κοινοποιούν εγγράφως αμέσως τούτο, 
στον αντισυμβαλλόμενο.
11) Εφαρμοστέες Διατάξεις - Δικαιοδοσία.
Όσον αφορά τα σημεία που δεν ρυθμίστηκαν στην παρούσα σύμβαση, θα ισχύουν οι διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα και της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει, για τις σύμβασεις αγοράς και 
πώλησης Αγροτικών Προϊόντων. Οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει σχετικά με την 
ερμηνεία, την υλοποίηση ή μη της παρούσης σύμβασης συμφωνείται ότι αρμόδια για την 
επίλυσή της, είναι τα δικαστήρια της ............. Όλα τα παραπάνω τα συνομολόγησαν, τα 
συναποφάσισαν και τα  συναποδέχτηκαν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι αφού 
ανέγνωσαν τους όρους της σύμβασης/συμφωνητικού αυτής τα υπέγραψαν σε δύο (2) 
αντίγραφα, ένα από το από οποία κράτησε έκαστος.

   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ      
                       Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ                      Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
      (Υπογραφή)    (Υπογραφή)
                   (Ονοματεπώνυμο)                  (Ονοματεπώνυμο)

Επισήμανση
Το παρόν αποτελεί υπόδειγμα, στο οποίο επισημαίνονται τα υποχρεωτικά σημεία με βάση την απόφαση (αριθμ. 127754 ΕΞ 
2022) και το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από συμβαλλόμενους κατά τη σύναψη σύμβασης με όρους και προϋποθέσεις που 
τα δύο μέρη συμφωνούν μεταξύ τους. Η αναφορά επιπλέον στοιχείων στη σύμβαση δεν επηρεάζει την εφαρμογή της 
απόφασης Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β' 4760/09-09-2022).

5. Προσθήκες τροποποιήσεις στο Βιβλίο λόγω των αλλαγών που επέφερε ο ν. 4935/2022
5.1 Κατηγορίες αγροτών με βάση το Ν. 4935/2022

1.11 Κατηγορίες αγροτών με βάση την δυνατότητα ένταξης στο Ν. 4935/2022
- Αγρότες που απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων 
κερδών κατά 50% Αναπτύσσεται στα Κεφ. 2 του παρόντος συμπλήρωμα.
- Αγρότες που απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων 
κερδών κατά 30% Αναπτύσσεται στα Κεφ. 3.3 του συμπλήρωμα.
5.2 [Βιβλίο] Μείωση του φόρου λόγω εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4935/2022

8.2.Α Μείωση του φόρου λόγω εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4935/2022

Παράρτημα Πρώτο :
Κείμενα Νόμων και Αποφάσεων
α) Νόμος υπ’ αριθμ. 4935 (ΦΕΚ A' 103/26-05-2022) [Επιλογή άρθρων]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
.......................................
Άρθρο 2 Ορισμοί

α) ....
β) Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα 

βα) δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη 
συνδεδεμένων προσώπων, κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), 
I με σκοπό την ίδρυση οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας
από δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των 
συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής 
ή ii με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία ή iii τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising),
ββ) έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των 
συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων,
βγ) διαρκεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή 
ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και
βδ) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας 
υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατό πενήντα τοις εκατό 
(150%) του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των συνεργαζόμενων 
εταιρειών, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.
Άρθρο 3 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού 
επιχειρήσεων
.......................................
Άρθρο 4 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων

της περ. β’ του άρθρου 2, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου 
εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων 
κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις 
εκατό (30%). Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου 
νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα 
εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας 
ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό 
κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν υπολείπεται του 
ποσού των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ. Αν η συνεργασία προσώπων 
πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, σύμφωνα με το 
άρθρο 16, ο συνεργαζόμενος παραγωγός εισφέρει στον αγοραστή ποσότητες προϊόντων ίσες 
με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών 
προϊόντων παραγωγής του.
Άρθρο 5 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση εισφοράς ατομικής 
επιχείρησης
.......................................
Άρθρο 6 Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 3, 4 και 5, η απαλλαγή από τον φόρο εφαρμόζεται για έως 
εννέα (9) φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας 
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ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή της ημερομηνίας 
πραγματοποίησης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ή της 
ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.
2. ........
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια 
της περ. β’ άρθρου 2, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν 
είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο 
υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε 
διάστημα έως τριών (3) ετών [Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 (Α'103) τροποποιείται ως 
προς την αντικατάσταση των λέξεων «τριών (3) ετών» από τις λέξεις «εννέα (9) ετών»] από την
ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο του άρθρου 4.
4. ......
Άρθρο 7 Απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης παγίων σε τρίτο
.......................................
Άρθρο 15 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών 
προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής 
από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα 
οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 
βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι αγρότες μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο 
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 
του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προμηθεύουν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με 
ποσότητες προϊόντων ίσες με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής 
ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή
β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη επιχείρηση αγοραστή, με 
αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία,σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16, με την οποία 
δεσμεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής τους.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.
Άρθρο 16 Συμβολαιακή γεωργία
Η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων μεταξύ παραγωγών και αγοραστών δύναται να 
συμφωνείται με ιδιωτικές έγγραφες συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας. Οι συμβάσεις, που 
καταρτίζονται, καταχωρούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «my AADE», σύμφωνα με την παρ. 16 
του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α’ 43). Στις συμβάσεις του πρώτου εδαφίου, για την εφαρμογή 
άρθρου 15, περιλαμβάνονται:
α) το είδος, η καλλιεργούμενη έκταση και η ποσότητα των προς πώληση αγροτικών 
προϊόντων,
β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από ένα (1) έτος, και
γ) η τιμή του προϊόντος.
Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής 
και τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 15 και του τρίτου εδαφίου του άρθρου 4, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
δύναται να ορίζονται και άλλες πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στις 
συμβάσεις της παρ. 1 άρθρου 16 και να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των 
συμβάσεων αυτών ανά γεωργικό προϊόν.
β) Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 4760/Β/9-9-2022)
Άρθρο 1 Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων του άρθρου 15 του ν. 4935/2022
1. Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του 
φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 
15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.
2. Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της

παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α' 151), με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας 
αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και
(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό 
Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 
4673/2020 (Α' 52) και προμηθεύουν αυτό με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον
των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,
(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας 
υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή 
παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων 
με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων 
παραγωγής του.
Άρθρο 2 Παραγωγοί δικαιούχοι των κινήτρων του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 
4935/2022
1. Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) 
επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 3874/2010, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, 
οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων).
2. Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντότητες της παρ. 1, εφόσον πωλούν στο πλαίσιο 
συμβολαιακής γεωργίας το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής 
τους παραγωγής. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται η σύναψη 
τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 
4935/2022 και την παρούσα, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός 
δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των 
όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.
3. Το κίνητρο του παρόντος άρθρου παρέχεται για μέχρι εννέα (9) φορολογικά έτη αρχής 
γενομένης από το επόμενο έτος εντός του οποίου συνάπτεται η σύμβαση συμβολαιακής 
γεωργίας. Το συνολικό φορολογικό όφελος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα έτη  
εφαρμογής του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000€, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 6 του ν. 4935/2022.
4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχονται και 
σε παραγωγούς μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον οι παραγωγοί 
υποβάλλουν στην εφαρμογή των συμφωνητικών της Α.Α.Δ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 5 τα 
στοιχεία του άρθρου 4. Ως επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου δηλώνεται η επωνυμία και ο 
νόμος σύστασης του αναγκαστικού συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ, ο ΑΦΜ του συνεταιρισμού.
Άρθρο 3 Παρεμφερή προϊόντα
Για την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 παρεμφερή θεωρούνται τα προϊόντα που ανήκουν στην 
ίδια κατηγορία προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 2, όπως ενδεικτικά:
α) φρούτα,
β) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
γ) σιτηρά/δημητριακά,
δ) λαχανικά συμπεριλαμβανομένων των βολβών (πατάτες, κρεμμύδια κ.λπ.) και των 
μανιταριών,
ε) οι καρποί,
στ) λάδια και φυτικά λίπη,
ζ) μέλι και γλυκαντικές ουσίες,
η) κρέας και πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών προϊόντων σφαγείων και των 
αυγών των πτηνών,
θ) τσάι, μπαχαρικά και βότανα,
ι) προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας,
ια) όσπρια,
ιβ) βαμβάκι.
Άρθρο 4 Τύπος και περιεχόμενο των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας
1. Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 
4935/2022 είναι έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του παραγωγού και συγκεκριμένης 
επιχείρησης - αγοραστή, είτε με τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι, με την οποία ο
παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση προϊόντων του.
2. Στα συμφωνητικά της παρ. 1 αναφέρονται κατ' ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση, και ο ΑΦΜ των 
συμβαλλομένων,
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β) το είδος των προϊόντων,
γ) η έκταση των αγροτεμαχίων, όπου παράγονται τα προϊόντα της περ. β, όπως δηλώνονται 
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του οικείου έτους. Εάν πρόκειται για 
κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου 
από το οποίο παράγονται τα προϊόντα της περ. β,
δ) η ποσότητα των προϊόντων,
ε) η χρονική διάρκεια του συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους,
στ) η τιμή των προϊόντων,
ζ) ο χρόνος παράδοσης.
Η αναφορά επιπλέον στοιχείων στη σύμβαση δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παρούσας.
Άρθρο 5 Διαδικασία υποβολής συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας
1. Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του άρθρου 4 που συνάπτονται σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του ν. 4935/2022 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
μέσω της ψηφιακής εφαρμογής υποβολής συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν.
1882/1990 (Α' 43) στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., «myAADE».
2. Ως ημερομηνία υποβολής των συμφωνητικών θεωρείται η ημερομηνία οριστικής 
καταχώρησης των στοιχείων του άρθρου 4 στην εφαρμογή της παρ. 1.
3. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπάρχει τεχνική αδυναμία 
ολοκλήρωσης της υποβολής, υποβάλλεται σκαναρισμένο αντίγραφο του συμφωνητικού μέσω 
της ψηφιακής εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. Ως 
ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του «αιτήματος» στην εφαρμογή. 
Με την αποκατάσταση του προβλήματος, ο υπόχρεος ακολουθεί αμελητή τη διαδικασία της 
παρ. 1.
4. Τα στοιχεία των συμφωνητικών υποβάλλονται από τον παραγωγό πριν την έναρξη 
παράδοσης προϊόντων και επιβεβαιώνονται έως το τέλος του έτους που αφορούν από τον 
αγοραστή ή αντιστρόφως.
5. Η τροποποίηση των στοιχείων που δηλώνονται είτε λόγω σφάλματος είτε λόγω 
τροποποίησης του συμφωνητικού είναι δυνατή μέχρι το τέλος του έτους που αφορούν.
6. Τα σχετικά έγγραφα συμφωνητικά διαφυλάσσονται για όσο χρόνο απαιτείται η διαφύλαξη 
των οικείων παραστατικών πωλήσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
7. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου είναι ανατρεπτικές.
8. Για τα συμφωνητικά της παρούσας δεν απαιτείται η υποβολή σύμφωνα με την υπ' αρ. 
1065606/7222/ 31.7.2000 (Β' 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 6 Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
1. Η παρούσα εφαρμόζεται για κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος 2022 και 
εφεξής.
2. Για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022, τα 
στοιχεία των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας δύνανται να υποβάλλονται στην 
εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 31/12/2022.
3. Η εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 5 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία έως τις 15/11/2022.
4. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022
Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Παράρτημα Δεύτερο :
Οι αλλαγές στην πλατφόρμα myDATA με την απόφαση
Α.1090/5-7-2022.
15.3 Προθεσμίες διαβίβασης στην «Κανονική περίοδο» (σελ. 288-290, του Βιβλίου )
α) Μεταβατική Περίοδος – Έτος 2021 :

(Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης εφόσον η συνολική αξία προΦ.Π.Α., ανά 
αντισυμβαλλόμενο, δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ).
Σχετικά με την διαβίβαση των «αποκλίσεων», έχουν εκδοθεί : α)την χρήση 2021 και β) τις 
χρήσεις 2022 & εφεξής, από την ΑΑΔΕ οι εξής Οδηγίες :

/Τελευταία Ενημέρωση 04.07.2022
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/par-
alipsi_apoklisi_diavdedom_myDATA_2021.pdf

2022 και εφεξής/Τελευταία Ενημέρωση 04.07.2022
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022- 
07/paral_apoklis_diavivas_myDATA%202022_18042022_04072022 _v4.pdf
β) Μεταβατική Περίοδος – Έτος 2022

δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος σχετικά με τιςκυρώσεις και άρα δεν τίθενται κατ ουσία 
«Προθεσμίες»

διαβίβαση, την εκπρόθεσμη διαβίβαση και την ανακριβή διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή 

προβλέπεται στην Α.1138/2020, η ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα;

Όχι το άρθρο 15Α του ν.4174/2013 που ορίζει την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην 

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 

(Επιχειρησιακά θέματα) )
γ) «Κανονική» Περίοδος
(Μετά την εφαρμογή των ποινών, για εκπρόθεσμη διαβίβαση, προφανώς από 1/1/2023 και μετά).
(1) Έσοδα από πωλήσεις του αγρότη
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Η έννοια του «πραγματικού χρόνου», ανά περίπτωση, ορίστηκε με την απόφαση : 
Α.1090/5-7-2022.
(*) Όταν η Διαβίβαση γίνεται μέσω Παρόχων και από την εφαρμογή της ΑΑΔΕ ( timologio), τότε 
οι χρόνοι έχουν ως εξής :
- Χονδρικές συναλλαγές: Σε πραγματικό χρόνο.
- Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής: Σε 
πραγματικό χρόνο.
(2) « Έως την ημερομηνία υποβολής τους δήλωσης Φ.Π.Α.», δηλαδή ανάλογα με το τηρούμενο 
λογιστικό σύστημα, ( απλογραφικό ή διπλογραφικό ), που τηρεί η συγκεκριμένη επιχείρηση.

(2) Έξοδα του αγρότη
(α) Τιμολόγια από προμηθευτή, υπόχρεο σε ''Διαβίβαση'' 
Διαβιβάζουμε τον χαρακτηρισμό έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. (ανάλογα 
την κατηγορία βιβλίων).
(β) Τιμολόγια από προμηθευτή, μη υπόχρεο σε ''Διαβίβαση'' 
Διαβιβάζουμε σύνοψη και χαρακτηρισμό έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. 
(ανάλογα την κατηγορία βιβλίων).
(γ) Εγγραφές οντότητας

δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

και Χαρακτηρισμός) Διαβιβάζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την
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Ενα βιβλίο που μεταφέρει ένα σημαντικό 
μήνυμα:  Το ότι όλοι μας αξίζουμε καλύτερες 
μέρες και για να γίνει αυτό χρειάζεται σοβαρή 
και οργανωμένη δουλειά απο όλους τους 
φορείς  και πολίτες κάτι που αποδεικνύει με 
το γραφόμενα του
Θερμά  Συγχαρητηρια στους συγγραφείς 
Λαμπρος Μπέλεσης 

Μέχρι και τις 14/02/2020 η φορολόγηση των αλιέων υπαγόταν στη φορολογία των αγροτών 
σύμφωνα με το Ν. 4172/2013, ο οποίος όριζε ότι για εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, 
κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

Η Ε2023/2020 όμως, έρχεται για να διευκρινίσει πως το εισόδημα από τα αλιεύματα 
αλιευτικών πλοίων ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, φορολογείται με μηδενικό 
συντελεστή εξαιρουμένων όμως της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (η οποία έχει καταργηθεί 
και αυτή από φέτος), σύμφωνα με τον Ν.27/1975.

Η απόφαση αυτή λειτούργησε και αναδρομικά από την έναρξη ισχύς του Ν.4172/2013, ενώ 
στην ίδια κατηγορία φορολογίας υπάγονται και όλα τα υπόλοιπα εισοδήματα από 
εκμετάλλευση αυτών όπως είναι οι επιδοτήσεις, η υπεραξία, η ενίσχυση λόγω διάλυσης 
σκάφους κ.α.

Διευκρινίζεται ωστόσο πως το εισόδημα από αλιεία είναι διαφορετικό από την παραγωγή 
αλιευτικών προϊόντων όπως είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι οστρεοκαλλιέργειες και λοιπά 
μαλάκια μέσω υδατοκαλλιεργειών. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν θεωρούνται εισόδημα 
από αλιεία και άρα συνεχίζουν να φορολογούνται σύμφωνα με το Ν.4172/2013, ως εισόδημα 
από αγροτική δραστηριότητα. Ενώ επίσης τονίζεται πως η ευνοϊκή φορολογία του Ν.27/1975 
αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας και όχι στα πρόσωπα εκείνα που 
εκμεταλλεύονται πλοιάρια τρίτων, τα οποία επίσης συνεχίζουν να φορολογούνται ως 
εισόδημα αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ οι εκμισθωτές αυτών 
φορολογούνται με τις διατάξεις του Ν.27/1975.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω απόφαση οι ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας, 
υπάγονται στη δεύτερη κατηγορία πλοίων με μηδενικό συντελεστή και μετά την επιβολή του 
τέλους υπέρ Δημοσίου με βάση των μήκος των σκαφών, δεν απορρέει καμία άλλη 
υποχρέωση τους από τον φόρο εισοδήματος προς την Διοίκηση.

ΚΑΜΠΑΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΩΝ



ΓΚΟΛΦΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ Ή ΚΌΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ ΕΝΑΛΛ
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Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορά την λειτουργία των επιχειρήσεων, αποτελεί η 
διαχείριση του εναλλακτικού κόστους ή κόστους ευκαιρίας. Σε κάθε επιχείρηση, μικρή, 
μεσαία ή μεγάλη, η ορθή και όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση του κόστους ευκαιρίας 
αποτελεί, ίσως,  τον βασικότερο παράγοντα ελέγχου και ισορροπίας των εξόδων το οποίο με 
την σειρά του επηρεάζει και το ύψος ή την επάρκεια των εσόδων, ώστε μια επιχείρηση να 
λειτουργεί σε καθεστώς κανονικότητας.

Το συνολικό κόστος λειτουργίας μιας οποιασδήποτε επιχείρησης το οποίο επιμερίζεται  σε 
έξοδα, δαπάνες κλπ, σταθερά η και μεταβλητά, σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την 
διαχείριση του εναλλακτικού ή κόστους ευκαιρίας. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται ή και 
παραλείπεται, μεταφράζεται σε κόστος το οποίο επιβαρύνει περισσότερο ή λιγότερο την 
επιχείρηση αναλόγως των αποτελεσμάτων που η λήψη ή η μη λήψη απόφασης, μπορεί να 
επιφέρει.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αυτή της μοναδικής επιλογής για κάποια ενδεχόμενη 
απόφαση, υπάρχουν περισσότερες από μία επιλογές. Στην περίπτωση της μοναδικής 
ενεργητικής επιλογής κάποιας απόφασης, στον αντίποδα βρίσκεται η παθητική επιλογή της μη 
λήψης απόφασης με τις ανάλογες συνέπειες της κάθε περίπτωσης.

Αναφορικά με τον τομέα των εξόδων, το εναλλακτικό κόστος είναι εκείνο που καθορίζει σε 
μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα και την ενεργή διατήρηση μιας επιχείρησης στην 
αγορά. Σε περιόδους κρίσεων, όπως δυστυχώς συμβαίνει επί των ημερών μας, πολλές 
επιχειρήσεις επιλέγουν, όχι μόνο να αυξήσουν τις τιμές παρασυρόμενες ή μη από την αγορά 
αλλά και να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστους, μεταφέροντας τις δυσμενείς επιπτώσεις 
της όποιας κρίσης επί του παραγόμενου και διατιθέμενου προϊόντος. Κάποιοι επιλέγουν να 
μειώσουν την προσφερόμενη ποσότητα, παρατηρείται κυρίως στα τρόφιμα, ώστε η όποια 
αύξηση των τιμών να φαίνεται στον καταναλωτή μικρότερη.

 Κάποιοι άλλοι επιλέγουν να υποβαθμίσουν την ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος, 
μέσω της χρήσης υποδεέστερης κατηγορίας υλικών κατασκευής αυξάνοντας και αυτοί με την 
σειρά τους όσο το δυνατόν λιγότερο την τελική τιμή διάθεσης του παραγόμενου προϊόντος. 
Τέλος, κάποιοι άλλοι ενδέχεται να διατηρούν ποσότητα και ποιότητα στο ακέραιο και να 
αυξάνουν μόνο την τελική τιμή διάθεσης. Κάθε περίπτωση εμπεριέχει το δικό της εναλλακτικό 
κόστος συγκριτικά με τις υπόλοιπες, κάτι το οποίο φαίνεται εκ του αποτελέσματος από την 
διαρκή λειτουργία της επιχείρησης και την πορεία της στο χρόνο.

Στον τομέα των εσόδων, όπου συγκριτικά με τα έξοδα, υπάρχει αβεβαιότητα ενώ στον τομέα 
των εξόδων μπορούν να υπολογιστούν, με μικρές αποκλίσεις σταθερό και μεταβλητό κόστος 
και εν γένει τα περισσότερα είδη κόστους, στον τομέα των εσόδων, πραγματοποιούνται 
προβλέψεις σε συνδυασμό με σχέδιο δράσης προς επιδίωξη της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 
αύξησής τους. Επιπρόσθετα, η μείωση οποιουδήποτε εξόδου μπορεί να αποτελέσει αντίστοιχη 
αύξηση δαπάνης π.χ. διαφήμισης για την αύξηση των εσόδων καθιστώντας το τμήμα των 
εξόδων αλληλένδετο και αλληλοεπηρεαζόμενο με το τμήμα των εσόδων κάτι το οποίο 
σημαίνει πως δεν αρκεί μόνο η αύξηση των εσόδων για την δημιουργία κέρδους. Κάθε 
εξοικονόμηση πόρου μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε ένα επόμενο βήμα εξέλιξης, 
μέσω της χρήσης του κάπου αλλού. Άλλη μια εφαρμογή του εναλλακτικού κόστους. Κάθε 
επιλογή που ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στην λειτουργία μιας επιχείρησης αποτελεί 
εναλλακτικό κόστος έναντι μίας άλλης ισάξιας, καλύτερης ή λιγότερο καλύτερης επιλογής. 

Τέλος, κάθε επιχείρηση ξεκινά της λειτουργίας της με αρνητικό πρόσημο καθότι επωμίζεται με 
το λειτουργικό κόστος, σταθερό και μεταβλητό και με την προσμονή πως κάθε ενέργεια των 
διαχειριστών της θα δημιουργήσει έσοδα τα οποία θα μεταφραστούν σε κέρδος. Από το 
αρνητικό πρόσημο έως την επίτευξη του θετικού, κάθε ενέργεια , δράση ή παράλειψη 
αποτελούν μια μορφή εναλλακτικού κόστους ή κόστους ευκαιρίας για την επιχείρηση και 
επηρεάζουν καθολικά το παρόν αλλά και το μέλλον της ολοκληρωτικά.
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Ενα βιβλίο που μεταφέρει ένα σημαντικό 
μήνυμα:  Το ότι όλοι μας αξίζουμε καλύτερες 
μέρες και για να γίνει αυτό χρειάζεται σοβαρή 
και οργανωμένη δουλειά απο όλους τους 
φορείς  και πολίτες κάτι που αποδεικνύει με 
το γραφόμενα του
Θερμά  Συγχαρητηρια στους συγγραφείς 
Λαμπρος Μπέλεσης 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι η φοροδιαφυγή, αλλά και 
η φοροαποφυγή σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας ανεξαρτήτως από που 
προέρχεται (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κτλ).
Το κράτος εξαιτίας τους χάνει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
-Τι είναι όμως η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή;

Η φοροδιαφυγή αποτελεί σοβαρό έγκλημα – απάτη σε βάρος του κράτους. Είναι η απόκρυψη 
της φορολογητέας ύλης ενός φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου από τις 
φορολογικές αρχές.
Η φοροδιαφυγή εκτός από ποινικό αδίκημα που μπορεί να σημειωθεί κατά παράβαση του 
φορολογικού νόμου, θεωρείται και έντονα αντικοινωνική συμπεριφορά, διότι το συνολικό 
ποσό αυτής της συμπεριφοράς θα κληθεί να επωμισθεί, με πρόσθετα μέτρα, το σύνολο της 
κοινωνίας και των φορολογουμένων γενικότερα.
Επομένως, το έγκλημα της φοροδιαφυγής στοιχειοθετείται  με τη μη καταβολή ή απόδοση με 
οποιαδήποτε τρόπο του φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κ.α.

Η φοροαποφυγή είναι η, με νόμιμες ενέργειες, προσπάθεια φορολογουμένων, 
εκμεταλλευόμενοι κενά του νόμου, να μειώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή γενικά 
να αποφύγουν την καταβολή των οφειλόμενων φόρων που τους αναλογούν.

-Ποια είναι τα κοινά σημεία και οι διαφορές τους;
Η αποφυγή παραβιάζει τον νόμο, ενώ η καταστρατήγηση τον μελετά προσεκτικά.
Η φοροδιαφυγή σχετίζεται με παράνομες δραστηριότητες και διαφθορά, Αυτό δεν συμβαίνει 
με την φοροαποφυγή, που εκμεταλλεύεται τα κενά του νόμου.
Ο στόχος της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είναι ο ίδιος. Η ελαχιστοποίηση της 
φορολογικής επιβάρυνσης αυτού που τη διαπράττει σε σχέση με το κράτος που λαμβάνει 
λιγότερο εισόδημα και φόρους από ότι θα μπορούσε να εισπράξει.
Σε αντίθεση με την φοροδιαφυγή που συνιστά ευθεία παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, 
η φοροαποφυγή αποτελεί συνειδητή εκμετάλλευση των αδυναμιών του φορολογικού 
συστήματος.

-Παραδείγματα φοροδιαφυγής

πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Κοινός παρονομαστής των ανωτέρω παραδειγμάτων φοροδιαφυγής είναι η απάτη σε βάρος 
του κράτους.
-Παραδείγματα φοροαποφυγής

ευρώ, αν αυτό το μεταβιβάσει π.χ στον αδερφό του, μπορεί λόγω της οικονομικής κατάστασης 
του αδερφού του, ο φόρος για το συγκεκριμένο ακίνητο που πέρασε στην κυριότητα του 
αδερφού του να είναι 600 ευρώ.
Στην ουσία γλιτώνει 400 ευρώ. Δεν έκανε κάτι παράνομο, έκανε μία μεταβίβαση. Επομένως 
εκμεταλλεύτηκε το νόμο.

δραστηριότητα του στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό στην ουσία πάλι φοροαποφεύγει 
(αποφεύγει δηλαδή να πληρώνει φόρους ώστε να του μένουν περισσότερα χρήματα), μιας και 
θα έπρεπε κανονικά να φορολογείται στην Ελλάδα αφού δραστηριοποιείται εδώ.

ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ-ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ: Μία σύντομη ανάλυση του φαινομένου

-Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης;
Τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπήρξαν τολμηρές πολιτικές αποφάσεις διότι παρότι γνώριζαν 
ποιες αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν, φοβόντουσαν το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος αυτών των 
αλλαγών.

Έχει παρατηρηθεί ότι η φοροδιαφυγή ανθεί στις οικονομίες εκείνες που υπάρχει μεγάλη 
παραοικονομία, την οποία συντηρούν το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούμενων (μη 
μισθωτών), το χαμηλό επίπεδο προσφερόμενων δημόσιων αγαθών/ υπηρεσιών, οι υψηλοί 
φορολογικοί συντελεστές, ο τρόπος διακυβέρνησης της χώρας και διαχείρισης του δημοσίου 
χρήματος, η άδικη και αυθαίρετη μεταχείριση των φορολογούμενων από το κράτος (π.χ 
υψηλά επιτόκια επιβάρυνσης των φορολογούμενων στην περίπτωση που οφείλουν, αλλά όχι 
όταν του οφείλει το κράτος), το ύψος των ποινών για φορολογικές παραβάσεις κ.α.

Επομένως, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που δεν 
μπορεί να επιτευχθεί με ευκαιριακά μέτρα αλλά χρειάζεται μια συστηματική μεθόδευση και 
προγραμματισμό ενεργειών.

Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν διαδικασίες σοβαρές για την αντιμετώπιση του «φαινομένου», 

Σημαντικό βαθμό παίζει πλέον και η ψηφιοποίηση του κράτους. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα τα 
τελευταία χρόνια, όμως χρειάζονται ακόμη ταχύτερες ενέργειες για την διασύνδεση των 
υπηρεσιών του κράτους μεταξύ τους. Η δημιουργία πλατφορμών δεν συμβάλλει στην μείωση 
της γραφειοκρατίας, αλλά την μετατοπίζει από τα «γκισέ» των υπηρεσιών στους υπολογιστές 
και στα λογιστικά γραφεία. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο ως χώρα ώστε η συμμετοχή 
του πολίτη να είναι ελάχιστη και οι διαδικασίες αυτοματοποιημένες.

εισπράξεων να γίνονται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος (κάρτες, εμβάσματα 
κτλ.), να υπάρξει διασύνδεση της ΓΓΠΣ με τα ασφαλιστικά ταμεία, ΓΕΜΗ με ΓΓΠΣ και e-ΕΦΚΑ 
(όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω), να προχωρήσει ταχύτερα όπως έχει υποθεί η διασύνδεση 
των P.O.S με την ΑΑΔΕ, η εφαρμογή appodixi. 
Τέλος θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα με την πλατφόρμα myDATA και το eSend ώστε να 
έχει σε άμεσο χρόνο η φορολογική διοίκηση την εικόνα των επιχειρήσεων (έσοδα, έξοδα κτλ).


