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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Πρώτο τεύχος για το 2023  το οποίο είναι μηνιαίο και 
πλούσιο σε ύλη δημοσιεύουμε πολλά εξειδικευμένα 
άρθρα που αφορούν  κλαδικά η λογιστικά η 
φοροτεχνικά θέματα
Επίσης υπάρχουν τα link όλων των  ενημερωτικών 
εκπομπών  οπού μπορείτε να δείτε σε βίντεο  όλα τα 
νέα που αφορούν τον κλάδο για τις δύο προηγούμενες 
εβδομάδες
Το έντυπο θα συνεχίσει σε 15ημερη βάση με το εξής 
πλαίσιο

εκδηλώσεις , συνεντεύξεις και επικαιρότητα

εκδηλώσεις και πλούσια αρθρογραφία 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που 
συμμετείχαν στο τεύχος μας με τα εξαιρετικά τους 
άρθρα

Ο συντονιστής της ομάδας σύνταξης 
Λαμπρος Μπέλεσης 

Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

Τελευταία μάς έχει προβληματίσει τελευταία πάρα πολύ το εξής ερώτημα 
Όλοι  εμείς οι άνθρωποι του κλάδου  έχουμε αναλάβει επαρκώς το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί για τα καθημερινά 
προβλήματα που μας δημιουργούνται ; 

ρουτίνας, που έχουν σχέση με τη δουλειά μας…

Άραγε εκτός από τους άλλους που μονίμως μας επηρεάζουν αρνητικά και τους μεταθέτουμε την ευθύνη της επαγγελματικής 
μας ανισορροπίας, ποιος άλλος μπορεί να ευθύνεται;
Έχουμε  ποτέ σκεφθεί  σοβαρά το ενδεχόμενο ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις κακοτοπιές του εργασιακού μας 
βίου, τις φέρουμε αποκλειστικά και μόνο εμείς οι ίδιοι;

Τα δεδομένα  τα γνωρίζουμε όλοι λίγο-πολύ….

διάθεση, πόλεμος τιμών, αλαζονεία γνώσης αποτελούν καθημερινά φαινόμενα στον χώρο μας..

επαγγελματίες και πρωταγωνιστές στην οικονομική πορεία του τόπου..

πως πρέπει να κινηθούμε…
Άλλωστε αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι πως περιμένουμε να αλλάξει όλο το υπόλοιπο σύστημα;

φυσικά  όχι σε εξευτελιστικές τιμές…

διστάζουμε να βοηθήσουμε και άλλους συναδέλφους, μοιράζοντας τις γνώσεις μας απλόχερα
Τέλος ας οργανώσουμε την δουλειά μας και ας επιλέξουμε τον τομέα που θα εξειδικευτούμε.

όχι με  τον ανταγωνισμό και την επιθυμία του πελάτη 
-

με με ποιό θέλουμε να ασχοληθούμε και ας εξειδικευτούμε σε αυτό.

Συνάδελφοι 
Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν όμως σωστές και έξυπνες επιλογές!
Για να μην πολυλογούμε για να κατέληγε ο καθένας από εμάς σε μια τόσο δύσκολη και στρατηγική απόφαση θα έπρεπε να σταθμίσει σφαιρικά 
παράγοντες τόσο ποσοτικούς, όσο και ποιοτικούς.
Με μολύβι και χαρτί οι 2 συνεργάτες αναλύουν:
Την προτίμηση τους στο είδος πελατείας που θέλουν να στοχεύσουν..Ιδιώτες ή επιχειρηματίες; Και τις 2 κατηγορίες; Αν ναι σε ποια αναλογία;
Ανάλυση ρευστότητας και προϋπολογισμού τόσο σε βραχυχρόνιο, όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.
Ικανότητα στελεχών και υπαλλήλων. Πού είναι πιο δυνατά τα άτομα που δουλεύουν για αυτούς; Και πιο λαϊκά, που τους κάνει κέφι στο κάτω 
κάτω της γραφής να οδηγήσουν τη δουλειά τους
Βασικό στάδιο στο σχέδιο τους είναι η εξειδίκευση των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στο κοινό στόχο τους, δηλαδή τους πελάτες τους..Για 
παράδειγμα αν στοχεύσουν μόνο σε ιδιώτες θα προσφέρουν υπηρεσίες όπως επιδόματα, αιτήσεις ΑΣΕΠ, εγγραφές οικογενειακού γιατρού κλπ; 
Η Απόφαση ανήκει στη διοίκηση του γραφείου..Το θέμα δεν είναι μόνο να επιλέξουν το εύρος των υπηρεσιών τους, αλλά και να τις υποστηρί-
ζουν επαρκώς και με την κατάλληλη αμοιβή!
Αφού καθοριστεί το μείγμα της κατάλληλης στρατηγικής που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία τους, καταλήγοντας στην τελική ευθεία του επιχειρη-
ματικού τους σχεδίου οργανώνουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν την οριστική δομή, οργάνωση και εταιρική ταυτότητα της επιχείρησής τους, 
δηλαδή του λογιστικού τους γραφείου.
Με το παραπάνω χαρακτηριστικό παράδειγμα φαντάζομαι ότι όλοι θα καταλάβατε τον πυρήνα του σκεπτικού μου…
Μια συζήτηση μεταξύ μας που οδηγούσε σε διαφωνίες και καυγάδες το τελευταίο διάστημα ήταν αν κάποιοι συνάδελφοι κάνουν καλώς που 
συντάσσουν αιτήσεις επιδομάτων, οικογενειακών γιατρών, ΚΕΑ και άλλων τέτοιων υπηρεσιών..
Η άποψη μου σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη..
Αν με βάση την τακτική του κάθε γραφείου και πάντα με την κατάλληλη αμοιβή, οι συνάδελφοι έχουν ενσωματώσει στο εύρος των υπηρεσιών 
τους και τέτοιες δευτερεύουσες των λογιστικών παροχές, καλώς πράττουν..Προφανώς για να το κάνουν, κάτι θα ξέρουν παραπάνω..
Δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να γίνεται δήμιος και να κρίνει το πως θα κινηθεί ο κάθε συνάδελφος.
Αν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι βαθιά και ειλικρινά, όλα γύρω μας μπορούν να αλλάξουν…
Η ισχύς εν τη ενώσει…
ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ !!!!!!
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Η Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών της και του κλάδου γενικότερα διοργάνωσε την 
Τετάρτη 25-1-2023 στις 20.00 εκδήλωση  στο Ξενοδοχείο Civitel στο Μαρούσι με θέμα :
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
Με καλεσμένο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κο Κυριάκο Πιερρακάκη ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο του Υπουργείου και 
απάντησε σε ερωτήματα αλλά και προτάσεις της ΠΑΕΛΟ σε θέματα ψηφιακής  διακυβέρνησης
Απο πλευράς ΠΑΕΛΟ συμμετείχαν  στην συζήτηση: Λαμπρος Μπέλεσης Αντιπρόεδρος, Τασος Δουκέρης  Μέλος,  Μαρία Σκοτάδη Μέλος
Την εκδήλωση  συντόνιζε  ο δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης
Μπορείτε να την δείτε στο κανάλι μας youtube ΠΑΕΛΟ η στο σύνδεσμο https://m.youtube.com/watch?v=rcXWPRfIe5Q
Αρχικά ο Υπουργός αναφέρθηκε στο έργο του υπουργείου και το ποιές σημαντικές ψηφιακές εφαρμογές λειτουργούν αυτή τη στιγμή και 
ποιό είναι το μελλοντικό του πλάνο
Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΛΟ ευχαρίστησε τον Υπουργό γιατί δύο σημαντικές προτάσεις τής ΠΑΕΛΟ ελήφθησαν σοβαρά υπόψη απο τον 
Υπουργό και υλοποιήθηκαν και επομένως βοηθήθηκε σημαντικά ο κλάδος των λογιστών-οικονομολόγων   
Στην συνέχεια η ομάδα της ΠΑΕΛΟ υπέβαλε ερωτήματα και προτάσεις προς τον Υπουργό μεταξύ των οποίων και τα εξής
·         Η Διασύνδεση μητρώου ΕΣΠΑ με Μητρώα Εφοριών έγινε και θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήταν μία πρόταση που  
σας υπέβαλε η ΠΑΕΛΟ κατά την διάρκεια εκδήλωσης την αιτιολογήσαμε και εσείς την υλοποιήσατε  και σας ευχαριστούμε. Στο σημείο 
αυτό θα αναφερθούμε στο πρόγραμμα ενίσχυσης της περιφέρειας και θα ρωτήσουμε το εξής . Επειδή ήταν κατάφωρη η αδικία για όσες 
επιχειρήσεις κόπηκαν για τέτοιους αστείους λόγους πχ δεν φαινόταν η ημερομηνία του TAXIS κλπ αν και είχαν υψηλή βαθμολογία κάτι 
που σημαίνει ότι είχαν μεγάλο πρόβλημα με την Πανδημία μήπως θα έπρεπε να υπάρξει δυνατότητα επανεξέτασης των περιπτώσεων και 
έστω και καθυστερημένα (αν έχουν παραμένει ακόμη στην λειτουργία  )να ενισχυθούν?
·         Διανύουμε πλέον την εποχή της Ψηφιακής Μεταρύθμισης !!Ο σκοπός της είναι να απλοποιήσει την ζωή μας και να μπορούμε να 
εξυπηρετηθούμε ΑΜΕΣΑ – ΑΠΛΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ και απαλλαγμένοι από την γραφειοκρατία νομίζω ότι το έχετε αναφέρει και εσείς αυτό 
Δυστυχώς όμως  βλέπουμε εμείς σαν επαγγελματίες ότι αντί για αυτή την απλότητα βιώνουμε καθημερινά απίστευτες καθυστερήσεις και 
ταλαιπωρίες , μας δημιουργούνται προβλήματα με τους πελάτες μας που δεν αντιλαμβάνονται πώς είναι δυνατόν με τον παλιό απλό τρόπο 
να εξυπηρετούνταν άμεσα από εμάς και τώρα που όλα γίνονται με ένα < κλικ > πως χρειάζονται ένα μηνά έως τέσσερις  μήνες Η 
ταλαιπωρία ξεκίνησε από τις Εφορίες , συνεχίστηκε στον ΕΦΚΑ και επεκτάθηκε στις Τράπεζες (ότι χειρότερο για τον Έλληνα Επιχειρηματία 
και πολίτη ) ,τελικά μπορεί η Δημόσια διοίκησης να ακολουθήσει τους ρυθμούς της ψηφιακής μεταρρύθμισης; Δυστυχώς το ψηφιακό 
κράτος λειτουργεί με δυο ταχύτητες  1)Την ταχύτητα του κυρίου Πιερρακάκη ( που είναι απίστευτα γρήγορη και αποτελεσματική για τα 
ελληνικά δεδομένα)2) και την ταχύτητα του ελληνικού δημοσίου που είναι ένας τομέας γερασμένος πολλά χρόνια τώρα:
·         Το ΓΕΜΗ έχει πλέον αξιόπιστα στοιχεία , Μήπως θα πρέπει   να υπάρξει κάποια νέα εφαρμογή κεντρική που θα μπορεί να 
επεξεργάζεται τα οικονομικά και παραγωγικά στοιχεία των επιχειρήσεων ώστε να υπάρχει στατιστική πληροφόρηση με ανάλυση κατά 
κλάδο ,νομό και περιφέρεια τα οποία με επεξεργασία θα μπορούν να βοηθήσουν την σωστή  κατανομή ανά περιφέρεια ώστε  να 
μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ με βέλτιστο τρόπο ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
·         Οικονομικά στοιχεία Δήμων ενιαία πλαίσια Ενα θέμα που μας έχουν θέσει μέλη μας που ασχολούνται με τα λογιστικά οικονομικά 
των δήμων είναι το εξής Δεν υπάρχει ενιαία βάση στα λογιστήρια των δήμων με αποτέλεσμα τα συγκεντρωτικά δεδομένα που χρειάζεται  
η κεντρική διοίκηση να μην μπορούν να μιλήσουν  σε κοινή γλώσσα ενώ απο όσα γνωρίζουμε η κεντρική επεξεργασία γίνεται με φύλλα 
excel !!!! Κάτι αρχαίο . Εμείς σας θέτουμε το θέμα της ενιαίας λογιστικής βάσης αλλά και το άμεσο report κάτι που θεωρούμε αναγκαίο να 
γίνει μέσα απο μία κεντρική πλατφόρμα
·         Επειδή αποδεδειγμένα ο τρόπος λειτουργίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης του ΕΣΠΑ δεν είναι ουσιαστικός αλλά τυπολατρικός και 
γραφειοκρατικός με αποτέλεσμα να μην παράγει σωστά  πιστεύουμε ότι θα πρέπει και εδώ να υπάρξει μία μορφή ……mydata που να 
οδηγεί σε μία ουσιαστική ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ με τρόπο άμεσο και ουσιαστικό
 Τέλος κατά  την Έναρξη της εκδήλωσης απεύθυναν χαιρετισμό οι :
·  Σπύρος Σμυρνής Προεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
· Βάλλια Χριστακοπούλου Πρόεδρος Φορολογικής Επιθεώρησης και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εφοριακών και υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος του Δήμου Αμαρουσίου
·  Μπάμπης Καούκης ΓΣ Ομοσπονδίας Εφοριακών και ΓΓ ΔΑΚΕ Εφοριακών και υποψήφιος Βουλευτής της ΝΔ στον Δυτικό Τομέα ΑθΉΝΑς
·  Δημήτρης Πανόπουλος Προϊστάμενος του Τμήματος Ερευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Εργασίας
Επίσης στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη της ΠΑΕΛΟ απο όλη την Ελλάδα ,πολλοί συνάδελφοι λογιστές και αρκετοί επιχειρηματίες και 
πολίτες μεταξύ των οποίων
·  Ο δημοσιογράφος Φώτης Καρύδας υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στον Βόρειο Τομέα Αθήνας
· Το ιστορικό στέλεχος της ΑΕΚ Κυριάκος Χήνας
·  Ο Νίκος Δευτεραίος Πρώην Γενικός Αρχηγός τής ΑΕΚ και υποψήφιος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης στον Βόρειο Τομέα Αττικής
·  Ο Μπάμπης Αντώνης υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στην Νέα Ιωνία ,και μαζί και άλλοι εκπρόσωποι της εταιρείας πληροφορικής 
prosvasis
·   Ο Πρόεδρος της εταιρείας εξειδικευμένων λογισμικών εφαρμογών Θεοκλής Βασιλειάδης
· Εκπρόσωποι της εταιρείας πληροφορικής prosvasis
·  O Ceo της i-spirit Νικος Σπυρόπουλος

Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί θερμά όλους όσους αποδέχτηκαν την πρόσκληση και παρευρέθηκαν στην εκδήλωση μας και τονίζει ότι η πρόκληση 
μας ήταν ανοιχτή σε όλους

Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

Εκδηλώσεις
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατ' αρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερμά και προσωπικά και εκ μέρους της ΠΑΕΛΟ, τον υπουργό 
ψηφιακής διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, για την ομιλία του στην εκδήλωση μας, καθώς 
και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και φίλους της ΠΑΕΛΟ,που μας τίμησαν με την παρουσία 
τους. Θεωρώ πως η εκδήλωση ήταν πάνω από όλα χρήσιμη και ουσιαστική. Από την πλευρά της 
ΠΑΕΛΟ, τέθηκαν σοβαρά ερωτήματα, που απαιτούν επίμονα λύσεις, τα οποία ο υπουργός απάντησε 
με ειλικρινή και ευθύ τρόπο, όπως συνηθίζει άλλωστε. Εκτός των ερωτημάτων, οι εκπρόσωποι 
της ΠΑΕΛΟ, προέβησαν και σε ουσιαστικές προτάσεις, βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου, αλλά 
και σε καλόπιστη κριτική εκεί όπου χρειαζόταν. Κλείνοντας , θα κάνω μια προσωπική τοποθέτηση 
και θα ισχυριστώ, πως κατά την άποψη μου ο κ.Πιερρακάκης, είναι ο καλύτερος υπουργός της 
παρούσας κυβέρνησης και κινείται με μεθοδολογία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, με στόχο να 
καταστήσει το ελληνικό κράτος, πλήρως ψηφιοποιημένο τα επόμενα χρόνια και να εκμηδενίσει το 
τεράστιο χάσμα που χώριζε την πατρίδα μας, με τα υπόλοιπα αναπτυγμένα δυτικά κράτη.. 
Με εκτίμηση!
Δουκέρης Αναστάσιος

Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την ΠΑΕΛΟ και τα μέλη της γιατί συνεχώς, σε εβδομαδιαία βάση, 
ενημερώνουν Όλους τους συναδέλφους του κλάδου, χωρίς φραγμούς και εξαιρέσεις. Στην άκρως 
επιτυχημένη εκδήλωση με καλεσμένο τον Υπουργό κ. Κυριάκο Πιερρακακη, δόθηκαν πολύ 
ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν καθημερινά τους συναδέλφους του 
κλάδου. Ο Υπουργός απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους προσκεκλημένους, 
αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο, ότι η Δημόσια Διοίκηση με τα κατάλληλα στελέχη, μπορεί να 
κάνει άλματα προόδου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, απαιτεί τη συμμετοχή και τη 
συνεργασία όλων μας. Μικροπολιτικες τακτικές, δε χωρούν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Όπως είναι 
και το σύνθημα της ΠΑΕΛΟ, "Όλοι μαζί μπορούμε".
Με εκτίμηση
Μπάμπης Αντωνής 

ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ, 
Ευχαριστώ κι εγώ για τη συμμετοχή μου στην εκδήλωση, που διοργανώσατε στο ξενοδοχείο Civitel, 
με καλεσμένο τον υπουργό κ. Πιερρακάκη. 
Ήταν μια απόλυτα επιτυχημένη εκδήλωση, με ολοκληρωμένη παρουσίαση των προβλημάτων, που 
αντιμετωπίζουν οι λογιστές - φοροτέχνες, με λύσεις, που πρότειναν τα στελέχη της ΠΑΕΛΟ και με 
ζωντανή συζήτηση, για την ορθή και έγκαιρη επίλυση των ζητημάτων αυτών. 
Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός εξέπληξε το ακροατήριο, με την οξυδέρκεια του, τη γρήγορη 
αντίληψη του και την ειλικρινή του προσπάθεια, να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων 
του κλάδου! 
ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΉ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΒΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην ειχα την τιμή να παρεβρεθω με τον υπουργό 
ψηφιακού μετάσχηματισμό κ. Πιερρακακη, ο υπουργός μίλησε για τον ψηφιακό μετάσχηματισμό 
και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων σε κάθε τομέα του κρατικού μηχανισμού. 
Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία καθώς οι ερωτήσεις και παρατηρήσεις που έγιναν στον υπουργό 
ήταν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε  οι λογιστές αλλα και οι φορολογούμενοι, ο υπουργός 
ακουσε με προσοχή σημείωσε όλα όσα ακουσε με σκοπό να διορθωθούν άμεσα. Η εκδήλωση 
έκλεισε με βομβαρδισμό ερωτήσεων,  από πλευράς παρευρισκομένων. 
Mε εκτίμηση,
Ολγα Μητσιωνη
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Την  Τετάρτη  στις 25 Ιανουαρίου το απόγευμα στις 4.00 η ΠΑΕΛΟ  διοργάνωσε  διαδικτυακή εκδήλωση μαζί με την 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ με θέμα  :
«Ψηφιακή Κάρτα εργασίας και εφαρμογή της»
Στην εκδήλωση κεντρικός καλεσμένος ήταν  ο υπουργός εργασίας Κος Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος μας ενημέρωσε 
απάντησε σε ερωτήματα μας για την Ψηφιακά κάρτα και την εφαρμογή της
Από πλευράς ΠΑΕΛΟ μετείχαν  στην συζήτηση  
Ο Αντιπρόεδρος & ΓΔ Λάμπρος Μπελεσης 
Τα δύο μέλη μας Τάσος Δουκέρης Μαρία Σκοτάδη 
Από πλευράς ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  θα μετέχει  στην συζήτηση Η Πρόεδρος Βάλια Χριστακοπούλου  
Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο  Αντώνης Ζαίρης καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολεως Κύπρου
Την συζήτηση συντόνιζε η Δημοσιογράφος Νεφέλη Ράντου  
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός εξήρε τον σημαντικό ρόλο των λογιστών κατά την διάρκεια της; Πανδημίας καθώς και 
σε κάθε νέα εφαρμογή της διοίκησης
Ο Αντιπρόεδρος της Παελο κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έθεσε υπόψη του υπουργού την πρόταση της ΠΑΕΛΟ για 
πρακτικότερη διαδικασία των προσλήψεων
Ο κος Ζαΐρης αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της μεταρρύθμισης αναφορικά με την καταπολέμηση της αδήλωτης 
εργασίας ,άσκησε ωστόσο κριτική για το μεγάλο διοικητικό βάρος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις και τα αδικαιολόγητα 
υψηλά πρόστιμα .
Την εκδήλωση μπορείτε να  παρακολουθήσετε στο κανάλι της ΠΑΕΛΟ YOUTUBE ΠΑΕΛΟ η στην διεύθυνση  
https://m.youtube.com/watch?v=-6nlHCLmeaE&t=260s
κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τέθηκαν  από την πλευρά των συμμετεχόντων τέθηκαν προς τον Υπουργό τα παρακάτω 
ερωτήματα.

·       Το πρώτο βήμα ήταν η απογραφική διαδικασία και η ψηφιοποίηση του ωραρίου των εργαζομένων .Στην συνέχεια 
ακολουθεί η σταδιακή υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ενός απαιτητικού εγχειρήματος, που ίσως δυσκολέψει 
αρκετές μικρές επιχειρήσεις, μέχρι να προσαρμοστούν... Υπάρχει συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της 
ψηφιακής κάρτας και σε ποιους κλάδους θα δοθεί πρώτα έμφαση; Θα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και απαλλαγές, για 
κάποιες επιχειρήσεις;
·        Με βάση τα έως τώρα δεδομένα θα μπορούσαμε να πούμε ποιοι εξαιρούνται ολικά ή εν μέρει από την διαδικασία 
της ψηφιακής κάρτας εργασίας, όταν αρχίσει να εφαρμόζεται; Ποιες είναι οι εξαιρέσεις στον γενικό κανόνα, ως προς 
κάποιες περιπτώσεις εργαζομένων;
·       Πιστεύετε ότι με το νέο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, θα καταπολεμηθεί η ανασφάλιστη εργασία; Θα 
γίνονται πιο ουσιαστικοί έλεγχοι και αν ναι θα υπάρχει το εξειδικευμένο ελεγκτικό προσωπικό; Θα γίνονται στενευμένοι 
έλεγχοι Πιστεύετε ότι με  αυτό το σύστημα, δεν υπάρχει περίπτωση  κάποιοι που λειτουργούν παραβατικά ότι θα 
σταματήσουν .
·       Δυστυχώς το σύστημα Εργάνη κάθε Τετάρτη παρουσιάζει πολλές δυσλειτουργίες και λόγω τακτικών συντηρήσεων 
δεν λειτουργεί .Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην μπορούν να γίνουν προσλήψεις και άλλες ενέργειες .Υπάρχει κάποια 
πρόβλεψη για βελτίωση
·       Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ Υπάρχει μία πρόταση της ΠΑΕΛΟ για την απλοποίηση της πρόσληψης και στην άμεση 
αποδοχή της και στην συνέχεια στην επεξεργασία όλων των στοιχείων εντός 5 η 10 ημερών από τον λογιστή. 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει το εξής; Να υπάρχει μία εφαρμογή (κάτι που αντικαθιστά την κάρτα πρόσληψης περίπου σαν 
την εφαρμογή του μισθωτηρίου της ΑΑΔΕ )και σε αυτή την εφαρμογή να γίνεται on time η δήλωση και αποδοχή της 
πρόσληψης και στην συνέχεια εντός 5-10 ημερών να αναρτώνται όλα τα στοιχεία Το ίδιο και για την αλλαγή ωραρίου  
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕΛΟ
Βασίλης Παναγιωτόπουλος
Πρόεδρος
 
Λάμπρος Μπέλεσης
Αντιπρόεδρος
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ...ΛΥΣΗ 30-1-2023 
Η Δευτεριάτικη ενημερωτική εκπομπή της ΠΑΕΛΟ με την ενημέρωση 
μέ όλα τα επίκαιρα οικονομικά νέα που μας αφορούν για την βδομάδα 
που πέρασε.
Την εκπομπή παρουσίαζουν όπως κάθε Δευτέρα  
Ο Λαμπρος Μπέλεσης και η Μαρία Σκοτάδη
Αξίζει να την παρακολουθήετε 
Θέματα για πολίτες
1)  ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ: Ρεκόρ αιτήσεων για το επίδομα των 400 ευρώ -Σε 
εξέλιξη η Β’ φάση
 2)  Τουρισμός για όλους: Τη Δευτέρα η νέα κλήρωση- Όσα πρέπει να 
γνωρίζετε
 3)  Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνει η πληρωμή για τη δεύτερη δόση
 4)  Έκτακτο επίδομα έως 300 ευρώ θα δοθεί τον Απρίλιο (δικαιούχοι)
 5)  Φωτοβολταϊκά στέγης: Επιδότηση έως 60% σε 300.000 δικαιού-
χους- Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις 
6)  Τράπεζες: Πότε και σε ποιούς θα δίνουν αποζημίωση και σε ποιές 
περιπτώσεις δεν θα προβλέπεται
7) Υπ. Εργασίας: 7 ερωτήσεις-απαντήσεις για τις αυξήσεις των 
συντάξεων και την ενίσχυση των συνταξιούχων
8)Ποιοι δικαιούνται χρηματικό ποσό για επανασύνδεση ρεύματος
9) ΓΣΕΕ: Οδηγός Αδειών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι
 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
10)  ΑΑΔΕ: Έλεγχοι τραπεζικών καταθέσεων - Οι προτεραιότητες της 
φορολογικής αρχής
11)  Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Τι γίνεται με τα λάθη και τις παραλή-
ψεις - Τι θα γίνει με τις επιστροφές
12) ΕΡΓΑΝΗ: Υποβολή ορθών επαναλήψεων αιτήσεων στα προγράμ-
ματα 150.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και «Πρώτο Ένσημο» 
για διορθώσεις ΙΒΑΝ
13) Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή με διατάξεις για τη λειτουργία των 
καταστημάτων τις Κυριακές, για το ΓΕΜΗ, για τις εταιρίες, για την 
προστασία των καταναλωτών κ.ά.
14) Ψηφιακά Εργαλεία
15) Βεβαιώσεις αποδοχών και μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν
https://m.youtube.com/watch?v=N3-7TpKZkHA&t=246s&fbclid=IwAR2R3pH9
nIgysvvlTYG1G7_cb7G_1P4BoUzGac65azju_3a0j-OFhoyZGHk

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ...ΛΥΣΗ 23-01-2023
Η Δευτεριάτικη ενημερωτική εκπομπή της ΠΑΕΛΟ με την ενημέρωση 
μέ όλα τα επίκαιρα οικονομικά νέα που μας αφορούν για την βδομάδα 
που πέρασε.
Την εκπομπή παρουσίαζουν όπως κάθε Δευτέρα  
Ο Λαμπρος Μπέλεσης και η Μαρία Σκοτάδη
Αξίζει να την παρακολουθήετε 
Τα θέματα είναι ενδιαφέροντα για κάθε συνάδελφο και κάθε επιχειρη-
ματία 
1 Παραγραφή χρεών στις εργοδοτικές εισφορές!
2) Νωρίτερα το Market Pass: Πότε θα καταβάλλονται τα χρήματα στους 
δικαιούχους
3) Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023 για την μετατροπή 
συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης
4)  Voucher διακοπών: Έρχονται νέες κληρώσεις εντός του Ιανουαρίου
5)  Ανασφάλιστοι: Το «νέο» μηνιαίο επίδομα ύψους 388 ευρώ -Ποιοι το 
δικαιούνται
6)Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Τι ισχύει ως προς τη φορολογία, την 
προκαταβολή και το τέλος επιτηδεύματος
7)  Μεταφορά Κατοικίας στο Εξωτερικό : Τι ισχύει - Η διαδικασία και τα 
έγγραφα
8)ΑΑΔΕ: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική 
δήλωση
9)  Πλαφόν στις εμπορικές μισθώσεις: Τι ισχύει τελικά - Εξαιρέσεις
10) Σε λειτουργία  η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2021 - 2027
11) e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική αίτηση των Ομογενών για 
απονομή αυξημένης Εθνικής Σύνταξης
https://m.youtube.com/watch?v=Imw0AOaSS4c&fbclid=IwAR3yV0Z-EpMFix
wRpINenjZmeb4expxa7Z7JSJ8ZLVejI_x4yhfGw1OslBg

15 ΛΕΠΤΑ με τη ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ
27-01-2023

Ο Τάσος Δουκερης φιλοξενεί την Μαρία Σκοταδη η οποία μας λέει ότι 
πρέπει να ξέρουμε για τις μισθώσεις Airbnb για φυσικά νομικά 
πρόσωπα και ΦΠΑ 
Αξίζει να την παρακολουθήσετε 
https://m.youtube.com/watch?v=2d4yGU7s6fI&fbclid=IwAR1NECVUR
rnsYXC1s-KAmub8Dt4nKBU1FGFoHvs0kPxfJhoD2lSPj6d0Du4

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>
44η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ -20 -01-2023

Την εκπομπή συντόνιζε 
ο Λάμπρος Μπέλεσης και μαζί του ήταν η Μαρία Σκοταδη  &ο Τάσος Δουκερης 
Καλεσμένος μας ο Φώτης Γροντας 
Μιλήσαμε 
Για  τις #startups, τις  #επιχειρήσεις & και το #τεράστιο πρόβλημα των 
κατασχέσεων επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών τον κύριο Γροντα για 
την συμμετοχή στην εκπομπή μας 
https://m.youtube.com/watch?v=ayM0qe8IMCE&fbclid=IwAR3M3
ASNwA46AJ9RGIQN-dejK0z-0m_utnK--A9uGfsgEKkRmO-_4ZZhS
ck
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ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ 

Η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου από υποκείμενο θεωρείται 
πράξη υπαγόμενη στο φόρο, από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στο 
εσωτερικό της χώρας  και να διενεργείται, υποκείμενο ή μη. Επομένως, κατά την απόκτηση 
(ταξινόμηση) καινούργιου μεταφορικού μέσου στην Ελλάδα από άλλο κράτος μέλος,  υπάρχει 
υποχρέωση καταβολής ελληνικού ΦΠΑ. Ορισμένοι έμποροι ζητούν και αλλοδαπό ΦΠΑ ως 
εγγύηση, τον οποίο επιστρέφουν αφού ταξινομηθεί το όχημα στην Ελλάδα και τους αποστείλει 
ο αγοραστής το έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η καταβολή του ελληνικού ΦΠΑ στο 
τελωνείο.
 Παράδειγμα
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα αγοράζει από υποκείμενο στο φόρο 
εγκαταστημένο στο Βέλγιο καινούργιο Ι.Χ. αυτοκίνητο αξίας 10.000 €, το οποίο του 
αποστέλλεται στο εσωτερικό της χώρας.
Στην περίπτωση αυτή, η αγορά θα φορολογηθεί στην Ελλάδα, καταβάλλοντας τον ελληνικό  
ΦΠΑ στο τελωνείο.
Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει ανεξαρτήτως του ύψους των πωλήσεων που διενεργεί ο 
πωλητής του άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα (για τα καινούργια μεταφορικά μέσα, δεν 
ισχύουν οι διατάξεις περί πωλήσεων από απόσταση).
 
Μπορούμε στο επόμενο παράδειγμα να διακρίνουμε αναλυτικά τον χειρισμό του ΦΠΑ τόσο 
στο Τελωνείο όσο και στα βιβλία μας αλλά και στην αντίστοιχη Περιοδική ΦΠΑ.
Έστω λοιπόν ότι Ελληνική ΟΕ αγόρασε ΦΙΧ από εμπορική εταιρεία αυτοκινήτων στην Γερμανία. 
Το τιμολόγιο που εκδόθηκε ήταν άνευ ΦΠΑ με αξία 10.000. Το φορτηγό έφτασε στην Ελλάδα, 
εκτελωνίστηκε και καταβλήθηκε ο ΦΠΑ στο τελωνείο 2.400ευρώ καθώς και 1.000 ευρώ λοιποί 
φόροι - δασμοί. 1) Σε ποιους κωδικούς της περιοδικής δήλωσης θα δηλωθεί η αξία του 
φορτηγού και το ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο τελωνείο? Θα γίνει χρεοπίστωση εισροών - εκροών 
όπως γίνεται στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις; 2) Πως θα καταχωρηθεί το τιμολόγιο του 
εκτελωνιστή; 3) Ποια η συνολική αξία του παγίου για τις αποσβέσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ, του άρθρου 2 σε συνδυασμό με εκείνες της 
παραγράφου 1, του άρθρου 11, του Κώδικα ΦΠΑ, προκειμένου να θεωρηθεί μία αγορά 
αγαθού από άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ ως ενδοκοινοτική απόκτηση θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, ο αγοραστής του αγαθού να ενεργεί με την ιδιότητα του υποκείμενου στο φόρο (βλ. το 
άρθρο 3, του Κώδικα ΦΠΑ). Επίσης, η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού 
μέσου δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής ειδικής δήλωσης προς την αρμόδια τελωνειακή 
αρχή, με την οποία αποδίδεται και ο αναλογών ΦΠΑ, (παρ. 9, του άρθρου 38, του Ν. 
2859/2000).
Σημειώνεται ότι εφόσον ο προμηθευτής του ΦΙΧ είναι εγκατεστημένος σε χώρα εντός ΕΕ δε 
νοείται εισαγωγή κατά την έννοια των διατάξεων του ΦΠΑ. Συνεπώς, στην προκειμένη 
περίπτωση η συναλλαγή αφορά ενδοκοινοτική απόκτηση.
 Εν συνεχεία, βάση της Πολ.1191/2015 στους κωδικούς 364 - 384 καταχωρούνται εκτός των 
λοιπών πράξεων και η φορολογητέα αξία  και ο φόρος αντίστοιχα των ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων που αφορούν επενδυτικά αγαθά (πάγια)  και βάση της Πολ.1082/6.4.2015 η 
φορολογητέα αξία και ο φόρος των αποκτήσεων αυτών θα μεταφερθεί και στους κωδικούς 
303-333. Στην ίδια απόφαση, το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην τελωνειακή αρχή 
με την ειδική δήλωση της παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν.2859/2000 και έχει αναγραφεί στον 
κωδικό 364 της δήλωσης ως ενδοκοινοτική απόκτηση από οποιονδήποτε υποκείμενο 
περιλαμβάνετε και στον κωδικό 402.
Περαιτέρω, το συγκεκριμένο φορτηγό θα καταχωρισθεί στα βιβλία της επιχείρησης ως πάγιο 
αγαθό επένδυσης με τιμή κτήσης €11.000, το κόστος αγοράς του (χωρίς ΦΠΑ) πλέον των 
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λοιπών σχετικών εξόδων σύμφωνα και με την λογιστική οδηγία (παρ. 18.1.2) των ΕΛΠ (παρ. 
1, άρθρο 18, του Ν. 4308/2014). Συνεπώς το τιμολόγιο του εκτελωνιστή θα περιληφθεί στο 
κόστος αγοράς του παγίου. Η αξία του παγίου για τις αποσβέσεις ανέρχεται σε €11.000,00.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι για τους σκοπούς ΦΠΑ το ΦΙΧ αποτελεί πλέον «αγαθό επένδυσης» 
που υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33 του 
κώδικα ΦΠΑ.
Διαφορετική αντιμετώπιση διαπιστώνουμε σε περίπτωση Ενδοκοινοτικής απόκτησης 
Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων, από Μεταπωλητές μεταχειρισμένων.
Στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης του περιθωρίου κέρδους υπάγεται και η παράδοση 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από μεταπωλητές μεταχειρισμένων
Σύμφωνα με το άρθρο 46 Κώδικα ΦΠΑ , "Μεταχειρισμένα αγαθά", είναι τα κινητά ενσώματα 
αγαθά τα οποία δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν στην κατάσταση που βρίσκονται ή μετά 
από επισκευή και συντήρηση, εκτός των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή 
αρχαιολογικής αξίας και εκτός των ευγενών μετάλλων ή πολύτιμων λίθων» .
Δεν θεωρούνται μεταχειρισμένα τα καινούργια αγαθά δηλαδή τα αγαθά τα οποία δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί (π.χ. καινούργιο αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει διανύσει 6 χιλιάδες χιλιόμετρα 
ούτε έχουν παρέλθει 6 μήνες από την πρώτη θέση του σε κυκλοφορία) ή οποιοδήποτε άλλο 
αγαθό, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν έχει επιβαρυνθεί με φόρο τελικής 
κατανάλωσης,
Επίσης ''Υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής", είναι ο υποκείμενος στο φόρο ο οποίος στα 
πλαίσια άσκησης της οικονομικής του δραστηριότητας εισάγει, αγοράζει ή διαθέτει για τις 
ανάγκες της επιχείρησής του, με σκοπό τη μεταπώλησή τους, μεταχειρισμένα αγαθά ή και 
αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, είτε ενεργεί για ίδιο 
λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτου.
Στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης του περιθωρίου κέρδους (άρθρο 45 Κώδικα ΦΠΑ) 
υπάγεται και η παράδοση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από μεταπωλητές μεταχειρισμένων 
που απέκτησαν αυτά από :
-Πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο (πχ. ιδιώτες, Δημόσιο κλπ),
-Πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο για τα οποία τα μεταχειρισμένα αποτελούσαν αγαθά 
επένδυσης (πάγια),
- Είχαν αποκτήσει αυτά από μεταπωλητή που υπαγόταν στο ειδικό καθεστώς του περιθωρίου 
κέρδους.
Η εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 45 δεν είναι υποχρεωτική για τον 
υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή. Εφόσον όμως έχει τις προϋποθέσεις και θέλει να το 
εφαρμόσει, υποχρεούται να το δηλώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλοντας ανάλογα δήλωση 
έναρξης εργασιών ή μεταβολών - μετάταξης, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πράξη.
Α. Απόκτηση μεταχειρισμένων από το εσωτερικό της χώρας μας.
Η απόκτηση μπορεί να γίνει :
1) από ιδιώτες. Τιμολόγιο αγοράς που εκδίδει ο μεταπωλητής  στο οποίο θα αναγράφεται 
«παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 45 –  Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος»,
2) από επιτηδευματίες για τα οποία τα μεταχειρισμένα ήταν πάγια καθώς και από μεταπωλητές 
του καθεστώτος περιθωρίου κέρδους. Τιμολόγιο πώλησης από τον μεταπωλητή με αναγραφή 
«παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 45  Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος».
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται  "Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986" του προμηθευτή του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή κατά τη στιγμή της 
παράδοσης του αγαθού με την  οποία ο προμηθευτής βεβαιώνει την ιδιότητά του (ιδιώτης, 
Ν.Π.Δ.Δ., μικρή επιχείρηση κ.λπ.) και δηλώνει ότι, για το παραδιδόμενο στον υποκείμενο στο 
φόρο μεταπωλητή αγαθό, δεν έχει τύχει απαλλαγής από Φ.Π.Α. ή δεν έχει εκπέσει ή δεν του 
έχει επιστραφεί ο Φ.Π.Α. κατά την αγορά του αγαθού, την ενδοκοινοτική του απόκτηση ή την 
εισαγωγή του. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραδιδόμενο αγαθό εξατομικεύεται με 
αριθμούς ή άλλα στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στη βεβαίωση - 
υπεύθυνη δήλωση (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, κινητήρα και πλαισίου του μεταχειρισμένου 
αυτοκινήτου, ή άλλου μεταφορικού μέσου).
Β. Απόκτηση μεταχειρισμένων από χώρα της Ε.Ε.
Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής της Ελλάδας που αγοράζει από μεταπωλητή άλλου 
κράτους μέλους, πρέπει να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να αναγράφει στο σχετικό τιμολόγιο 
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που του εκδίδει ότι κατά την παράδοση του αγαθού σ' αυτόν, εφάρμοσε το καθεστώς του 
περιθωρίου κέρδους και να μην αναγράφει το Φ.Π.Α. ξεχωριστά στο τιμολόγιο αυτό. Σε 
περίπτωση κατά την οποία σε κάποιο κράτος μέλος δεν προβλέπεται η έκδοση συγκεκριμένου 
δικαιολογητικού στοιχείου, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής της Ελλάδας θα ζητά από 
τον αλλοδαπό προμηθευτή του ανάλογη βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση με αυτή που 
προαναφέρθηκε παραπάνω και θα εκδίδει παράλληλα και το τιμολόγιο αγοράς,
Οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στο τιμολόγιο του προμηθευτή ΕΕ για την υπαγωγή 
στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 Κ.ΦΠΑ ορίζονται με την Εγκύκλιο  ΔΕΦΚΦ Δ 1011665 ΕΞ 
2016.
Προσοχή : Τα τιμολόγια μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εκδίδονται προς υποκείμενη στο 
φόρο ελληνική επιχείρηση, στα οποία δεν υπάρχει ειδική ένδειξη για το περιθώριο κέρδους, 
φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται στη χώρα μας.
Eιδικό βιβλίο μεταπωλητή μεταχειρισμένων.
Με το άρθρο 45 Κώδικα ΦΠΑ ορίζεται ότι :  Ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής, που 
εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού, υποχρεούται:
Να τηρεί ειδικό βιβλίο, στο οποίο να καταχωρεί την ημερομηνία, το είδος του παραστατικού, το 
είδος, την ποσότητα και την αξία, κατά την απόκτηση και κατά την πώληση των αγαθών για 
παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωρίου κέρδους. 
Σε περίπτωση συγκεντρωτικών αγορών ή πωλήσεων, υποχρεούται να επιμερίζει την αξία των 
αγαθών, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, για τον προσδιορισμό του περιθωρίου κέρδους 
εκάστης παράδοσης.
 Το βιβλίο αυτό είναι αθεώρητο.(ΠΟΛ.1217/2017).
Ενημερώνεται άμεσα μετά από κάθε απόκτηση μεταχειρισμένου που υπάγεται στο ειδικό 
καθεστώς με την ημερομηνία ,τα στοιχεία του αυτοκινήτου (αριθμός πλαισίου, κυκλοφορίας), 
τα στοιχεία και το κόστος αγοράς. Αντίστοιχα σε κάθε πώληση μεταχειρισμένου ενημερώνεται 
με την ημερομηνία πώλησης ,τα στοιχεία και αξία πώλησης και σε ιδιαίτερες στήλες με το 
περιθώριο κέρδους και τον ΦΠΑ του περιθωρίου κέρδους.
Υπολογισμός φόρου- περιθώριο κέρδους.
Στην παρ. 3 του άρθρου  45 κ. ΦΠΑ ορίζεται ότι : «Φορολογητέα αξία της παράδοσης αγαθών 
είναι το περιθώριο κέρδους που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής.
- Ως περιθώριο κέρδους λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης του αγαθού 
από τον υποκείμενο στον φόρο μεταπωλητή και της τιμής αγοράς του, μειωμένο με το φόρο 
προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στη θετική αυτή διαφορά και ο οποίος εξευρίσκεται με τους 
κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης του αγαθού είναι 
μικρότερη από την τιμή αγοράς του, η αρνητική αυτή διαφορά δεν μπορεί να συμψηφιστεί με 
τη θετική διαφορά που προκύπτει από άλλες παραδόσεις αγαθών, του υποκείμενου στο φόρο 
μεταπωλητή.
- Ως τιμή πώλησης λαμβάνεται, το σύνολο του αντιτίμου που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής από τον αγοραστή, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 19 , περιλαμβανομένου και του φόρου προστιθέμενης αξίας.
- Ως τιμή αγοράς λαμβάνεται, το σύνολο του αντιτίμου που κατέβαλε ή θα καταβάλει ο 
υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής στον προμηθευτή του».
Παραδείγματα :
1. Έμπορος – μεταπωλητής του άρθρου 45 κ. ΦΠΑ αγόρασε από ιδιώτη ΙΧ αυτοκίνητο 
επιβατικό αντί ευρώ 3.500 και το μεταπούλησε αντί 5.000 ευρώ.
 Το περιθώριο κέρδους είναι 5.000 – 3.500 = 1.500 ευρώ στο οποίο εμπεριέχεται ΦΠΑ : 
καθαρή αξία  (1.500/1,24) = 1209,68 και ΦΠΑ  1.209,68 Χ 24% = 209,32 ο οποίος  θα περιληφθεί 
για απόδοση την οικεία φορολογική περίοδο αναγραφόμενος στον  κωδικό 303 και η 
φορολογητέα αξία των 1.209,68 στον κωδικό 333 της περιοδικής ΦΠΑ.
Για την φορολογία εισοδήματος κέρδος είναι η αξία πώλησης μείον ο ΦΠΑ του περιθωρίου 
κέρδους και μείον το κόστος αγοράς του. Δηλαδή :
5.000 – 209,32 – 3.500 = 1.290,58 ευρώ.
2. Επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του άρθρου 45 ΦΠΑ αγόρασε 
από μεταπωλητή Ιταλίας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με το καθεστώς περιθωρίου κέρδους αντί 
ευρώ 9.000 και κατέβαλλε ειδικό φόρο- τέλος ταξινόμησης στο τελωνείο ευρώ 2.000, έξοδα 
μεταφοράς 500 ευρώ, στην Ελλάδα του έγινε επισκευή για ζημιά 200 ευρώ συν ΦΠΑ 24% 
ευρώ 48. Το αυτοκίνητο πουλήθηκε με το ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους αντί ευρώ 
12.000.
Περιθώριο κέρδους = αξία πώλησης 12.000 μείον αξία αγοράς 9.000 μείον τέλος ταξινόμησης  
2.000 = 1.000.

Φορολογητέα αξία  (1.000/1,24) = 806,45  και ΦΠΑ 24%   806,45 Χ 24% = 193,55.
Η αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με το ειδικό καθεστώς δεν αποτελεί ενδοκοινοτική 
απόκτηση. Τα έξοδα μεταφοράς είναι έξοδα ενδοκοινοτικά και θα περιληφθούν στον 
ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Τα έξοδα επισκευής είναι δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης και θα 
περιληφθούν στην περιοδική ΦΠΑ της οικείας περιόδου.
Στην περιοδική ΦΠΑ αν δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές την εν λόγω περίοδο η επιχείρηση 
θα αποδώσει ΦΠΑ  193,55 – 48 = 145,55 ευρώ.
Στην φορολογία εισοδήματος το κέρδος από την πώληση του αυτοκινήτου αυτού είναι : 12.000 
– 9.0000 – 2.000 – 500 – 200 = 300 ευρώ.
Σε περίπτωση κατά την οποία, στα προηγούμενα παραδείγματα παράδοσης αγαθών με το 
καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, προέκυπτε αρνητική διαφορά (αρνητικό περιθώριο) 
δηλαδή ζημία  (τιμή πώλησης < τιμής αγοράς), η αρνητική αυτή διαφορά δεν συμψηφίζεται με 
θετική διαφορά που πιθανόν
πραγματοποιεί ο ίδιος μεταπωλητής Α από παραδόσεις άλλων αγαθών ούτε μεταφέρεται για 
συμψηφισμό σε επόμενη φορολογική περίοδο.
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) 
μεταχειρισμένα Ι.Χ., από 1.1.2013.
Σύμφωνα με την Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1027531 ΕΞ 18.2.2013 απόφαση Υ.Ο. εκδίδονται 
χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (αθεώρητες) ή με τη χρήση Η/Υ με σήμανση 
από ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, κατά τα οριζόμενα 
στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1104/1995.
Καταχώρηση και ενημέρωση βιβλίων των συναλλαγών περιθωρίου κέρδους.
Στα απλογραφικά και διπλογραφικά  βιβλία για τις απαιτήσεις των δηλώσεων ΦΠΑ  και 
εισοδήματος τηρούνται ξεχωριστές στήλες  ή λογαριασμοί για αγορές του άρθρου 45 από 
ιδιώτες και από χώρες της ΕΕ καθώς και για αγορές του κανονικού καθεστώτος. Ομοίως 
ξεχωριστή παρακολούθηση των πωλήσεων με περιθώριο κέρδους, των εσόδων από 
περιθώριο κέρδους καθώς και του κανονικού καθεστώτος και του ΦΠΑ.
Πώς διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Επιχειρήσεις του άρθρου 
45 του Ν.2859/2000 Κώδικάς Φ.Π.Α. (περιθωρίου κέρδους);
Οι Επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (περιθωρίου κέρδους) διαβιβάζουν στην 
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα παραστατικά που εκδίδουν και αφορούν ενδεικτικά την 
πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και αντικειμένων καλλιτεχνικής συλλεκτικής αξίας, 
με την παρακάτω σειρά ενεργειών:
1. Η καθαρή αξία του παραστατικού εσόδου που εκδίδεται κατά την πώληση των παραπάνω 
αγαθών δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. και για το λόγο αυτό η Επιχείρηση - Εκδότης:
- Διαβιβάζει για συναλλαγές B2B με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης και για 
συναλλαγές B2C με Τύπο Παραστατικού 11.1 - ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης).
- Το συνολικό ποσό της καθαρής αξίας πώλησης διαβιβάζεται με μία γραμμή σύνοψης και 
χαρακτηρισμό εσόδων π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-).
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 7 με 0% και απαλλαγή Φ.Π.Α. εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του 
Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής Φ.Π.Α.
- Χαρακτηρισμός Ε3 για συναλλαγές χονδρικής B2B με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
- κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001) και για συναλλαγές λιανικής 
B2C με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Λιανικές - Ιδιωτική 
Πελατεία (κωδ._003).
2. Η Επιχείρηση - Εκδότης για το ποσό περιθωρίου κέρδους μαζί με το ΦΠΑ το οποίο 
προκύπτει μετά την αφαίρεση της τιμής αγοράς από την τιμή πώλησης του αγαθού και για 
σκοπούς απόδοσης του αντίστοιχου ποσού Φ.Π.Α. διαβιβάζει:
- Τύπο Παραστατικού 11.3 - Απλοποιημένο Τιμολόγιο, είτε για συναλλαγές B2B είτε για 
συναλλαγές B2C.
- Το ποσό της καθαρής αξίας περιθωρίου κέρδους μετά την αποφορολόγηση, διαβιβάζεται με 
την 1η γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία 
Εσόδων (+) / (-).
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 1ης γραμμής σύνοψης π.χ. κατ. 1 με 24% και συσχετίζεται με τον 
κωδ. 303 της Περιοδικής Φ.Π.Α.
- Το υπόλοιπο ποσό της καθαρής αξίας από την πώληση του αγαθού, διαβιβάζεται με τη 2η 
γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / 
(-).
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 2ης γραμμής σύνοψης κατ. 7 με 0% απαλλαγή Φ.Π.Α. 
εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ και συσχετίζεται με τον κωδ. 349 της Περιοδικής 
Φ.Π.Α.
- Και για τις 2 γραμμές σύνοψης δεν διαβιβάζεται Χαρακτηρισμός Ε3
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Από τα παραπάνω η Επιχείρηση - Εκδότης στην 1η περίπτωση διαβιβάζει τα εν λόγω 
δεδομένα με την έκδοση φορολογικού στοιχείου ήτοι τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης 
μόνο για σκοπούς Ε3, και στη 2η περίπτωση με τη διενέργεια λογιστικής εγγραφής, μόνο για 
σκοπούς Φ.Π.Α..
Ο Λήπτης του παραστατικού της 1ης περίπτωσης χαρακτηρίζει το παραστατικό που λαμβάνει 
ως εξής:
- Χαρακτηρισμός εξόδων π.χ. με 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+),
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατ. 0% και δεν συσχετίζεται με τον κωδικό της Περιοδικής Φ.Π.Α.
- Χαρακτηρισμός Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική 
Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001)
Για την 2η περίπτωση δεν υφίσταται χαρακτηρισμός Λήπτη καθώς το περιθώριο κέρδους του 
Εκδότη δεν αφορά τον Λήπτη.

Παράδειγμα :
Σύνολο παραστατικού 15.000 το οποίο αναλύεται :
Χωρίς ΦΠΑ 13.000
Περιθώριο κέρδους 1.612,90
ΦΠΑ 24% περιθ. κέρδoυς 387,10
Σύνολο 15.000
A Εκδότης :
1. Με παραστατικό 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης ή 11.1 ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης) με το 
σύνολο της αξίας πώλησης 15.000€ η οποία διαβιβάζεται με χαρακτηρισμό 1.1 Έσοδα από 
Πώληση Εμπορευμάτων και Ε3_561_001 ή Ε3_561_003 και χαρακτηρισμό ΦΠΑ κατ.7 με 0% 
απαλλαγή ΦΠΑ αρθρ.45.
2.. Με παραστατικό 11.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο με:
α) 1η γραμμή «Περιθώριο κέρδους» με αξία 1.612,90€ (αξία πώλησης – αξίας αγοράς), η 
οποία αποφορολογείται και διαβιβάζεται με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 
χωρίς χαρακτηρισμό Ε3 , χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 1 με 24% 387,10 και
β) 2η γραμμή «Υπόλοιπο αξίας πώλησης» με αξία 13.000€ (αξία πώλησης – περιθώριο 
κέρδους), χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ.7 με 0% η οποία διαβιβάζεται με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά 
πληροφοριακά στοιχεία και χωρίς χαρακτηρισμό Ε3.
Β. Λήπτης :
Με παραστατικό 2.1 Αγορές εμπορευμάτων 15.000 , Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατ. 0%, 
Χαρακτηρισμός Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική 
Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001) 15.000. 

ΓΚΟΛΦΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο τα φαινόμενα και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 
πραγματοποιούνται με τον τρόπο που θα έπρεπε οι συμψηφισμοί των οφειλών των 
φορολογουμένων, επιχειρήσεων και ιδιωτών με τα τυχόν προς επιστροφή ποσά.

Αποτέλεσμα των παραπάνω παρατηρήσεων αποτελεί η δημιουργία σύγχυσης, διαμαρτυριών 
και γενικότερα αρνητικού κλίματος αλλά και έλλειψη ορθής και ακριβούς ενημέρωσης  
καθότι οι φορολογούμενοι πολίτες δεν έχουν την δυνατότητα να διαπιστώσουν, ούτε τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιούνται οι συμψηφισμοί, ούτε αν υπάρχουν <<
κρυφές>> οφειλές από συγγενικά πρόσωπα (κληρονομικά εκ διαδοχής) ή μη βεβαιωμένες 
οφειλές, παρ’ εκτός και επισκεφτούν προσωπικά την εκάστοτε Δ.Ο.Υ. που ανήκουν.

Σε πολλές περιπτώσεις, μη ευκαταφρόνητος αριθμός περιπτώσεων, τυγχάνει να 
διπλοπληρώνουν οι φορολογούμενοι ή να τους παρακρατούνται χρήματα για οφειλές που δεν 
υφίστανται εξ’ ολοκλήρου αλλά μέρος του ποσού που εμφανίζεται ως οφειλή. Επιπλέον, 
παρατηρούνται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην βεβαίωση των οφειλών, γεγονός που τις 
καθιστά ενεργές ή μη, με συνέπεια την μη ολοκλήρωση και καθυστέρηση των συμψηφισμών.

Εκ των παραπάνω συνάγεται ότι, θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία-παραμετροποίηση και 
προσθήκη στον κάθε λογαριασμό των φορολογουμένων στην ΑΑΔΕ, ιστορικό ανάλυσης 
οφειλών-επιστροφών (κάτι που υφίσταται αλλά δεν περιλαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία σε 
πολλές περιπτώσεις) αλλά και ιστορικού συμψηφισμών. Με αυτό τον τρόπο θα παρέχεται και 
θα απεικονίζεται η πραγματική φορολογική εικόνα οφειλών, βεβαιωμένων ή μη οφειλών, 

επιστροφών, συμψηφισμών, αναλυτικά στον κάθε φορολογούμενο και θα αποφεύγεται η 
οποιαδήποτε παρερμηνεία, σύγχυση και η εξαγωγή εσφαλμένων τελικών συμπερασμάτων.

Η δημιουργία-προσθηκη λογαριασμού με αναλυτικό ιστορικό και χαρακτηρισμό-προέλευση 
οφειλής, αναλογικά και διαδοχικά, οφειλών-συμψηφισμών –επιστροφών, ιδίως  στις 
περιπτώσεις επανεκκαθάρισης δηλώσεων με αναδρομικές αποδοχές, επιστροφών φ.π.α, 
τελών κυκλοφορίας οχημάτων, κ.ο.κ, που επιφέρουν αλλαγές στα τελικά ποσά οφειλών ή 
επιστροφών καθίσταται  ακόμη πιο αναγκαία προς πλήρη και σαφή ενημέρωση των 
φορολογουμένων.

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΩΝ



Εισαγωγικό σημείωμα
Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την διάθεση διαδικασίας «Οργάνωση χρόνου εργασίας – Άδειες». Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Υπουργείου 
Εργασίας αναφέρει τα εξής:
«Από την 12-01-2023, όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει, πλέον, την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων 
τους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, δύνανται: να δηλώνουν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τις άδειες για τους εργαζομένους τους, απογραφικά και έως τη λήξη του πρώτου 
δεκαημέρου του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον μήνα χορήγησής τους. Η δήλωση θα είναι δυνατή από την πρώτη ημέρα του μήνα χορήγησης της άδειας έως και τη δέκατη ημέρα του 
επόμενου ημερολογιακού μήνα.
Οι δηλώσεις θα αφορούν άδειες που χορηγήθηκαν από τον μήνα Ιανουάριο του 2023 και μετέπειτα.
Οι δηλώσεις θα περιλαμβάνουν την καταγραφή Κανονικής Άδειας εργαζόμενου για χρονικό διάστημα Ημερομηνία Από – Ημερομηνία Έως, την καταγραφή άλλων τύπων Άδειας ημέρας για 
συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς και την καταγραφή διαφόρων τύπων Ωροάδειας του εργαζόμενου για συγκεκριμένη ημερομηνία και πρόσθετες πληροφορίες για Ώρα από / Ώρα έως.
Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας – Άδειες «ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ > Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας > Εισαγωγή» και την επιλογή κατάστασης «Οργάνωση 
Χρόνου Εργασίας – Άδειες».
Για τη συγκεκριμένη διαδικασία παρέχεται και δυνατότητα ορθής επανάληψης, με τη συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της αρχικής. Με την υποβολή της 
δήλωσης με ορθή επανάληψη, ανακαλείται η αρχική δήλωση και ισχύει μόνο το περιεχόμενο της νέας δήλωσης. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης της δήλωσης. Οι ανωτέρω δυνατότητες 
θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την σχετική νομοθεσία που διέπει την χορήγηση της κάθε άδειας που καταχωρείται.
Μπαίνοντας λοιπόν στην εφαρμογή, διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη 36 διαφορετικών τύπων αδειών, που θα μπορούνε να δηλωθούν για τον λογαριασμό των εργαζομένων. Γνωρίζουμε άραγε 
τι είναι ο κάθε ένας από αυτούς και σε τι αφορούν;
Κάναμε μια καταγραφή όλων των τύπων αδειών που αναφέρονται στην εφαρμογή και σας τις παρουσιάζουμε με ένα συνοπτικό οδηγό.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

FORMER ΒΟΗΘΌΣ ΛΟΓΙΣΤΉ  BBC ΑΕ

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΆΔΕΙΕΣ"
ΕΡΓΑΝ
"ΟΡΓΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α/ΑΕίδος – Περιγραφή ΆδειαςΣελίδα
1Κανονική Άδεια 3
2Αιμοδοτική άδεια 3-4
3Άδεια Εξετάσεων 4
4Άδεια άνευ αποδοχών 4
5Άδεια Μητρότητας 4
6Ειδική Παροχή προστασίας μητρότητας 5
7Άδεια Πατρότητας 5
8Άδεια Φροντίδας Παιδιού (Μειωμένο ωράριο) 5-6
9Γονική Άδεια 6-7
10Άδεια Φροντιστή 7
11Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας 7
12Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 7
13Άδεια εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου 7
14Άδεια γάμου 7
15Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών 8
16Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών 8
17Άδεια μονογονεϊκών οικογενειών 8
18Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου 8-9
19Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους 9
20Απουσία από την εργασία λόγω επικείμενου σοβαρού κινδύνου βίας ή παρενόχλησης 9
21Άδεια Ασθενείας (Ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας) 9-10
22Άδεια απουσίας ΑΜΕΑ 10-11
23Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 11
24Άδεια ανήλικων σπουδαστών 11
25Άδεια μετάγγισης αίματος & των παραγώγων του ή αιμοκάθαρση 11
26Εκπαιδευτική άδεια για φοιτητές στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 11
27Άδεια λόγω AIDS 11
28Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας 11-12
29Άδεια φροντίδας παιδιού (ώρες) 12
30Γονική άδεια (ώρες) 12
31Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας (ώρες) 12
32Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (ώρες) 12
33Άδεια εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου (ώρες) 12
34Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης (ώρες) 12
35Άδεια άλλη 12
36Άδεια άλλη (ώρες) 12

  
    

  2023 
 

 

 

 

 

 

, 17  2023 

: Lioutas Accounting Services –   
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1.ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ  TO ΤΡΟΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

2.ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

3.ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

4.ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

5.ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ – ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ

6.ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

7.ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

8.ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ) άρθρο 2, ΕΓΣΣΕ 2014

9.ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
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αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.  Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση 
σχετική αίτηση του εργαζόμενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη με 
βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας 
γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων 
είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος 
πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. Αν και οι δύο γονείς 
απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωσή τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του 
δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης 
τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση 
διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος 
υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ 
τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το 
ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.
10.ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4808/2021, κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου εργασίας, δικαιούται άδεια φροντιστή για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργασίμων ημερών 
για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία 
βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση. Για την εν λόγω άδεια δεν προβλέπεται υποχρέωση καταβολής αποδοχών από τον εργοδότη.
Ως φροντιστής θεωρείται ο εργαζόμενος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο 
νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο. Επίσης, ως συγγενής 
ορίζεται «ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης, το τέκνο φυσικό ή θετό, οι γονείς, τα αδέλφια και οι συγγενείς εξ αγχιστείας 
στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό».
11.ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4808/2021, έως δύο (2) φορές το χρόνο και από μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, ο εργαζόμενος γονέας 
ή φροντιστής δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα 
οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζόμενου.
Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου που χρήζει φροντίδας, βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση νοσοκομείου ή βεβαίωση 
θεράποντος ιατρού.
12.ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εργαζόμενες οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ν. 3305/2005, δικαιούνται άδεια επτά (7) 
εργασίμων ημερών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του Διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής (άρθρο 35 Ν. 4808/2021). Η εν λόγω άδεια δίνεται στις εργαζόμενες για όσες φορές υποβληθούν στην υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή.
13.ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Εργαζόμενες σε κατάσταση εγκυμοσύνης απαλλάσσονται από την εργασία τους, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, 
εφόσον αυτές πρέπει να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας (άρθρο 40 Ν. 4808/2021).
14.ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδειας γάμου ή τέλεσης συμφώνου συμβίωσης 5 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται με πενθήμερο 
και 6 εργάσιμων ημερών για αυτούς που εργάζονται με εξαήμερο με αποδοχές αντίστοιχα (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 – 2001 άρθρο 10 και άρθρο 39 Ν. 
4808/2021).
Tην άδεια αυτή δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί (άνδρες και γυναίκες) ανεξάρτητα του χρόνου υπηρεσίας τους στον εργοδότη, χωρίς καμία άλλη 
προϋπόθεση, εκτός από τη σύναψη του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δεν συμψηφίζεται με τις ημέρες 
κανονικής άδειας.
Με ευνοϊκότερες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας δίδεται άδεια γάμου μεγαλύτερη των 5 ημερών.
15.ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4808/2021, στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο 
πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει 
μεταμόσχευσης ή παιδιού ανεξαρτήτως ηλικίας, που πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό, χορηγείται ειδική 
γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4808/2021, στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω 
ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, και μέχρι την 
ηλικία των 18 ετών αυτού συμπληρωμένων, χωρίς αποδοχές, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 
τριάντα εργάσιμων ημερών κατ’ έτος. 
Οι άδειες των παραπάνω άρθρων αποτελούν ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέα, χορηγούνται, χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών 
διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή 
δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας.
16.ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4808/2021 
1. Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια νοσηλείας χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση 
νοσηλείας του παιδιού, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του 
εργαζόμενου, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος. 
2. Η άδεια της παρ. 1 αποτελεί δικαίωμα του κάθε γονέα, χορηγείται, χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που 
παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με 
αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας.
17.ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Στους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο - άγαμη γονέα, που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται 
άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις.
Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών 
φροντίδας των παιδιών, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν 
πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (άρθρο 45 του Ν. 4808/2021).
Με την υπ’ αριθ.107342/14-11-22 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με τους 
δικαιούχους της άδειας 6 ημερών ετησίως μετ’ αποδοχών που απονέμεται σε μονογονεϊκές οικογένειες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 45, του Ν.4808/2021.
Δικαιούχοι της ως άνω άδειας εκτός από τους χήρους και τους άγαμους γονείς που έχουν την επιμέλεια του τέκνου είναι επίσης:
α) οι εργαζόμενοι γονείς ή τρίτα πρόσωπα που τους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας του προσώπου του 
τέκνου με δικαστική απόφαση
β) οι εργαζόμενοι γονείς που τους έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου με δικαστική 
απόφαση ή με έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης ή 
ακύρωσης του γάμου.
18.ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
Με το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 9 του Ν.1483/1984 ορίζονται τα εξής:
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών το οποίο παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, οι εργαζόμενοι γονείς 
δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα 
από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, 
προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.

Πρέπει να χορηγείται πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη ημέρα κάθε φορά. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται, 
αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Η 
άδεια αυτή χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι έξω από το σπίτι, είναι άδεια με αποδοχές  και 
χορηγείται άσχετα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρηση. 
Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο. Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που 
δίνονται στους εργαζόμενους.
19.ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Η΄ ΑΛΛΟΥ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Εξαρτώμενα πρόσωπα (άρθρο 2, Ν. 1483/1984): 
α) παιδιά μέχρι 16 ετών - φυσικά ή υιοθετημένα-, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους,
β) παιδιά άνω των 16 εφόσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους,
γ) σύζυγος που για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και
δ) γονείς ή ανύπαντρα αδέλφια που για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας, δεν μπορούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο εργαζόμενος έχει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδημά τους δεν είναι μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα 
του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη που αμείβεται με το γενικό κατώτερο όριο ημερομισθίου που ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόμενο με 
25 ημερομίσθια το μήνα.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή και τμηματικά και η διάρκειά της δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 εργάσιμες 
ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εάν ο δικαιούχος προστατεύει ένα παιδί με δυνατότητα αύξησής της σε 8 εργάσιμες ημέρες  εάν ο 
δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε 14 εργάσιμες ημέρες αν προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2008-2009 άρθρο 5, άρθρο 
42 Ν. 4808/2021). Ο χρόνος της απουσίας των εργαζομένων λόγω άδειας για την ασθένεια εξαρτημένων μελών της οικογένειας, λογίζεται ως 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας, 
καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης.
20.ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΙΑΣ  Ή ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
Κάθε θιγόμενο πρόσωπο, εφόσον έχει εύλογη πεποίθηση ότι υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά 
του, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια με την 
υποχρέωση προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης του εργοδότη, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά 
που αιτιολογούν την πεποίθησή του. Εφόσον όμως έχει παύσει να υφίσταται ο κίνδυνος και το θιγόμενο πρόσωπο αρνείται να επιστρέψει 
στον εργασιακό χώρο ο εργοδότης μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την επίλυση της διαφοράς.
21.ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Ανυπαίτια κωλύματα εργασίας αποτελούν τα περιστατικά που εμποδίζουν τον εργαζόμενο να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, 
σύμφωνα με την σύμβαση εργασίας, και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.
Σύμφωνα με το άρθρο 657 ΑΚ, ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας 
εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα 
ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο.
Επίσης με το άρθρο 658 ΑΚ, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 657 ΑΚ, η αξίωση για το μισθό, 
σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της 
σύμβασης και το μισό (1/2) μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα αυτό υπάρχει κι αν ακόμη ο εργοδότης κατήγγειλε τη 
σύμβαση, επειδή το εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό.
Έτσι, για να χαρακτηριστεί ένα περιστατικό ως «ανυπαίτιο κώλυμα» θα πρέπει:

 
Βασικές περιπτώσεις κωλυμάτων εργασίας:

ενεργειών, απαγορεύσεων αστυνομίας.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Η ασθένεια του μισθωτού, όπως έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία των δικαστηρίων συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής αυτού εκ της εργασίας 
του, χωρίς δυσμενείς γι’ αυτόν συνέπειες. Η αποχή από την εργασία λόγω βραχείας σχετικώς διάρκειας ασθενείας, δε θεωρείται λύση της 
σύμβασης εργασίας εκ μέρους του μισθωτού.
Ως “βραχείας διάρκειας” ασθένεια θεωρείται αυτή που διαρκεί:
α) ένα μήνα, για όσους υπηρετούν μέχρι τέσσερα έτη,
β) τρεις μήνες για όσους υπηρετούν περισσότερο από τέσσερα και μέχρι δέκα έτη,
γ) τέσσερις μήνες, για όσους υπηρετούν περισσότερο από δέκα έτη
δ) έξι μήνες, για όσους υπηρετούν περισσότερο από δέκα πέντε έτη (άρθρο 3 του Ν. 4558/1930).
Τα χρονικά όρια αποχής, αρχίζουν από την ημέρα κατά την οποία ο μισθωτός απουσίασε συνεπεία της ασθενείας και λήγουν την αντίστοιχη 
ημέρα του επόμενου μηνός ή των τριών, των τεσσάρων ή των έξι μηνών, ανάλογα του χρόνου υπηρεσίας των μισθωτών κατά τη διάκριση 
που έγινε ανωτέρω. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζονται και οι Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Η υπέρβαση των ορίων της βραχείας διάρκειας ασθένειας, δεν επιφέρει από μόνη της την αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης, αλλά η 
λύση ή μη της εργασιακής συμβάσεως κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από τα αρμόδια δικαστήρια.
Τα χρονικά διαστήματα που οι εργαζόμενοι απουσίασαν από την εργασία τους λόγω βραχείας ασθένειας, θεωρούνται ως χρόνος 
πραγματικής απασχόλησης και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες της κανονικής ετήσιας αδείας τους.
Αν η ασθένεια υπερβεί τα χρονικά όρια της βραχείας ασθένειας, οι ημέρες απουσίας του μισθωτού μπορούν να συμψηφιστούν με τις ημέρες 
κανονική αδείας, δε συμψηφίζονται όμως με τις αποδοχές της άδειας και του επιδόματος αδείας (έγγραφα Υπ. Εργασίας 4293/3-8-2005, 
18778/643/10-6-2009).
Ο μισθωτός, μόλις ασθενήσει, οφείλει να ειδοποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον εργοδότη περί ασθένειάς του, προσκομίζοντας, εντός 
εύλογου χρόνου, σχετική ιατρική βεβαίωση, αναφορικά με το είδος και τη διάρκεια της ασθένειάς του.
Η παράλειψη της αναγγελίας και η αποχή από την εργασία, είναι δυνατόν να θεωρηθεί από τις αρχές καλής πίστεως, ως πρόθεση καταγγελίας 
της συμβάσεως από μέρους του, εφόσον όμως προέρχεται από δόλο ή αμέλεια, και να αποτελέσει λύση της συμβάσεως από μέρους του 
μισθωτού και μάλιστα χωρίς αποζημίωση.
Όσον αφορά στην υπαιτιότητα, δεν εξετάζεται αν η ασθένεια επήλθε στην εργασία ή από άλλη αιτία ή από ατύχημα.
Η ασθένεια του μισθωτού θεωρείται σπουδαίος λόγος αποχής του μισθωτού από την εργασία του, για τον οποίο διατηρεί, σύμφωνα με τα 
άρθρα 657 και 658 Α.Κ., την αξίωσή του για αποδοχές.
Η διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα μισθοδοσίας του είναι 15 ημέρες για τον πρώτο χρόνο εργασίας 
του και 1 μήνας για τα υπόλοιπα χρόνια (Α.Κ. 658).
H καταβολή των ανωτέρω αποδοχών γίνεται σε συνδυασμό προς το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67, σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης για τις τρεις 
(3) πρώτες ημέρες του κωλύματος υποχρεούται στην καταβολή του μισού ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού. Από δε τις αποδοχές του 
υπολοίπου διαστήματος ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει τα ποσά που εξαιτίας του κωλύματος καταβλήθηκαν στον μισθωτό από 
ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο (657 Α.Κ.).
Το έτος, με την έννοια του άρθρου 658 Α.Κ., αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζομένου και συμπληρώνεται κατά την 
αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους (εργασιακό έτος). Συνεπώς από της συμπληρώσεως των αντιστοίχων προς την ημερομηνία 
έναρξης της σύμβασης χρονικών σημείων εργασίας, αναβιώνει η αξίωση του εργαζομένου για τις αποδοχές το πολύ ενός μηνός.
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22.ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 1 παράγρ. 1 περ. β' εδ. α' του Ν. 2643/98 καθώς και 
οι ανάπηροι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου - ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με τις ίδιες ουσιαστικές προϋποθέσεις, δικαιούνται κατά το άρθρο 8 παράγρ. 4 
του Ν. 2643/98 έξι (6) εργάσιμες ημέρες επί πλέον της κανονικής τους αδείας κατ' έτος.
Επίσης, προβλέπεται ότι οι ανάπηροι υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες δικαιούνται κατ� έτος 30 ημερών άδεια με πλήρεις αποδοχές για τη 
μετάβαση σε Κέντρα Λουτροθεραπείας κλπ. Προϋπόθεση χορηγήσεως της αδείας είναι να έχουν κριθεί προηγουμένως από αρμόδια 
Υγειονομική Επιτροπή και να έχουν γνωστοποιήσει τούτο στον εργοδότη τους (Αρθρ. 53 ΑΝ 1324/49 που κυρώθηκε με τον Ν. 1487/50). Η μη 
χορήγηση της αδείας υποχρεώνει τον εργοδότη σε καταβολή αποζημιώσεως ίσης με τις αποδοχές 30 ημερών.
23.ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, 
γονέων και αδελφών (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 9). 
Διευκρινίζεται ότι χορηγείται η συγκεκριμένη άδεια όχι μόνο στους εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και 
στον ίδιο βαθμό (ΕΓΣΣΕ 2010-2012 άρθρο 8).
24.ΑΔΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Για το δικαίωμα αδείας των ανηλίκων που είναι συγχρόνως μαθητές ή σπουδαστές, βλ.  Άδεια εξετάσεων
25.ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ  Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τέσσερα (4) έτη στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα 
που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως 22 
εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές. (ΕΓΣΣΕ 2002 -2003, άρθρο 8).
26.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Κ.ΑΝ.ΕΠ.-Γ.Σ.Ε.Ε.
Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους ή εργαζόμενες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης, εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική 
Κατάρτιση), υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 
τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα (1) άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως χίλιους 
(1000) εργαζόμενους.
27.ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ AIDS
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι/ες είναι φορείς ή πάσχουν 
από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα κάθε ημερολογιακό έτος 
επιπλέον άδεια με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2004 άρθρο 11).

28.ΕΥΕΛΙΓΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με το άρθρο 31 του Ν. 3848/2021, σε συμμόρφωση του άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158, ο εργαζόμενος αποκτά κι αυτός το δικαίωμα 
να διαχειρίζεται το χρόνο εργασίας του, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις ή επιλογές του, για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της 
επαγγελματικής και ιδιωτικής του ζωής. Συγκεκριμένα, κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών ή φροντιστής 
δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως ιδίως, τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική 
απασχόληση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την κάλυψη συγκεκριμένων οικογενειακών του αναγκών.
Για το δικαίωμα χορήγησης ευέλικτης ρύθμισης εργασίας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης 
εργασίας ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (υπηρεσίας) στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική 
διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και 
εργαζομένων.
Ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει κάθε αίτηση για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και να αποφανθεί για την ικανοποίησή της εντός μηνός από 
την υποβολή της, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, ο 
εργοδότης οφείλει να τεκμηριώσει εγγράφως τους λόγους απόρριψης ή και την αναβολή χορήγησης ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας.
Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, ο εργαζόμενος επιστρέφει στην αρχική μορφή 
απασχόλησής του. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στην αρχική μορφή απασχόλησης πριν από τη λήξη της συμφωνημένης 
περιόδου, κατόπιν αιτήσεώς του και εφόσον αυτό δικαιολογείται από συγκεκριμένη μεταβολή των περιστάσεων. 
29. ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΩΡΕΣ)
Για το δικαίωμα άδειας φροντίδας παιδιού σε ώρες, βλ. Άδεια φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο)
30. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΩΡΕΣ)
Δύναται η χορήγηση γονικής άδειας σε ώρες, για περισσότερα βλ. Γονική άδεια.
31. ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (ΩΡΕΣ)
Δύναται η χορήγηση άδειας απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας, βλ. Απουσία από την εργασία λόγω ανωτέρας βίας
32. ΕΥΕΛΙΓΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΩΡΕΣ)
Δυνατότητα ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας σε ώρες, βλ. Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας
33. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΩΡΕΣ)
Δύναται η χορήγηση άδειας εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου σε ώρες, βλ. Άδεια εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου
34. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Δύναται η χορήγηση άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης σε ώρες, βλ. Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης
35. ΑΔΕΙΑ ΑΛΛΗ
Νόμιμα θεσμοθετημένες άδειες ή άδειες ειδικού σκοπού που δεν εντάσσονται στις παραπάνω (πχ Εκλογική άδεια, Στράτευση κλπ) 
εντάσσονται στην παρούσα κατηγορία αδειών
36. ΑΔΕΙΑ ΑΛΛΗ (ΩΡΕΣ)
 Δυνατότητα χορήγησης άλλων αδειών που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες σε ώρες.

Πηγές: 
www.kepea.gr
www.sepe.gov.gr
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ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

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

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
“Τα δεδομένα είναι μια συνθήκη ορατότητας, σχεδόν μια προϋπόθεση ύπαρξης”
    Καθ. Stefania Milan, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

Μετά την επιτυχημένη συνάντηση της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. με τον Υπουργό ψηφιακής Διακυβέρνησης κο. 
Κυρ. Πιερρακάκη ,συνάγονται οι παρακάτω πληροφορίες σε συνάρτηση με την παγκόσμια 
πλέον ψηφιακή διακυβέρνηση πληροφοριών .
   Όπως κάθε μεγάλο εγχείρημα γνωρίζει η κοινωνία πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε προς 
όφελος της είτε προς το αντίθετο .
Η Ψηφιακή Εποχή , συχνά γνωστή ως Εποχή της Πληροφορίας , αναφέρεται σε μια ιστορική 
εποχή και μια οικονομία βασισμένη στην τεχνολογία της πληροφορίας που ξεκίνησε τον 
εικοστό αιώνα. Χαρακτηρίζεται από μια ταχεία μετάβαση από τη βιομηχανοποιημένη 
οικονομία που προέκυψε από τη Βιομηχανική Επανάσταση σε μια οικονομία βασισμένη στη 
γνώση.
Η διαχείριση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η δημιουργία της ψηφιακής οικονομίας 
θέτουν νέες, πολλαπλές προκλήσεις για τις κυβερνήσεις. Αυτές οι προκλήσεις προκύπτουν 
από το γεγονός ότι η επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες και μεγάλα δεδομένα απαιτεί νέες 
ικανότητες από όλους τους παράγοντες της οικονομίας. 
Επιπλέον, οι επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα από μόνες τους δεν εξασφαλίζουν τα 
υποσχόμενα ψηφιακά αποτελέσματα. Τέτοιες επενδύσεις πρέπει να συμπληρωθούν με την 
ευθυγράμμιση με νέες αναπτυξιακές στρατηγικές, νέες πολιτικές, νέες δεξιότητες και νέους 
θεσμούς όπου το κράτος πρέπει να διαδραματίσει νέους ρόλους.
Η άνοδος των δεδομένων και των ψηφιακών τεχνολογιών μεταμορφώνουν γρήγορα τις 
οικονομίες και τις κοινωνίες, με τεράστιες επιπτώσεις στις καθημερινές λειτουργίες των 
κρατών. 
Οι κυβερνήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα πρέπει να συμβαδίζουν με τις αυξανόμενες 
προσδοκίες των πολιτών τους, να διαχειρίζονται την αυξανόμενη πίεση στους 
προϋπολογισμούς τους και να αντιδρούν σε νέες προκλήσεις πολιτικής. 
Οποιαδήποτε αποτυχία προσαρμογής σε αυτό το νέο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα 
μπορούσε να τις εκθέσει σε επιζήμιους κινδύνους και, κατά συνέπεια, σε μείωση της 
εμπιστοσύνης του κοινού.
Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω των δυνατοτήτων της ψηφιακής 
τεχνολογίας και δεδομένων αποτελεί πρόκληση για κάθε κράτος. 
 Η επίτευξη ωριμότητας ψηφιακού κράτους  απαιτεί ολιστικό, ολοκληρωμένο μετασχηματισμό 
από το εσωτερικό και σε όλο τον μηχανισμό.. 
Περιλαμβάνει την αναμόρφωση της κουλτούρας, των ικανοτήτων των οργανισμών 
(συμπεριλαμβανομένων των ταλέντων, των δεξιοτήτων και των πόρων) και της 
διακυβέρνησης για την υποστήριξη προσεγγίσεων με επίκεντρο τον χρήστη, την ευελιξία, 
ολοκλήρωση και συνοχή για το σχεδιασμό και την παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Οι κοινωνίες έχουν ανάγκη από έναν δημόσιο τομέα που:

Ο αντίκτυπος της ψηφιακής διακυβέρνησης στην ευημερία των πολιτών
Οι χώρες που δεσμεύονται σε μια ψηφιακή κυβερνητική ατζέντα μπορούν να βελτιώσουν τα 
αποτελέσματα για τους πολίτες τους χρησιμοποιώντας ψηφιακό, δεδομένα και τεχνολογία για 
να υποστηρίξουν τις ακόλουθες προσπάθειες για να γίνουν πιο ανταποκρινόμενες, 
προστατευτικές και αξιόπιστες.

… εμπλέκουν τους ανθρώπους σε όλο τον κύκλο ζωής του σχεδιασμού και της παράδοσης 
για να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες τους έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται κατανοητές
… προσεγγίζουν προληπτικά το μέρος όπου οι άνθρωποι περνούν χρόνο (τόσο σε 
διαδικτυακές όσο και εκτός σύνδεσης κοινότητες) και να τους εμπλέκουν στο σχεδιασμό και 
την παροχή υπηρεσιών
… όχι μόνο να εφαρμοστεί τεχνολογία, αλλά να σχεδιαστεί από την κάθε κυβέρνηση ένα 
ολοκληρωμένο κύκλωμα υπηρεσιών.

… δίνουν προτεραιότητα στην προστασία του κοινού από εξωτερικές απειλές ψηφιακής 
ασφάλειας και διασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αξιόπιστες και ασφαλείς
… ενθαρρύνουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση και τη διανομή της εμπιστοσύνης σε 
όλες τις ψηφιακές κοινότητες
… σκέπτονται τη ρύθμιση στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων και όχι μια προσέγγιση σε 
συγκεκριμένες τεχνολογίες.

… επιτυγχάνουν  τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διαδικτυακής ασφάλειας και των 
δημοκρατικών ελευθεριών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και εμπιστοσύνης του κοινού
… παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που κατανοούν τους χρήστες και είναι ανοιχτές σε 
προκλήσεις και σχόλια
… δείχνουν στους πολίτες τι κάνει η κυβέρνηση και δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να δουν 
και να ελέγξουν πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους.
Πηγή: Welby, B. (2019[2]) , “The impact of digital government on civil wellbeing”, https://-
doi.org/10.1787/24bac82f-en .

Τέλος το κράτος καλείται να διασφαλίσει ότι οι εθνικές ψηφιακές πρωτοβουλίες 
ευθυγραμμίζονται και ανταποκρίνονται στις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Πως, αυτή 
η ευθυγράμμιση παρουσιάζει μια συνεχή πρόκληση που απαιτεί συνεχή επικοινωνία, 
συντονισμό και διαχείριση στρατηγικής μεταξύ των βασικών φορέων χάραξης πολιτικής και 
των τεχνικών υπουργείων που είναι αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία. 

Τα βασικά υπουργεία που είναι αρμόδια για τα οικονομικά, τη μακροοικονομική διαχείριση 
και την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει να κατανοήσουν τις επιταγές της ψηφιακής 
οικονομίας, ενώ τα τεχνικά υπουργεία που ασχολούνται με τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις 
τηλεπικοινωνίες, την καινοτομία και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, πρέπει να εμπλέξουν 
όλους τους ενδιαφερόμενους στη δημιουργική διαδικασία αξιοποίησης της ψηφιακής 
τεχνολογίες για αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 



ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

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

03.02.2023  #35/.13

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS

www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

MYDATA: Η Α.1138/2020, ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ, 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ!

Σε προηγούμενα άρθρα μου εξέφρασα ανοιχτά την άποψη μου για το νέο αυτό, μεγαλεπήβολο 
εγχείρημα, εστιάζοντας σε πολλές και διαφορετικές παραμέτρους.
Στο σημερινό μου πιο τεχνικό άρθρο, θα προσπαθήσω να αναδείξω τα βασικά σημεία της 
Α.1138/2020, έτσι όπως τα αποκωδικοποίησα εγώ προσωπικά, μετά από αρκετή μελέτη.
Ξεκινώντας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Α.1138/2020, είναι η βασική διαταγή που 
αναλύει τα myDATA και η οποία έχει τροποποιηθεί με τις Α.1227/2020, Α.1300/2020, 
Α.1054/2021 ,Α.1156/2021 και τέλος με την Α 1090/2022  και την Α 1188/2022.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος της, στο οποίο 
αναφέρονται οι τύποι και τα δεδομένα των παραστατικών της ΑΑΔΕ, καθώς και άλλες 
σημαντικές πληροφορίες και ορισμοί, όπως για παράδειγμα τα αντικριζόμενα και μη 
αντικριζόμενα παραστατικά.
Ας δούμε λοιπόν την «ακτινογραφία» της πολύ σημαντικής αυτής ερμηνευτικής, δίνοντας 
έμφαση στα σημεία που έχουν αφενός μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και σε αυτά που χρήζουν 
περαιτέρω διευκρινίσεις.
Η ανάλυση μας θα βασιστεί σε μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων.
ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
1) Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Είναι η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.
2) Ερώτηση: Τι είναι η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην 
Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και 
περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των 
οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και 
στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.
3) Ερώτηση: Τι είναι η σύνοψη παραστατικού;
Απάντηση: Σύνοψη παραστατικού, είναι τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του 
παραστατικού με ή χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών υπηρεσιών). 
4) Ερώτηση: Τι είναι ο χαρακτηρισμός συναλλαγών;
Απάντηση: Είναι 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. 
5) Ερώτηση: Τι είναι ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης(ΜΑΡΚ);
Απάντηση: Είναι ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για 
κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA.
6) Ερώτηση: Τι είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;
Απάντηση: Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»: Η οντότητα η οποία είτε 
κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), είτε για δικό της λογαριασμό, διαβιβάζει 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας, παραστατικά εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης.
7) Ερώτηση: Τι είναι το πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό,ERP);
Απάντηση: Είναι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν α) τις ανάγκες εμπορικής 
διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων, καθώς και β) της λογιστικής διαχείρισης για 
τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας.
8) Ερώτηση: Τι ορίζεται ως απώλεια διασύνδεσης;
Απάντηση: Ως «Απώλεια Διασύνδεσης»: Η ανυπαίτια αδυναμία διαβίβασης των δεδομένων 
στο χρόνο που ορίζεται στην παρούσα απόφαση, ανά Τύπο Παραστατικού και τρόπου 
διαβίβασης, λόγω διακοπής είτε της σύνδεσης internet, είτε του συστήματος διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας.
9) Ερώτηση: Τι ορίζονται ως τύποι παραστατικών mydata;

Απάντηση: Ως «Τύποι Παραστατικών myDATA»: Τα «παραστατικά» που προδιαγράφονται από 
την Α.Α.Δ.Ε. και περιέχουν συνόψεις και χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης, εξόδων 
αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και εγγραφών τακτοποίησης εσόδων – εξόδων, ανεξάρτητα 
εάν τα ποσά αυτών, επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Τα εν λόγω 
«παραστατικά» αφορούν είτε σε εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία, είτε σε λογιστικές εγγραφές 
που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, για σκοπούς προσδιορισμού του 
λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.
ΑΡΘΡΟ 2:ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
1) Ερώτηση: Ποιες οντότητες είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στο myDATA;
Απάντηση: Στο myDATA, υποχρεούνται να διαβιβάζουν οι οντότητες του άρθρου 1 του 
Ν.4308/2014, δηλαδή οι υπόχρεες εφαρμογής των ΕΛΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη 
υποχρέωσης διαβίβασης είναι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις 
διατάξεις εφαρμογής των ΕΛΠ. 
2) Ερώτηση:  Τι δεδομένα πρέπει να διαβιβάζουν στο myDATA, οι οντότητες που εμπίπτουν στην 
υποχρέωση αυτή;
Απάντηση: Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών 
και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν 
ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των 
τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), 
των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης.
Ειδικότερα, για τα έτη 2021 έως και 2023, οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς 
κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), διαβιβάζουν τα ως άνω δεδομένα τους 
προαιρετικά. 
3) Ερώτηση:  Ποιες οντότητες εξαιρούνται της διαβίβασης στο myDATA;
Απάντηση: Οι οντότητες αυτές είναι:
α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως 
δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ ΕΚ (παρ. 9, άρθρο 8 του ν. 4308/2014).
4) Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουν στο myDATA, οι οντότητες που είναι υποχρεωμένες να 
το κάνουν;
Απάντηση: Οι οντότητες που εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα ΕΛΠ, διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην 
ΑΑΔΕ:
α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 12 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια και 
στοιχεία λιανικής πώλησης),
β) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών 
διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα δεδομένα των 
παραστατικών που εκδίδονται για την τεκμηρίωση της είσπραξης/πληρωμής ενοικίου,
γ) τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική 
βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού 
έτους.
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ:
1) Ερώτηση: Που μπορούμε να δούμε τα παραστατικά της ΑΑΔΕ, την τυποποίηση τους, καθώς 
και τις εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων των υπόχρεων οντοτήτων που 
διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Όλα τα παραπάνω αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της Α.1138/2020.
2) Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στα Τιμολόγια χονδρικής;
Απάντηση: Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής:
i. Α.Φ.Μ.
ii. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη
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β) Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης)
γ) Στοιχεία Παραστατικού:
i. Ημερομηνία έκδοσης
ii. Σειρά/αριθμός
iii. Αριθμός Εγκατάστασης
δ) Στοιχεία συναλλαγής: Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή αξία + Φ.Π.Α. Παρακρατήσεις 
+ Λοιποί Φόροι + Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη – Κρατήσεις υπέρ Λοιπών Φορέων του 
Δημοσίου.
3) Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στα στοιχεία λιανικής πώλησης;
Απάντηση: Για τα στοιχεία λιανικής, διαβιβάζονται όσα από τα δεδομένα που είδαμε για τα 
τιμολόγια χονδρικής, προβλέπονται ως υποχρεωτικά αναγραφόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις και αναφέρονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020.
4) Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε για τα πιστωτικά και τα συμπληρωματικά τιμολόγια 
πώλησης, που είναι συσχετιζόμενα με το αρχικό τιμολόγιο;
Απάντηση: Διαβιβάζουμε ακριβώς τα ίδια δεδομένα που κάναμε και για το αρχικό τιμολόγιο 
πώλησης.
5) Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στις εκκαθαρίσεις;
Απάντηση: Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του ν. 4308/2014), τα δεδομένα της 
συναλλαγής που διαβιβάζονται από τον τρίτο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας 
αφορούν την αμοιβή-προμήθειά του, τον Φ.Π.Α. που υπολογίζεται επί αυτής, καθώς και την 
αξία (με Φ.Π.Α.) των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της οντότητας.
6) Ερώτηση: Τι διαβιβάζεται με τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων και τι ιδιαιτερότητα 
υπάρχει με τη μισθοδοσία και τις αποσβέσεις;
Απάντηση: Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην 
ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων (ανά χρέωση και 
πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε 
φορολογικού έτους. Από τις εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας 
και αποσβέσεων και είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά οι λοιπές εγγραφές τακτοποίησης 
εσόδων / εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
1)Ερώτηση: Τεχνικά όταν διαβιβάζουμε Τιμολόγια χονδρικής ή Λιανικές, διαβιβάζουμε σύνοψη 
μόνο ή και άλλα έξτρα δεδομένα;
Απάντηση: Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας( τιμολόγια, λιανικές, εκκαθαρίσεις κλπ..) 
διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, υπό μορφή σύνοψης, με ή χωρίς αναλυτική 
διάκριση ειδών, κατά περίπτωση, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα της παρούσας 
απόφασης.
2)Ερώτηση: Πως διαβιβάζονται τα στοιχεία λιανικής, που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ(ΦΤΜ, 
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, Α.ΔΗ.ΜΕ);
Απάντηση: Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., 
Α.ΔΗ.Μ.Ε.), αυτά διαβιβάζονται αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας 
διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Σημαντικές παρατηρήσεις:
1) Στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ των 
δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που διαβίβασαν στην ψηφιακή Πλατφόρμα 
myDATA, από το Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και των λογιστικών εγγραφών εσόδων 
λιανικής τους, αυτές διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα με τους τρόπους 
που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. (προγράμματα διαχείρισης 
επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό, ERP και ειδική φόρμα καταχώρησης).
2) Ειδικότερα, για τις χρονικές περιόδους από 1.1.2021 έως και 31.12.2021, από 1.1.2022 έως και 
31.12.2022, καθώς και από 1.1.2023 έως 31.3.2023, τα δεδομένα του προηγούμενου εδαφίου 
διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα με τους τρόπους που προβλέπονται 
στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου (προγράμματα διαχείρισης 
επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό, ERP και ειδική φόρμα καταχώρησης) , σε όλες τις 
περιπτώσεις, ήτοι και σε εκείνες που δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις. 
3)Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση δεδομένων των παραπάνω περιπτώσεων, δεν αναιρεί την 
υποχρέωση διασύνδεσης και διαβίβασης των εκδιδόμενων αποδείξεων εσόδων λιανικής στο 
Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 
απόφαση Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
4)Για το έτος 2023, στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων λιανικής ΦΗΜ από τα ξενοδοχεία που 

 λειτουργούν σύμφωνα με την ξενοδοχειακή ημέρα (λογιστικοποίηση εσόδων λιανικής ΦΗΜ με 
βάση την ημερομηνία ανοίγματος), τα δεδομένα εσόδων λιανικής ΦΗΜ που αντλούν οι οντότητες 
αυτές από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., δύναται να διαβιβάζονται συνολικά με χαρακτηρισμό 
εσόδων 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων.
Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των χαρακτηρισμών συναλλαγών εσόδων λιανικής ΦΗΜ, 
διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του παρόντος 
άρθρου( (προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό, ERP και ειδική φόρμα 
καταχώρησης)  και στον χρόνο που ορίζεται ανά περίπτωση.
3)Ερώτηση: Πως διαβιβάζονται τα στοιχεία λιανικής, που εκδίδονται μηχανογραφικά ή 
χειρόγραφα, χωρίς την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ(ΠΟΛ 1002/2014);
Απάντηση: Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την 
υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής 
πώλησης στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.
Σημαντική παρατήρηση: Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς 
χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31.12.2021 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, 
εφόσον διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του 
παρόντος άρθρου(προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό, ERP και ειδική 
φόρμα καταχώρησης).
4)Ερώτηση: Πως διαβιβάζονται τα στοιχεία λιανικής, μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης;
Απάντηση: Διαβιβάζονται αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής.
5)Ερώτηση: Τι διαβιβάζει ο εκδότης με τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής;
Απάντηση: Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται ανά χαρακτηρισμό 
συναλλαγής από τον εκδότη τους και σε κάθε περίπτωση ανά συντελεστή φόρου και τέλους, 
ανεξάρτητα από την αξία και τον τρόπο έκδοσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
6)Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζει κατ’ εξαίρεση ο λήπτης( ημεδαπή οντότητα) και όχι 
ο εκδότης;
Απάντηση: Κατ’ εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή 
των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις:
 α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, 
εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών).
 β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, 
συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής.
 γ)Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος 
μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, έως την 31.3.2023
 δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και 
την Τράπεζα της Ελλάδος έως την 31.3.2023.
 ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από 
τον ΕΦΚΑ και
 στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη.
ζ) Διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη με απόκλιση.
7)Ερώτηση: Ποιος διαβιβάζει στις περιπτώσεις της αυτοτιμολόγησης και της ανάθεσης 
τιμολόγησης;
Απάντηση: Στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, στοιχεία λιανικών 
συναλλαγών) εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή 
από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή (ανάθεση τιμολόγησης), τα 
οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο (λήπτη) ή από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει 
ανατεθεί η τιμολόγηση, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική αναφορά στην 
προαπαιτούμενη συμφωνία (παρ. 5, άρθρο 8 του ν. 4308/2014).
8)Ερώτηση: Ποιος διαβιβάζει στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης και εξόδων 
αυτοτιμολόγησης, τα οποία προκύπτουν μετά από εκκαθάριση συναλλαγών χονδρικής και 
λιανικής (π.χ. αμοιβών, διάθεσης εισιτηρίων κ.ά.);
Απάντηση: Στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, τα οποία 
προκύπτουν μετά από εκκαθάριση συναλλαγών χονδρικής και λιανικής (π.χ. αμοιβών, 
διάθεσης εισιτηρίων κ.ά.), την υποχρέωση διαβίβασης των υπόψη δεδομένων έχουν οι 
οντότητες που διενεργούν τις σχετικές εκκαθαρίσεις.
Σημαντική παρατήρηση:
α) Στην περίπτωση διενέργειας εκκαθάρισης εισιτηρίων από το ελληνικό τμήμα του διεθνούς μη 
κρατικού οργανισμού IATA (International Air Transport Association) BSP (Rilling and 
Settlement Plan), την υποχρέωση διαβίβασης των υπόψη δεδομένων, την έχουν διακριτά για τα 
έσοδα τους, οι αεροπορικές εταιρίες, καθώς και τα γραφεία γενικού τουρισμού. 
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β) Στην περίπτωση διενέργειας εκκαθάρισης φορτωτικών (cargo) από το ελληνικό τμήμα του 
διεθνούς μη κρατικού οργανισμού IATA (International Air Transport Association) CASS (Cargo 
Account Settlement Systems), την υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων εσόδων 
τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, την έχουν οι αεροπορικές εταιρίες.
9)Ερώτηση: Με ποιους τρόπους(κανάλια) γίνεται η διαβίβαση στα myDATA;
Απάντηση: Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται 
από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:
α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, 
οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα 
των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου, 
είτε για συναλλαγές με άλλες υπόχρεες οντότητες, είτε στις περιπτώσεις που 
αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία πλήρους ένταξης των οντοτήτων που επιλέγουν την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύναται να ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που συνάπτεται με τον πάροχο ηλεκτρονικής 
έκδοσης στοιχείων.
β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που 
χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.
γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι 
προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.
δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές. 
ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του 
διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά 
και διενεργούν συναλλαγές χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης) και 
για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και δεν έχουν υποχρέωση χρήσης 
Φ.Η.Μ(ΠΟΛ 1002/2014).
10)Ερώτηση: Ποιες οντότητες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν κανάλι διαβίβασης την ειδική 
φόρμα καταχώρισης της ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Η ειδική φόρμα καταχώρισης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις 
οντότητες που:
α) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων 
εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 38 του ν. 2873/2000(50000 ευρώ τζίρος). Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της 
διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, 
όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. 
Τι πρέπει να προσέξουμε εδώ:
Εξαιρετικά, για τα έτη 2020, 2021 και 2022, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 2019 και 2020 αντίστοιχα , ή:
β) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού 
συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην 
Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. 
Τι πρέπει να προσέξουμε εδώ:
 Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με 
βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση(ΜΥΦ). 
Ειδικότερα για το έτος 2022 λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων της υποβληθείσας 
κατάστασης φορολογικών στοιχείων πελατών έτους 2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση(ΜΥΦ).
11)Ερώτηση: Μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια απλά παραδείγματα για το ποιες 
οντότητες εμπίπτουν στην ειδική φόρμα καταχώρισης;
Απάντηση: Η ΑΑΔΕ, έχει αναρτήσει μια πολύ χρήσιμη αναφορά, σχετικά με την ειδική φόρμα 
καταχώρισης, την οποία και παραθέτω.

Παραδείγματα δυνατότητας χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.
– Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Μοναδικό κριτήριο για την Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι το 
πλήθος έκδοσης τιμολογίων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συγκεκριμένα όσες 
εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν 
δεδομένα μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.

– Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα
Η Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα έχει δύο κριτήρια. Διαζευκτικά, 
όποιο από τα δύο πληρείται ενεργοποιεί τη δυνατότητα χρήσης της Ειδικής Φόρμας 
Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.. Τα δύο κριτήρια είναι α) τα ακαθάριστα έσοδα του προηγούμενου 
φορολογικού έτους όταν δεν υπερβαίνουν τις 50.000€ και β) το πλήθος έκδοσης τιμολογίων 
πώλησης όταν δεν υπερβαίνουν τα πενήντα (50) κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Παραδείγματα Επιχειρήσεων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα:

Συμπερασματικά από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει, ότι μόνο στην περίπτωση που 
η Επιχείρηση κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος έχει ακαθάριστα έσοδα πάνω από 
50.000€ και έχει εκδώσει πάνω από πενήντα (50) τιμολόγια, δεν έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιεί για όλο το επόμενο φορολογικό έτος, την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της 
Α.Α.Δ.Ε, όταν τηρεί απλογραφικά βιβλία.
 
12)Ερώτηση: Ποιος κάνει τη διαβίβαση με όλους τους παραπάνω τρόπους;
Απάντηση: Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, είτε:
α) Από την ίδια την οντότητα ή εξουσιοδοτημένο λογιστή,
β) Από το λήπτη, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και των περιπτώσεων της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου( κατ’ εξαίρεση διαβίβαση από τον λήπτη),
γ) Από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και
δ) Από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης.
13)Ερώτηση: Που μπορώ να βρω πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη διαβίβαση στο myDATA;
Απάντηση: Η επιχειρησιακή και τεχνική τεκμηρίωση της διαδικασίας διαβίβασης, αναφορικά 
με τις διαθέσιμες λειτουργίες διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο 
της Αρχής (www.aade.gr/mydata).

      

Έως και 50000 ευρώ Έως και 50 ΝΑΙ  

Πάνω από 50000 ευρώ Έως και 50 ΝΑΙ  

Έως και 50000 ευρώ Πάνω από 50 ΝΑΙ   

Πάνω από 50000 ευρώ Πάνω από 50 ΟΧΙ  

 



ΦΩΤΗΣ ΓΡΟΝΤΑΣ

Owner/Director στην εταιρεία The London Company
Owner - Director στην εταιρεία Fotis Grontas & Associates
Owner -Director στην εταιρεία Outstream S.A.
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ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 
Η ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

Mε την έναρξη της Ελληνικής Κρίσης, το κράτος, ακόμη και οι δήμοι, παραβιάζοντας κάθε 
συνταγματική επιταγή της αρχής της αναλογικότητας όπως και της υποχρέωσης του κράτους 
της προστασίας του πολίτη (βασικά μετατρέποντας το σύνταγμα και τους νόμους σε 
κουρελόχαρτα) κατάσχουν εμπορικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς καμία πρότερη 
ενημέρωση, ΧΩΡΙΣ επίδοση Διαταγής Πληρωμής με περιθώριο τουλάχιστον 10 ημερών, 
χωρίς εισαγγελική παραγγελία, μην λαμβάνοντας υπόψιν τους ΚΑΜΜΙΑ κοινωνική & 
οικονομική κατάσταση, προβαίνουν σε ενέργειες που κατά πάσα πιθανότητα αποτελούν  και 
την χαριστική βολή σε μια επιχείρηση. 

Για μια ακόμη τραγελαφική φορά, ζήσαμε και ζούμε το οξύμωρο, το σουρεαλιστικό της 
δαιδαλώδους γραφειοκρατίας της πολύπαθης μικρής μας χώρας: αντί να διευκολύνει με 
κάθε τρόπο και μέσο την επιχειρηματικότητα – και μάλιστα δεδομένου του γεγονότος πως 
στην Ελλάδα ο κύριος κορμός της οικονομίας είναι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

| Προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί κάθε πιθανό και απίθανο εμπόδιο στις επιχειρήσεις 
παραβιάζοντας απροκάλυπτα όχι μόνο την νομιμότητα, αλλά και την ίδια την κοινή λογική. 

Πως είναι δυνατόν να πληρωθεί το κράτος όταν στραγγαλίζει οικονομικά τον επαγγελματία ο 
οποίος με κατεσχεμένο τραπεζικό λογαριασμό δεν θα είναι σε θέση ούτε να πληρώσει το 
ενοίκιο της επιχείρησής του, πόσο μάλλον το προσωπικό, την ενέργεια, ακόμη και να ζήσει 
την οικογένειά του;

Πως είναι δυνατόν  ακόμη και όταν ο επαγγελματίας/επιχειρηματίας σπεύσει άμεσα να 
πληρώσει ή να διακανονίσει το χρέος του η αποδέσμευση του εμπορικού του λογαριασμού να 
παίρνει ολόκληρους μήνες;

Πόσο πιο παράλογο μπορεί να γίνει από το γεγονός πως οι τράπεζες να κρατούν τα ποσά 
«δεσμευμένα» για μήνες και χρόνια, χωρίς ούτε να τα αποδίδουν στην ΑΑΔΕ ή στους δήμους 
ούτε να τα αποδεσμεύουν;

Γνωρίζω υπόθεση (στα πέτρινα χρόνια του '14) όπου κατασχέθηκαν πολλές χιλιάδες ευρώ 
από εμπορικό λογαριασμό μεγάλου καταστήματος παιχνιδιών στην Σαντορίνη, και έμεναν 
στον λογαριασμό ακίνητα για μήνες - κι όταν ο ιδιοκτήτης ζήτησε από την εφορία να τα πάρει 
για να ισοφαρίσουν το χρέος του απάντησαν το απίστευτο πως  "αυτό δεν γίνεται, πρέπει 
πρώτα να πληρωθεί χρέος για να αποδεσμευτούν τα χρήματα."
Ναι, καλά διαβάσατε. 

Γνωρίζω επίσης πρόσφατη περίπτωση προστίμου από τελωνείο που δέσμευσε εταιρικούς 
τραπεζικούς λογαριασμούς και μάλιστα μετά από τελεσίδικη αθωωτική απόφαση (καθώς 
τελωνειακή παράβαση δεν υπήρξε ποτέ) οι ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΤΕΣΧΕΜΕΝΟΙ επί 
μήνες, οι λογιστές και οι δικηγόροι πληρώθηκαν για να επιτύχουν την αθωωτική απόφαση 
και τελικώς… Συμβούλευσαν το θύμα (γιατί περί θύματος πρόκειται) απλώς να ανοίξει νέο 
τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη τράπεζα καθώς δεν μπορούσε να βρεθεί άκρη με την 
προηγούμενη, για διάστημα οκτώ μηνών (!). 

| Παρόλα αυτά, υπάρχει λύση, άμεση και νομιμότατη:

Μια από τις πρώτες ενέργειες της παρούσας κυβέρνησης ήταν να άρει το τελευταίο μέτρο των 
Capital Controls, την απαγόρευση ανοίγματος εμπορικών/εταιρικών λογαριασμών στο 
εξωτερικό. 

Οπότε, μπορείτε ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΑ να ανοίξετε εμπορικό/εταιρικό λογαριασμό σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρώπη) , σε πολύ αξιόπιστους οργανισμούς με 
δυνατότητα χρήσης POS, περιβάλλον Web Βanking για πληρωμές, εταιρική κάρτα, να 
πληρώνετε ενοίκια, προμηθευτές και προσωπικό, (και μάλιστα με προμήθειες απείρως 
μικρότερες από τις Ελληνικές τράπεζες) όπως επίσης και τα απαιτούμενα ποσά στο κράτος για 
να έρθει κάποτε η ονειρεμένη στιγμή να αποδεσμευτούν οι Ελληνικοί τραπεζικοί σας 
λογαριασμοί. 

Καθώς αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τελούν υπό δικαιοδοσία άλλων χωρών που 
τηρούν τους νόμους και το Σύνταγμά τους, μπορείτε να ξεχάσετε την πιθανότητα κατάσχεσής 
του λογαριασμού σας και να ανακτήσετε την ψυχική σας ηρεμία- που τόσο άδικα και 
παράλογα τέθηκε σε κίνδυνο. 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. 

Μια από τις βασικές υποχρεώσεις τήρησης των βιλίων μιας επιχείρησης είναι η συμπλήρωση 
και αποστολή του εντύπου Φ2 ή αλλιώς της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Τι γίνεται όμως υπάρχει 
πιστωτικό υπόλοιπο για επιστροφή; Υπο ποιες προυποθέσεις το δικαιούμαστε και τι 
διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουμε;

Για να δικαιούμαστε επιστροφή ΦΠΑ θα πρέπει να προέρχονται από τις εξής περιπτώσεις :

Να διευκρινήσουμε εδώ πως ως αγαθά επένδυσης είναι τα ενσώματα αγαθ’α που έχει στην 
κυριότητα της η επιχείρηση και τα εκμεταλλέυεται διαρκώς σε χώρο εάν όχι δικό της, τότε σε 
οίκημα όπου με οποιοδήποτε έννομο τρόπο αποδεικνύεται η χρήση του για διάστημα 
τουλάχιστον εννέα ετών. Επενδυτικά αγαθά μπορούν επίσης να θεωρηθούν τα δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας ή άλλων αύλων παγίων. Καταληκτικά πρέπει να τονιστεί πως στα αγαθά 
επένδυσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης. Επιπροσθέτως 
μπορούμε να αναφέρουμε πως δικαίωμα επιστροφής φπα έχουμε και στη περίπτωση όπου οι 
εκροές έχουν χαμηλότερη φορολογικό συντελεστή από εκείνο των εισροών τους.

Όσων αφορά την διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ αυτή γίνεται πλεον εύκολα, με την υποβολή της 
περιοδικής δήλωσης φπα, αρκεί να συμπληρώσουμε τον κωδικό 503 ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για 
επιστροφή, να συμπληρώσει το λόγο που προέρχεται το πιστωτικό υπόλοιπο καθώς και τον 
ΙΒΑΝ τραπέζης της επιχείρησης για πιθανή κατάθεση. Για τη αίτηση επιστροφής δεν είναι 
προαπαιτούμενο να συμβεί στην ίδια περιοδική δήλωση ΦΠΑ της δημιουργήθηκε το 
πιστωτικό υπόλοιπο, αρκεί όμως να γίνεται μέσα στα χρονικά πλαίσια μη παραγραφής του.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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Το τέλος Επιτηδεύματος είναι ένα μνημονιακό «χαράτσι» που επιβλήθηκε με το άρθρο 31 του 
Ν.3986/2011 σε επιτηδευματίες και ασκούντες το ελεύθερο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία 
Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Συγκεκριμένα, στην παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 αναφέρεται ότι οι επιτηδευματίες 
και οι ασκούντες το ελεύθερο επάγγελμα που τηρούν βιβλία Β΄ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ, 
υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:
>Για τις επιχειρήσεις ή τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε 
τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
κατοίκους, σε τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως.
>Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με 
πληθυσμό πάνω από διακόσιες (200.000) κατοίκους, σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως. Η 
περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μία πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης.
Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι, στις περιπτώσεις υποκαταστημάτων, επιβάλλεται επιπλέον τέλος 
επιτηδεύματος τριακοσίων (300)  ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Σε περίπτωση διακοπής της 
δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες 
λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως μήνας
Στην παρ.3 αναφέρεται ότι, εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν 
πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους 
και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης, εξαιρούνται ατομικές 
εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες εφόσον:
>Δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών. 
>Υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής τους. Ως έτος συνταξιοδότησης 
νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.
Από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν γίνει μεταβολές και τροποποιήσεις, όμως το μνημονιακό 
αυτό «χαράτσι» εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις μέρες μας.

Τι  ισχύει σήμερα και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής (αλλαγή);
Τέλος επιτηδεύματος από  πεντακόσια (500) έως εξακόσια πενήντα (650) ευρώ θα κληθούν να 
καταβάλουν και φέτος εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι με «μπλοκάκια», μικρομεσαίοι 
επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους, 
μαζί με τον φόρο εισοδήματος.
Επιπλέον, χιλιάδες εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα θα υποχρεωθούν και τη φετινή χρονιά 
να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος οκτακόσια (800) έως χίλια (1.000) ευρώ.
Η υποχρέωση καταβολής των συγκεκριμένων ποσών ισχύει ανεξαρτήτως του εάν οι 
υπόχρεοι είχαν κέρδη ή ζημιές κατά τη διάρκεια του 2022. Σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και συγκεκριμένα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 που θα 
εφαρμοστούν και φέτος, ισχύουν τα εξής:
*Oι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου 
τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:
>Οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και 
έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό ως διακόσιες 

ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ά ΤΑΞΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ»

 

(200.000) κατοίκους.
>Χίλια (1.000) ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και 
έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες (200.000) κατοίκους.
>Εξακόσια ( 650) ευρώ ετησίως για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
> Εξακόσια (600) ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
Ειδικά για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και για τους εργαζομένους με 
«μπλοκάκια», δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική 
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση μέχρι 
τρία (3) φυσικά πρόσωπα ή και νομικά πρόσωπα ή το εβδομήντα πέντε (75%) των 
ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ποσά του 
τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε:
>Τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις – 
χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες (200.000) κατοίκους.
>Πεντακόσια (500) ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 
διακόσιες (200.000) κατοίκους.
*Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική 
εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη 
του 80%.
Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος 
περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του 
επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως μήνας.
Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός και εάν πρόκειται για 
τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη 
δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά 
κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.
Εξαιρούνται επίσης ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, 
καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία 
υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 
εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας.
Εξαιρούνται τέλος και οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει 
τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ.
Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα το τέλος επιτηδεύματος 
βεβαιώνεται και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου 
εισοδήματος κάθε φορολογικού έτους.
Εξοφλείται μαζί με τυχόν επιβαρύνσεις φόρου εισοδήματος σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις 
με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου 2023 και την τελευταία έως το τέλος 
Φεβρουαρίου 2024. Όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος και το 
τέλος επιτηδεύματος (φυσικά πρόσωπα) έως το τέλος Ιουλίου 2023 θα έχουν έκπτωση φόρου 
τρία (3%) επί του συνολικού ποσού. Και για τον φόρο εισοδήματος και για το τέλος 
επιτηδεύματος υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) 
δόσεων ή αποπληρωμής σε δώδεκα (12) άτοκες μηνιαίες δόσεις με την πιστωτική κάρτα.
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Η νέα αλλαγή 
Τη δυνατότητα να γλιτώσουν από  την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος του 2022 αλλά και 
των επόμενων ετών έχουν περίπου εννιακόσιες (900.000) χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες (εκτός και εάν έχουμε νέα αλλαγή).
Συγκεκριμένα, η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος παρέχεται σε επιτηδευματίες, μικρές 
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με τις εξής προϋποθέσεις:
>Τα ακαθάριστα εσοδά τους να μην υπερβαίνουν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
>Να αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστο 
για 3/12 σε ετήσια βάση.
Η απαλλαγή από το τέλος αφορά το έτος που συντελείται η αύξηση της απασχόλησης. Αυτό 
σημαίνει ότι στην περίπτωση που ένας επαγγελματίας ο οποίος για παράδειγμα δεν 
απασχολούσε  κανέναν εργαζόμενο  και αποφάσισε να προχωρήσει από την 1η Οκτωβρίου 
2022 στην πρόσληψη ενός (1) εργαζομένου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για διάστημα 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, τότε για την χρήση του 2022 
ο επαγγελματίας θα απαλλαγεί από το τέλος επιτηδεύματος των εξακοσίων πενήντα (650) 
ευρώ.
Επομένως, η κατάργηση περιορίζεται μόνο στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και δεν έχει 
ευρύτερη εφαρμογή στους υπόλοιπους περίπου ένα (1.000.000) εκατομμύριο επαγγελματίες, 
εργαζόμενους με «μπλοκάκια», μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες  
και κατ’ επάγγελμα αγρότες, που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν εργαζομένους. Σε 
αυτούς όλους το τέλος επιτηδεύματος παραμένει κανονικά.
 

 

Τα νέα σενάρια και ένα μικρό σχόλιο
Νέα σενάρια έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με μείωση ή κατάργηση του 
τέλους επιτηδεύματος. Βρισκόμαστε μπροστά σε προεκλογική περίοδο οπότε στην 
προεκλογική φαρέτρα έχει μπει η μερική ή η πλήρης κατάργησή του. Μεταξύ των σεναρίων 
είναι η σταδιακή μείωση για τις δηλώσεις του 2024 και στη συνέχεια η πλήρης κατάργηση το 
2025. Δεν αποκλείεται στο τραπέζι να μπει η έκπληξη και η πλήρης κατάργηση να γίνει από το 
2024. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να έχουν ληφθεί πριν το καλοκαίρι, ώστε να είναι 
διαθέσιμο το χρονοδιάγραμμα στις προεκλογικές εξαγγελίες. Η αρχή έγινε τον Σεπτέμβριο του 
2022, στον πλαίσιο της Δ.Ε.Θ, όπου ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απαλλαγή σε μόνιμη 
βάση, από το 2023, σε όσους προσλαμβάνουν κάθε χρόνο έναν (1) επιπλέον υπάλληλο σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος όπως το αναπτύξαμε ανωτέρω.
Η εξίσωση είναι δύσκολη καθώς από το 2024 επιστρέφουν οι δημοσιονομικοί κανόνες που 
είχαν παγώσει λόγω της πανδημίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διεθνής ενεργειακή κρίση. 
Το τέλος επιτηδεύματος είναι μια παράλογη προκαταβολή φόρου. Είναι ο μοναδικός φόρος 
παγκοσμίως που δεν φορολογεί ούτε το εισόδημα ούτε την περιουσία. Ήταν και είναι ένα 
«μνημονιακό χαράτσι» που επιβλήθηκε ως έκτακτος φόρος την πρώτη περίοδο της 
μνημονιακής λιτότητας και αιτιολογήθηκε τότε ως ένα μέτρο σωτηρίας για τα δημόσια έσοδα.
Έχει διατηρηθεί έντεκα (11) ολόκληρα χρόνια, παρά το κλείσιμο του μνημονιακού κύκλου και 
την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας. Είναι ένας 
άδικος φόρος, έχει δημιουργήσει οικονομική ασφυξία στις πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες και  έχει δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας, ειδικά σε εκείνους που 
πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή κρίση και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης 
των νοικοκυριών. Μακάρι να επικρατήσει η λογική και να καταργηθεί  εντελώς ώστε να δοθεί 
ένα σήμα στην κοινωνία ότι επιτέλους κάτι αλλάζει…….
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

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

Ένας  νέος νόμος σε σχέση με τίς παραγραφής οφειλών απο τον ΕΦΚΑ ισχύει απο  22 
Νοεμβρίου 2022 και συγκεκριμένα ο νόμος  4997/2022 σύμφωνα με τόν οποίο, η απαίτηση  
του ΕΦΚΑ και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν για την είσπραξη οφειλών από  
ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν απο  πρόσθετα  τέλη  και προσαυξήσεις  και  
λοιπών ποσών, εντάσσονται σε  παραγραφή δεκαετίας που ξεκινά  την πρώτη μέρα του 
επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, 
ανεξάρτητα απο τον  χρόνο κατά τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές βεβαιώθηκαν.
Αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την ακύρωση των ελέγχων του ΕΦΚΑ που γίνονται σε 
εργοδότες και αφορούν σε εισφορές των ετών από 2006 έως και το 2011, αφού  αυτές 
παραγράφονται με την εφαρμογή της δεκαετίας.
Εδω θα πρέπει να τονισθεί ότι , ο χρόνος της, μειώθηκε από 20 σε 10χρόνια .
Η άποψη μας είναι ότι η συγκεκριμένη απόφαση πρέπει να κριθεί ιδιαίτερα θετική τόσο για την 
διοίκηση όσο και για την επιχειρηματικότητα και αυτό γιατί η μέν διοίκηση σε βάθος χρόνου 
20 ετών είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει τα χρήματα της απο πολλές επιχειρήσεις που 
έκλεισαν , ενω οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν θα πάψουν να απειλούνται 
με πιθανή επιβάρυνση του budget τους επί 20 έτη
Η δεκαετία θα γίνει πενταετία ΟΠΩΣ  ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ  ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 
1/1/2027  και άποψη μας είναι ότι θα πρέπει να φθάσουμε στην  τριετία το πολύ, κάτι που 
φυσικά απαιτεί την άριστη οργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΦΚΑ 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ :

Περιληπτικά οι οδηγίες του e-ΕΦΚΑ μεταξύ άλων αναφέρουν σχετικά με τους ελέγχους των 
εργοδοτών μετά από υποβολή καταγγελίας.

Από τις 25 Νοεμβρίου 2022, οι έλεγχοι εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και 
οικοδομοτεχνικών έργων που διενεργούνται καθώς και οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν 
προς διερεύνηση καταγγελίας που έχει υποβληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 και αφορούν σε 
περιόδους μισθωτής απασχόλησης από 1η Ιανουαρίου 2006 έως και 31 Δεκεμβρίου 2011, 
ολοκληρώνονται με ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του εργαζόμενου, χωρίς να 
καταλογίζονται ασφαλιστικές εισφορές σε βάρος του εργοδότη.

Συγκεκριμένα, για την ανωτέρω χρονική περίοδο μισθωτής απασχόλησης, τα ελεγκτικά 
όργανα του Φορέα επιτρέπεται να ολοκληρώσουν μόνο τους ουσιαστικούς ελέγχους 
(τακτικούς, έκτακτους και ειδικούς) που έχουν ξεκινήσει να διενεργούν στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα και έχουν αριθμό ουσιαστικού ελέγχου μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2022.

Επίσης, τα ελεγκτικά όργανα εξετάζουν και διεκπεραιώνουν αιτήματα καταγγελιών - 
δηλώσεων απασχόλησης που έχουν υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022, ενώ αυτές που έχουν 
υποβληθεί από την 1η Ιουλίου 2022 και μετέπειτα, απορρίπτονται λόγω παραγραφής.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, το δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ ως προς την εν ευρεία έννοια 
βεβαίωση έχει παραγραφεί για τη χρονική περίοδο από 2006 έως και 2011.



Πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν καθημερινά το ερώτημα από τους πελάτες τους για το αν 
θα πρέπει να υποβάλουν κοινές η ξεχωριστές δηλώσεις. 
Όπως όλοι γνωρίζουμε   η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι ανοικτή και μπορούν να δηλώσουν οι 
σύζυγοι  θέλουν να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα που 
προέκυψαν απο την περίοδος το φορολογικό έτος 2022.
Καταληκτική ημερομηνία της επιλογής είναι η 28/2/2022
Η γνωστοποίηση της επιλογής χωριστής φορολογικής δήλωσης γίνεται στον σύνδεσμο 
www.aade.gr, και στην συνέχεια https://www.aade.gr/polites/eisodima/gnostopoiisi-horistis-dilosis

Φυσικά μετά από αυτή την ημερομηνία δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής 
χωριστής δήλωσης
Ας δούμε όμως  τι θα πρέπει να προσέξουμε πρίν αποφασίσουμε 
Τα Τεκμήρια: Δεν ισχύει  το οικογενειακό  εισόδημα για την κάλυψη τους αναλυτικότερα :

1)Τεκμηρίων διαβίωσης (αυτοκίνητα, κατοικίες σκάφη αναψυχής , τραπεζικές καταθέσεις 
ιδιωτικά σχολεία κλπ) 

2)Απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

3)Η Ανάλωση κεφαλαίου για την κάλυψη τεκμηρίων  δεν μπορεί να γίνει για εισοδήματα που 
αποκτήθηκαν δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν στην δήλωση του άλλου συζύγου . Στο σημείο 
αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι το τεκμήριο ελάχιστης δαπάνης για οικογενειακό εισόδημα 
είναι 5000 ευρω ενω για ξεχωριστές δηλώσεις είναι 3000 ευρω για το καθένα ξεχωριστά κάτι 
που θα πρέπει να συνυπολογισθεί 

Δεν είναι δυνατόν να να γίνει συμψηφισμός απο το ένα συζυγο 
στο άλλο , άρα πιθανή διαφορά στο προβλεπόμενο αναγκαίο ποσό θα επιφέρει επιπλέον 
φορολόγηση 

Για την λήψη επιδομάτων , δεν επηρεάζεται η χορήγηση τους  από την 
υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. από τους συζύγους.

Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση 
ιδιόκτητης κατοικίας η το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας η  το 
ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

Και οι δύο σύζυγοι θα πρέπει να δηλώσουν ως εξαρτώμενα μέλη τα τέκνα που 
προέρχονται από κοινό γάμο αλλά και τα αναγνωρισμένα τέκνα . Το εισόδημα του ανήλικου 
τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και 
δηλώνεται  από αυτόν . Το εισόδημα και οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων των προστατευόμενων τέκνων βαρύνουν τον σύζυγο που έχει το 
υψηλότερο εισόδημα. Αν τα εισοδήματα είναι ίσα, τότε θα βαρύνουν τον πατέρα. Εάν ένας από 
τους δύο συζύγους έχει τη γονική μέριμνα, τότε το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται 
στα εισοδήματα του γονέα αυτού

ΑΝΝΑ ΣΠΑΘΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ACIS CONSULTING SA

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ,
TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΟΙΝΗ
‘Η ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;;

ΦΟΡΟ
TI ΠΡΕ
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

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

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ  ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟ 2023 
ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Το 2023 διαφοροποιείται το πλάνο της ΑΑΔΕ ως προς τούς ελέγχους  των επιχειρήσεων , 
κυρίως γιατί οι ηλεκτρονικές εφαρμογές απλοποιούν το πλαίσιο όμως και αρχίζουν να 
γίνονται περισσότερο στοχευόμενοι.
Όμως αυτά που έχουν ειπωθεί  όμως την ΑΑΔΕ συμπεραίνουμε  ότι μετά την πλήρη λειτουργία 
του mydata ο στόχος θα είναι οι έλεγχοι να γίνονται εξ αποστάσεως και οι επιτόπιοι έλεγχοι να 
πραγματοποιούνται όταν εντοπίζονται μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής,ενώ θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην διακίνηση κυρίως μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου 
αποστολής  
Όμως δούμε όμως τι περιμένουμε για το 2023 :
1)Αυτόματους επιτόπιους ελέγχους της Εφορίας με την χρήση  tablet  και διασύνδεση με τις 
τράπεζες για να ελέγχουν την ροή του χρήματος (follow the money)ώστε να εντοπισθούν 
πιθανές αδικαιολόγητες συναλλαγές , ενώ θα λειτουργούν οι  αυτόματες επιστροφές φόρων 
και δημιουργία προφίλ συμπεριφοράς φορολογουμένων 
2)Φέτος θα τεθεί  σε  λειτουργία, το ηλεκτρονικό σύστημα «ElenxisLive»,πού έχει σαν στόχο 
τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών ελέγχων. Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει να λειτουργεί  
απο  τον Μάρτιο του 2023 σύμφωνα με το σχέδιο της ΑΑΔΕ. Με αυτό το σύστημα  οι υπάλληλοι 
της ΑΑΔΕ θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο αρχείο του 
Taxisnet κάτι που θα έχει σαν  αποτέλεσμα να έχουν όλο το προφίλ  των επιχειρήσεων ή των 
ελευθέρων επαγγελματιών που θα ελέγχουν. 

Τα στοιχεία που θα μπορών να επεξεργασθούν είναι :

QRScanners.

Τέλος θα γίνονται και  Εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων και θα διαβιβάζονται σε πραγματικό 
χρόνο στο taxisnet οι διαπιστώσεις ελέγχου, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκρυψη 
εσόδων και ΦΠΑ να επιβάλλονται  κυρώσεις και  πρόστιμα και θα διαβιβάζονται με ταχύτατες 
διαδικασίες 
Απο τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε πόσο διαφοροποιούνται τα δεδομένα και πόσο 
σημαντική είναι πλέον είναι η σωστή λειτουργία του λογιστηρίου της κάθε επιχείρησης το 
οποίο πλέον θα πρέπει να λειτουργεί άρτια 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν τίς σημαντικές αλλαγές που δρομολογούνται στην 
διαδικασία τών ελέγχων οι οποίες σε συνδιασμό με την λειτουργία του mydata αλλά και της 
ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας υποχρεώνονται  να δίνουν βάση στην οργάνωση των 
λογιστηρίων τους να αυξήσουν το budget για αυτό το τμήμα ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
προσέχουν ιδιαιτέρα ώστε να επιλέγουν και τα κατάλληλα άτομα με τίς ανάλογες γνώσεις για 
το συγκεκριμένο τμήμα
Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τίς επιχειρήσεις που επιλέγουν εξωτερικούς  συνεργάτες λογιστές 
η λογιστικά γραφεία  οι οποίες θα πρέπει να σταματήσουν την επιλογή των συνεργατών τους 
αναζητώντας προσφορές και αντί να επιλέγουν  τις φθηνότερες υπηρεσίες  να αξιολογούν και 
να επιλέγουν πιστοποιημένους συνεργάτες η γραφεία τα οποία όπως είναι λογικό δεν πωλούν 
τίς υπηρεσίες τους σε …….τιμές προσφοράς γιατί συνήθως πάντα πίσω από κάθε ευκαιρία 
πρέπει να ψάχνουμε που είναι ο ……Λύκος

ΧΟΡΗΓΟΙ

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


