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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  - ΤΟ ΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Θ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΡΟΤΑΣΘ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
/ ΚΥΙΑ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΘΤΑ ΚΑΙ Ο ΟΛΟΣ ΤΘΣ ENTERPRISE GREECE (ΑΛΥΣΑΝΔΑΤΟΥ) 

ΕΝΟΤΘΤΑ Α - ΤΟ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

Α.1. Θ Ελλάδα αλλάηει γριγορα: Το μακροοικονομικό περιβάλλον 

Θ χϊρα επιδεικνφει μια ςθμαντικι δυναμικι ςτο μακροοικονομικό τθσ περιβάλλον. Θ ανάκαμψθ τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ το 2021 ιταν ταχφτατθ (+8,3%). Σ’ αυτι τθν εξζλιξθ ςυνζβαλαν θ 
άνοδοσ τθσ κατανάλωςθσ των νοικοκυριϊν, θ οποία υποςτθρίχκθκε από τθ βελτίωςθ του 
πραγματικοφ διακζςιμου ειςοδιματόσ τουσ, θ επιτάχυνςθ τθσ δθμόςιασ κατανάλωςθσ, θ αφξθςθ τθσ 
επενδυτικισ δαπάνθσ των επιχειριςεων και θ ταχεία ανάκαμψθ των εξαγωγϊν αγακϊν και 
υπθρεςιϊν, κυρίωσ λόγω τθσ ανάκτθςθσ ςθμαντικοφ μζρουσ των τουριςτικϊν εςόδων.  
 
Στθ διάρκεια του βϋ τριμινου του 2022, ο αναπτυξιακόσ ρυκμόσ παρζμεινε ιδιαίτερα υψθλόσ (+7,7% 
ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του 2021), χάρθ κυρίωσ ςτθ ςυμβολι τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ 
και τθσ επενδυτικισ δαπάνθσ των επιχειριςεων. 

1
 

 
Το 2021 θ χϊρα πζτυχε εντυπωςιακι αφξθςθ ςτθν προςζλκυςθ ξζνων άμεςων επενδφςεων τθσ 
τάξθσ του 89,2%. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, οι (κακαρζσ) ειςροζσ ξζνων 
άμεςων επενδφςεων (ΞΑΕ) ςτθν Ελλάδα ξεπζραςαν τα 5,3 δις. ευρϊ, ζναντι 2,8 δισ. το ίδιο διάςτθμα 
του 2020. Οι εξαιρετικζσ επιδόςεισ τθσ χϊρασ μασ ςυνεχίςτθκαν και κατά το Α’ ενιάμθνο του 2022, 
όπου οι ειςροζσ Ξζνων Άμεςων Επενδφςεων ςτθν Ελλάδα για το διάςτθμα Ιαν-Σεπτ 2022 ανιλκαν ςε 
5.300 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με 4.191,6 εκατομμφρια το ίδιο διάςτθμα του 2021, παρουςιάηοντασ 
αφξθςθ τθσ τάξθσ του 26,4%. Ρρόκειται για επίπεδα ρεκόρ, τα οποία επιβεβαιϊνουν τθν 
προςπάκεια που γίνεται από τθν κυβζρνθςθ ςυνολικά ςτο κομμάτι τθσ προςζλκυςθσ.  
 
Οι εξαγωγζσ πλθςίαςαν τα 40 δις. ευρϊ το 2021 (39.9 δισ ευρϊ), μια αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 29,5% 
το 2021 ςε ςχζςθ με το 2020, καταγράφοντασ ιςτορικό υψθλό, εξζλιξθ βεβαίωσ που ςχετίηεται με τισ 
ςθμαντικζσ προςπάκειεσ που γίνονται τα τελευταία χρόνια, ιδθ από τθν εποχι τθσ κρίςθσ, για τθν 
ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων. Εξαιρετικζσ ιταν οι επιδόςεισ και κατά το 
Α’ ενιάμθνο 2022, όπου θ ςυνολικι αξία των εξαγωγϊν ανιλκε ςτο ποςό των 40.554,3 εκατ. ευρϊ 
ζναντι 28.742,7 εκατ. Ευρϊ κατά το ίδιο διάςτθμα του ζτουσ 2021, παρουςιάηοντασ αφξθςθ, ςε 
ευρϊ 41,1%. Θ αντίςτοιχθ αξία χωρίσ τα πετρελαιοειδι παρουςίαςε αφξθςθ κατά 4.992,4 εκατ. 
ευρϊ, δθλαδι 23,8% και θ αντίςτοιχθ αξία χωρίσ τα πετρελαιοειδι και τα πλοία παρουςίαςε αφξθςθ 
κατά 4.986,5 εκατ. ευρϊ, δθλαδι 23,9%, ςε ςχζςθ με το χρονικό διάςτθμα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
2021.

2
  

 
ίχνοντασ μια γενικι ματιά ςτισ εξελίξεισ, μπορεί κανείσ να ςτακεί ςτουσ κετικοφσ ρυκμοφσ 
μεταβολισ ςτισ αξίεσ των ακινιτων, ςτθν επενδυτικι κινθτικότθτα και τθν ενίςχυςθ τθσ 
καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ που καταγράφθκαν το 2021. Στθν αγορά κατοικιϊν ςυνζχιςαν να 
καταγράφονται ανοδικζσ τάςεισ ςτισ τιμζσ, τόςο κατά τθ διάρκεια του 2021 όςο και το αϋ τρίμθνο 
του 2022. Βάςει των ςτοιχείων-εκτιμιςεων που ςυλλζγονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα, οι 
ονομαςτικζσ τιμζσ των διαμεριςμάτων το αϋ τρίμθνο του 2022 ιταν αυξθμζνεσ ςε ετιςια βάςθ κατά 
8,6% (προςωρινά ςτοιχεία), ενϊ για το 2021, με βάςθ τα ανακεωρθμζνα ςτοιχεία, οι τιμζσ των 
διαμεριςμάτων αυξικθκαν με μζςο ετιςιο ρυκμό 7,4%.  
 
Κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2022, εκτόσ από τισ αξίεσ, παραμζνουν κετικοί και άλλοι δείκτεσ που 
ςχετίηονται με τθν αγορά κατοικιϊν. Ειδικότερα, το πρϊτο δίμθνο του 2022 ο δείκτθσ οικοδομικισ 
δραςτθριότθτασ κατοικιϊν τθσ ΕΛΣΤΑΤ ςυνεχίηει να αυξάνεται, καταγράφοντασ ςε όρουσ όγκου μζςθ 
ετιςια αφξθςθ 35,7%. Ο δείκτθσ επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν για τθν καταςκευι κατοικιϊν του 
ΙΟΒΕ, κατά το πρϊτο πεντάμθνο του 2022, ςθμείωςε βελτίωςθ ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του 
2021 (64,0%).  

                                                           
1
 https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/ameses-ependyseis/roes 

2
 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/- 
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Το πρϊτο εξάμθνο 2022 οι κακαρζσ ξζνεσ άμεςεσ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα για τθν αγορά ακινιτων 
καταγράφουν υψθλό ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ (70,8%) ςε ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο του 2021 και 
ανιλκαν ςτα 788,4 εκατομμφρια ευρϊ. 
 
Είναι ςθμαντικι θ αναφορά ςτο γεγονόσ πωσ ςθμειϊκθκε ςθμαντικι επενδυτικι δραςτθριότθτα 
ςτον κλάδο των επαγγελματικϊν ακινιτων, κατά το δεφτερο εξάμθνο του 2021 και τουσ πρϊτουσ 
μινεσ του 2022, θ οποία αφορά τόςο αγοραπωλθςίεσ όςο και ανακαταςκευζσ ι νζεσ αναπτφξεισ. Τα 
νοφμερα αυτά δείχνουν τθν τάςθ και το επενδυτικό ενδιαφζρον τόςο από Ζλλθνεσ όςο και από 
ξζνουσ επενδυτζσ. 
 
Θ διεκνισ ανταγωνιςτικότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ βελτιϊκθκε γενικά το 2021, εξζλιξθ που 
αναμζνεται να ςυνεχιςτεί και το 2022, παρά τθν επιδείνωςθ του διεκνοφσ περιβάλλοντοσ και τισ 
επιπτϊςεισ του υψθλοφ πλθκωριςμοφ. Θ βελτίωςθ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί και ςε όρουσ 
διαρκρωτικισ ανταγωνιςτικότθτασ όμωσ, επικουροφμενθ και από τισ μεταρρυκμίςεισ του Εκνικοφ 
Σχεδίου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ. Στο ΑΕΡ, αξίηει να αναγνωριςτεί θ ςθμαντικι ςυμβολι που 
είχε ο τομζασ των υπθρεςιϊν, κυρίωσ λόγω του τουριςμοφ, κακϊσ και ο βιομθχανικόσ τομζασ. 
 
Θ υλοποίθςθ ςθμαντικϊν διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων τθν προθγοφμενθ δεκαετία ζχει 
καταςτιςει πιο ευζλικτθ τθν αγορά εργαςίασ, με τισ προοπτικζσ ςτθν αγορά εργαςίασ να 
παραμζνουν κετικζσ, παρά τθν επίταςθ των πλθκωριςτικϊν πιζςεων και τισ επιπτϊςεισ από τον 
πόλεμο ςτθν Ουκρανία.

3
  

 
Με βάςθ τισ εποχικά προςαρμοςμζνεσ εκτιμιςεισ απαςχόλθςθσ και ανεργίασ για τον μινα 
Σεπτζμβριο 2022, το εποχικά διορκωμζνο ποςοςτό ανεργίασ ανιλκε ςε 11,8% ζναντι του 
ανακεωρθμζνου προσ τα άνω 13,3% τον Σεπτζμβριο του 2021 και του ανακεωρθμζνου προσ τα κάτω 
12,1% τον Αφγουςτο του 2022! 

4
   

Α.2. Ρροοπτικζσ, προβλζψεισ και τάςεισ 

Θ ιδιωτικι κατανάλωςθ, οι επενδφςεισ και οι κετικζσ προοπτικζσ του τουριςτικοφ τομζα ςυνεχίηουν 
να ςτθρίηουν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Ραρά τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ ελλθνικι 
οικονομία ςε ζνα περιβάλλον όπου κυριαρχοφν οι κίνδυνοι για τθν ανάπτυξθ, εξακολουκοφν να 
υπάρχουν ςθμαντικζσ κετικζσ ειδιςεισ. Μια πρόςφατθ εξζλιξθ είναι πωσ θ Ελλάδα βγικε πλζον από 
το κακεςτϊσ τθσ ενιςχυμζνθσ εποπτείασ τθσ ΕΕ, κακϊσ υλοποίθςε τον κφριο όγκο των δεςμεφςεων 
πολιτικισ που είχε αναλάβει ζναντι τθσ ηϊνθσ του ευρϊ και αυτό παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ που 
προκάλεςαν θ υγειονομικι και θ γεωπολιτικι κρίςθ.  
 
Θ ζξοδοσ τθσ χϊρασ από τθν ενιςχυμζνθ εποπτεία ζχει πολλαπλά οφζλθ, κακϊσ ενιςχφει τθ κζςθ τθσ 
ςτισ διεκνείσ αγορζσ, παρζχει πρόςκετθ ϊκθςθ ςτθν αναπτυξιακι δυναμικι τθσ και ςτθν 
προςζλκυςθ επενδφςεων, προςδίδει βακμοφσ ελευκερίασ ςτθν άςκθςθ οικονομικισ πολιτικισ, ςτο 
πλαίςιο βζβαια των υφιςτάμενων κανόνων που ιςχφουν για όλα τα ευρωπαϊκά κράτθ-μζλθ και 
φζρνει πιο κοντά τθν επίτευξθ και του τελευταίου ςτόχου, αυτοφ τθσ ανάκτθςθσ τθσ επενδυτικισ 
βακμίδασ. Θ επανάκτθςθ τθσ επενδυτικισ βακμίδασ από τουσ οίκουσ αξιολόγθςθσ το 2023 είναι ο 
μεγάλοσ πλζον ςτόχοσ.

5
  

 
Ραράλλθλα, ζχει αναβακμιςτεί και θ πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ρρόςφατα 
είχαμε τθν αναβάκμιςθ από τον ιαπωνικό οίκο αξιολόγθςθσ R&I που αναβάκμιςε τθν πιςτολθπτικι 
ικανότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, όπου ιταν ο τζταρτοσ οίκοσ αξιολόγθςθσ, μετά τθν Standard & 
Poor's, τθν DBRS και τθν SCOPE Ratings, που αποδίδει, ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, βακμίδα 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ ιςοδφναμθ με ΒΒ+, δθλαδι μία μόλισ βακμίδα πριν τθν επενδυτικι. 

                                                           
3
 https://www.bankofgreece.gr/ekdoseis-ereyna/ekdoseis/ekthesh-nomismatikhs-politikhs  

4
 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO02/-  

5
 https://www.cnn.gr/oikonomia/anaptyxi/story/325166/h-ellada-exilthe-apo-to-kathestos-

enisxymenis-epopteias-tis-ee-ta-epomena-vimata  

https://www.bankofgreece.gr/ekdoseis-ereyna/ekdoseis/ekthesh-nomismatikhs-politikhs
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO02/-
https://www.cnn.gr/oikonomia/anaptyxi/story/325166/h-ellada-exilthe-apo-to-kathestos-enisxymenis-epopteias-tis-ee-ta-epomena-vimata
https://www.cnn.gr/oikonomia/anaptyxi/story/325166/h-ellada-exilthe-apo-to-kathestos-enisxymenis-epopteias-tis-ee-ta-epomena-vimata
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Ρρόκειται για τθν 11θ αναβάκμιςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ τθν τελευταία τριετία. 
 
 
Από αυτό δεν μποροφςε να απουςιάηει θ πολφ κετικι πορεία των ταξιδιωτικϊν ειςπράξεων. Τθν 
περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, οι ταξιδιωτικζσ ειςπράξεισ αυξικθκαν κατά 78,3% ςε 
ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2021, ενϊ θ ειςερχόμενθ ταξιδιωτικι κίνθςθ αυξικθκε 
κατά 103,9% ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2021.

6
  

 
Στα κετικά επίςθσ ςυγκαταλζγονται τα εξισ: 
 

- Από τισ χειμερινζσ προβλζψεισ 2022 τθσ Κομιςιόν, ξεχωρίηει ότι θ Ελλάδα κατατάςςεται 
ςτισ λίγεσ χϊρεσ που δεν προβλζπεται να περάςουν φφεςθ. Με τθν τζταρτθ καλφτερθ 
επίδοςθ για φζτοσ και με τθν πζμπτθ καλφτερθ το 2023, θ Κομιςιόν λζει κάτι ακόμα πιο 
ςθμαντικό: ςτο κομμάτι τθσ προςζλκυςθσ επενδφςεων, θ ελλθνικι οικονομία, προβλζπεται 
να κλείςει τθ χρονιά ςτθν πρϊτθ κζςθ ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ μοναδικι χϊρα με 
διψιφιο ποςοςτό (+11,5%). Ρροβλζπεται επίςθσ να ςυνεχιςτεί θ τάςθ και το 2023 (+6,3%), 
ςτζλνοντασ τθ χϊρα ςτθ δεφτερθ κζςθ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, μετά τθ Σλοβακία. 
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- Στα τζλθ Νοεμβρίου 2022, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενζκρινε κετικι προκαταρκτικι 
αξιολόγθςθ του αιτιματοσ πλθρωμισ τθσ δεφτερθσ δόςθσ ςτθν Ελλάδα για ποςό φψουσ 
3,6 δις. ευρϊ —1,7 δις. ευρϊ ςε επιχορθγιςεισ και 1,9 δις. ευρϊ ςε δάνεια— ςτο πλαίςιο 
του μθχανιςμοφ ανάκαμψθσ και ανκεκτικότθτασ (ΜΑΑ), του βαςικοφ εργαλείου του 
NextGenerationEU. Να αναφερκεί πωσ το ελλθνικό ςχζδιο ανάκαμψθσ και ανκεκτικότθτασ 
κα υποςτθριχκεί με 17,4 δις. ευρϊ ςε επιχορθγιςεισ και 12,7 δις. ευρϊ ςε δάνεια, εκ των 
οποίων 4 δις. ευρϊ εκταμιεφκθκαν ςτθν Ελλάδα ωσ προχρθματοδότθςθ ςτισ 9 Αυγοφςτου 
2021. Ζνα πρϊτο αίτθμα τθσ Ελλάδασ για πλθρωμι αξιολογικθκε κετικά από τθν Επιτροπι 
ςτισ 28 Φεβρουαρίου 2022, και ςυνακόλουκα εκταμιεφτθκαν 3,6 δις. ευρϊ ςτισ 8 Απριλίου 
2022. 
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Επιπροςκζτωσ, θ ανακοίνωςθ μεγάλων επενδφςεων ςτθν Ελλάδα από ςθμαντικζσ εταιρίεσ του 
εξωτερικοφ αποτελοφν αξιοςθμείωτεσ εξελίξεισ που ενιςχφουν τισ μεςοπρόκεςμεσ προοπτικζσ τθσ 
οικονομίασ, αλλάηοντασ τθν εικόνα τθσ Ελλάδασ ωσ επενδυτικοφ προοριςμοφ. Θ Ελλάδα ζχει αλλάξει 
κεαματικά τα τελευταία δφο χρόνια, με τθ χϊρα να κερδίηει διαρκϊσ ζδαφοσ ςτον παγκόςμιο 
οικονομικό χάρτθ, να πραγματοποιεί το ζνα μεγάλο deal μετά το άλλο, να είναι χϊρα υποδοχισ 
εμβλθματικϊν επενδφςεων.  
 
Δεν είναι λίγα τα μεγάλα διεκνι ονόματα που επζλεξαν τθ χϊρα μασ για τισ επενδφςεισ τουσ, όπωσ 
για παράδειγμα θ πρόςφατθ ανακοίνωςθ τθσ Google για τθν ανάπτυξθ Cloud Region με τρία data 
centers ςτθ χϊρα μασ, όπου θ Ελλάδα αναδεικνφεται ςε περιφερειακό κόμβο για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν Cloud. Θ Microsoft επίςθσ για τθ δθμιουργία data center region ςτθν Αττικι, ζνα project 
φψουσ 400 εκατ. ευρϊ, θ Pfizer, θ Volkswagen, θ Cisco, θ Blackstone ενϊ τα νοφμερα ανεβαίνουν 
κατά πολφ εάν ςυνυπολογιςτοφν ςθμαντικά επενδυτικά πλάνα που υλοποιοφν εγχϊριοι ιςχυροί 
παίκτεσ, όπωσ οι Lamda Development, ΓΕΚ ΤΕΝΑ, Mytilineos κ.ά.  
 
Σφμφωνα με τθ ςχετικι μελζτθ τθσ PwC Ελλάδασ, το 2021, οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ προςζλκυςαν 
μζςα από Εξαγορζσ και Συγχωνεφςεισ, εκδόςεισ εταιρικϊν ομολόγων και αυξιςεισ μετοχικοφ 
κεφαλαίου και αποκρατικοποιιςεισ το 2021 ςυνολικά κεφάλαια φψουσ 12 δις. ευρϊ. Αντλϊντασ 
ϊκθςθ από τθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ, οι εγχϊριεσ επιχειριςεισ κατζγραψαν χρονιά-ρεκόρ, 
κζτοντασ τθ βάςθ για ακόμα υψθλότερα επίπεδα το 2022. 
 
Αναφορικά με τισ προβλζψεισ, το ςθμαντικό είναι πωσ τόςο αναλυτζσ των οίκων αξιολόγθςθσ, όςο 
και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι βλζπουν ανάπτυξθ άνω του 6% για τθν Ελλάδα φζτοσ, μετά τα ιςχυρά 

                                                           
6
 https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-

enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=6802e355-d9bf-4556-a6e7-22188e1a60e8  
7
 https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/1a6a5006-02ae-40d2-b003-

a9630a2cbd62_en?filename=ip187_en_2.pdf  
8
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7150  

https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=6802e355-d9bf-4556-a6e7-22188e1a60e8
https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=6802e355-d9bf-4556-a6e7-22188e1a60e8
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/1a6a5006-02ae-40d2-b003-a9630a2cbd62_en?filename=ip187_en_2.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/1a6a5006-02ae-40d2-b003-a9630a2cbd62_en?filename=ip187_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7150
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ςτοιχεία του βϋ τριμινου, ενϊ εκτιμοφν πωσ θ μεγζκυνςθ του ονομαςτικοφ ΑΕΡ αναμζνεται να 
μειϊςει τον δείκτθ του ελλθνικοφ χρζουσ κάτω από το 170%. 

9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ διατιρθςθ τθσ δυναμικισ τθσ ανάπτυξθσ το προςεχζσ διάςτθμα αποτελεί βζβαια τθν κυριότερθ 
πρόκλθςθ που αντιμετωπίηει θ οικονομικι πολιτικι. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, ιδιαίτερα ςθμαντικό 
είναι το ευρωπαϊκό μζςο ανάκαμψθσ NextGenerationEU (NGEU) για τθν επιτάχυνςθ των 
μεταρρυκμίςεων και τθν αφξθςθ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν επενδφςεων με ςτόχο τον ψθφιακό 
μεταςχθματιςμό, τθν πράςινθ μετάβαςθ, τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ και 
των εργαςιακϊν δεξιοτιτων, ιδιαίτερα των νζων.  
 
Καταλυτικό ρόλο για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Εκνικοφ Σχεδίου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ 
καλείται να διαδραματίςει ζνα υγιζσ και ιςχυρό εγχϊριο τραπεηικό ςφςτθμα, ςε ςυνεργαςία με τουσ 
εμπλεκόμενουσ διεκνείσ χρθματοπιςτωτικοφσ φορείσ. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα κρίςιμθ είναι θ 
ανάςχεςθ των πλθκωριςτικϊν πιζςεων, προκειμζνου να προςτατευκοφν θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ 
οικονομίασ και το πραγματικό διακζςιμο ειςόδθμα των καταναλωτϊν.  

Α.3. Εκνικό Σχζδιο Ανάκαμψθσ & Ανκεκτικότθτασ: Ελλάδα 2.0 

To Εκνικό Σχζδιο Ανάκαμψθσ & Ανκεκτικότθτασ Ελλάδα 2.0 ξεκίνθςε ωσ πρωτοβουλία από τθν 
Ευρϊπθ. Θ οποία κα ενιςχφςει τθν πορεία ανάκαμψθσ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
το NextGenerationEU. Στο επίκεντρο του NextGenerationEU βρίςκεται ο Μθχανιςμόσ Ανάκαμψθσ και 
Ανκεκτικότθτασ (Recovery and Resilience Facility - RRF). 
 
Κφριοσ ςτόχοσ του ταμείου είναι θ χρθματοδότθςθ μεταρρυκμιςτικϊν και επενδυτικϊν 
προγραμμάτων ςτισ χϊρεσ που πλιττονται περιςςότερο, με απϊτερο ςκοπό μια πιο βιϊςιμθ και 
ανκεκτικι Ευρϊπθ. Το ταμείο ανζρχεται ςυνολικά ςε €750 δις. για τθ χοριγθςθ ενιςχφςεων ςτα 27 
κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Από το ςυνολικό ποςό του ταμείου, τα €390 δις. αφοροφν 
επιχορθγιςεισ και τα €360 δις. κα ζχουν τθ μορφι δανείων. 
 
Ο Μθχανιςμόσ Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ διαρκρϊνεται γφρω από ζξι πυλϊνεσ: πράςινθ 
μετάβαςθ· ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ· οικονομικι ςυνοχι, παραγωγικότθτα και 
ανταγωνιςτικότθτα· κοινωνικι και εδαφικι ςυνοχι· υγεία και οικονομικι, κοινωνικι και κεςμικι 
ανκεκτικότθτα· πολιτικζσ για τθν επόμενθ γενιά. 
 
Το Εκνικό Σχζδιο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ Ελλάδα 2.0 εγκρίκθκε ςτισ 13  Ιουλίου 2021 από το  
Συμβοφλιο Οικονομικϊν Δθμοςιονομικϊν Θεμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  (Ecofin). Το  «Ελλάδα 
2.0» περιλαμβάνει 106 επενδφςεισ και 68 μεταρρυκμίςεισ, κατανεμθμζνεσ ςε 4 πυλϊνεσ και 
ςυγκεντρϊνει 31,16 δις. ευρϊ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δις. Ευρϊ  (18,43 δις. ευρϊ 
ενιςχφςεισ και 12,73 δις. ευρϊ δάνεια) για να κινθτοποιιςει 60 δις. ευρϊ ςυνολικζσ επενδφςεισ ςτθ 

                                                           
9
 https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-

forecasts/autumn-2022-economic-forecast-eu-economy-turning-point_en  

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2022-economic-forecast-eu-economy-turning-point_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2022-economic-forecast-eu-economy-turning-point_en
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χϊρα ςτα επόμενα πζντε χρόνια. 
10

 
 
Το Ελλθνικό Σχζδιο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ αποτελείται από τζςςερισ πυλϊνεσ:  

1) Ρράςινθ μετάβαςθ 
2) Ψθφιακό μεταςχθματιςμό 
3) Απαςχόλθςθ, δεξιότθτεσ και κοινωνικι ςυνοχι 
4) Ιδιωτικζσ επενδφςεισ και μεταςχθματιςμό τθσ οικονομίασ.  

 
Με οικονομικοφσ όρουσ, ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ του Σχεδίου είναι να καλφψει το μεγάλο κενό ςε 
επενδφςεισ, εκνικό προϊόν και απαςχόλθςθ, κενό ενδθμικό των επιδόςεων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 
κατά τθν τελευταία δεκαετία που επιδεινϊκθκε λόγω τθσ πανδθμίασ του COVID-19. Σε αυτό το 
πλαίςιο, το ελλθνικό Σχζδιο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ αποςκοπεί ςτο να κινθτοποιιςει 
ςθμαντικζσ δυνάμεισ από τον ιδιωτικό τομζα χρθςιμοποιϊντασ: (α) ςε ςθμαντικό βακμό Συμπράξεισ 
Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Τομζα για τθν πραγματοποίθςθ δθμοςίων επενδφςεων, (β) Εταιρείεσ 
Ραροχισ Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν για τθν πραγματοποίθςθ ζργων ενεργειακισ απόδοςθσ ςτον 
δθμόςιο τομζα και (γ) ςυγχρθματοδοτιςεισ μζςω ποικίλων χρθματοδοτικϊν εργαλείων ϊςτε να 
ςυγκεντρϊςει ςθμαντικότατα επιπρόςκετα ιδιωτικά κεφάλαια για τισ επιλζξιμεσ ιδιωτικζσ 
επενδφςεισ. 
 
Στόχοσ είναι, το Σχζδιο Ελλάδα 2.0 να προκαλζςει ςθμαντικι αφξθςθ του ΑΕΡ, και να καταςτιςει τισ 
επενδφςεισ και τισ εξαγωγζσ κινθτιρια δφναμθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Στθν ιςτοςελίδα 
https://greece20.gov.gr/proskliseis-xrimatodotisis/ αναρτϊνται οι προςκλιςεισ χρθματοδότθςθσ 
για δθμόςια ζργα, δράςεισ και ενιςχφςεισ που απευκφνονται ςε διάφορουσ αποδζκτεσ (ενδεικτικά: 
Δθμόςιοι φορείσ, ΟΤΑ, επιχειριςεισ, ιδιϊτεσ/πολίτεσ κ.ά.). 

Α.4. Γιατί Ελλάδα 

Οι λόγοι που κακιςτοφν τθ χϊρα μασ ελκυςτικό επενδυτικό προοριςμό, αναφζρονται παρακάτω 
ενδεικτικά: 

 Θ γεωςτρατθγικι κζςθ τθσ χϊρασ μασ, βριςκόμενθ ςτο ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων. Θ 
γεωγραφικι αυτι κζςθ ζδωςε ςτθ χϊρα μασ τθ δυνατότθτα να είναι ο ςφνδεςμοσ τθσ 
Ευρϊπθσ με τισ χϊρεσ τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ. Οι χερςαίεσ και οι καλάςςιεσ 
ςυγκοινωνίεσ και οι μεταφορζσ των προϊόντων μεταξφ των τριϊν αυτϊν θπείρων γίνονται 
διά μζςου τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ ι των καλαςςϊν τθσ κακιςτϊντασ τθ φυςικά ζνα 
ςτρατθγικό hub διαμεταφορϊν.  

 Θ Ελλάδα αποτελεί βαςικό κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ, ενϊ είναι μζλοσ ςθμαντικϊν διεκνϊν 
οργανιςμϊν, ιδρυτικό μζλοσ ΟΘΕ, παλαιό μζλοσ ΝΑΤΟ κλπ. 

 Θ Ελλάδα διακζτει και βελτιϊνει ςυνεχϊσ το φιλο-επενδυτικό περιβάλλον τθσ 
 Διακζτει Τοπ ανκρϊπινο δυναμικό: 

o Εργατικό δυναμικό υψθλισ πολυπλοκότθτασ: Θ Ελλάδα καταλαμβάνει ςυνολικά τθ 
16θ κζςθ (από 132 χϊρεσ) ςτθ διάςταςθ Ανκρϊπινου Κεφαλαίου & Ζρευνασ του 
Ραγκόςμιου Δείκτθ Καινοτομίασ για το 2021, με τθν υποςτιριξθ τθσ ςχεδόν 
κακολικισ εγγραφισ του πλθκυςμοφ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και του 
υψθλοφ ποςοςτοφ αποφοίτων από επιςτθμονικοφσ και μθχανικοφσ τομείσ. (~23%) 

o Το ποςοςτό των αποφοίτων (τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ) ςτθν Ελλάδα ζφταςε το 
32,7% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ μεταξφ 25 και 64 ετϊν το 2020. 
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o Θ Ελλάδα κατατάχκθκε ςτθ 19θ από τισ 112 χϊρεσ ςτον Δείκτθ Αγγλικισ Επάρκειασ 
το 2021.
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 Καταγράφει μια ιςχυρι επενδυτικι εμπιςτοςφνθ. Θ φετινι, τζταρτθ ζκδοςθ τθσ ζρευνασ, 

ΕΥ Attractiveness Survey Ελλάδα 2022, επιβεβαιϊνει ότι θ ελκυςτικότθτα τθσ χϊρασ μασ ωσ 
επενδυτικοφ προοριςμοφ παραμζνει ανκεκτικι, παρά το κλίμα αυξθμζνθσ αβεβαιότθτασ και 
απαιςιοδοξίασ που δθμιοφργθςαν ο πόλεμοσ ςτθν Ουκρανία και θ ραγδαία αφξθςθ των 
τιμϊν τθσ ενζργειασ. Σφμφωνα με αυτι, το ποςοςτό των επιχειριςεων που ςχεδιάηουν να 
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 https://greece20.gov.gr/to-plires-sxedio/  
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 EY Attractiveness Survey 2022 
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 EF English Proficiency Index 
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επενδφςουν, ι να επεκτείνουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςτθν Ελλάδα ζφταςε ςτο 37% από 
34% πζρςι και 28% το 2020 και το 75% των επενδυτϊν εκτιμοφν ότι θ εικόνα τθσ χϊρασ κα 
βελτιωκεί κατά τθν επόμενθ τριετία.  
 
Ππωσ και τισ προθγοφμενεσ χρονιζσ, οι ςυμμετζχοντεσ αξιολόγθςαν τισ επιμζρουσ 
ςυνιςτϊςεσ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ χϊρασ, αναδεικνφοντασ ςυγκριτικά πλεονεκτιματα και 
αδφναμα ςθμεία. Θ ποιότθτα ηωισ (75%), οι υποδομζσ μεταφορϊν και logistics (73%), οι 
υποδομζσ τθλεπικοινωνιϊν και ψθφιακζσ υποδομζσ (72%), θ εςωτερικι αγορά τθσ Ελλάδασ 
(72%), κακϊσ και οι δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ (70%), αναδεικνφονται ςτα 
ιςχυρά χαρτιά τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ χϊρασ. 
 

 Υλοποιεί ζνα ελκυςτικό πρόγραμμα αποκρατικοποιιςεων με επιτάχυνςθ του 
προγράμματοσ το 2022 και το 2023. Το χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΡΕΔ είναι διευρυμζνο και 
απαρτίηεται από περιουςιακά ςτοιχεία, τα οποία ςυνοψίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ

13
: 

o Αξιοποίθςθ Γθσ 
o Υποδομζσ 
o Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο 

 
Το TΑΙΡΕΔ υλοποιεί τισ δράςεισ και το πλάνο αξιοποίθςθσ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ 
ςφμφωνα με το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αξιοποίθςθσ (Asset Development Plan – ADP), το 
οποίο ανανεϊνεται κάκε ζξι μινεσ. 
 

 Θ χϊρα μασ βρίςκεται ςε μια μετάβαςθ ςτθν Ρράςινθ Ενζργεια-ΑΡΕ.  
o Θ Ελλάδα εφαρμόηει ζνα ολοκλθρωμζνο μοντζλο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και διακζτει 

Εκνικό Σχζδιο για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (2021-30) με ζνα νζο ανακεωρθμζνο 
ςτόχο των 25 GW εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ ΑΡΕ ζωσ το 2030, από τα 10GW (Μάρτιοσ 
2022) που είναι ζωσ ςιμερα.  

o Υλοποιεί το ςχζδιο δίκαιθσ αναπτυξιακισ μετάβαςθσ για τθν Απολιγνιτοποίθςθ τθσ 
χϊρασ.  

o Θ Ελλάδα βρζκθκε ςτθ 16
θ
 κζςθ του δείκτθ τθσ EY το 2022 για τισ ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ ενζργειασ, EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI 60), 
ενϊ καταλαμβάνει τθ δεφτερθ κζςθ παγκοςμίωσ με βάςθ τισ επιδόςεισ των 
χωρϊν προςαρμοςμζνεσ, ζχοντασ λάβει υπόψθ το μζγεκοσ του ΑΕΡ τουσ, 
ςφμφωνα με τθν τελευταία ζκδοςθ τθσ εξαμθνιαίασ ζρευνασ. Θ ζρευνα αξιολογεί 
τισ 40 κορυφαίεσ οικονομίεσ του κόςμου και τισ κατατάςςει ωσ προσ τθν 
ελκυςτικότθτα των επενδυτικϊν ευκαιριϊν ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΡΕ). 
14

 
 Διακρίνεται για τθ ςυνεχι ανάπτυξθ των υποδομϊν τθσ ςε όλα τα επίπεδα.  

 
 Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ. Θ Ελλάδα ζχει κάνει άλματα τα τελευταία δυο χρόνια, και 

ςυνεχίηει να εκπλιςςει με τισ εξελίξεισ. Στο E-gov αυτι τθ ςτιγμι υπάρχουν 11 κατθγορίεσ 
με 1.459 ψθφιακζσ υπθρεςίεσ για τον πολίτθ. Αυτζσ είναι εξελίξεισ που γίνονται αντιλθπτζσ 
ςτο διεκνζσ κοινό και ανεβάηουν τθν δθμοφιλία τθσ χϊρασ μασ. 

 
 Το άνοιγμα των κλάδων. Οι επενδυτικζσ ευκαιρίεσ διακζςιμεσ πλζον ςε περιςςότερουσ 

κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, πλθν των ιςτορικά γνωςτϊν του τουριςμοφ και των 
τροφίμων-ποτϊν. Ρλζον θ Ελλάδα παρουςιάηει μια διαποικίλθςθ τθσ οικονομίασ τθσ που 
αποτελεί πθγι αυξθμζνου ενδιαφζροντοσ από τθ διεκνι επενδυτικι ςκθνι.  

Α.5. Ενδεικτικά ζργα – επενδυτικζσ ευκαιρίεσ 

Υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων που μπορεί να παρακολουκεί κανείσ 
και ιδιαίτερα θ επενδυτικι κοινότθτα, προκειμζνου να ενθμερϊνεται για τρζχοντα και επικείμενα 
ζργα. Ενδεικτικά παραδείγματα αφοροφν ςτα παρακάτω: 

                                                           
13

 https://hradf.com/axiopiisi-chartofilakiou/ 
14

 https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/power-and-utilities/ey-recai-60-

v2.pdf  

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/power-and-utilities/ey-recai-60-v2.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/power-and-utilities/ey-recai-60-v2.pdf
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- ΤΑΙΡΕΔ 
- ΕΤΑΔ 
- ΥΡΑΑΡΕΔ 
- Τράπεηεσ 
- Υπουργεία 
- ΑΕΕΑΡ 
- ΕΦΚΑ κλπ 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ Β – ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΘΤΑ 

Β.1. Κφρια επενδυτικά κίνθτρα 

Τα διακζςιμα κίνθτρα ςτθν Ελλάδα είναι πολλά μζςω διαφόρων προγραμμάτων και για διάφορα 
επίπεδα προχπολογιςμοφ επενδφςεων. Τα πιο ςθμαντικά είναι ο επενδυτικόσ νόμοσ, το ΕΣΡΑ, οι 
Στρατθγικζσ επενδφςεισ- Fast Track, τα Κίνθτρα για δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ, τα Κίνθτρα για 
ζρευνα και ανάπτυξθ, τα Κίνθτρα για κζντρα ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν, τα Κίνθτρα για 
θλεκτροκίνθςθ, τα διάφορα φορολογικά κίνθτρα, κακϊσ και το Ταμείο Ανάκαμψθσ, για το οποίο 
ζγινε ιδθ αναφορά ςτθν Ενότθτα Α.3.  
 
Μια χαρτογράφθςθ όλων των υφιςτάμενων κινιτρων τθσ χϊρασ μπορεί να βρει κανείσ ςτον οδθγό 
“Investment Incentives for Businesses”, τον οποίο ετοίμαςε και επιμελικθκε ο οργανιςμόσ 
ENTERPRISE GREECE και είναι διακζςιμοσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςε αγγλικι γλϊςςα

15
. Στισ παρακάτω 

ενότθτεσ κα εξεταςτοφν τα δυο πιο ςθμαντικά εργαλεία χρθματοδότθςθσ, δθλαδι ο αναπτυξιακόσ 
νόμοσ και ο νόμοσ ςτρατθγικϊν επενδφςεων.  

Β.1.1. Επενδυτικόσ νόμοσ 

Ειςαγωγι 
Ο επενδυτικόσ νόμοσ ανζκακεν αποτελοφςε το βαςικό εργαλείο για ιδιωτικζσ επενδφςεισ ςτθ χϊρα 
μασ και ζχει λειτουργιςει καταλυτικά ςε πολλζσ από τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Το ςχζδιο 
νόμου για τθ βελτίωςθ του, ψθφίςτθκε και βγικε ςε ΦΕΚ ςτισ 4 Φεβρουαρίου του 2022

16
.  

 
Ο νζοσ νόμοσ ζχει ωσ κφριο ςκοπό του να προωκιςει τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ με τθ 
χοριγθςθ κινιτρων ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ και κλάδουσ, προκειμζνου να επιτευχκοφν ο 
ψθφιακόσ και τεχνολογικόσ μεταςχθματιςμόσ των επιχειριςεων, θ πράςινθ μετάβαςθ, θ δθμιουργία 
οικονομιϊν κλίμακασ, να ςτθριχκοφν οι καινοτόμεσ επενδφςεισ και όςεσ επιδιϊκουν τθν ειςαγωγι 
νζων τεχνολογιϊν τθσ «Βιομθχανίασ 4.0», τθσ ρομποτικισ και τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ. Γενικά να 
ενιςχυκεί θ απαςχόλθςθ με εξειδικευμζνο προςωπικό, να ςτθριχκεί θ νζα επιχειρθματικότθτα και να 
ενιςχυκοφν οι λιγότερο ευνοθμζνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ και περιοχζσ που εντάςςονται ςτο Σχζδιο 
Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (ΣΔΑΜ). Ειςάγονται επίςθσ με αυτόν αποτελεςματικζσ και 
αποδοτικζσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και ελζγχου υλοποίθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων και προβλζπεται 
αξιολόγθςθ εντόσ 45 θμερϊν από τθ λιξθ του κακεςτϊτοσ, ι εντόσ 30 θμερϊν για τισ περιπτϊςεισ 
τθσ άμεςθσ αξιολόγθςθσ. 
 
Κακεςτϊτα ενίςχυςθσ  
Ο νζοσ νόμοσ κζςπιςε 13 κακεςτϊτα χοριγθςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων ςε επενδυτικά ςχζδια, τα 
οποία αφοροφν τισ κατθγορίεσ: 
1. Ψθφιακόσ και τεχνολογικόσ μεταςχθματιςμόσ επιχειριςεων, 
2. Ρράςινθ μετάβαςθ - Ρεριβαλλοντικι αναβάκμιςθ επιχειριςεων, 
3. Νζο Επιχειρείν, 
4. Κακεςτϊσ Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ, 
5. Ζρευνα και εφαρμοςμζνθ καινοτομία, 
6.Αγροδιατροφι - πρωτογενισ παραγωγι και μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων - αλιεία και 

                                                           
15

 https://www.enterprisegreece.gov.gr/o-organismos/media-center/ekdoseis/ependiste-stin-ellada-

plirofories-ependites  
16

 Ν. 4887/2022 «Αλαπηπμηαθόο Νόκνο- Διιάδα Ιζρπξή Αλάπηπμε» (ΦΔΚ 16/Α/4.2.2022) 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/o-organismos/media-center/ekdoseis/ependiste-stin-ellada-plirofories-ependites
https://www.enterprisegreece.gov.gr/o-organismos/media-center/ekdoseis/ependiste-stin-ellada-plirofories-ependites
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υδατοκαλλιζργεια, 
7. Μεταποίθςθ - Εφοδιαςτικι αλυςίδα, 
8. Επιχειρθματικι εξωςτρζφεια, 
9. Ενίςχυςθ τουριςτικϊν επενδφςεων, 
10. Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, 
11. Μεγάλεσ επενδφςεισ, 
12. Ευρωπαϊκζσ αλυςίδεσ αξίασ, 
13. Επιχειρθματικότθτα 360ο. 
 
Χάρτθσ Ρεριφερειακϊν Ενιςχφςεων 
Στο πλαίςιο αυτό ψθφίςτθκε ο νζοσ ΧΑΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ για το 2022 – 2027, όπου 
προβλζπονται προςαυξθμζνα ποςοςτά ενιςχφςεων ςτο ςφνολο ςχεδόν των Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ 
με τα νζα ποςοςτά να φτάνουν δυνθτικά ζωσ 60% για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, 70% για τισ μεςαίεσ 
και 80% για τισ μικρζσ επιχειριςεισ. 
 
Ο περιφερειακόσ χάρτθσ τθσ Ελλάδασ κακορίηει τισ ελλθνικζσ περιφζρειεσ που είναι επιλζξιμεσ για 
περιφερειακζσ επενδυτικζσ ενιςχφςεισ. Ο χάρτθσ προςδιορίηει επίςθσ τισ μζγιςτεσ εντάςεισ 
ενίςχυςθσ ςτισ επιλζξιμεσ περιφζρειεσ. Θ ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ είναι το μζγιςτο ποςό κρατικισ 
ενίςχυςθσ που μπορεί να χορθγθκεί ανά δικαιοφχο, και εκφράηεται ωσ ποςοςτό των επιλζξιμων 
επενδυτικϊν δαπανϊν. Για τισ περιοχζσ δίκαιθσ μετάβαςθσ εφαρμόηεται επιπλζον προςαφξθςθ 10%.  
 
Είδθ ενιςχφςεων 
Στα επενδυτικά ςχζδια τα οποία υπάγονται ςτα κακεςτϊτα ενιςχφςεων του νόμου παρζχονται τα 
ακόλουκα είδθ ενιςχφςεων: 
 
α. Φορολογικι απαλλαγι, θ οποία ςυνίςταται ςτθν απαλλαγι από τθν καταβολι φόρου 
ειςοδιματοσ επί των πραγματοποιοφμενων προ φόρου κερδϊν, τα οποία προκφπτουν με βάςθ τθν 
οικεία φορολογικι νομοκεςία, από το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ, αφαιρουμζνου 
του φόρου του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ που αναλογεί ςτα κζρδθ που 
διανζμονται ι αναλαμβάνονται από τουσ εταίρουσ. Το ποςό τθσ φορολογικισ απαλλαγισ 
υπολογίηεται ωσ ποςοςτό επί τθσ αξίασ των ενιςχυόμενων δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου ι και 
τθσ αξίασ του καινοφριου μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ αποκτάται με 
χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) και ςυνιςτά ιςόποςο αποκεματικό, το οποίο τθρείται ςε διακριτό 
λογαριαςμό ςτισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ. 
 
β. Επιχοριγθςθ, θ οποία ςυνίςταται ςτθ δωρεάν παροχι από το Δθμόςιο χρθματικοφ ποςοφ, για τθν 
κάλυψθ τμιματοσ των ενιςχυόμενων δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου και προςδιορίηεται ωσ 
ποςοςτό αυτϊν. 
 
γ. Επιδότθςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing), θ οποία ςυνίςταται ςτθν κάλυψθ από το Δθμόςιο 
τμιματοσ των καταβαλλόμενων δόςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing), θ οποία ςυνάπτεται για 
τθν απόκτθςθ καινοφριου μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, προςδιορίηεται ωσ ποςοςτό επί 
τθσ αξίασ απόκτθςισ τουσ και εμπεριζχεται ςτισ καταβαλλόμενεσ δόςεισ. Θ επιδότθςθ τθσ 
χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) ζτθ, και θ προκεςμία 
άρχεται από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ επζνδυςθσ. 
 
δ. Επιδότθςθ του κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν κάλυψθ 
από το Δθμόςιο μζρουσ του μιςκολογικοφ κόςτουσ των νζων κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται 
και ςυνδζονται με το επενδυτικό ςχζδιο και για τισ οποίεσ δεν λαμβάνεται καμία άλλθ κρατικι 
ενίςχυςθ. 
 
ε. Χρθματοδότθςθ επιχειρθματικοφ κινδφνου, που αφορά ςτο κακεςτϊσ «Νζο Επιχειρείν», και 
ςυνίςταται ςτθν επιδότθςθ επιτοκίου δανείων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ ι των εξόδων αςφάλιςθσ 
των δανείων υψθλοφ κινδφνου που καταβάλλονται ςτα πιςτωτικά ιδρφματα που τα χορθγοφν. 
 
Τα είδθ ενιςχφςεων των περ. αϋ, βϋ και γϋ παρζχονται μεμονωμζνα ι ςυνδυαςτικά και 
ςυνυπολογίηονται για τον κακοριςμό του ςυνολικοφ ποςοφ ενίςχυςθσ του κάκε επενδυτικοφ 

https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/chpe.pdf
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ςχεδίου. Το είδοσ ενίςχυςθσ τθσ περ. δϋ παρζχεται αυτοτελϊσ και μόνο για τισ δαπάνεσ του 
μιςκολογικοφ κόςτουσ των νζων κζςεων εργαςίασ. 
 
Ελάχιςτο φψοσ επενδυτικϊν ςχεδίων 
Για τθν υπαγωγι ςτα κακεςτϊτα του νόμου απαιτείται θ φπαρξθ ελάχιςτου φψουσ του επιλζξιμου 
κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, το οποίο προςδιορίηεται με βάςθ το μζγεκοσ του φορζα, και 
ςυγκεκριμζνα ανζρχεται ςτο: 
α. ποςό του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ευρϊ για μεγάλεσ επιχειριςεισ, 
β. ποςό των πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) ευρϊ για μεςαίεσ επιχειριςεισ, 
γ. ποςό των διακοςίων πενιντα χιλιάδων (250.000) ευρϊ για μικρζσ επιχειριςεισ, 
δ. ποςό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ για πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, 
ε. ποςό των πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ για τισ Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ 
(Κοιν.Σ.Επ.), κακϊσ και τουσ Αγροτικοφσ Συνεταιριςμοφσ (Α.Σ.), τουσ Αςτικοφσ Συνεταιριςμοφσ, τισ 
Ομάδεσ Ραραγωγϊν (Ομ.Ρ.), Οργανϊςεισ Ραραγωγϊν (Ο.Ρ.), και τισ Αγροτικζσ Εταιρικζσ Συμπράξεισ 
(Α.Ε.Σ.). 
 
Ανϊτατα ποςά χορθγοφμενων ενιςχφςεων 

1. Το ςυνολικό ποςό ενίςχυςθσ ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό ςχζδιο δεν μπορεί να υπερβεί 
το ποςό των δζκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρϊ, με εξαίρεςθ όςα από τα κακεςτϊτα 
του Μζρουσ Βϋ ορίηουν είτε μεγαλφτερο, είτε μικρότερο ποςό, με τθν επιφφλαξθ των 
περιοριςμϊν του άρκρου 4 του Γ.Α.Κ. και τθσ παρ. 5 του άρκρου 30 του νόμου. 

2. Οι παρεχόμενεσ ςε κάκε φορζα επενδυτικοφ ςχεδίου ενιςχφςεισ, ςτισ οποίεσ 
περιλαμβάνονται και οι ενιςχφςεισ ςε ςυνεργαηόμενεσ ι ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, δεν 
μπορεί να υπερβοφν ςωρευτικά τα είκοςι εκατομμφρια (20.000.000) ευρϊ για μεμονωμζνθ 
επιχείρθςθ και τα τριάντα εκατομμφρια (30.000.000) ευρϊ για το ςφνολο των 
ςυνεργαηόμενων ι ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων, με τθν επιφφλαξθ των περιοριςμϊν του 
άρκρου 4 του Γ.Α.Κ. Οι περιοριςμοί αυτοί ιςχφουν για τα επενδυτικά ςχζδια, τα οποία 
υπάγονται ςτο παρόν και για χρονικι περίοδο τριϊν (3) ετϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
του φορζα για υπαγωγι του επενδυτικοφ ςχεδίου του. Ωσ ποςό ενίςχυςθσ, ανά 
υποβαλλόμενο επενδυτικό ςχζδιο, λαμβάνεται υπόψθ το εγκρικζν με τθν απόφαςθ 
υπαγωγισ. Το υπερβάλλον ποςό ενίςχυςθσ περικόπτεται αναλογικά κατά είδοσ ενίςχυςθσ 
και ομάδα δαπανϊν. Τα ανϊτατα όρια τθσ παροφςασ προςαυξάνονται κατά πενιντα τοισ 
εκατό (50 %) ςτισ περιπτϊςεισ που θ ενίςχυςθ δίδεται με τθ μορφι τθσ φορολογικισ 
απαλλαγισ, με εξαίρεςθ τα όςα ειδικότερα ορίηονται ςτο κακεςτϊσ τθσ «Δίκαιθσ 
Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ». 

3. Τα ανϊτατα όρια προςαυξάνονται κατά 50% ςτισ περιπτϊςεισ που θ ενίςχυςθ δίδεται με τθ 
μορφι τθσ φορολογικισ απαλλαγισ, με εξαίρεςθ τα όςα ειδικότερα ορίηονται ςτο κακεςτϊσ 
τθσ «Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ» 

 
Χρθματοδοτικό ςχιμα επενδυτικϊν ςχεδίων 
1. Κάκε φορζασ ςυμμετζχει ςτο κόςτοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με 
εξωτερικι χρθματοδότθςθ. 
2. Στο είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) του ενιςχυόμενου κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου δεν πρζπει 
να περιλαμβάνεται κρατικι ενίςχυςθ, δθμόςια ςτιριξθ ι παροχι.  
 
Οριςμόσ μεγζκουσ επιχείρθςθσ 
Το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ ορίηεται ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τον ςχετικό Οδθγό 
χριςθσ του οριςμοφ των ΜΜΕ. Φαίνεται ςτον πίνακα παρακάτω

17
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4gaDu

8sv7AhVEhP0HHUGWDHoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsro

om%2Fdocuments%2F42921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fel%2Frenditions%2F

pdf&usg=AOvVaw2HV91vjTfDxVnkQSxTOWXA  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4gaDu8sv7AhVEhP0HHUGWDHoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F42921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fel%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw2HV91vjTfDxVnkQSxTOWXA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4gaDu8sv7AhVEhP0HHUGWDHoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F42921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fel%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw2HV91vjTfDxVnkQSxTOWXA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4gaDu8sv7AhVEhP0HHUGWDHoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F42921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fel%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw2HV91vjTfDxVnkQSxTOWXA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4gaDu8sv7AhVEhP0HHUGWDHoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F42921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fel%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw2HV91vjTfDxVnkQSxTOWXA
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Ανοιχτά Κακεςτϊτα 
Θ παρακολοφκθςθ των προκθρφξεων των κακεςτϊτων παρακολουκείται ςτθν παρακάτω ιςτοςελίδα: 
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis  
 
Θ υποβολι γίνεται αποκλειςτικά μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του Αναπτυξιακοφ Νόμου 
(Ρ.Σ.-Αν.). 
 
Πλοσ ο νόμοσ φαίνεται ΕΔΩ. 

18
 

Β.1.2. Νόμοσ περί ςτρατθγικϊν επενδφςεων 

Ειςαγωγι 
O Νόμοσ 4864/2021 (ΦΕΚ Αϋ237), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, επιτυγχάνει ενοποίθςθ όλων των 
διατάξεων περί ςτρατθγικϊν επενδφςεων ςε ζνα ενιαίο κείμενο, διαςφαλίηει τθν απαραίτθτθ νομικι 
ςαφινεια και δθμιουργεί ελκυςτικότερεσ ςυνκικεσ για τουσ υποψιφιουσ ςτρατθγικοφσ επενδυτζσ.  
 
Το νομοςχζδιο περιλαμβάνει νζεσ κατθγορίεσ ςτρατθγικϊν επενδφςεων ςε ςφγχρονουσ τομείσ τθσ 
οικονομίασ «Στρατθγικζσ Επενδφςεισ 1», «Στρατθγικζσ Επενδφςεισ 2», «Εμβλθματικζσ Επενδφςεισ 
Εξαιρετικισ Σθμαςίασ», «Στρατθγικζσ Επενδφςεισ Ταχείασ Αδειοδότθςθσ», «Αυτοδίκαια 
ενταςςόμενεσ Στρατθγικζσ Επενδφςεισ», ενϊ παράλλθλα προάγει τθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ, τθ 
βιοτεχνολογία, τθ ρομποτικι, τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ, τθ διαςτθμικι βιομθχανία, τον ψθφιακό 
μεταςχθματιςμό των επιχειριςεων, τθν παροχι υπολογιςτικοφ νζφουσ (cloud computing), τα κζντρα 
δεδομζνων (data centers), τθ δθμιουργία μόνιμων εγκαταςτάςεων κινθματογραφικϊν παραγωγϊν 
(studios), τον ιατρικό τουριςμό, τθν αγροδιατροφι, τθ διαχείριςθ απορριμμάτων και αποβλιτων, τα 
Επιχειρθματικά Ράρκα και τα Σθμαντικά Ζργα Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Ενδιαφζροντοσ (IPCEIs). 
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 http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LG

dkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-

nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijA1jh2TAuDDVA4SeDCzkG0JkBwyqvt07-

yX0vsA5pG1f 

https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijA1jh2TAuDDVA4SeDCzkG0JkBwyqvt07-yX0vsA5pG1f
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Μζςω του νόμου, διευκολφνεται ο χαρακτθριςμόσ μιασ επζνδυςθσ ωσ ςτρατθγικισ κακϊσ 
μειϊνονται τα απαιτοφμενα οικονομικά μεγζκθ, ενϊ επίςθσ ειςάγονται νζα κεφαλαιακά κίνθτρα ςε 
ειδικζσ κατθγορίεσ επενδφςεων, όπωσ θ νζα κατθγορία Στρατθγικϊν Επενδφςεων υπό τον τίτλο 
«Εμβλθματικζσ Επενδφςεισ Εξαιρετικισ Σθμαςίασ» που ςυνδζονται με τουσ πόρουσ του Ταμείου 
Ανάκαμψθσ. Επίςθσ, εφαρμόηονται ευνοϊκότερεσ ρυκμίςεισ για τισ επενδφςεισ που υλοποιοφνται ςε 
περιοχζσ που εντάςςονται ςτα Εδαφικά Σχζδια Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ, με ςκοπό τθ 
μζγιςτθ επενδυτικι ανάπτυξθ των ςυγκεκριμζνων περιοχϊν.  Πλο το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο μπορεί 
να διαβάςει κανείσ ςτθν ιςτοςελίδα: https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/stratigikes/p/thesmiko-
plaisio  
 
Οριςμόσ ςτρατθγικϊν επενδφςεων 
Ωσ «ςτρατθγικζσ επενδφςεισ» νοοφνται οι επενδφςεισ, οι οποίεσ, λόγω τθσ ςτρατθγικισ τουσ 
βαρφτθτασ για τθν εκνικι ι τθν τοπικι οικονομία, μπορεί να επιφζρουν ποςοτικά και ποιοτικά 
αποτελζςματα ςθμαντικισ ζνταςθσ για τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν παραγωγικι 
αναςυγκρότθςθ και τθν ανάδειξθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ χϊρασ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ τθσ κοινωνικά δίκαιθσ, δίχωσ αποκλειςμοφσ, ιςόρροπθσ και αειφόρου ανάπτυξθσ, με 
κφρια χαρακτθριςτικά τθν προςζλκυςθ επενδυτικϊν κεφαλαίων, τθν εξωςτρζφεια και εξαγωγικι 
δραςτθριότθτα, τθν καινοτομία, τθν ανταγωνιςτικότθτα, τον κακολικό ςχεδιαςμό, τθν εξοικονόμθςθ 
φυςικϊν πόρων ςτθν προοπτικι τθσ κυκλικισ οικονομίασ και τθν υψθλι προςτικζμενθ αξία, ιδίωσ ςε 
τομείσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων διεκνϊσ εμπορεφςιμων προϊόντων ι υπθρεςιϊν.  
 
Κατθγορίεσ και κριτιρια ζνταξθσ 
Οι ςτρατθγικζσ επενδφςεισ διακρίνονται ςε επιμζρουσ κατθγορίεσ, ανάλογα με τισ προχποκζςεισ 
υπαγωγισ ανά κατθγορία: 
 
Α.1 Στρατθγικζσ επενδφςεισ 1 

- Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: > 75.000.000 € ι 
- Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: > 40.000.000 € & Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ): 75 

 
Α.2 Στρατθγικζσ επενδφςεισ 2 

- Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: > 20.000.000 € και αφορά ςε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ 
τομείσ: αγροδιατροφι, ζρευνα και καινοτομία, βιοτεχνολογία, πολιτιςτικι και δθμιουργικι 
βιομθχανία, ρομποτικι, τεχνθτι νοθμοςφνθ, ιατρικόσ τουριςμόσ, διαχείριςθ απορριμμάτων 
και αποβλιτων, διαςτθμικι βιομθχανία, ι εφόςον θ επζνδυςθ αφορά ψθφιακό 
μεταςχθματιςμό τθσ επιχείρθςθσ ι τθν παροχι υπθρεςιϊν υπολογιςτικοφ νζφουσ (cloud 
computing) 

- Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: > 30.000.000 € και ΕΜΕ: ≥ 50 
- Οι επενδφςεισ εντόσ Οργανωμζνων Υποδοχζων Μεταποιθτικϊν και Επιχειρθματικϊν 

Δραςτθριοτιτων: Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: > 20.000.000 € και ΕΜΕ: ≥ 40 
 
Α.3 Εμβλθματικζσ επενδφςεισ 
Επενδφςεισ οι οποίεσ υλοποιοφνται από διακεκριμζνεσ νομικζσ οντότθτεσ και προωκοφν τθν πράςινθ 
οικονομία, τθν καινοτομία, τθν τεχνολογία, τθν οικονομία χαμθλοφ ενεργειακοφ και 
περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ, κακϊσ και επενδφςεισ που ενιςχφουν ςθμαντικά τθν Ελλθνικι 
οικονομία και τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ ςε διεκνζσ επίπεδο 
 
Α.4 Στρατθγικζσ επενδφςεισ ταχείασ αδειοδότθςθσ 

- Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: > 20.000.000 € και ΕΜΕ: ≥ 30 
- Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: > 10.000.000 €, ΕΜΕ: ≥ 30 και αποτελοφν μζροσ επζνδυςθσ, θ 

οποία ζχει ιδθ χαρακτθριςτεί ωσ ςτρατθγικι και ζχει ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςι τθσ  
- Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: > 15.000.000 €, διατθροφνται ΕΜΕ: ≥ 100 και 

αποτελοφν υφιςτάμενεσ επενδφςεισ, ςτρατθγικζσ ι μθ, οι οποίεσ προβαίνουν ςε 
αναδιάρκρωςθ ι εκςυγχρονιςμό ι επζκταςθ των εγκαταςτάςεϊν τουσ 

 
Α.5 Αυτοδίκαια ενταςςόμενεσ ςτρατθγικζσ επενδφςεισ 

- Συμπράξεισ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΙΤ) (ανεξαρτιτωσ ορίου) 
- Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Ζργα Κοινοφ Ενδιαφζροντοσ (PCI) (ανεξαρτιτωσ ορίου) 

https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/stratigikes/p/thesmiko-plaisio
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/stratigikes/p/thesmiko-plaisio
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- Σθμαντικά Ζργα Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Ενδιαφζροντοσ (IPCEI) (ανεξαρτιτωσ ορίου) 
- Επενδφςεισ χωρικισ οργάνωςθσ των επιχειριςεων (ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν πάρκων 

ν.3982/2011), ςε ζκταςθ ≥ 500 ςτρεμμάτων και με ςυνολικό προχπολογιςμό > 10.000.000 
ευρϊ 

 
Ειδικζσ ρυκμίςεισ για επενδφςεισ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (Α.Ρ.Ε.) 
Επενδφςεισ ςε μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ χαρακτθρίηονται ωσ Στρατθγικζσ 
Επενδφςεισ, εφόςον, ςωρευτικά με τισ επιμζρουσ προχποκζςεισ τθσ κατθγορίασ που επικυμοφν να 
ενταχκοφν, πλθροφν και τισ παρακάτω δφο (2) προχποκζςεισ: 
 
α. Εμπίπτουν ςε μια από τισ κάτωκι κατθγορίεσ: 

- Συςτιματα που ςυνδυάηουν ςτακμό θλεκτροπαραγωγισ από Α.Ρ.Ε. και ςφςτθμα 
παραγωγισ «πράςινου» υδρογόνου, εφόςον θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια 
χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθν παραγωγι υδρογόνου 

- Εγκαταςτάςεισ καλάςςιων αιολικϊν ι/και πλωτϊν φωτοβολταϊκϊν πάρκων  
- Ζργα Α.Ρ.Ε. που διαςυνδζουν περιοχζσ τθσ Επικράτειασ που δεν ζχουν διαςυνδεκεί και δεν 

προβλζπεται να διαςυνδεκοφν με το Εκνικό Σφςτθμα Μεταφοράσ Θλεκτρικισ 
Ενζργειασ μζςω υποβρφχιου καλωδίου, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο, κατά τθν αίτθςθ 
υπαγωγισ, Δεκαετζσ Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ (Δ.Ρ.Α.) του Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ 
Θλεκτρικισ Ενζργειασ (Ε.Σ.Μ.Θ.Ε.) 

- Ζργα Α.Ρ.Ε. πλιρωσ ελεγχόμενθσ θλεκτροπαραγωγισ ςφμφωνα με τθν παρ. 14 του άρκρου 
2 του ν. 4414/ 2016 (Α’ 149) 

 
β. Ζχουν προχπολογιςμό κατ’ ελάχιςτον εβδομιντα πζντε εκατομμφρια (75.000.000) ευρϊ 
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Κίνθτρα και ενιςχφςεισ 
Α. Εγκατάςταςθ και Φορολογικι Κατοικία (Άρκρο 1, Ραρ. 2) 
Ζωσ δζκα (10) ςτελζχθ του φορζα επζνδυςθσ με τισ οικογζνειζσ τουσ ζχουν δικαίωμα εγκατάςταςθσ 
ςτθν Ελλάδα, ενϊ δφνανται να διατθροφν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτο εξωτερικό, για όςα 
ειςοδιματα δεν αποκτοφνται ςτθν Ελλάδα. 

 
Β. Κίνθτρο χωροκζτθςθσ - ΕΣΧΑΣΕ (Άρκρο 7) 
Δίδεται θ δυνατότθτα κατάρτιςθσ Ειδικϊν Σχεδίων Χωρικισ Ανάπτυξθσ Στρατθγικϊν Επενδφςεων 
(ΕΣΧΑΣΕ), το οποίο εγκρίνεται με τθν ζκδοςθ Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ.  

 
Γ. Φορολογικά κίνθτρα (Άρκρο 8) 
Ρροςφζρονται τα παρακάτω Φορολογικά Κίνθτρα: 

1. Στακεροποίθςθ φορολογικοφ ςυντελεςτι ειςοδιματοσ για 12 ζτθ, από τθν ολοκλιρωςθ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. 

2. Δυνατότθτα φορολογικισ απαλλαγισ που ςυνίςταται ςτθν απαλλαγι από τθν καταβολι 
φόρου ειςοδιματοσ επί των πραγματοποιοφμενων προ φόρου κερδϊν, τα οποία 
προκφπτουν, με βάςθ τθ φορολογικι νομοκεςία, από το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ 
επιχείρθςθσ, μετά από τθν αφαίρεςθ του φόρου του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ 
οντότθτασ, ο οποίοσ αναλογεί ςτα κζρδθ που διανζμονται ι αναλαμβάνονται. Ο φορζασ 
μπορεί να αξιοποιιςει το ςφνολο τθσ δικαιοφμενθσ φορολογικισ απαλλαγισ μζςα ςε 
δεκαπζντε (15) φορολογικά ζτθ και όχι ςε διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) φορολογικϊν 
ετϊν από το ζτοσ κεμελίωςθσ του δικαιϊματοσ χριςθσ του κινιτρου 

3. Δυνατότθτα επιτάχυνςθσ των φορολογικϊν αποςβζςεων των παγίων που ζχουν ενταχκεί 
ςτο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο επζνδυςθσ με προςαφξθςθ των οικείων ςυντελεςτϊν κατά 
ποςοςτό 100%. Ο τελικόσ προςαυξθμζνοσ ςυντελεςτισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%, ςε 
περίπτωςθ που ο αρχικόσ ςυντελεςτισ απόςβεςθσ είναι ανϊτεροσ του 20%. 

  
Δ. Κίνθτρο ταχείασ αδειοδότθςθσ (Άρκρο 9) 
Για τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε απαιτοφμενθσ άδειασ ι ζγκριςθσ για τθν εκτζλεςθ ζργων, τθν 
εγκατάςταςθ ι λειτουργία ςτρατθγικισ επζνδυςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των χωροταξικϊν 
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αδειϊν, ορίηεται προκεςμία ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακϊν θμερϊν. 
 
Ε. Κίνθτρα ενίςχυςθσ δαπανϊν (Άρκρο 10) 
Για τισ επενδφςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ ςτρατθγικζσ, παρζχονται ενιςχφςεισ με τθ μορφι 
επιχοριγθςθσ, οι οποίεσ ςυνίςτανται ςτθν παροχι χρθματικοφ ποςοφ για τθν κάλυψθ τμιματοσ των 
ενιςχυόμενων δαπανϊν και προςδιορίηονται ωσ ποςοςτό επ’ αυτϊν. 
 
Ε.1. Ενιςχυόμενεσ κατηγορίεσ δαπανών 
Α. Ενιςχφςεισ για τθν πρόςλθψθ εργαηομζνων ςε μειονεκτικι κζςθ και ατόμων με αναπθρία, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 32 και 33 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014.  Θ εν λόγω ενίςχυςθ ακροιηόμενθ 
με τυχόν άλλεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ που λαμβάνει ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρϊ (ανά επενδυτικό ςχζδιο). 
 
Β. Ενιςχφςεισ για ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
651/2014, εφόςον το ζργο αφορά ςε βιομθχανικι ζρευνα, πειραματικι ανάπτυξθ ι μελζτεσ 
ςκοπιμότθτασ. Θ χορθγοφμενθ ενίςχυςθ τθσ κατθγορίασ αυτισ, ακροιηόμενθ με άλλεσ τυχόν κρατικζσ 
ενιςχφςεισ που λαμβάνει ο φορζασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα: 
   ·   20.000.000 ευρϊ/επενδυτικό ςχζδιο, για ζργα βιομθχανικισ ζρευνασ 
   ·   15.000.000 ευρϊ/επενδυτικό ςχζδιο, για ζργα πειραματικισ ανάπτυξθσ 
   ·   7.500.000 ευρϊ/επενδυτικό ςχζδιο, για ζργα μελετϊν ςκοπιμότθτασ και προετοιμαςίασ 
 
Ε.2. Ενιςχφςεισ για τισ «Εμβληματικζσ Επενδφςεισ Εξαιρετικήσ Σημαςίασ» 
Τα επενδυτικά ςχζδια, που εντάςςονται ςτισ «Εμβλθματικζσ Επενδφςεισ Εξαιρετικισ Σθμαςίασ» 
δφνανται, με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Σ.Ε., να λάβουν και ενιςχφςεισ, διαηευκτικά ι ςωρευτικά, με τθν 
ακόλουκθ μορφι: 

1. Τθσ επιχοριγθςθσ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν παροχι χρθματικοφ ποςοφ από το Δθμόςιο για 
τθν κάλυψθ τμιματοσ των ενιςχυόμενων δαπανϊν και προςδιορίηονται ωσ ποςοςτό επ’ 
αυτϊν. 

2. Τθσ επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν κάλυψθ από το 
Δθμόςιο τμιματοσ των καταβαλλόμενων δόςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, που 
ςυνάπτεται για τθν απόκτθςθ καινοφργιου μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ και 
προςδιορίηεται ωσ ποςοςτό επί τθσ αξίασ απόκτθςθσ αυτοφ που επιμερίηεται και 
εμπεριζχεται ςτισ καταβαλλόμενεσ δόςεισ 

3. Τθσ επιδότθςθσ του κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν 
κάλυψθ από το Δθμόςιο μζρουσ του μιςκολογικοφ κόςτουσ των νζων κζςεων εργαςίασ, που 
δθμιουργοφνται και ςυνδζονται με το επενδυτικό ςχζδιο. 

 
Οι παραπάνω ενιςχφςεισ χορθγοφνται ωσ μεμονωμζνεσ ενιςχφςεισ, είτε βάςει του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 
651/2014, είτε κατόπιν εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Για τθ ςυγκεκριμζνθ 
κατθγορία, επενδφςεισ οι οποίεσ υλοποιοφνται εντόσ των Ηωνϊν Απολιγνιτοποίθςθσ (Η.ΑΡ.) μποροφν 
να λάβουν τθ ςυγκεκριμζνθ ενίςχυςθ ςε ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%), επί του προβλεπόμενου, 
ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 651/2014 ποςοςτοφ τθσ ζνταςθσ ενίςχυςθσ. Οι επενδφςεισ που υλοποιοφνται 
εκτόσ Η.ΑΡ., μποροφν να λάβουν τθν ενίςχυςθ του προθγοφμενου εδαφίου ςε ποςοςτό ογδόντα τοισ 
εκατό (80%). Το ςφνολο των κινιτρων για κάκε κατθγορία εδϊ

20
.
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Διαδικαςία αξιολόγθςθσ και ζνταξθσ ςτρατθγικϊν επενδφςεων 
Ο ενδιαφερόμενοσ φορζασ επζνδυςθσ οφείλει να υποβάλει προσ τθν «Ελλθνικι Εταιρεία 
Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.» (Enterprise Greece), αίτθςθ προκειμζνου το επενδυτικό 
του ςχζδιο να  χαρακτθριςτεί Στρατθγικι Επζνδυςθ, να ενταχκεί ςε μία (1) από τισ κατθγορίεσ του 
άρκρου 2 του Ν. 4864/2021 και να λάβει τα κίνθτρα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, τα οποία ζχει 
αιτθκεί. Κατεβάςτε εδϊ Ρίνακα με Κατθγορίεσ, Κριτιρια και Κίνθτρα του Ν. 4864/2021. 
 
Μζςα ςε προκεςμία ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κατάκεςθ του φακζλου τθσ 
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επενδυτικισ πρόταςθσ, θ «Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.» αξιολογεί 
και γνωμοδοτεί ςχετικά με τθν πλθρότθτα του φακζλου και τθ ςκοπιμότθτα ζνταξθσ τθσ επζνδυςθσ 
ςτθ διαδικαςία Στρατθγικϊν Επενδφςεων.  
 
Θ γνωμοδότθςθ και τα λοιπά ςτοιχεία του ειςθγθτικοφ φακζλου τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ 
διαβιβάηονται ςτθ Γενικι Γραμματεία Ιδιωτικϊν Επενδφςεων και Συμπράξεων Δθμοςίου και 
Ιδιωτικοφ Τομζα (ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, θ οποία διαβιβάηει 
περαιτζρω τον ειςθγθτικό φάκελο τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ ςτθ Συντονιςτικι Επιτροπι 
Στρατθγικϊν Επενδφςεων (Σ.Ε.Σ.Ε.) και εν ςυνεχεία προετοιμάηει τθν οικεία ςυνεδρίαςθ 
τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Στρατθγικϊν Επενδφςεων (Δ.Ε.Σ.Ε.). 
 
Θ Δ.Ε.Σ.Ε., μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν περιζλευςθ του 
ειςθγθτικοφ φακζλου ςτθ ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ, αποφαςίηει για τον χαρακτθριςμό ι μθ τθσ επενδυτικισ 
πρόταςθσ ωσ ςτρατθγικισ, για τθν υπαγωγι τθσ ςε κάποια από τισ κατθγορίεσ του άρκρου 2, για το 
προχπολογιςκζν κόςτοσ υλοποίθςθσ ι τισ δθμιουργοφμενεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και για τα 
χορθγοφμενα κίνθτρα. Θ απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Σ.Ε. δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 
Υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ Στρατθγικϊν Επενδφςεων 
Οι Στρατθγικζσ Επενδφςεισ υλοποιοφνται και παρακολουκοφνται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ 
Στρατθγικϊν Επενδφςεων τθσ ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ. Σκοπόσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Στρατθγικϊν Επενδφςεων 
είναι θ εφαρμογι τθσ εκνικισ επενδυτικισ πολιτικισ για τθν προςζλκυςθ ςτρατθγικϊν επενδφςεων, 
θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των επενδυτικϊν ςχεδίων που ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ των 
Στρατθγικϊν Επενδφςεων του άρκρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3894/2010 (Α’ 204), του άρκρου 10 
του ν. 4608/2019 και του άρκρου 2 του ν. 4864/2021. Στο πλαίςιο αυτό, ζχει τθν ευκφνθ για: 

a) Το ςχεδιαςμό, οργάνωςθ, παρακολοφκθςθ και ζλεγχο των Στρατθγικϊν Επενδφςεων 
b) Τθν αδειοδότθςθ των Στρατθγικϊν Επενδφςεων, ωσ υπθρεςία μιασ ςτάςθσ 
c) Τθν εξειδίκευςθ παροχισ κινιτρων ςτισ Στρατθγικζσ Επενδφςεισ, ςφμφωνα με το εκνικό και 

ενωςιακό δίκαιο 
d) Τθ διευκόλυνςθ και το ςυντονιςμό τθσ χοριγθςθσ αδειϊν για ζργα που υπάγονται ςτο 

πεδίο εφαρμογισ των Στρατθγικϊν Επενδφςεων ωσ αυτοδίκαια ενταςςόμενα ι κατόπιν 
ειδικισ νομοκετικισ πρόβλεψθσ 

 
Θ Γενικι Διεφκυνςθ Στρατθγικϊν Επενδφςεων δρα ςαν υπθρεςία μιασ ςτάςθσ (one stop shop) και 
προςφζρει ςτον επενδυτι

22
: 

- Επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν 
- Ζκδοςθ Ειδικϊν Σχεδίων Χωρικισ Ανάπτυξθσ Στρατθγικϊν Επενδφςεων (ΕΣΧΑΣΕ) – 

Χωροκζτθςθ 
- Κεντρικι Αδειοδότθςθ 

 
Κόςτθ 
Για τθν κάλυψθ του διοικθτικοφ κόςτουσ διεκπεραίωςθσ του επενδυτικοφ φακζλου από τθν 
Enterprise Greece απαιτείται θ καταβολι διαχειριςτικισ αμοιβισ, που ανζρχεται ςυνολικά ςε 0,1% 
του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ και δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από ΕΥΩ 50.000 οφτε να 
υπερβαίνει τα ΕΥΩ 250.000.  
 
Το 25% τθσ διαχειριςτικισ αμοιβισ καταβάλλεται με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ενϊ το υπολειπόμενο 
75% καταβάλλεται πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ ΔΕΣΕ, ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ οποίασ ζχει 
ειςαχκεί προσ εξζταςθ θ επενδυτικι πρόταςθ. Σε περίπτωςθ που τελικά θ επενδυτικι πρόταςθ δεν 
χαρακτθριςκεί από τθ ΔΕΣΕ ωσ Στρατθγικι επιςτρζφεται το 75% του ςυνόλου τθσ διαχειριςτικισ 
αμοιβισ. Πλοσ ο νόμοσ φαίνεται ΕΔΩ

23
. 

Β.2. Άλλοι χρθματοδοτικοί οργανιςμοί 

Ρολφ ςθμαντικι είναι και θ φπαρξθ άλλων χρθματοδοτικϊν οργανιςμϊν ςτθν Ελλάδα, όπωσ μεταξφ 
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άλλων: 
 

- θ Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα (πρϊθν ΕΤΕΑΝ ΑΕ), που αποτελεί ςυνδετικό κρίκο ςτον 
οικονομικό κφκλο τθσ χρθματοδότθςθσ μεταξφ τθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ και τθσ 
τράπεηασ, αναλαμβάνοντασ εκείνο το μζροσ του  επιχειρθματικοφ κίνδυνου τθσ 
μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ που δεν αναλαμβάνει θ τράπεηα. Ο ςυμπλθρωματικόσ αυτόσ 
ρόλοσ τθν κακιερϊνει ωσ κεςμό αναφοράσ για τθν ανάπτυξθ τθσ μικρομεςαίασ 
επιχειρθματικότθτασ. Υπάρχουν πολλά τρζχοντα προγράμματα, όπωσ το Ταμείο 
Εγγυοδοςίασ Καινοτομίασ, ΤΕΡΙΧ ΙΙ με επενδυτικά δάνεια 

24
 

 
- Το EquiFund περιςςότερο αφορά ςε κινθτροδότθςθ τεχνολογικϊν ΜΜΕ. Αποτελεί μια 

πρωτοβουλία του Ελλθνικοφ Κράτουσ και του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Επενδφςεων (ΕΤαΕ) και 
δθμιουργικθκε με απϊτερο ςκοπό τθν επιτάχυνςθ τθσ εξζλιξθσ του τομζα κεφαλαίων 
επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν ςτθν Ελλάδα. Ο ςκοπόσ αυτόσ  επιτυγχάνεται με τθ 
διοχζτευςθ κεφαλαίων από το EquiFund ςε ενδιάμεςουσ χρθματοοικονομικοφσ φορείσ, 
δθλαδι ςε επιλεγμζνεσ από το ΕΤαΕ ομάδεσ διαχείριςθσ (Fund partners), με τθν κατάλλθλθ 
τεχνογνωςία, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια προβαίνουν, με επαγγελματικό και ανεξάρτθτο τρόπο, 
ςτθν επιλογι των επιχειρθματικϊν ςχθμάτων και ιδεϊν που κα χρθματοδοτιςουν. 

25
 

 
- ELEVATE GREECE. Το Elevate Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία τθσ Eλλθνικισ Kυβζρνθςθσ, 

θ οποία ζχει ωσ ςτόχο τθ χαρτογράφθςθ νεοφυϊν επιχειριςεων και τθν υποςτιριξθ τθσ 
ανάπτυξισ τουσ, με απϊτερο ςκοπό τθν ανάδειξθ ενόσ ιςχυροφ οικοςυςτιματοσ 
καινοτομίασ. Θ πρωτοβουλία ξεκινάει με τθν ψθφιακι πφλθ μζςω τθσ οποίασ οι ελλθνικζσ 
νεοφυείσ επιχειριςεισ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τθν επίςθμθ πιςτοποίθςθ από 
τθν αρμόδια αρχι του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, τθν Γενικι Γραμματεία 
Ζρευνασ και Καινοτομίασ (ΓΓΕΚ). 

26
 

 
- Οι ελλθνικζσ και διεκνείσ Τράπεηεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα προςφζρουν 

ςτουσ επιχειρθματίεσ ζνα μεγάλο φάςμα χρθματοδοτικϊν  εργαλείων που προςαρμόηονται 
ςτισ ανάγκεσ τουσ και ςυμπλθρϊνουν τα προαναφερκζντα εργαλεία ςτθν κάλυψθ των 
αναγκϊν χρθματοδότθςθσ που δεν ικανοποιοφνται από άλλεσ πθγζσ ι από το μετοχικό 
κεφάλαιο. Τα τελευταία χρόνια ζχει ενιςχυκεί θ παρουςία και Διεκνϊν Τραπεηϊν. Ριο 
ςυγκεκριμζνα: 

o Ο Πμιλοσ ΕΤΕπ, θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (http://www.eib.org). Θ ΕΤΕπ 
παρζχει χρθματοδότθςθ και τεχνογνωςία για υγιι και βιϊςιμα επενδυτικά ζργα 
ςτθν Ελλάδα από το 1963. Θ ΕΤΕπ επζνδυςε περίπου 18,9 δις. ευρϊ μεταξφ 2010-
2020 ςτθν Ελλάδα, κυρίωσ ςε ζργα υποδομισ, ΜΜΕ και ενζργειασ. Ριο πρόςφατα, 
το 2021, θ Ελλάδα ζγινε ο μεγαλφτεροσ κατά κεφαλιν δικαιοφχοσ δζςμευςθσ του 
Ομίλου ΕΤΕπ, ςυμπεριλαμβανομζνων 2,7 διςεκατομμυρίων ευρϊ μζςω ενόσ νζου 
Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Εγγυιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ του COVID. 

o Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατθγικϊν Επενδφςεων (ΕΤΣΕ) – Σχζδιο Γιοφνκερ. Θ Ελλάδα 
κατζχει τθ δεφτερθ κζςθ (Μάρτιοσ 2022) μεταξφ όλων των χωρϊν τθσ ΕΕ ςε 
απορρόφθςθ κεφαλαίων (ανά € του ΑΕΡ), με εγκρίςεισ για 22 επενδυτικά ςχζδια 
ςε διάφορουσ τομείσ, με ςυνολικι χρθματοδότθςθ περίπου 2,9 δις. ευρϊ, που 
αναμζνεται να ενεργοποιιςουν πρόςκετεσ επενδφςεισ 14,1 δις. 

o Θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (EBRD) (www.ebrd.com). 
Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΕΤΑΑ) χρθματοδοτεί 94 ζργα 
με 6,1 δις. ευρϊ (από τον Αφγουςτο του 2022), που αφοροφν επενδφςεισ ςε 
Βιομθχανία, Εμπόριο & Αγροτικζσ επιχειριςεισ, χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 
(ελλθνικζσ τράπεηεσ, μετοχικά ταμεία) και βιϊςιμεσ υποδομζσ.  

o To IFC, μζλοσ του Ομίλου τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ (http://www.ifc.org). Το IFC 
(WBG) ζχει επίςθσ πραγματοποιιςει άμεςεσ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα κατά τθν 
περίοδο 2015-2020. Από το 21

ο
 ζτοσ, το μακροπρόκεςμο δεςμευμζνο 
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χαρτοφυλάκιο του IFC με Ζλλθνεσ χορθγοφσ παγκοςμίωσ ανερχόταν ςε 191 
εκατομμφρια δολάρια, ενϊ το χαρτοφυλάκιο του IFC ςτθν Ελλάδα ιταν 317 
εκατομμφρια δολάρια. 

o Θ Τράπεηα Εμπορίου και Ανάπτυξθσ του Εφξεινου Ρόντου (http://www.bstdb.org)  
είναι ο οικονομικόσ πυλϊνασ τθσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ Ευξείνου Ρόντου 
(ΟΣΕΡ). Ενζκρινε 32 ζργα ςτθν Ελλάδα (ζωσ 30 Ιουνίου 2022) ςυνολικισ επζνδυςθσ 
899 εκατ. ευρϊ (Βιομθχανίεσ, Ενζργεια, Υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ, 
Τθλεπικοινωνίεσ, Ρλθροφορικι) 

o Ραράλλθλα, ςτθν Ελλάδα δραςτθριοποιοφνται εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων 
επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (venture capital και private equity). Συνολικά ςτθν 
Ελλάδα δραςτθριοποιοφνται πάνω από 20 εταιρείεσ κεφαλαίων επιχειρθματικϊν 
ςυμμετοχϊν που διαχειρίηονται περίπου 1,2 δις. Ευρϊ. Οι εταιρείεσ αυτζσ είναι 
μζλθ τθσ Ζνωςθσ Ελλθνικϊν Εταιρειϊν Επιχειρθματικϊν Συμμετοχϊν 
(www.hvca.gr), που ιδρφκθκε το 2003 ςτθν Ακινα. 

Β.3. Σχζδιο Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ 

Ζνα πολφ ςθμαντικό νομοκζτθμα για τθ χϊρα μασ, είναι επίςθσ αυτό για τθ Δίκαιθ Αναπτυξιακι 
Μετάβαςθ (Ν.4872/ΦΕΚ Α' 247/10-12-2021- Δίκαιθ Αναπτυξιακι Μετάβαςθ, ρφκμιςθ ειδικότερων 
ηθτθμάτων απολιγνιτοποίθςθσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ). 
 
Αφορά ςτο mega project τθσ απολιγνιτοποίθςθσ που καλείται θ Ελλάδα να ολοκλθρϊςει μζςα ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο χρονικό ορίηοντα. Σκοπόσ του νόμου είναι θ δίκαιθ αναπτυξιακι μετάβαςθ των 
περιοχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και του Διμου Μεγαλόπολθσ που εξαρτϊνται από 
τθν εξόρυξθ και χριςθ του λιγνίτθ και των Ρεριφερειϊν Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κριτθσ 
που εξαρτϊνται από τθ χριςθ πετρελαίου για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, όπωσ οι περιοχζσ 
αυτζσ αναφζρονται ςτα Εδαφικά Σχζδια Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (ΕΣΔΙΜ), που 
ςυνοδεφουν το Ρρόγραμμα ΕΣΡΑ - ΔΑΜ 2021-2027. 
 
Τον Ιοφνιο 2022 εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (ΕΣΡΑ) το ελλθνικό Ρρόγραμμα Δίκαιθσ 
Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (Ρρόγραμμα ΔΑΜ) και τα τρία Εδαφικά Σχζδια Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ 
Μετάβαςθσ που το ςυνοδεφουν, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ περίπου 1,63 δις. ευρϊ. Σφμφωνα με 
τθν ανακοίνωςθ, πρόκειται για το 1ο Ρρόγραμμα Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ που εγκρίνεται 
ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονόσ που επικυρϊνει με τον πιο επίςθμο τρόπο το υψθλό επίπεδο και τθν 
ποιότθτα του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ για τθ μετάβαςθ τθσ χϊρασ μασ ςε κλιματικά ουδζτερθ οικονομία. 
Αυτι θ πρωτιά κακιςτά πλζον εφικτι τθ χρθματοδότθςθ ζργων και επενδφςεων που κα δϊςουν νζα 
πνοι ανάπτυξθσ ςτισ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ, με βιϊςιμο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο
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Θ Ελλάδα κα αξιοποιιςει 1.63 δις. για τθν άμβλυνςθ των επιπτϊςεων τθσ ενεργειακισ και 
κλιματικισ μετάβαςθσ ςτθν τοπικι οικονομία και κοινωνία, εκ των οποίων 1,38 δις. ευρϊ αποτελοφν 
κοινοτικοφσ πόρουσ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Δίκαιθσ Μετάβαςθσ. Το Ρρόγραμμα κα ςτθρίξει τθν 
ενεργειακι απεξάρτθςθ από τον λιγνίτθ ςτθ Δυτικι Μακεδονία, τθ Μεγαλόπολθ και τουσ 
παρακείμενουσ διμουσ και τθ ςταδιακι κατάργθςθ των ςτακμϊν παραγωγισ ενζργειασ από ορυκτά 
καφςιμα ςτα νθςιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και τθν Κριτθ. Θ υποςτιριξθ του Ταμείου 
Δίκαιθσ Μετάβαςθσ κα προωκιςει τθ διαφοροποίθςθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ οικονομίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ και τθσ επανειδίκευςθσ των 
ανκρϊπων που επθρεάηονται από τθ μετάβαςθ
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Τα τρία (3) διακριτά Εδαφικά Σχζδια Δίκαιθσ Μετάβαςθσ (ΕΣΔΙΜ): 
1. ΕΣΔΙΜ Δυτικισ Μακεδονίασ 
2. ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολθσ (και όμορων περιοχϊν Γορτυνίασ και Τρίπολθσ) 
3. ΕΣΔΙΜ Νιςων Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Κριτθσ 
 
Λίγο περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ πόρουσ του Ρρογράμματοσ κα ςτθρίξουν τθν 
επιχειρθματικότθτα μζςω χρθματοδότθςθσ υφιςτάμενων και νζων επιχειριςεων, επιχειρθματικϊν 
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υποδομϊν και τθσ ανάπτυξθσ ιςχυρότερων δεςμϊν μεταξφ των εταιρειϊν και τθσ ζρευνασ και τθσ 
καινοτομίασ. 
 
 
Ζνα άλλο μεγάλο μζροσ των κονδυλίων (20,4% του ςυνόλου) κα ενιςχφςει το ανκρϊπινο δυναμικό 
και τισ δεξιότθτεσ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ (skilling-upskilling-reskilling) και 
κα προωκιςει τθν απαςχόλθςθ. Θ ςτιριξθ του Ταμείου ςτοχεφει επίςθσ ςτθν ενεργειακι μετάβαςθ, 
τθν προςαρμογι τθσ χριςθσ γθσ και τθν κυκλικι οικονομία (ενεργειακζσ αναβακμίςεισ, ενίςχυςθ τθσ 
αυτοπαραγωγισ μζςω ενεργειακϊν κοινοτιτων, ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, θλεκτροκίνθςθσ και 
ςυςτθμάτων αποκικευςθσ ενζργειασ).
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Οργάνωςθ διοίκθςθσ δίκαιθσ αναπτυξιακισ μετάβαςθσ   
Δφο είναι οι κφριοι φορείσ που προβλζπονται από το νόμο για τθ διοίκθςθ τθσ δίκαιθσ αναπτυξιακισ 
μετάβαςθσ:  

a) H Ειδικι Υπθρεςία Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ» (Ειδικι Υπθρεςία ΔΑΜ) 
b) To νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου (Ν.Ρ.Ι.Δ.) με τθ μορφι τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με 

τθν επωνυμία «Ελλθνικι Εταιρεία Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)» και 
διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΘ Α.Ε.» 

 
Πλοσ ο νόμοσ φαίνεται ΕΔΩ
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ΕΝΟΤΘΤΑ Γ – Ο ΟΛΟΣ ΤΘΣ ENTERPRISE GREECE  

Γ.1. Υπθρεςίεσ/Κφριοι Ρυλϊνεσ 

Θ Enterprise Greece είναι ο αρμόδιοσ εκνικόσ φορζασ, υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου 
Εξωτερικϊν, που προςελκφει ξζνεσ άμεςεσ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα και προωκεί τισ εξαγωγζσ 
ελλθνικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτο εξωτερικό. Ωσ μζλοσ πλζον του μθχανιςμοφ Οικονομικισ 
Διπλωματίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν, ςυνεργάηεται ςτενά με το δίκτυο των Ρρεςβειϊν, των 
Ρροξενείων και των Γραφείων ΟΕΥ, μεταξφ άλλων, ςε όλεσ τισ ςθμαντικζσ αγορζσ του κόςμου, ϊςτε 
να επιτυγχάνει ςυνζργειεσ και να υλοποιεί κοινζσ δράςεισ, εξοικονομϊντασ πόρουσ και αξιοποιϊντασ 
τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ, για τθν επίτευξθ αποτελεςμάτων με το μεγαλφτερο δυνατό 
κετικό αντίκτυπο. 

Γ.1.1 Χαρτοφυλάκιο ζργων  

Δυο είναι οι υπθρεςίεσ του επενδυτικοφ πυλϊνα που αναλφονται ςτο παρόν, οι οποίεσ ζωσ ςιμερα 
ζχουν λειτουργιςει καταλυτικά ςε πολλζσ των περιπτϊςεων: α) το χαρτοφυλάκιο ζργων που 
διατθρεί ο οργανιςμόσ αλλά και β) θ υπθρεςία του Διαμεςολαβθτι του Επενδυτι.  
 
Το χαρτοφυλάκιο ζργων, αποτελεί ουςιαςτικά ζνα matchmaking ελλθνικϊν και ξζνων επιχειριςεων. 
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ διαδικαςίασ ο Οργανιςμόσ ςυλλζγει το επενδυτικό ενδιαφζρον ξζνων και 
ελλθνικϊν επιχειριςεων και επενδυτϊν και πικανά διακζςιμα επενδυτικά ζργα ςτθν Ελλάδα 
(χαρτοφυλάκιο). Σκοπόσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι θ ενίςχυςθ των επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν 
ελλθνικϊν και ξζνων εταιρειϊν με ςτόχο τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν Ελλάδα.  
 
Θ υπθρεςία αυτι παρζχεται δωρεάν και πραγματοποιείται με απόλυτθ εμπιςτευτικότθτα για να 
καλφψει τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ και προςφορά επενδυτικϊν ζργων που δζχεται ο Οργανιςμόσ ςτο 
πλαίςιο των επαφϊν του με τθ διεκνι επιχειρθματικι κοινότθτα, ενϊ ςτο εν λόγω χαρτοφυλάκιο 
εντάςςονται μεταξφ άλλων ακίνθτα μεγάλου μεγζκουσ και ϊριμα αδειοδοτικά (ready to build), τα 
οποία μποροφν να αξιοποιθκοφν για επενδυτικι παραγωγικι δραςτθριότθτα.   
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Θ διαδικαςία matchmaking περιλαμβάνει ςε πρϊτο ςτάδιο τθ διαμόρφωςθ ςχετικϊν project teasers 
με ςτοιχεία που ςυλλζγονται από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ. Αντικειμενικόσ ςκοπόσ αυτϊν είναι θ 
ςυνοπτικι περιγραφι των ζργων χωρίσ αναφορζσ ςτθν ταυτότθτα των ιδιοκτθτϊν τουσ, κακϊσ και ςε 
εμπιςτευτικοφ ι ευαίςκθτου χαρακτιρα δεδομζνα.  
 
Επίςθσ για τθν ζνταξθ ςτθ διαδικαςία οι ιδιοκτιτεσ καλοφνται να υπογράψουν ςυμφωνθτικό 
εμπιςτευτικότθτασ (Διλωςθ Ρρόκεςθσ), γεγονόσ που αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ, ϊςτε ςτο 
εξισ να μπορεί ο οργανιςμόσ να προωκεί ενεργά το ζργο τουσ. Θ επιςτολι πάντοτε υπογράφεται 
από τον ιδιοκτιτθ του ζργου. Σε περίπτωςθ που προκφψει ενδιαφζρον από δυνθτικοφσ επενδυτζσ 
για ςυγκεκριμζνο/α ζργο/α, ενθμερϊνεται ςχετικά θ ελλθνικι πλευρά και εφόςον λθφκεί θ 
ςυγκατάκεςι τθσ, κοινοποιοφνται τα ςτοιχεία ςτον υποψιφιο επενδυτι και ζρχονται οι δφο πλευρζσ 
ςε επαφι. 
 
Ζωσ ςιμερα ζχουν καταγραφεί ςτθ βάςθ του οργανιςμοφ περί τα 350 ζργα κυρίωσ ςε τομείσ αιχμισ, 
δθλαδι τουριςμό, ακίνθτα, επιςτιμεσ υγείασ, ενζργεια.  

Γ.1.2. Διαμεςολαβθτισ του επενδυτι 

Ο κεςμόσ του «Διαμεςολαβθτι του Επενδυτι» αποτελεί διεκνι πρακτικι, θ οποία ςυνδράμει ςτθν 
απεμπλοκι και διευκόλυνςθ υλοποίθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων. Ο Διαμεςολαβθτισ διαχειρίηεται και 
μεριμνά για επενδυτικά ςχζδια άνω των δφο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρϊ, κατά τθ  διαδικαςία 
υλοποίθςθσ των οποίων ανζκυψαν ςυγκεκριμζνα προβλιματα με τθ δθμόςια διοίκθςθ, όπωσ 
γραφειοκρατικά εμπόδια, κακυςτεριςεισ, διαφωνίεσ ι άλλεσ δυςχζρειεσ, με ςυνζπεια τθν 
αναχαίτιςθ τθσ πορείασ υλοποίθςισ τουσ. Θ υπθρεςία παρζχεται ςτουσ επενδυτζσ ςε ςυνζχεια 
διατφπωςθσ αιτιματοσ από τον ενδιαφερόμενο επενδυτι ςχετικά με ζνα υφιςτάμενο πρόβλθμα που 
αντιμετωπίηει. H υπθρεςία παρζχεται χωρίσ καμία χρζωςθ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ΕΔΩ
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Τζλοσ, να αναφερκεί πωσ ςτο πλαίςιο τθσ ζγκυρθσ και πάντα top notch ενθμζρωςθσ που παρζχει ο 
οργανιςμόσ Enterprise Greece, ςυντάςςει και επικαιροποιεί ενθμερωτικοφσ οδθγοφσ για διάφορα 
κζματα, για αδειοδοτικζσ διαδικαςίεσ ςε βαςικοφσ κλάδουσ, όπωσ ο τουριςμόσ, θ ενζργεια, θ 
βιομθχανία, κλπ. Πλο το υλικό μπορεί να βρεκεί ΕΔΩ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΟΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΘΤΩΝ 
(ΧΑΡΙΔΘΣ) 

ΕΝΟΤΘΤΑ Α – ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  

Α.1. Υποκείμενο Φόρου ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων 

Το νομικό πλαίςιο βάςει του οποίου νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ υπάγονται ςε 
φορολογία ειςοδιματοσ τίκεται ςτο άρκρο 3 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ). Ειδικότερα ορίηεται ότι: «Ο 
φορολογοφμενοσ που ζχει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα υπόκειται ςε φόρο για το 
φορολογθτζο ειςόδθμά του που προκφπτει ςτθν θμεδαπι και τθν αλλοδαπι, ιτοι το παγκόςμιο 
ειςόδθμά του που αποκτάται μζςα ςε οριςμζνο φορολογικό ζτοσ. Κατ' εξαίρεςθ ο φορολογοφμενοσ 
που είναι αλλοδαπό προςωπικό των εγκατεςτθμζνων ςτθν Ελλάδα γραφείων, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του α.ν. 89/1967 (Α' 132), όπωσ ιςχφει, υπόκειται ςε φόρο ςτθν Ελλάδα μόνο για το 
ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν Ελλάδα. 
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Ο φορολογοφμενοσ που δεν ζχει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα υπόκειται ςε φόρο για το 
φορολογθτζο ειςόδθμά του που προκφπτει ςτθν Ελλάδα και αποκτάται μζςα ςε οριςμζνο 
φορολογικό ζτοσ»

34
. Ρεραιτζρω, με τισ διατάξεισ του άρκρου 45 του ΚΦΕ απαρικμοφνται τα 

πρόςωπα που υπόκεινται ςε φόρο ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων. 
Συγκεκριμζνα, ςτον ωσ άνω φόρο υπόκεινται οι παρακάτω περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων και 
νομικϊν οντοτιτων: 
α) οι κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ που ςυςτάκθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, 
β) οι προςωπικζσ εταιρείεσ που ςυςτάκθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, 
γ) τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου που ςυςτάκθκαν 
ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, 
δ) οι ςυνεταιριςμοί και οι ενϊςεισ αυτϊν, 
ε) οι κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, οι αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, κακϊσ και 
οι ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ εταιρείεσ εφόςον αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα, 
ςτ) οι κοινοπραξίεσ, και 
η) οι λοιπζσ νομικζσ οντότθτεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 2 του Κ.Φ.Ε.  και δεν περιλαμβάνονται ςε μια 
από τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ. 
 
Για κάκε μία από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ παρζχονται περαιτζρω διευκρινιςεισ
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: 

 
Κεφαλαιουχικζσ και προςωπικζσ εταιρείεσ 
Ωσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ που ςυςτάκθκαν ςτθν θμεδαπι νοοφνται ιδίωσ οι θμεδαπζσ ανϊνυμεσ 
εταιρείεσ, οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ ΟΤΑ, οι θμεδαπζσ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και οι ιδιωτικζσ 
κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ, ενϊ ωσ προςωπικζσ εταιρείεσ νοοφνται οι θμεδαπζσ ομόρρυκμεσ 
εταιρείεσ, οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ και οι ετερόρρυκμεσ κατά μετοχζσ εταιρείεσ.  
 
Ωσ κεφαλαιουχικζσ ι προςωπικζσ εταιρείεσ που ςυςτάκθκαν ςτθν αλλοδαπι και είναι υποκείμενα 
φόρου ςτθν Ελλάδα, νοοφνται αυτζσ που είτε ζχουν τθ φορολογικι κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα 
ςφμφωνα με τισ παρ. 3 και 4 του άρκρου 4 του Κ.Φ.Ε, είτε διατθροφν ςτθ χϊρα μασ μόνιμθ 
εγκατάςταςθ ςφμφωνα με το άρκρο 6 του ν. 4172/2013 ι τισ Συμφωνίεσ Αποφυγισ Διπλισ 
Φορολογίασ (Σ.Α.Δ.Φ.), είτε αποκτοφν ειςόδθμα από μερίςματα, τόκουσ, δικαιϊματα ςτθν Ελλάδα, 
για τα οποία δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 63 του Κ.Φ.Ε. 
 
Για το χαρακτθριςμό και τθν υπαγωγι ςτα πρόςωπα του άρκρου 45 μιασ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ 
αλλοδαπισ εταιρείασ ςτθν Ελλάδα λαμβάνεται υπόψθ θ νομικι μορφι τθσ ζδρασ, δεδομζνου ότι θ 
μόνιμθ εγκατάςταςθ δεν ζχει αυτοτελι νομικι προςωπικότθτα. Συνεπϊσ, μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν 
Ελλάδα αλλοδαπισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ περιλαμβάνεται ςτα πρόςωπα τθσ περ. α’ του άρκρου 
45 του Κ.Φ.Ε, ενϊ μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθ χϊρα μιασ αλλοδαπισ προςωπικισ εταιρείασ 
περιλαμβάνεται ςτα πρόςωπα τθσ περ. β’ του ίδιου πιο πάνω άρκρου και νόμου.  
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Μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου 
Στθν κατθγορία αυτι κατατάςςονται τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι 
ιδιωτικοφ δικαίου που ςυςτάκθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, και ςτα οποία περιλαμβάνονται 
και τα κάκε είδουσ ςωματεία και ιδρφματα. Για τα πρόςωπα αυτά εξαιροφνται του φόρου 
ειςοδιματοσ μόνο τα κάκε είδουσ ζςοδα που πραγματοποιοφνται κατά τθν επιδίωξθ τθσ 
εκπλιρωςθσ του ςκοποφ τουσ, τα οποία δεν αποτελοφν αντικείμενο φόρου. 
 
Οι ςυνεταιριςμοί και οι ενϊςεισ αυτϊν 
Στουσ ςυνεταιριςμοφσ, περιλαμβάνονται οι κάκε είδουσ αςτικοί (καταναλωτικοί, προμθκευτικοί, 
πιςτωτικοί, κ.λπ.), οικοδομικοί, αγροτικοί, κ.λπ. ςυνεταιριςμοί, κακϊσ και οι ενϊςεισ των εν λόγω 
ςυνεταιριςμϊν, οι οποίοι ςυςτινονται με βάςθ τισ διατάξεισ του ν. 1667/1986 περί ςυνεταιριςμϊν. 
Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ και θ Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.), δεδομζνου ότι με 
βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4019/2011 θ Κοιν. Σ.Επ. είναι αςτικόσ 
ςυνεταιριςμόσ. 
 
Οι κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, οι αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, οι 
ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ εταιρείεσ 
Οι οντότθτεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ υπόκεινται ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και 
νομικϊν οντοτιτων βάςει τθσ περ. ε’ του άρκρου 45 του Κ.Φ.Ε 
Οι κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου του άρκρου 785 του Αςτικοφ Κϊδικα (ΑΚ) που αςκοφν επιχείρθςθ ι 
επάγγελμα, υπόκεινται ςε φορολογία για τα ειςοδιματά τουσ που προκφπτουν είτε ςτθν Ελλάδα είτε 
ςτθν αλλοδαπι. Το αυτό ιςχφει και για τισ κοινωνίεσ κλθρονομικοφ δικαίου του άρκρου 1884 του ΑΚ, 
εφόςον αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα. 
Οι αςτικζσ εταιρείεσ κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα του άρκρου 741 του ΑΚ είναι υποκείμενα 
φόρου ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων για τα ειςοδιματά τουσ που 
προκφπτουν είτε ςτθ Ελλάδα είτε ςτθν αλλοδαπι. 
Οι ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ εταιρείεσ είναι υποκείμενα φόρου ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και 
νομικϊν οντοτιτων, εφόςον αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα (άρκρα 285 επ. του ν. 4072/2012). 
 
Οι κοινοπραξίεσ του άρκρου 293 του ν. 4072/2012 
Με τθν ωσ άνω διάταξθ του ν. 4072/12 ζχει ειςαχκεί θ ζννοια τθσ κοινοπραξίασ ωσ εταιρείασ χωρίσ 
νομικι προςωπικότθτα, και θ ζννοια αυτι ζχει υιοκετθκεί από τθν κείμενθ φορολογικι νομοκεςία 
(περιπτ. ςτ’ του άρκρου 45 του Κ.Φ.Ε). 
 
Λοιπζσ νομικζσ οντότθτεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 2 του Κ.Φ.Ε. 
Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται οι λοιπζσ νομικζσ οντότθτεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 2 του Κ.Φ.Ε. 
και δεν περιλαμβάνονται ςε μια από τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ. Στθν ζννοια των νομικϊν 
οντοτιτων αυτισ τθσ κατθγορίασ εμπίπτουν μεταξφ άλλων και τα κλθροδοτιματα που αποτελοφν 
κεφάλαια αυτοτελοφσ διαχείριςθσ και ςτεροφνται νομικισ προςωπικότθτασ (άρκρο 96 α.ν. 
2039/1939 και νυν άρκρο 50 παρ. 2 του ν. 4182/2013), κακϊσ και οι ειδικοί λογαριαςμοί των 
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων που ςυνιςτϊνται για τθν αξιοποίθςθ των κονδυλίων επιςτθμονικισ 
ζρευνασ, εκπαίδευςθσ, κ.λπ.  
Ωςτόςο, δεδομζνου ότι τα πιο πάνω κλθροδοτιματα και οι ειδικοί λογαριαςμοί δεν αποτελοφν 
αυτοτελι νομικά πρόςωπα (αρικ. 74/2004 και 354/2003 γνωμοδοτιςεισ του Ν.Σ.Κ.) και θ περιουςία 
τουσ περιζρχεται ςτα νομικά πρόςωπα υπζρ των οποίων ζχει καταλθφκεί ι ςτα εκπαιδευτικά 
ιδρφματα, κατά περίπτωςθ, οι πιο πάνω νομικζσ οντότθτεσ δεν ζχουν αυτοτελι φορολογικι 
υποχρζωςθ, αλλά τα ειςοδιματά τουσ φορολογοφνται ςτο όνομα των προςϊπων τθν περιουςία των 
οποίων προςαυξάνουν, με βάςθ τθν προβλεπόμενθ για τα τελευταία φορολογικι μεταχείριςθ. 

Α.2. Μόνιμθ εγκατάςταςθ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων 

Α.2.1. Ζννοια μόνιμθσ εγκατάςταςθσ 
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Κ.Φ.Ε ορίηεται θ ζννοια τθσ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα 
των αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων, ςυμπλθρωματικά με τθν ζννοια τθσ φορολογικισ κατοικίασ. Θ 
ζννοια αυτι χρθςιμοποιείται, κυρίωσ, για να προςδιοριςτεί το δικαίωμα επιβολισ φορολογίασ ςτα 
κζρδθ μιασ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 3 και 4 του ΚΦΕ. 
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Ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςτο άρκρο 6 του ΚΦΕ ςτθρίηεται ςτο μοντζλο του 
ΟΟΣΑ για τισ Συμβάςεισ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ (Σ.Α.Δ.Φ.), κακϊσ και ςτισ ςχετικζσ 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ. Eιδικότερα, θ ζννοια τθσ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ορίηεται ωσ «ο 
κακοριςμζνοσ τόποσ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων μζςω του οποίου διεξάγονται εν όλω ι εν 
μζρει οι δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ»

36
. 

Συμπεραςματικά, από το ςυνδυαςμό των διατάξεων τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ (άρκρο 6 Κ.Φ.Ε) και 
των διατάξεων των διεκνϊν Σ.Α.Δ.Φ. που κατιςχφουν των πρϊτων, κακορίηεται εάν μια αλλοδαπι 
εταιρεία αποκτά ςτθν Ελλάδα μόνιμθ εγκατάςταςθ ι όχι, και ςτθ ςυνζχεια κακορίηεται εάν τα κζρδθ 
τθσ εν λόγω εγκατάςταςθσ κα υπαχκοφν ςε φορολογία ςτθν Ελλάδα ι όχι. 
 
Α.2.2. Προι και προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ 
Με τισ διατάξεισ  του  άρκρου 6 του ΚΦΕ παρατίκεται αναλυτικόσ ενδεικτικόσ, κατάλογοσ, ςφμφωνα 
με τον οποίο «ο όροσ μόνιμθ εγκατάςταςθ περιλαμβάνει κυρίωσ: 
α) τόπο τθσ διοίκθςθσ, 
β) υποκατάςτθμα, 
γ) γραφείο, 
δ) εργοςτάςιο, 
ε) εργαςτιριο, και 
ςτ) ορυχείο, μεταλλείο, πθγι πετρελαίου ι αερίου, λατομείο ι οποιονδιποτε άλλο τόπο εξόρυξθσ 
φυςικϊν πόρων.

37
» 

 
Πςον αφορά τον οριςμό του εργοταξίου με τισ ίδιεσ διατάξεισ ορίηεται ότι «το εργοτάξιο ι ζνα ζργο 
καταςκευισ ι ςυναρμολόγθςθσ ι δραςτθριότθτεσ επίβλεψθσ που ςυνδζονται με αυτά κεωρείται ότι 
ςυνιςτά μόνιμθ εγκατάςταςθ, μόνον εφόςον διαρκεί για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν (3) 
μθνϊν»

38
. 

 
Εξαιρζςεισ ςτθν απόκτθςθ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ 
Με τθν παρ. 4 του άρκρου 6 του Κ.Φ.Ε ορίηονται πλζον ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ οι οποίεσ 
αποτελοφν εξαιρζςεισ για τθν υποχρζωςθ δθμιουργίασ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ. Αναλυτικότερα 
αναφζρεται ότι ο όροσ «μόνιμθ εγκατάςταςθ» κεωρείται ότι δεν περιλαμβάνει: 
α) τθ χριςθ εγκαταςτάςεων αποκλειςτικά για το ςκοπό τθσ αποκικευςθσ, ζκκεςθσ ι παράδοςθσ 
αγακϊν ι εμπορευμάτων που ανικουν ςτθν επιχείρθςθ, 
β) τθ διατιρθςθ αποκζματοσ αγακϊν ι εμπορευμάτων που ανικουν ςτθν επιχείρθςθ αποκλειςτικά 
με ςκοπό τθν αποκικευςθ, ζκκεςθ ι παράδοςθ, 
γ) τθ διατιρθςθ αποκζματοσ αγακϊν ι εμπορευμάτων που ανικουν ςτθν επιχείρθςθ αποκλειςτικά 
με ςκοπό τθν επεξεργαςία από άλλθ επιχείρθςθ, 
δ) τθ διατιρθςθ κακοριςμζνου τόπου επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων αποκλειςτικά με ςκοπό τθν 
αγορά αγακϊν ι εμπορευμάτων ι τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν για τθν επιχείρθςθ, 
ε) τθ διατιρθςθ ενόσ κακοριςμζνου τόπου επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων αποκλειςτικά με ςκοπό 
τθ διεξαγωγι για τθν επιχείρθςθ κάκε άλλθσ δραςτθριότθτασ προπαραςκευαςτικοφ ι βοθκθτικοφ 
χαρακτιρα, 
ςτ) τθ διατιρθςθ ενόσ κακοριςμζνου τόπου επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων αποκλειςτικά με 
ςκοπό το ςυνδυαςμό εργαςιϊν που αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ α’ ζωσ ε’, εφόςον 
θ ςυνολικι δραςτθριότθτα του κακοριςμζνου τόπου επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων που 
προκφπτει από τον εν λόγω ςυνδυαςμό ζχει προπαραςκευαςτικό ι βοθκθτικό χαρακτιρα. 
 
Με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 6 του ΚΦΕ ορίηεται ότι, ανεξάρτθτα από τισ διατάξεισ των παρ. 1 
και 2 του άρκρου 6 του ν. 4172/2013 που κακορίηουν τθν ζννοια τθσ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, όταν 
ζνα πρόςωπο, εκτόσ από τον ανεξάρτθτο πράκτορα για τον οποίο εφαρμόηονται ειδικότερεσ 
διατάξεισ, ενεργεί για λογαριαςμό μιασ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ και ζχει εξουςιοδότθςθ, τθν οποία 
αςκεί ςυνικωσ ςτθν θμεδαπι, να ςυνάπτει ςυμφωνίεσ ςτο όνομα τθσ, τότε θ επιχείρθςθ αυτι 
κεωρείται ότι ζχει μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα αναφορικά με τισ δραςτθριότθτεσ που το 
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πρόςωπο αυτό αναλαμβάνει για λογαριαςμό τθσ, εκτόσ αν οι δραςτθριότθτεσ του εν λόγω 
προςϊπου περιορίηονται ςε εκείνεσ που ορίηονται παραπάνω (περ. α ζωσ ςτ – παρ. 4 άρκρου 6), οι 
οποίεσ ζςτω και αν αςκοφνται μζςω ενόσ κακοριςμζνου τόπου επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, 
δεν κακιςτοφν τον τόπο αυτό μόνιμθ εγκατάςταςθ κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 
6 του ΚΦΕ. 
Με τθν παρ. 6 του άρκρου 6 του Κ.Φ.Ε, ορίηεται ότι μία επιχείρθςθ δεν κεωρείται ότι ζχει μόνιμθ 
εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα αν θ δραςτθριότθτά τθσ περιορίηεται ςτθ διεξαγωγι εργαςιϊν μζςω 
μεςίτθ, γενικοφ αντιπροςϊπου με προμικεια ι οποιουδιποτε άλλου ανεξάρτθτου πράκτορα, 
εφόςον τα πρόςωπα αυτά ενεργοφν ςτο πλαίςιο τθσ ςυνικουσ επιχειρθματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ. 
 
Τζλοσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 6 του Κ.Φ.Ε, το γεγονόσ ότι μία επιχείρθςθ που είναι 
φορολογικόσ κάτοικοσ ςτθν Ελλάδα ελζγχει ι ελζγχεται από μία άλλθ επιχείρθςθ που είναι κάτοικοσ 
άλλου κράτουσ ι που διεξάγει εργαςίεσ μζςω μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ι με άλλον τρόπο ςε αυτό το 
άλλο κράτοσ δεν κακιςτά από μόνο του τθν πρϊτθ επιχείρθςθ μόνιμθ εγκατάςταςθ τθσ δεφτερθσ. 

ΕΝΟΤΘΤΑ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΟΥ – ΚΕΔΘ ΑΡΟ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  

Β.1. Αντικείμενο Φόρου νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 44 του Κ.Φ.Ε ορίηεται ότι φόροσ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και 
νομικϊν οντοτιτων είναι αυτόσ που επιβάλλεται ετθςίωσ ςτα κζρδθ από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα που πραγματοποιοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτα άρκρα 2 και 45 του Κ.Φ.Ε. 
 
Ειδικότερα, με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 47 του Κ.Φ.Ε. ορίηεται ότι όλα τα ζςοδα που 
αποκτοφν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 45 νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ κεωροφνται ζςοδα 
από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, και ςυνεπϊσ τα κζρδθ τουσ κεωροφνται κζρδθ από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 
 
Τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα προςδιορίηονται, με βάςθ τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου 
Γ’ του Μζρουσ Δεφτερου («Φόροσ Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Ρροςϊπων»), ιτοι με βάςθ τισ διατάξεισ 
των άρκρων 21 ζωσ και 28 του Κ.Φ.Ε, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ όπου ορίηεται διαφορετικά ςτο 
Κεφάλαιο Β’ του Μζρουσ Τρίτου, περί φορολογθτζου ειςοδιματοσ των νομικϊν προςϊπων και 
νομικϊν οντοτιτων. Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ που 
τθροφν απλογραφικά βιβλία, κακϊσ και για τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ που δεν ζχουν 
τθ  φορολογικι κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα αλλά διατθροφν ςτθ χϊρα μασ μόνιμθ εγκατάςταςθ. Στθν 
ζννοια τθσ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα περιλαμβάνεται και θ άςκθςθ δραςτθριότθτασ ςτθ 
χϊρα μασ μζςω γραφείου ι παραρτιματοσ, κ.λπ. από αλλοδαπά νομικά πρόςωπα ι νομικζσ 
οντότθτεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 

Β.2. Εκπιπτόμενεσ Επιχειρθματικζσ Δαπάνεσ 

Β.2.1. Κριτιρια ζκπτωςθσ δαπανϊν 

Με το άρκρο 22 του ΚΦΕ τίκεται ο γενικόσ κανόνασ για τθν ζκπτωςθ των επιχειρθματικϊν δαπανϊν 
κατά τον προςδιοριςμό του φορολογθτζου αποτελζςματοσ. Σφμφωνα με εν λόγω διάταξθ, κατ’ 
αρχιν εκπίπτουν όλεσ οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται προσ το ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ και 
επιπροςκζτωσ πλθροφν τα λοιπά κριτιρια που τίκενται ςτο άρκρο αυτό. Ρεραιτζρω, το άρκρο 22 
πρζπει να εξετάηεται ςυςτθματικά με το επόμενο άρκρο 23 περί μθ εκπιπτόμενων δαπανϊν, αφοφ ο 
κανόνασ είναι ότι εκπίπτει μόνο όποια δαπάνθ πλθροί τα κριτιρια του άρκρου 22 και ςυγχρόνωσ δεν 
εμπίπτει ςτον περιοριςτικό κατάλογο των μθ εκπιπτόμενων δαπανϊν του άρκρου 23. 
 
Για τθν ζκπτωςθ των δαπανϊν, το άρκρο 22 κακιερϊνει τρία κριτιρια που αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. 
Α. Θ δαπάνθ πραγματοποιείται προσ το ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ ι κατά τισ ςυνικεισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ τθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και δράςεων εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ 
Β. Θ δαπάνθ αντιςτοιχεί ςε πραγματικι ςυναλλαγι και θ αξία τθσ ςυναλλαγισ δεν κρίνεται κατϊτερθ 
ι ανϊτερθ τθσ αγοραίασ, ςτθ βάςθ των ςτοιχείων που διακζτει θ Φορολογικι Διοίκθςθ 
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Γ. Θ δαπάνθ εγγράφεται ςτα τθροφμενα βιβλία απεικόνιςθσ των ςυναλλαγϊν τθσ περιόδου κατά τθν 
οποία πραγματοποιοφνται και αποδεικνφονται με τα κατάλλθλα δικαιολογθτικά
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Β.2.2. Ειδικζσ περιπτϊςεισ δαπανϊν για τισ οποίεσ παρζχεται δικαίωμα υπερ-ζκπτωςθσ 

Β.2.2.1. Δαπάνεσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ (Άρκρο 22 Α ΚΦΕ) 

Φορολογικι Αντιμετϊπιςθ 
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 22Α του ν.4172/2013 ορίηεται, ότι οι δαπάνεσ επιςτθμονικισ και 
τεχνολογικισ ζρευνασ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι αποςβζςεισ του εξοπλιςμοφ και των 
οργάνων, που χρθςιμοποιοφνται για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ τθσ επιςτθμονικισ και τθσ τεχνολογικισ 
ζρευνασ, εκπίπτουν από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων κατά τον χρόνο τθσ 
πραγματοποίθςισ τουσ προςαυξθμζνεσ κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%).  
 
Κριτιρια Χαρακτθριςμοφ Δαπανϊν 
Tα κριτιρια χαρακτθριςμοφ των δαπανϊν τθσ παροφςασ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των 
Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, θ οποία εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ του 
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
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Αν προκφψουν ηθμίεσ μετά από τθν αφαίρεςθ του ωσ άνω ποςοςτοφ, αυτζσ μεταφζρονται με βάςθ 
το άρκρο 27. Θ ζκπτωςθ του 100% επί των υπόψθ δαπανϊν διενεργείται από τα κακαρά κζρδθ 
εξωλογιςτικά με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ.  
 
Ωσ δαπάνεσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ νοοφνται τα ποςά που πράγματι επιβαρφνκθκε 
θ επιχείρθςθ, δθλαδι θ δαπάνθ που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ των επιδοτιςεων ι 
επιχορθγιςεων που ζχει λάβει θ επιχείρθςθ με ςκοπό τθν εκτζλεςθ – υλοποίθςθ ερευνθτικϊν 
προγραμμάτων. Επίςθσ, με τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 22Α του ν.4172/2013 προβλζπεται ο 
ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ των δαπανϊν αυτϊν να διενεργείται, από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ 
και Τεχνολογίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ δζκα (10) 
μθνϊν.  
 
Ρεραιτζρω, ειςάγεται νζα εναλλακτικι διαδικαςία υποβολισ και εξζταςθσ αιτθμάτων των 
επιχειριςεων για τον ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν για ζρευνα και ανάπτυξθ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 22Α του ν. 4172/2013 με τθν προςκικθ παρ. 3 ςτο παρόν άρκρο. Ριο ςυγκεκριμζνα με 
τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 22Α του ΚΦΕ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 12 του ν. 4965/2022 και ιςχφει για τα αιτιματα πιςτοποίθςθσ δαπανϊν επιςτθμονικισ και 
τεχνολογικισ ζρευνασ, τα οποία αφοροφν ςτο φορολογικό ζτοσ 2022 και εφεξισ, ορίηεται ότι:  
 
«α) Για αιτοφμενο φψοσ δαπανϊν άνω του ποςοφ των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, ςυγχρόνωσ με 
τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ, θ επιχείρθςθ υποβάλλει ςτθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και 
Καινοτομίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από ζκκεςθ ελζγχου όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο άρκρο 32 του ν. 
4449/2017 (Α' 7), εφεξισ «Ζκκεςθ Διαςφάλιςθσ», για τθν πραγματοποίθςθ των δαπανϊν και το φψοσ 
αυτϊν.  
 
Θ Ζκκεςθ Διαςφάλιςθσ υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτι - λογιςτι ι ελεγκτικι εταιρεία που είναι 
εγγεγραμμζνοσ/θ ςτο Δθμόςιο Μθτρϊο με τθν αντίςτοιχθ αςφαλιςτικι κάλυψθ, ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ςτα άρκρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τθ διενζργεια ςχετικοφ ελζγχου, 
ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Χ.Ρ.Α.) και τθ φορολογικι  
νομοκεςία. Θ εν λόγω Ζκκεςθ Διαςφάλιςθσ καταρτίηεται εγγράφωσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των 
ςχετικϊν διεκνϊν προτφπων και πιο ςυγκεκριμζνα του Διεκνοφσ Ρροτφπου Ανακζςεων Διαςφάλιςθσ 
3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΕΚΤΟΣ ΑΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΙΣΚΟΡΘΣΕΙΣ ΙΣΤΟΙΚΩΝ 
ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ», και αποτελεί εργαςία που εντάςςεται ςτουσ 
υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ. 
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β) Θ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Καινοτομίασ προβαίνει ςε ζλεγχο επί του φυςικοφ αντικειμζνου, 
ιτοι ελζγχει εάν οι πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ αφοροφν ςε δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και 
τεχνολογίασ. Ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ των δαπανϊν, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ παροφςασ, 
διενεργοφνται από τθν αρμόδια Υπθρεςία μζςα ςε χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν. Μετά από τθν 
άπρακτθ παρζλευςθ τθσ εν λόγω προκεςμίασ κεωρείται ότι οι ςχετικζσ δαπάνεσ ζχουν εγκρικεί. 
γ) Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων κακορίηεται θ 
διαδικαςία ελζγχου από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Καινοτομίασ. Θ διενζργεια του ελζγχου 
των δαπανϊν επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ από ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ ι ελεγκτικζσ 
εταιρείεσ, όπωσ ορίηεται ςτο παρόν, κεωρείται υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ. Οι ορκωτοί ελεγκτζσ λογιςτζσ 
ι ελεγκτικζσ εταιρείεσ, που διενεργοφν τον εν λόγω ζλεγχο, εφαρμόηουν αναλογικά τισ διατάξεισ 
περί απαγόρευςθσ παροχισ μθ ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν που ιςχφουν για τθ διενζργεια υποχρεωτικοφ 
ελζγχου οντοτιτων δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον Κανονιςμό ΕΕ 537/2014 (L 
158) και τον ν. 4449/2017, για τισ οντότθτεσ μθ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
δ) Οι εκκζςεισ ελζγχου τθσ παρ. 3α υπόκεινται ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο που διενεργείται από τθ 
Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Καινοτομίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. Ο 
δειγματολθπτικόσ αυτόσ ζλεγχοσ διενεργείται ςε ετιςια βάςθ και αφορά κατ' ελάχιςτον ςτο 
δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) των κατατεκειμζνων εκκζςεων ελζγχου. Αν κατά τον ωσ άνω 
δειγματολθπτικό ζλεγχο διαπιςτϊνονται παραβάςεισ των διατάξεων, ωσ προσ τθν ακρίβεια και τθν 
πλθρότθτα τθσ ζκκεςθσ από τον ορκωτό ελεγκτι - λογιςτι ι/και τθν ελεγκτικι εταιρεία, θ υπόκεςθ 
διαβιβάηεται ςτθν Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτζρω ζλεγχο και τθν επιβολι κυρϊςεων τθσ παρ. 10 του άρκρου 
35 του ν. 4449/2017»
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Β.2.2.2. Χοριγθςθ προςαυξθμζνθσ ζκπτωςθσ για ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ που αφοροφν τουσ  
εργαηόμενουσ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (Άρκρο 22 Β ΚΦΕ) 

i) Με τθν περίπτωςθ (α) του άρκρου 22Β ορίηεται ότι για τθ δαπάνθ αγοράσ μθνιαίων ι ετιςιων 
καρτϊν απεριορίςτων διαδρομϊν μζςων μαηικισ μεταφοράσ χορθγείται ςτθν επιχείρθςθ 
δυνατότθτα ζκπτωςθσ από τα ακακάριςτα ζςοδά τθσ, κατά τον χρόνο πραγματοποίθςισ τθσ, 
προςαυξθμζνθσ κατά ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%). 
Οι διατάξεισ τθσ περ. α' εφαρμόηονται, για δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςτα φορολογικά ζτθ 
που αρχίηουν από τθν 1.1.2020 και μετά. 
 
Ωσ ζτοσ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν αυτϊν νοείται το ζτοσ ςτο οποίο πραγματοποιείται θ 
δαπάνθ αγοράσ καρτϊν απεριορίςτων διαδρομϊν μζςων μαηικισ μεταφοράσ. 
Στο πεδίο εφαρμογισ αυτισ εμπίπτει θ αγορά όλων των ειδϊν καρτϊν απεριορίςτων διαδρομϊν 
μζςων μαηικισ μεταφοράσ (μθνιαίων, τριμθνιαίων, εξαμθνιαίων και ετιςιων). Θ δαπάνθ 
προςαυξθμζνθ κατά τριάντα τοισ εκατό (30%) αναγνωρίηεται προσ ζκπτωςθ, είτε το ςχετικό ποςό 
καταβάλλεται από τθν επιχείρθςθ απευκείασ ςτον προμθκευτι για τθν αγορά των καρτϊν, είτε 
δίνεται ωσ αποηθμίωςθ ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ για τθν κάλυψθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ από τουσ 
ίδιουσ (βάςει των προςκομιηόμενων αποδεικτικϊν αγοράσ). 
 
Σθμειϊνεται ότι θ καταβολι τθσ εν λόγω αποηθμίωςθσ ςτουσ εργαηομζνουσ εξαιρείται από τον 
υπολογιςμό του ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία βάςει των διατάξεων τθσ περ. ιβ' τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 14 του ΚΦΕ, οι οποίεσ τζκθκαν με το άρκρο 5 του ν. 4646/2019 και εφαρμόηονται για τα 
ειςοδιματα που αποκτϊνται από 1.1.2020 και μετά. Επιπροςκζτωσ, για λόγουσ ςυςτθματικισ 
ερμθνείασ των διατάξεων και ενόψει του επιδιωκόμενου ςκοποφ του νόμου για τθν ζμμεςθ αφξθςθ 
του διακζςιμου ειςοδιματοσ των εργαηομζνων, χωρίσ να προκφψει επιβάρυνςθ για τθν επιχείρθςθ, 
θ χοριγθςθ καρτϊν ςτουσ εργαηομζνουσ που ζχουν αγοραςκεί από τθν επιχείρθςθ δεν ςυνιςτά 
παροχι ςε είδοσ, μθ εφαρμοηομζνων των διατάξεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του ΚΦΕ

42
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ii) Με τθν περίπτωςθ (β), του άρκρου 22Β του ΚΦΕ όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του ν. 
4710/2020, ορίηεται ότι για τθ δαπάνθ μίςκωςθσ εταιρικοφ επιβατικοφ αυτοκινιτου μθδενικϊν  
ρφπων, με μζγιςτθ Λ.Τ.Ρ.Φ. (Λιανικι Τιμι Ρρο Φόρων) ζωσ τισ ςαράντα χιλιάδεσ (40.000) ευρϊ, 
χορθγείται ςτθν επιχείρθςθ δυνατότθτα ζκπτωςθσ του μιςκϊματοσ από τα ακακάριςτα ζςοδά τθσ, 
κατά τον χρόνο πραγματοποίθςισ τθσ, προςαυξθμζνθσ κατά ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) και 
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για το υπερβάλλον ποςό κατά ποςοςτό εικοςιπζντε τοισ εκατό (25%). Τα αντίςτοιχα ποςοςτά για 
αυτοκίνθτα χαμθλϊν ρφπων ζωσ 50 γρ. CO2/χλμ, είναι τριάντα τοισ εκατό (30%) και για το 
υπερβάλλον ποςό δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). 
 
Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν τα εταιρικά αυτοκίνθτα είναι μθδενικϊν ι χαμθλϊν ρφπων ζωσ 50 
γρ. CO2/χλμ, λαμβάνονται υπόψθ τα αναγραφόμενα ςτθν άδεια κυκλοφορίασ των οχθμάτων, ενϊ θ 
Λιανικι Τιμι Ρρο Φόρων (Λ.Τ.Ρ.Φ.) οχιματοσ κατά μάρκα, μοντζλο, τφπο, παραλλαγι και ζκδοςθ 
αυτοφ είναι θ τιμι που προκφπτει από τουσ υποβαλλόμενουσ τιμοκαταλόγουσ ςτθν Αρμόδια 
Τελωνειακι Αρχι από τουσ επίςθμουσ αντιπροςϊπουσ/διανομείσ αυτοκινιτων ι άλλα υπόχρεα 
πρόςωπα, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν Α.1203/2019 (Β' 1933) Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αξίασ του πρόςκετου/προαιρετικοφ (EXTRA) εξοπλιςμοφ, προ Φ.Ρ.Α. 
και τζλουσ ταξινόμθςθσ και αναγράφεται ςτθ «Βεβαίωςθ Ανϊτατθσ προτεινόμενθσ Λιανικισ Τιμισ 
προ Φόρων» που χορθγείται ςχετικά από τουσ τελευταίουσ. Σε περίπτωςθ που τα πρόςωπα αυτά δεν 
δφναται να χορθγιςουν τθ ςχετικι βεβαίωςθ, θ ΛΤΡΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από τθν 
αναγραφόμενθ ςτα οικεία παραςτατικά πϊλθςθσ αξία, προ Φ.Ρ.Α. και τζλουσ ταξινόμθςθσ, μθ 
ςυνυπολογιηόμενων τυχόν εκπτϊςεων που ζχουν χορθγθκεί. 
 
Οι διατάξεισ τθσ περ. β' του άρκρο 22Β του Κ.Φ.Ε εφαρμόηονται για δαπάνεσ που 
πραγματοποιοφνται ςτα φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από τθν 1.1.2020 και μετά. Ωσ ζτοσ 
πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν αυτϊν, νοείται το ζτοσ που αυτζσ αφοροφν. 
 
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ανωτζρω, παρατίκεται το ακόλουκο παράδειγμα
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Ανϊνυμθ εταιρεία ςτο φορολογικό ζτοσ 2020 μιςκϊνει εταιρικό επιβατικό αυτοκίνθτο με εκπομπι 
ρφπων 20g CO2/Km με Λ.Τ.Ρ.Φ. 60.000 ευρϊ, μθνιαίο μίςκωμα 1.000 ευρϊ και διάρκεια μίςκωςθσ 
πζντε ζτθ (λειτουργικι μίςκωςθ).  Θ εταιρεία εκπίπτει από τα ακακάριςτα ζςοδά τθσ δαπάνθ φψουσ 
12.000 ευρϊ (1.000€ * 12 μινεσ) και επιπλζον εξωλογιςτικά με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ ςυνολικό ποςό φψουσ 3.000 ευρϊ το οποίο προκφπτει ωσ εξισ: 
30% επί του ποςοφ τθσ δαπάνθσ μίςκωςθσ που αναλογεί ςτθ ΛΤΡΦ ζωσ τισ 40.000 ευρϊ 
*(12.000*40.000/60.000)*30%=2.400+ και επιπλζον 15% επί τθσ ποςοφ τθσ δαπάνθσ μίςκωςθσ που 
αναλογεί ςτισ υπόλοιπεσ 20.000 ευρϊ (υπερβάλλον των 40.000 ευρϊ ποςό) 
*(12.000*20.000/60.000)*15%=600+ δεδομζνου ότι θ ΛΤΡΦ υπερβαίνει το όριο των 40.000 κατά
 20.000 ευρϊ.  
 
Επομζνωσ, θ επιχείρθςθ ςε κάκε ζνα από τα φορολογικά ζτθ μίςκωςθσ 2020 ζωσ και 2024 κα 
εκπζςει από τα ακακάριςτα ζςοδά τθσ το ποςό (μίςκωμα) των 12.000 ευρϊ και επιπλζον για κάκε 
ζνα από τα πιο πάνω φορολογικά ζτθ κα εκπζςει εξωλογιςτικά με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ το ποςό των 3.000 ευρϊ. 
 
iii) Θ περίπτωςθ (γ), θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 12 του ν. 4646/2019 και αντικαταςτάκθκε με 
το άρκρο 7 του ν. 4710/2020, ορίηει ότι για τθ δαπάνθ αγοράσ, εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ 
δθμόςια προςβάςιμων ςθμείων φόρτιςθσ οχθμάτων μθδενικϊν ι χαμθλϊν ρφπων ζωσ 50 g CO2/Km, 
χορθγείται ςτθν επιχείρθςθ δυνατότθτα ζκπτωςθσ από τα ακακάριςτα ζςοδά τθσ, όπωσ ορίηονται 
κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, κατά τον χρόνο πραγματοποίθςισ τθσ, προςαυξθμζνθσ κατά ποςοςτό 
πενιντα τοισ εκατό (50%). 
 
Εάν, το ςφνολο τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που απορροφάται για τθν θλεκτροδότθςθ των δθμόςια 
προςβάςιμων ςθμείων φόρτιςθσ προζρχεται από Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (ΑΡΕ), όπωσ αυτό 
αποδεικνφεται αποκλειςτικά με τθ χριςθ Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ του άρκρου 15 του ν. 3468/2006 
(Α' 129), τότε το ποςοςτό ζκπτωςθσ από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων  διαμορφϊνονται 
ςε 70%. Εφόςον οι παραπάνω δαπάνεσ γίνονται αποκλειςτικά και μόνον για τθ χριςθ των ςθμείων 
φόρτιςθσ από τουσ εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ (μθ δθμόςια προςβάςιμα ςθμεία φόρτιςθσ), το 
ποςοςτό προςαφξθςθσ είναι τριάντα τοισ εκατό (30%). 
 
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ παρατίκεται  το ακόλουκο παράδειγμα 

44
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Ανϊνυμθ εταιρεία ςτο φορολογικό ζτοσ 2020 προβαίνει ςτθν αγορά και εγκατάςταςθ δθμόςια 
προςβάςιμων ςθμείων φόρτιςθσ οχθμάτων μθδενικϊν ρφπων αξίασ 50.000 ευρϊ.  
Θ εταιρεία κα εκπζςει από τα ακακάριςτα ζςοδά τθσ ποςό φψουσ €50.000 για το ζτοσ 2020 και 
επιπλζον για το ίδιο ζτοσ κα εκπζςει εξωλογιςτικά με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ 
ειςοδιματοσ το ποςό των 25.000 ευρϊ (50.000*50%). Στο υπόψθ παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ κατά 
τθν οποία θ αγορά και θ εγκατάςταςθ των ςθμείων φόρτιςθσ διενεργοφνταν αποκλειςτικά για χριςθ 
τουσ από τουσ εργαηομζνουσ τθσ επιχείρθςθσ και ςυνεπϊσ δεν αφοροφςε δθμόςια προςβάςιμα 
ςθμεία φόρτιςθσ, το ποςοςτό προςαφξθςθσ κα ανζρχονταν ςε 30% αντί του 50%. 
 
iv) Θ περίπτωςθ (δ), θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 7 του ν.4710/2020, ορίηει ότι για τθ δαπάνθ 
αγοράσ ελαφροφ επαγγελματικοφ θλεκτρικοφ οχιματοσ (κατθγορία Ν1 μζχρι 3,5 τόνοι μικτό βάροσ) 
μθδενικϊν ρφπων χορθγείται ςτθν επιχείρθςθ δυνατότθτα ζκπτωςθσ από τα ακακάριςτα ζςοδά τθσ, 
κατά το χρόνο πραγματοποίθςισ τθσ, προςαυξθμζνθσ κατά ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%). Το 
ποςοςτό προςαφξθςθσ τθσ ζκπτωςθσ για τθ δαπάνθ αγοράσ αντίςτοιχων οχθμάτων χαμθλϊν ρφπων 
ζωσ 50 γρ. CO22/χλμ. ορίηεται ςε τριάντα τοισ εκατό (30%). Οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ 
εφαρμόηονται για δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςτα φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από τθν 
1.1.2020 και μετά. Ωσ ζτοσ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν αυτϊν νοείται το ζτοσ το οποίο αυτζσ 
αφοροφν. 
v)  Θ περίπτωςθ (ε), θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 7 του ν.4710/2020, ορίηει ότι για τθ δαπάνθ 
αγοράσ οχθμάτων τφπου L, μοτοποδθλάτων και μοτοςυκλετϊν, κακϊσ και οχθμάτων παντόσ 
εδάφουσ και άλλων μικρϊν οχθμάτων με τρεισ ι τζςςερισ τροχοφσ, μθδενικϊν ρφπων ι χαμθλϊν 
ρφπων ζωσ 50 g. CO2,/χλμ χορθγείται ςτθν επιχείρθςθ δυνατότθτα ζκπτωςθσ από τα ακακάριςτα 
ζςοδά τθσ, κατά τον χρόνο πραγματοποίθςισ τθσ, προςαυξθμζνθσ κατά ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό
 (50%). 
Οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ εφαρμόηονται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 65 του 
4710/2020 από τθ δθμοςίευςθ του νόμου, ιτοι από 23/07/2020. Ωσ ζτοσ πραγματοποίθςθσ των 
δαπανϊν αυτϊν νοείται το ζτοσ που αυτζσ αφοροφν. 

Β.2.2.3. Ρροςαυξθμζνθ ζκπτωςθ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ κατά τα φορολογικά ζτθ 2020, 2021 και  
2022 (Άρκρο 22Γ του Κ.Φ.Ε) 

Με τισ διατάξεισ του άνω άρκρου, όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ  του άρκρου 148 του ν. 
4876/2021 ορίηεται προςαυξθμζνθ ζκπτωςθ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ κατά τα φορολογικά ζτθ 2020, 
2021 και 2022. Με τθν υπόψθ διάταξθ δίνεται κίνθτρο ςτισ επιχειριςεισ να πραγματοποιοφν 
δαπάνεσ διαφιμιςθσ, με ςκοπό τθν τόνωςθ τθσ κατανάλωςθσ και ωσ εκ τοφτου τθν ενίςχυςθ του 
εμπορίου, τισ οποίεσ για τα φορολογικά ζτθ 2020, 2021 και 2022 κα εκπίπτουν, υπό προχποκζςεισ, 
από τα ακακάριςτα ζςοδα τουσ προςαυξθμζνεσ κατά ποςοςτό 100%, 60% και 30%, 
αντίςτοιχα. 
 
Ριο ςυγκεκριμζνα, με τθν πιο πάνω διάταξθ ορίηεται ότι θ διαφθμιςτικι δαπάνθ που πραγματοποιεί 
επιχείρθςθ κατά τα φορολογικά ζτθ 2020, 2021 και 2022, κατά το μζροσ που θ εν λόγω δαπάνθ 
αφορά: 
α) ςτθν ανάρτθςθ ςε χϊρουσ που νόμιμα προορίηονται για υπαίκρια διαφιμιςθ, διαφθμιςτικϊν και 
χορθγικϊν μθνυμάτων ι επί πλθρωμι δθμοςιεφςεων ι 
β) ςτθν αγορά χρόνου ι χϊρου, με ςκοπό τθ μετάδοςθ ι καταχϊριςθ δια των ακόλουκων Μζςων
  Ψυχαγωγίασ: 
βα) τθσ  τθλεόραςθσ, 
ββ)  του  ραδιοφϊνου, 
βγ)  του  κινθματογράφου, 
βδ)  του  διαδικτφου, 
βε) των υπθρεςιϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ και των λοιπϊν ψθφιακϊν μζςων και εργαλείων εφόςον θ 
μετάδοςθ ι θ καταχϊριςθ ςτισ υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιικθκε από επιχείρθςθ που ζχει 
καταχωριςκεί ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων Θλεκτρονικϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ του άρκρου 52 του ν. 
4339/2015 (Α'133) και 
βςτ) των  εφθμερίδων  και  περιοδικϊν, 
εκπίπτει από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων κατά τον χρόνο τθσ πραγματοποίθςισ τθσ, 
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προςαυξθμζνθ κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%) για το φορολογικό ζτοσ 2020,  κατά εξιντα 
τοισ εκατό (60%) για το φορολογικό ζτοσ 2021 και κατά τριάντα τοισ εκατό (30%) για το φορολογικό 
ζτοσ 2022 υπό τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
(i) θ διαφθμιςτικι δαπάνθ τθσ επιχείρθςθσ για το φορολογικό ζτοσ 2020 ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο 
ιςόποςο τθσ προ εκδόςεωσ πιςτωτικϊν τιμολογίων κφκλου εργαςιϊν (τηίρου) διαφθμιςτικισ 
δαπάνθσ ςτα οριηόμενα ςτισ περ. α) και β)  για  το  ζτοσ  2019 και 
(ii) θ διαφθμιςτικι δαπάνθ τθσ επιχείρθςθσ για τα φορολογικά ζτθ 2021 και 2022 ανζρχεται 
τουλάχιςτον ςτο εκατόν πζντε τοισ εκατό (105%) του ποςοφ τθσ προ εκδόςεωσ πιςτωτικϊν 
τιμολογίων κφκλου εργαςιϊν (τηίρου) διαφθμιςτικισ δαπάνθσ ςτα οριηόμενα ςτισ περ. α) και β) για
 το ζτοσ 2019. 
Οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ ζχουν εφαρμογι για τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ, που 
πραγματοποιοφν τισ πιο πάνω δαπάνεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο τιρθςθσ των βιβλίων τουσ 
(απλογραφικά ι διπλογραφικά). 
 
Θ προςαυξθμζνθ ζκπτωςθ επί των υπόψθ δαπανϊν διενεργείται εξωλογιςτικά με τθν υποβολι τθσ 
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ ςτα ζτθ πραγματοποίθςθσ των εν λόγω δαπανϊν. 
Αν προκφψουν ηθμιζσ μετά από τθν αφαίρεςθ των ωσ άνω ποςοςτϊν, αυτζσ μεταφζρονται με βάςθ
 το άρκρο 27 του Κ.Φ.Ε.. 
 
Ππωσ ρθτά προκφπτει από τισ πιο πάνω διατάξεισ εκπίπτει προςαυξθμζνθ ςφμφωνα με τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 22Γ του ΚΦΕ θ διαφθμιςτικι δαπάνθ αποκλειςτικά κατά το μζροσ που 
αφορά το κόςτοσ διαφιμιςθσ των περ. α' (ανάρτθςθ ςε χϊρουσ που νόμιμα προορίηονται για 
υπαίκρια διαφιμιςθ) και β' (αγορά χρόνου ι χϊρου ςτα μζςα) του υπόψθ άρκρου. Λοιπζσ δαπάνεσ 
διαφιμιςθσ ι τυχόν παρεπόμενεσ δαπάνεσ/αμοιβζσ για υπθρεςίεσ που παρζχονται προσ τισ 
διαφθμιηόμενεσ επιχειριςεισ δεν εμπίπτουν ςτισ υπόψθ διατάξεισ. Σε περίπτωςθ που από τα ςχετικά 
λογιςτικά ςτοιχεία δεν προκφπτει ςαφϊσ το ποςό που αναλογεί ςτθ διαφθμιςτικι δαπάνθ του 
άρκρου αυτοφ, ο φορολογοφμενοσ οφείλει να τεκμθριϊςει με κάκε πρόςφορο μζςο το ποςό τθσ 
διαφθμιςτικισ δαπάνθσ που εμπίπτει ςτθ διάταξθ αυτι. 
 
Ωσ δαπάνθ διαφιμιςθσ, για τθν εφαρμογι του άρκρου αυτοφ νοείται το ποςό που απομζνει μετά 
τθν αφαίρεςθ τυχόν φόρων ι λοιπϊν επιβαρφνςεων. Ρεραιτζρω, θ προχπόκεςθ που τίκεται ςτθν 
περ. β' του υπόψθ άρκρου, με βάςθ τθν οποία θ μετάδοςθ ι θ καταχϊριςθ ςτισ υποπερ. βδ) και βε) 
πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί από επιχείρθςθ που ζχει καταχωριςκεί ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων 
Θλεκτρονικϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ του άρκρου 52 του ν. 4339/2015 (Α' 133) αναφζρεται ςτισ 
επιχειριςεισ που εν τζλει μεταδίδουν ι καταχωροφν τθ διαφιμιςθ και όχι ςε τυχόν επιχειριςεισ που 
μεςολαβοφν μεταξφ του διαφθμιηόμενου και των υπόψθ επιχειριςεων, όπωσ για παράδειγμα 
διαφθμιςτζσ ι διαφθμιςτικζσ επιχειριςεισ. 
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ επιχείρθςθ που μεταδίδει ι καταχωρεί τθ διαφιμιςθ καταχωριςκεί 
ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων Θλεκτρονικϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ του άρκρου 52 του ν.4339/2015 κατά 
τθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ τθσ διαφθμιηόμενθσ επιχείρθςθσ, ςτισ υπόψθ διατάξεισ 
εμπίπτουν μόνο οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται μετά τθν καταχϊρθςι τθσ ςτο εν λόγω 
 Μθτρϊο. 
 
Επιςθμαίνεται ότι οι προχποκζςεισ (i) και (ii) των υπόψθ διατάξεων εξετάηονται μεμονωμζνα και δε 
χρειάηεται να πλθροφνται ακροιςτικά, κακόςον κάκε προχπόκεςθ εφαρμόηεται ξεχωριςτά για κάκε 
ζνα ζτοσ προκειμζνου οι δαπάνεσ να εκπζςουν από τα ακακάριςτα ζςοδα κατά το ζτοσ 
πραγματοποίθςισ τουσ. Επομζνωσ, εάν μια επιχείρθςθ πλθροί τισ υπόψθ προχποκζςεισ ςε ζνα εκ 
των δφο ετϊν, δικαιοφται να εκπζςει τισ δαπάνεσ διαφιμιςθσ προςαυξθμζνεσ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 22Γ ςτο ζτοσ αυτό, ανεξάρτθτα εάν ςτο άλλο ζτοσ δεν δικαιοφται τθν  
αντίςτοιχθ ζκπτωςθ. 
 
Ρεραιτζρω, επιςθμαίνεται ότι για τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων (i) και (ii) ςυγκρίνεται θ προ 
εκδόςεωσ πιςτωτικϊν τιμολογίων κφκλου εργαςιϊν (τηίρου) διαφθμιςτικι δαπάνθ των περ. α' και β' 
του άρκρου 22Γ του ΚΦΕ του φορολογικοφ ζτουσ 2019 (ζτοσ βάςθσ) με τθν αντίςτοιχθ δαπάνθ προ 
εκδόςεωσ πιςτωτικϊν τιμολογίων κφκλου εργαςιϊν (τηίρου) για τα φορολογικά ζτθ  2020, 2021 
και 2022 αντίςτοιχα. 
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Οι προχποκζςεισ (i) και (ii) κζτουν ζνα ελάχιςτο όριο διαφθμιςτικϊν δαπανϊν προκειμζνου για τθ 
ςφγκριςθ τουσ μεταξφ του ζτουσ βάςθσ 2019 και των ετϊν 2020, 2021 και 2022. Ριο ςυγκεκριμζνα, 
για το ζτοσ 2020 οι υπόψθ δαπάνεσ διαφιμιςθσ κα πρζπει να είναι ίςεσ ι και μεγαλφτερεσ από τισ 
αντίςτοιχεσ δαπάνεσ του ζτουσ 2019, ενϊ για τα φορολογικά ζτθ 2021 και 2022 κα πρζπει να είναι 
προςαυξθμζνεσ  κατά 5%  και  άνω. 
Διευκρινίηεται ότι ςτισ διατάξεισ αυτζσ εμπίπτουν και οι επιχειριςεισ οι οποίεσ κατά το φορολογικό 
ζτοσ 2019 δεν διενιργθςαν καμία αντίςτοιχθ δαπάνθ διαφιμιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
επιχειριςεων που εμφανίηονται ςτο μθτρϊο ωσ ευριςκόμενεσ «ςε αδράνεια» εντόσ του 2019 (για 
όλο ι μζροσ του ζτουσ) κακϊσ και των επιχειριςεων οι οποίεσ ζκαναν ζναρξθ εργαςιϊν μετά τθν 
 1.1.2020.  
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ παρατίκεται το ακόλουκο παράδειγμα 

45
: 

Ανϊνυμθ εταιρεία κατά τα ζτθ 2019 και 2020 λαμβάνει υπθρεςίεσ διαφιμιςθσ από εταιρεία θ οποία 
καταχωρικθκε ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων Θλεκτρονικϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ του άρκρου 52 του 
ν.4339/2015 τθν 1.5.2020. Στο φορολογικό ζτοσ που ζλθξε 31.12.2019 ζλαβε τιμολόγια από τθν 
υπόψθ εταιρεία αξίασ 50.000€ και για το φορολογικό ζτοσ 2020 ζλαβε τιμολόγια αξίασ 10.000€ από 
1.1.2020 ζωσ 30.4.2020 και 40.000€ από 1.5.2020 ζωσ 31.12.2020. Επομζνωσ, ςτο φορολογικό ζτοσ 
2020 δικαιοφται να εκπζςει προςαυξθμζνθ κατά 100% τθ διαφθμιςτικι δαπάνθ των 40.000€, ιτοι 
ςυνολικά 80.000€ (40.000€ βάςει λογιςτικϊν ςτοιχείων και 40.000€ εξωλογιςτικά), κακόςον 
πλθρείται θ προχπόκεςθ (i) του άρκρου 22Γ, δεδομζνου ότι θ διαφθμιςτικι δαπάνθ τθσ επιχείρθςθσ 
για το φορολογικό ζτοσ 2019 κεωρείται μθδενικι (υπθρεςία από εταιρεία μθ καταχωρθμζνθ ςτο 
Μθτρϊο). 
Αναφορικά με τον χρόνο ζκπτωςθσ των δαπανϊν διαφιμιςθσ, αυτζσ εκπίπτουν από τα ακακάριςτα 
ζςοδα κατά τον χρόνο πραγματοποίθςισ τουσ, ιτοι ςτο φορολογικό ζτοσ το οποίο αυτζσ αφοροφν. 

Β.2.2.4. Ρροςαυξθμζνθ απόςβεςθ για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνθτα μθδενικϊν ι χαμθλϊν 
ρφπων  ζωσ 50 γρ. CO2/χλμ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 78 του ν. 4646/2019, όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 8 του ν. 4710/2020 προςτζκθκε νζο εδάφιο ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 24 του ΚΦΕ, με 
το οποίο ορίηεται ότι για τθ δαπάνθ απόςβεςθσ εταιρικοφ επιβατικοφ αυτοκινιτου μθδενικϊν 
ρφπων, με μζγιςτθ Λιανικι Τιμι Ρρο Φόρων (ΛΤΡΦ) ζωσ τισ 40.000 ευρϊ, χορθγείται ςτθν 
επιχείρθςθ δυνατότθτα ζκπτωςθσ από τα ακακάριςτα ζςοδά τθσ, προςαυξθμζνθσ κατά ποςοςτό 
πενιντα τοισ εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποςό, ποςοςτό εικοςιπζντε τοισ εκατό (25%). Τα 
αντίςτοιχα ποςοςτά για αυτοκίνθτα χαμθλϊν ρφπων ζωσ 50 γρ. CO2/χλμ είναι τριάντα τοισ εκατό 
(30%) και δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). 
 
Με τθν υπόψθ διάταξθ χορθγείται ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων, 
προςαυξθμζνθ κατά 50% για τισ περιπτϊςεισ δαπανϊν απόςβεςθσ που αφοροφν ςτθν αγορά 
εταιρικϊν οχθμάτων μθδενικϊν ρφπων και 25% για τισ περιπτϊςεισ δαπανϊν απόςβεςθσ που 
αφοροφν ςτθν αγορά εταιρικϊν οχθμάτων χαμθλϊν ρφπων ζωσ 50 γρ. CO2/χλμ, για τθ δαπάνθ 
απόςβεςθσ που αναλογεί ςτο ποςό τθσ Λιανικισ Τιμισ Ρρο Φόρων (ΛΤΡΦ) ζωσ τισ 40.000 ευρϊ. Για 
το ποςό τθσ δαπάνθσ απόςβεςθσ που αναλογεί ςτο υπερβάλλον των € 40.000 ποςό τθσ ΛΤΡΦ, οι 
δαπάνεσ απόςβεςθσ προςαυξάνονται κατά 25% και 15%, αντίςτοιχα. Θ επιπλζον ζκπτωςθ ςε 
ποςοςτό 50% και 25%, (ι 30% και 15%, κατά περίπτωςθ) επί των υπόψθ δαπανϊν διενεργείται 
εξωλογιςτικά με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ ςτα ζτθ απόςβεςθσ των υπόψθ 
εταιρικϊν οχθμάτων. 
 
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ παρατίκεται το ακόλουκο παράδειγμα
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Ανϊνυμθ εταιρεία ςτο φορολογικό ζτοσ 2020 προβαίνει ςτθν αγορά εταιρικοφ οχιματοσ (μζςο 
μεταφοράσ ατόμων) μθδενικϊν ρφπων αξίασ 70.000 ευρϊ το οποίο ζχει Λ.Τ.Ρ.Φ. 50.000 ευρϊ. Ο 
ςυντελεςτισ απόςβεςθσ για το όχθμα αυτό ανζρχεται ςε 50%, ςφμφωνα με τον πίνακα τθσ παρ. 4 
του άρκρου 24 ΚΦΕ. Άρα θ απόςβεςθ διενεργείται ςε δυο ζτθ (ςτο παράδειγμά μασ: ςτα ζτθ 2020 
και 2021). Θ εταιρεία κα διενεργιςει φορολογικι απόςβεςθ φψουσ €35.000 (70.000 Χ 50%) ςε 
κακζνα από τα ζτθ 2020 και 2021. Επιπλζον δικαιοφται να εκπζςει φορολογικά, με τθν υποβολι τθσ 
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διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, επιπλζον απόςβεςθ ςυνολικοφ φψουσ € 15.750 ςε κάκε ζνα από 
τα ζτθ αυτά, το οποίο προκφπτει ωσ εξισ: 50% επί του ποςοφ τθσ ετιςιασ απόςβεςθσ που αναλογεί 
ςτθν ΛΤΡΦ ζωσ 40.000 ευρϊ ((35.000*40.000/50.000)*50%=14.000), και 25% επί του ποςοφ τθσ 
ετιςιασ απόςβεςθσ που αναλογεί ςτθν ΛΤΡΦ που υπερβαίνει το όριο των 40.000 ευρϊ, ιτοι ςτισ 
€10.000 ((35.000*10.000/50.000)*25%=1.750) 
 
Επομζνωσ, θ επιχείρθςθ ςε κάκε ζνα από τα φορολογικά ζτθ 2020 και 2021 κα εκπζςει από τα 
ακακάριςτα ζςοδά τθσ ωσ απόςβεςθ το ποςό των 50.750 ευρϊ (35.000 ευρϊ βάςει ςυντελεςτι του 
πίνακα τθσ παρ. 4 άρκρου 24 ΚΦΕ, προςαυξθμζνο κατά 15.750 ευρϊ, ιτοι κατά το ποςό που 
προκφπτει βάςει τθσ κλίμακασ του τζταρτου και πζμπτου εδαφίου τθσ ίδιασ παραγράφου και 
άρκρου). Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία μετά τθν αφαίρεςθ των ανωτζρω προςαυξθμζνων 
αποςβζςεων που διενεργοφνται εξωλογιςτικά προκφψουν ηθμίεσ, αυτζσ μεταφζρονται για 
ςυμψθφιςμό με μελλοντικά κζρδθ με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 27 ΚΦΕ. 
 
Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν τα εταιρικά αυτοκίνθτα είναι μθδενικϊν ι χαμθλϊν ρφπων ζωσ 50 
γρ. CO2/χλμ, λαμβάνονται υπόψθ τα αναγραφόμενα ςτθν άδεια κυκλοφορίασ των οχθμάτων, ενϊ θ 
ΛΤΡΦ οχιματοσ κατά μάρκα, μοντζλο, τφπο, παραλλαγι και ζκδοςθ αυτοφ, είναι θ τιμι που 
προκφπτει από τουσ υποβαλλόμενουσ τιμοκαταλόγουσ ςτθν Αρμόδια Τελωνειακι Αρχι από τουσ 
επίςθμουσ αντιπροςϊπουσ/διανομείσ αυτοκινιτων ι άλλα υπόχρεα πρόςωπα, όπωσ αυτά ορίηονται 
ςτθν Α. 1203/29.05.2019 (Β’ 1933) Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αξίασ 
του πρόςκετου/προαιρετικοφ (EXTRA) εξοπλιςμοφ, προ Φ.Ρ.Α. και τζλουσ ταξινόμθςθσ και 
αναγράφεται ςτθ «Βεβαίωςθ Ανϊτατθσ προτεινόμενθσ Λιανικισ Τιμισ προ Φόρων» που χορθγείται 
ςχετικά από τουσ τελευταίουσ. Σε περίπτωςθ που τα πρόςωπα αυτά δεν δφνανται να χορθγιςουν τθ 
ςχετικι βεβαίωςθ, θ ΛΤΡΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από τθν αναγραφόμενθ ςτα οικεία παραςτατικά 
πϊλθςθσ αξία, προ Φ.Ρ.Α. και τζλουσ ταξινόμθςθσ, μθ ςυνυπολογιηόμενων τυχόν εκπτϊςεων που 
ζχουν χορθγθκεί. 
 
Οι πιο πάνω διατάξεισ με τισ οποίεσ επιλκαν τροποποιιςεισ ςτθν παρ. 4 του άρκρου 24 ΚΦΕ 
εφαρμόηονται, για δαπάνεσ απόςβεςθσ που πραγματοποιοφνται ςτα φορολογικά ζτθ που αρχίηουν 
από 1.1.2020 και μετά.  
 
Με τθν αρικ. ΥΡΕΝ/ΑΤΘ/90485/323 (ΦΕΚ Β 4504/30.9.2021) απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ κακορίςκθκε θ διαδικαςία, οι όροι και οι 
λεπτομζρειεσ χοριγθςθσ των ενιςχφςεων που  αφορά τθν προςαυξθμζνθ ζκπτωςθ αποςβζςεων 
οχθμάτων μθδενικϊν και χαμθλϊν ρφπων ςε επιχειριςεισ που αςκοφν επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα ςε νθςιωτικοφσ διμουσ. 

Β.2.2.5. Ρροςαυξθμζνθ ζκπτωςθ για δαπάνεσ που αφοροφν πράςινθ οικονομία (άρκρο 22Ε) 

Το άρκρο 22Ε τζκθκε όπωσ προςτζκθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 86 του ν. 4941/2022 και 
εφαρμόηεται για δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται και πάγια που αποκτϊνται ςτα φορολογικά ζτθ 
2023, 2024 και 2025, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 80 του άρκρου 72 του ν.4172/2013. 
 
Ειδικότερα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 Ε ορίηεται ότι: 
 
1. Οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε πράςινθ οικονομία, ενζργεια και ψθφιοποίθςθ εκπίπτουν από τα 
ακακάριςτα ζςοδα των μικρομεςαίων επιχειριςεων, εξαιρουμζνων όςων δραςτθριοποιοφνται ςτουσ 
τομείσ τθσ πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ, τθσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, κατά τον χρόνο 
τθσ πραγματοποίθςισ τουσ, προςαυξθμζνεσ κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%). Μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ νοοφνται αυτζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Ραραρτιματοσ τθσ Σφςταςθσ τθσ 
Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ τθσ 6θσ Μαΐου 2003. 
Θ παροφςα ζχει εφαρμογι και για τθ δαπάνθ απόςβεςθσ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ των 
μικρομεςαίων επιχειριςεων που αποκτϊνται με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ πράςινθσ οικονομίασ, 
ενζργειασ και ψθφιοποίθςθσ, εφόςον θ επιχείρθςθ δεν εφαρμόηει προςαυξθμζνθ ζκπτωςθ τθσ 
δαπάνθσ απόςβεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 και τισ περ. δ' και ε' του άρκρου 22Β. 
Σε περίπτωςθ πϊλθςθσ του πάγιου ςτοιχείου για το οποίο εφαρμόςτθκε το κίνθτρο τθσ 
προςαυξθμζνθσ ζκπτωςθσ τθσ δαπάνθσ απόςβεςθσ, το κίνθτρο αυτό παφει να παρζχεται, δίχωσ 
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όμωσ να αίρεται θ ιδθ χορθγθκείςα προςαυξθμζνθ ζκπτωςθ. 
Θ παροφςα εφαρμόηεται μόνο για ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ αγακϊν ι υπθρεςιϊν που 
πραγματοποιοφνται με τθ λιψθ θλεκτρονικοφ τιμολογίου, από επιχειριςεισ που διακζτουν 
ςυγκεκριμζνουσ ΚΑΔ δραςτθριότθτασ ι κωδικοφσ ςφμφωνα με το ςφςτθμα ταξινόμθςθσ τθσ Νίκαιασ 
(Nice Classification, NCL) προκειμζνου για επιχειριςεισ αλλοδαπισ. 
Θ χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ δυνάμει του παρόντοσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ των 
κρατικϊν ενιςχφςεων, όπωσ αυτοί εξειδικεφονται ςτθν απόφαςθ του επόμενου εδαφίου. 
Αν προκφψουν ηθμίεσ μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ παρ. 1, αυτζσ μεταφζρονται με βάςθ
 το άρκρο 27. 
 
Με τθν αρικ.139818 (ΦΕΚ Β' 5083/28-09-2022) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν-
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ-Επικρατείασ, κακορίςκθκαν οι προχποκζςεισ, διαδικαςία και είδθ 
δαπανϊν που πραγματοποιοφνται από μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, προκειμζνου για τθν εφαρμογι 
των διατάξεων του άρκρου 22Ε. 

ΕΝΟΤΘΤΑ Γ – ΦΟΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 

Γ.1. Νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ (Διπλογραφικά- Απλογραφικά Βιβλία) 

Με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 58 του Κ.Φ.Ε, όπωσ αυτι ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι 
τθσ, με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του  άρκρου 120 του ν.4799/2021 ορίηεται ότι: 
 
α) Τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ 
οντότθτεσ που τθροφν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμζνων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που 
εμπίπτουν ςτθν περ. β’ τθσ παροφςασ παραγράφου, κακϊσ και οι υπόχρεοι των περ. β’, γ’, δ’, ε’, ςτ’ 
και η’ του άρκρου 45 που τθροφν απλογραφικά βιβλία, φορολογοφνται με ςυντελεςτι είκοςι 
τζςςερα τοισ εκατό (24%) για τα ειςοδιματα των φορολογικϊν ετϊν 2019 και 2020. Για τα 
ειςοδιματα του φορολογικοφ ζτουσ 2021 και εφεξισ ο ςυντελεςτισ του προθγοφμενου εδαφίου 
μειϊνεται ςε είκοςι δφο τοισ εκατό (22%). 
β) Τα πιςτωτικά ιδρφματα τθσ περ. 1 τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του v. 4261/2014, εφόςον ζχουν 
ενταχκεί και για τα φορολογικά ζτθ που υπάγονται ςτισ ειδικζσ διατάξεισ του άρκρου 27Α, 
φορολογοφνται με ςυντελεςτι είκοςι εννζα τοισ εκατό (29%). 

Γ.2. Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί και οι ομάδεσ παραγωγϊν 

Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 58, ορίηεται ότι tα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που 
αποκτοφν οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί του ν.4384/2016 και οι νομικζσ οντότθτεσ που αναγνωρίηονται 
από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ωσ Ομάδεσ και Οργανϊςεισ παραγωγϊν του 
άρκρου 27 του Κανονιςμοφ (Ε.Ε.) 1305/2013 και περιλαμβάνονται ςτο τθροφμενο Μθτρϊο 
Οργανϊςεων Ραραγωγϊν και Ομάδων (ΜΟΡΟ) δυνάμει του άρκρου 7 παράγραφοσ 1 τθσ υπ' αρίκμ. 
397/18235/2017 απόφαςθσ (Β' 601) φορολογοφνται με ςυντελεςτι δζκα τοισ εκατό (10%). 

ΕΝΟΤΘΤΑ Δ – ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΟΥ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ  

Δ.1. Ρίςτωςθ Φόρου 

Με τισ διατάξεισ τθσ παράγραφο 3 του άρκρου 68 του Κ.Φ.Ε προςδιορίηεται ο φόροσ ειςοδιματοσ 
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων, ο οποίοσ υπολογίηεται με βάςθ τθν ετιςια φορολογικι 
διλωςθ του φορολογοφμενου και το ποςό τθσ φορολογικισ οφειλισ κακορίηεται με βάςθ τα άρκρα 
31 (άμεςοσ προςδιοριςμόσ του φόρου που προκφπτει χωρίσ περαιτζρω ενζργεια, ταυτόχρονα με τθν 
υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ) και 32 (διοικθτικόσ προςδιοριςμόσ του φόρου) του Κϊδικα 
Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013), μετά τθν ζκπτωςθ: 
 α) του φόρου που παρακρατικθκε,  
 β) του φόρου που προκαταβλικθκε και  
 γ) του φόρου που καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι με βάςθ το άρκρο 9 του Κ.Φ.Ε . 

Δ.2. Ρίςτωςθ Φόρου αλλοδαπισ 

Πςον αφορά ςτθν πίςτωςθ του φόρου αλλοδαπισ, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9 
του ΚΦΕ προβλζπεται, ότι εάν κατά τθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ ζνασ φορολογοφμενοσ 
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(νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα) που ζχει φορολογικι κατοικία ςτθν Ελλάδα, κατά τθν ζννοια 
των διατάξεων του άρκρου 4, αποκτά ειςόδθμα ςτθν αλλοδαπι, ο καταβλθτζοσ φόροσ ειςοδιματοσ 
του εν λόγω φορολογοφμενου, όςον αφορά ςτο εν λόγω ειςόδθμα, μειϊνεται κατά το ποςό του 
φόρου που καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι για αυτό το ειςόδθμα. Θ καταβολι του ποςοφ του φόρου 
ςτθν αλλοδαπι αποδεικνφεται με τα ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτον ΚΦΔ (άρκρο 16 του ν.4174/2013) και όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΡΟΛ.1026/22.01.2014 (ΦΕΚ 
170Βϋ).  
 
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 9 του ΚΦΕ ορίηεται, ότι θ μείωςθ αυτι του φόρου 
ειςοδιματοσ, κατά το ποςό του φόρου που καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι, δεν δφναται να 
υπερβαίνει το ποςό του φόρου που αναλογεί για το ειςόδθμα αυτό ςτθν Ελλάδα. Επιςθμαίνεται, ότι 
ςε περίπτωςθ πιςτωτικοφ υπολοίπου, το ποςό αυτό δεν επιςτρζφεται, κακόςον ςε αντίκετθ 
περίπτωςθ (επιςτροφισ) δεν κα είχαμε επιςτροφι φόρου, αφοφ αυτόσ δεν κα είχε αποδοκεί 
προθγουμζνωσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο (όπωσ ςυμβαίνει με τουσ παρακρατοφμενουσ ι τθν 
προκαταβολι), αλλά απλϊσ μία καταβολι ποςοφ από το Δθμόςιο προσ το νομικό πρόςωπο, μθ 
προβλεπόμενθ από το νόμο. 
 
Πςον αφορά ςτθ ςειρά ζκπτωςθσ 

47
των φόρων που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ (του φόρου 

που παρακρατικθκε), βϋ (του φόρου που προκαταβλικθκε) και γϋ (του φόρου που καταβλικθκε 
ςτθν αλλοδαπι ςφμφωνα με το άρκρο 9), διευκρινίηεται ότι αυτοί κα πρζπει να εκπίπτουν από το 
ςυνολικό ποςό φόρου με τθν ςειρά που ορίηουν οι εν λόγω διατάξεισ, ιτοι, πρϊτα ο φόροσ που 
παρακρατικθκε, μετά ο προκαταβλθτζοσ φόροσ και τζλοσ ο φόροσ που καταβλικθκε ςτθν 
αλλοδαπι. 
 
Ρεραιτζρω, με αφορμι τισ υπ’ αρικμ. 652/2020 και 653/2020 αποφάςεισ του ΣτΕ, διευκρινίςκθκε 

48
 

από τθν Διοίκθςθ ότι ο φόροσ που καταβάλλεται από πρόςωπο του άρκρου 45 του Κ.Φ.Ε ςε χϊρα με 
τθν οποία υφίςταται ΣΑΔΦ για ειςόδθμα που προκφπτει και φορολογείται εκεί ςφμφωνα με τθν 
οικεία ΣΑΔΦ, εκπίπτει από το ςυνολικό ποςό φόρου του προςϊπου αυτοφ ςτθν Ελλάδα, με τουσ 
όρουσ και τισ προχποκζςεισ και μζχρι του φψουσ που ορίηουν οι εφαρμοςτζεσ διατάξεισ τθσ οικείασ 
ΣΑΔΦ που προβλζπουν τθν πίςτωςθ του φόρου και αφαιρείται κατά προτεραιότθτα ζναντι των 
λοιπϊν φόρων τθσ παρ. 3 του άρκρου 68 του Κ.Φ.Ε.  
 
Επιςθμαίνεται ότι για τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δεν υφίςταται ΣΑΔΦ με τθ χϊρα ςτθν οποία 
προκφπτει και φορολογείται το ειςόδθμα αλλοδαπισ εξακολουκοφν να ζχουν εφαρμογι τα 
αναφερόμενα ςτθν ΡΟΛ. 1060/2015 εγκφκλιο. 
 

ΕΝΟΤΘΤΑ Ε – ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘ ΦΟΟΥ 

Ε.1. Βεβαίωςθ προκαταβολισ 

Mε τισ διατάξεισ των παραγράφου 1 του άρκρου 71 του Κ.Φ.Ε ορίηεται, με βάςθ τθ διλωςθ που 
υποβάλλει το νομικό πρόςωπο ι θ νομικι οντότθτα και τουσ λοιποφσ τίτλουσ βεβαίωςθσ που 
προβλζπονται ςτον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ βεβαιϊνεται ποςό ίςο με ογδόντα τοισ εκατό 
(80%) του φόρου που προκφπτει για τον φόρο που αναλογεί ςτο ειςόδθμα του διανυόμενου
 φορολογικοφ ζτουσ. 
Ρεραιτζρω με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του ίδιου άρκρου ορίηεται ότι το ποςοςτό του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 αυξάνεται ςε εκατό τοισ εκατό (100%) ειδικά για τισ τραπεηικζσ 
θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και τα υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν τραπεηϊν που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 

Ε.2. Μειωμζνθ προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ (μειωμζνοσ ςυντελεςτισ βεβαίωςθσ) 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 71 προβλζπεται θ υπό προχποκζςεισ μειωμζνθ 
προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) του ιςχφοντοσ ποςοςτοφ  που 
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βεβαιϊνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 71 του Κ.Φ.Ε., για νεοϊδρυόμενα νομικά 
πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ, κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα.  
 
Τα μειωμζνα ποςοςτά προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ εφαρμόηονται μόνο για τα πρϊτα τρία (3) 
οικονομικά ζτθ από τθ διλωςθ ζναρξθσ των εργαςιϊν τουσ, θ οποία προβλζπεται από τισ διατάξεισ 
τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 36 του ν.2859/2000 «περί Κϊδικα Φ.Ρ.Α.». Θ 
μείωςθ αυτι δεν εφαρμόηεται για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ που προζρχονται 
από μετατροπι ι ςυγχϊνευςθ άλλων επιχειριςεων με βάςθ τισ διατάξεισ οποιουδιποτε νόμου. 

Ε.3. Ρίςτωςθ Φόρου 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 71 του Κ.Φ.Ε ορίηεται ότι από το ποςό του φόρου 
που βεβαιϊνεται εκπίπτει ο φόροσ που παρακρατείται από πθγι Ελλάδοσ, εφόςον ςυντρζχει 
περίπτωςθ. 

ΕΝΟΤΘΤΑ Η  

Η.1. Κίνθτρα για εταιρίεσ ειδικοφ ςκοποφ διαχείριςθσ οικογενειακισ περιουςίασ (ΕΕΣΔΟΡ) (Άρκρο 
71Θ Κ.Φ.Ε.) 

Η.1.1. Αντικείμενο Φόρου-Υπαγόμενεσ επιχειριςεισ 

Με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 25 του ν.4778/3021, προςτζκθκε άρκρο 71Θ ςτον Κ.Φ.Ε το 
οποίο ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του ίδιου άρκρου 25 εφαρμόηεται από το φορολογικό ζτοσ 
2021 και εφεξισ. 
 
Αποκλειςτικόσ ςκοπόσ των εταιρειϊν ειδικοφ ςκοποφ διαχείριςθσ οικογενειακισ περιουςίασ κατά το 
άρκρο 25 του ν. 4778/2021, είναι να παρζχουν υποςτιριξθ ςτα φυςικά πρόςωπα τα οποία είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδοσ και ςτα μζλθ των οικογενειϊν τουσ κατά τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ 
των περιουςιακϊν ςτοιχείων και επενδφςεων τουσ, που κατζχουν είτε άμεςα είτε ζμμεςα, μζςω 
νομικϊν προςϊπων ι νομικϊν οντοτιτων. Οι εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ δφναται να λειτουργϊν με 
οποιαδιποτε από τισ νομικζσ μορφζσ του άρκρου 45 ΚΦΕ, πλθν αυτισ των νομικϊν προςϊπων μθ 
κερδοςκοπικό χαρακτιρα τθσ περ. γ του άρκρου 45. Στισ εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ διαχείριςθσ 
οικογενειακισ περιουςίασ μποροφν να ςυμμετζχουν μζλθ τθσ οικογζνειασ, κακϊσ και νομικά 
πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν τα φυςικά πρόςωπα κάτοικοι Ελλάδοσ ι/και 
μζλθ τθσ οικογζνειασ αυτϊν. 

Η.1.2. Φορολογικι αντιμετϊπιςθ 

Τα ακακάριςτα ζςοδα από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ των εταιρειϊν ειδικοφ ςκοποφ διαχείριςθσ 
οικογενειακισ περιουςίασ, τα οποία ειςπράττονται υποχρεωτικά μζςω τραπεηικϊν εμβαςμάτων, 
προςδιορίηονται με τθν προςκικθ ποςοςτοφ κζρδουσ ςτο ςφνολο των πάςθσ φφςεωσ εξόδων και 
αποςβζςεων τουσ, πλθν του φόρου ειςοδιματοσ (μζκοδοσ κόςτουσ πλζον περικϊριο κζρδουσ). Το 
ποςοςτό κζρδουσ ορίηεται με επτά τοισ εκατό (7%).  
Για τον προςδιοριςμό του φορολογθτζου ειςοδιματοσ τθσ εταιρείασ, τα ζξοδα επί των οποίων 
υπολογίηεται το ποςοςτό κζρδουσ, εκπίπτουν από τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ, εφόςον 
τεκμθριϊνονται από αντίςτοιχα παραςτατικά ςτοιχεία που πλθροφν τισ προχποκζςεισ  του 
ν.4308/2014.  
Αν για οποιονδιποτε λόγο τα ζςοδα τθσ εταιρείασ, όπωσ προκφπτουν από τα βιβλία που τθρεί, είναι 
μεγαλφτερα από τα ζςοδα, όπωσ προςδιορίηονται με τθ μζκοδο του κόςτουσ πλζον περικϊριο 
κζρδουσ λαμβάνονται υπόψθ τα ζςοδα που προκφπτουν από τα βιβλία.  
 
Ο φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται με τον ςυντελεςτι τθσ παρ. 1 του άρκρου 58 του ΚΦΕ. Για τθν 
υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ και τθν καταβολι του φόρου των εταιρειϊν ειδικοφ 
ςκοποφ διαχείριςθσ οικογενειακισ περιουςίασ εφαρμόηονται τα άρκρα 68 και 71 του ΚΦΕ 
αντίςτοιχα. Οι διατάξεισ περί παρακράτθςθσ Φόρου ζχουν εφαρμογι και για τισ πλθρωμζσ που 
πραγματοποιοφν οι εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ διαχείριςθσ οικογενειακισ περιουςίασ. 
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Η.1.3. Κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε
49

 

Κατά εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 25 του ν. 4778/2021 εκδόκθκε θ Α.1043/2022 
(Β’1638) κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων με τθν οποία κακορίςκθκαν  οι λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων 
του άρκρου 71Θ. Ειδικότερα με τισ διατάξεισ τθσ Απόφαςθσ ορίηονται τα ακόλουκα:  
 
Άρκρο 1 Σφςταςθ τθσ ΕΕΣΔΟΡ – Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
1. Θ διαχείριςθ των χρθματικϊν ροϊν και τθσ οικογενειακισ περιουςίασ φυςικϊν προςϊπων με 
φορολογικι κατοικία ςτθν Ελλάδα δφναται, δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 71Θ του Κ.Υ.Ε., να 
πραγματοποιείται από Εταιρεία Ειδικοφ Σκοποφ Διαχείριςθσ Οικογενειακισ Ρεριουςίασ (ΕΕΣΔΟΡ) θ 
οποία μπορεί να λειτουργεί με οποιαδιποτε από τισ μορφζσ νομικοφ προςϊπου ι νομικισ 
οντότθτασ από τισ αναφερόμενεσ ςτο άρκρο 45 του Κ.Υ.Ε. πλθν τθσ μορφισ του νομικοφ προςϊπου 
μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα τθσ περ. γϋ του άρκρου 45 του Κ.Φ.Ε. Θ ΕΕΣΔΟΡ μπορεί να ζχει 
ςυςτακεί ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι.  
2. Εάν θ ΕΕΣΔΟΡ ςυςτινεται ςτθν Ελλάδα ωσ κεφαλαιουχικι ι προςωπικι εταιρεία, εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ περί του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΘ.) όπωσ αναφζρονται ςτον ν. 4635/2019 
(Αϋ167). Σο ίδιο ιςχφει και ςε περίπτωςθ ίδρυςθσ υποκαταςτιματοσ ςτθν Ελλάδα από ςυςτακείςα 
ςτθν αλλοδαπι ΕΕΣΔΟΡ.  
3. Αρμόδια για τθν παραλαβι των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ των ΕΕΣΔΟΡ ορίηεται θ 
Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ) Φ.Α.Ε. Ακθνϊν. 
 
Άρκρο 2 Σκοπόσ τθσ ΕΕΣΔΟΡ 
1. Θ ΕΕΣΔΟΡ ζχει αποκλειςτικό ςκοπό τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
επενδφςεων, που κατζχουν είτε άμεςα είτε ζμμεςα, μζςω νομικϊν προςϊπων ι νομικϊν οντοτιτων, 
τα φυςικά πρόςωπα τθσ παρ. 1 του άρκρου 71Θ και τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ, όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ, κακϊσ και θ διαχείριςθ των δαπανϊν, που πραγματοποιοφνται 
από τα φυςικά πρόςωπα τθσ παρ. 1 του άρκρου 71Θ και τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν τουσ και του κόςτουσ τθσ εν γζνει διαβίωςισ τουσ και των φιλανκρωπικϊν και 
πολιτιςτικϊν δράςεϊν τουσ. Στα περιουςιακά ςτοιχεία και επενδφςεισ μποροφν να βρίςκονται ςτθν 
Ελλάδα ι τθν αλλοδαπι.  
2. Θ ΕΕΣΔΟΡ δεν επιτρζπεται να αςκεί οποιαδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα πζραν του αποκλειςτικοφ 
ςκοποφ τθσ. 
 
Άρκρο 3 Κακοριςμόσ φυςικϊν προςϊπων – μελϊν οικογζνειασ και ςυμμετοχι ςτθν ΕΕΣΔΟΡ 
1. Στο φυςικό πρόςωπο τθσ παρ. 1 του άρκρου 71Θ πρζπει να ζχει φορολογικι κατοικία ςτθν Ελλάδα 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Φ.Ε., ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων μεταφοράσ τθσ 
φορολογικισ κατοικίασ ςτθν Ελλάδα κατ’ εφαρμογι των κείμενων διατάξεων ι των ειδικότερων 
διατάξεων των άρκρων 5Α, 5Β και 5Γ του Κ.Φ.Ε.  
 
2. Ωσ μζλθ τθσ οικογζνειασ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 2 του άρκρου 71Θ του Κ.Υ.Ε. νοοφνται:  
α) Ο ζτεροσ των ςυηφγων/μζροσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ (Μ.Σ.Σ.), β) τα άγαμα τζκνα των 
ςυηφγων/Μ.Σ.Σ., 
γ) τα άγαμα τζκνα του ςυντθροφντοσ ι του ετζρου των ςυηφγων/Μ.Σ.Σ., εφόςον θ επιμζλεια ζχει 
νομίμωσ ανατεκεί για μεν τα τζκνα του/τθσ ςυντθροφντοσ ςε αυτόν/αυτιν, για δε τα τζκνα του/τθσ 
ετζρου των ςυηφγων/Μ.Σ.Σ. ςε αυτόν/αυτιν, δ) οι απευκείασ ανιόντεσ (ιτοι οι ανιόντεσ ςε ευκεία 
γραμμι γονείσ, παπποφδεσ, γιαγιάδεσ κ.ο.κ.) των ςυηφγων/Μ.Σ.Σ.  
3. Μζτοχοι, εταίροι ι μζλθ ςτθν ΕΕΣΔΟΡ είναι τα φυςικά πρόςωπα τθσ παρ. 1 του άρκρου 71Θ του 
Κ.Υ.Ε.. Επίςθσ, μποροφν να ςυμμετζχουν ωσ μζτοχοι, εταίροι ι μζλθ: 
 α) Σα φυςικά πρόςωπα μζλθ τθσ οικογζνειασ, όπωσ αυτά ορίηονται ανωτζρω,  
β) νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ με φορολογικι κατοικία ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, ςτα 
οποία ι ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν πλειοψθφικά, φυςικά πρόςωπα τθσ παρ. 1 του άρκρου 71Θ του 
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Κ.Υ.Ε. ι/και μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ.  
4. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ΕΕΣΔΟΡ γνωςτοποιοφνται ςτο Σμιμα Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ 
Υποςτιριξθσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ τόςο κατά τθ ςφςταςι τθσ όςο και ςε κάκε μεταγενζςτερθ αυτισ 
μεταβολι, εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται ςτθν παρ. 3α’ του άρκρου 10 του ν. 4174/2013 
(Κϊδικα Φορολογικϊν Διαδικαςιϊν, Κ.Υ.Ε.).  
 
Άρκρο 4 Υπθρεςίεσ που δφναται να παρζχει θ ΕΕΣΔΟΡ 
1. Οι υπθρεςίεσ που δφναται να παρζχει θ ΕΕΣΔΟΡ για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ είναι ενδεικτικά 
οι ακόλουκεσ: 
α) Υπθρεςίεσ ςυνδεόμενεσ με τθν προςωπικι και κοινωνικι ηωι των μελϊν τθσ οικογζνειασ, ιτοι 
υπθρεςίεσ δθμοςίων ςχζςεων, ςυνοδείασ αςφαλείασ, ςτατικϊν φυλάκων, μαγείρων, οικονόμων, 
δαςκάλων, παιδαγωγϊν και βρεφοκόμων, οδθγϊν, τεχνικϊν, κθπουρϊν, κακαριότθτασ, προμικειασ 
αγακϊν και διαχείριςθ φιλανκρωπικοφ ζργου, 
β) υπθρεςίεσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ, ιτοι γραμματειακι υποςτιριξθ, διαχείριςθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ που εργάηεται για λογαριαςμό του φυςικοφ προςϊπου και των μελϊν τθσ οικογζνειασ, 
λογιςτικι παρακολοφκθςθ και πλθρωμι δαπανϊν κάκε είδουσ, διαχείριςθ τραπεηικϊν 
λογαριαςμϊν, τεχνικι υποςτιριξθ για τθ διαχείριςθ και ςυντιρθςθ ακινιτων και του περιβάλλοντοσ 
χϊρου αυτϊν και οργάνωςθ επαγγελματικϊν ταξιδίων, 
γ) υπθρεςίεσ χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ, ιτοι διαχείριςθ επενδφςεων και διαχείριςθ των 
μεταβιβάςεων πλοφτου,  
δ) υπθρεςίεσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ιτοι επιχειρθματικζσ ςυμβουλζσ, ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ 
για τθν ακίνθτθ περιουςία, ςχεδιαςμόσ για τθ διαδοχι και εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ, 
ε) λοιπζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, ιτοι υπθρεςίεσ φορολογικοφ ςυμβοφλου, νομικζσ υπθρεςίεσ, 
υπθρεςίεσ μθχανικϊν, ιατρϊν, ςυμβουλζσ για ςυμμόρφωςθ και υποςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ κινδφνου 
και υπθρεςίεσ κυβερνοαςφάλειασ. 
 
Θ ΕΕΣΔΟΡ κα πρζπει, κατά τθ ςφςταςθ τθσ, να δθλϊςει ωσ κφρια και μοναδικι δραςτθριότθτα τον 
ΚΑΔ 66301102 «Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ οικογενειακισ περιουςίασ» και δεν δφναται να παρζχει 
λοιπζσ υπθρεςίεσ ι να διενεργεί δαπάνεσ οι οποίεσ δεν ςχετίηονται με τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ. 
2. Για τθν παροχι των υπθρεςιϊν των περ. α’ ζωσ και ε’ απαςχολοφνται εργαηόμενοι διαφόρων 
ειδικοτιτων ι αυτζσ δφναται να ανατίκεται ςε τρίτα πρόςωπα, ανεξάρτθτα από το κράτοσ ςτο οποίο 
είναι εγκατεςτθμζνα, υπό τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτθν περ. ιγϋ του άρκρου 23 του Κ.Φ.Ε. 
περί των δαπανϊν που καταβάλλονται προσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα που είναι 
φορολογικόσ κάτοικοσ ςε κράτοσ μθ ςυνεργάςιμο ι που υπόκειται ςε προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 65 του Κ.Φ.Ε..  
Στα φυςικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτθν ΕΕΣΔΟΡ δεν μπορεί να είναι και εργαηόμενοι ςε αυτι.  
 
Άρκρο 5 Ρροχποκζςεισ εφαρμογισ 
Ρζραν των ανωτζρω οριηομζνων ςτα άρκρα 1 ζωσ 4 τθσ παροφςασ, για τθν εφαρμογι των διατάξεων 
του άρκρου 71Θ του Κ.Φ.Ε. πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά και οι πιο κάτω προχποκζςεισ: 
 α) Θ ΕΕΣΔΟΡ να απαςχολεί ςτθν Ελλάδα προςωπικό τουλάχιςτον πζντε (5) ατόμων εντόσ δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν ίδρυςι τθσ και εφεξισ, όπωσ αποδεικνφεται από τθν υποβολι των ςχετικϊν 
εντφπων ςτο ςχετικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (Ρ.Σ.). Ειδικά για το πρϊτο φορολογικό ζτοσ, θ ωσ άνω 
προχπόκεςθ δφναται να ςυμπλθρωκεί οποτεδιποτε εντόσ του διαςτιματοσ των δϊδεκα μθνϊν από 
τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ και πρζπει να διατθρείται εφεξισ. Σε περίπτωςθ που κατά τον χρόνο 
υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ του πρϊτου φορολογικοφ ζτουσ ζχει ςυμπλθρωκεί 
το διάςτθμα των δϊδεκα (12) μθνϊν και δεν πλθροφται θ υπόψθ προχπόκεςθ, θ διλωςθ 
υποβάλλεται μθ εφαρμοηομζνων όςων ορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 71Θ του Κ.Φ.Ε., αλλά 
εφαρμοηομζνων των γενικϊν διατάξεων του Κ.Υ.Ε.. Σε περίπτωςθ που κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ 
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ του πρϊτου φορολογικοφ ζτουσ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί το 
διάςτθμα των δϊδεκα (12) μθνϊν και δεν πλθροφται θ υπόψθ προχπόκεςθ, θ διλωςθ υποβάλλεται 
εφαρμοηομζνων όςων ορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 71Θ του Κ.Φ.Ε..  
 
Εάν παρζλκει το δωδεκάμθνο και δεν ζχει πλθρωκεί θ προχπόκεςθ αυτι, θ ΕΕΣΔΟΡ υποχρεοφται να 
φορολογθκεί με τισ γενικζσ διατάξεισ για το ζτοσ αυτό, υποβάλλοντασ για τον ςκοπό αυτό 
τροποποιθτικι διλωςθ. Κατά τα επόμενα φορολογικά ζτθ θ ΕΕΣΔΟΡ πρζπει να απαςχολεί 
τουλάχιςτον πζντε (5) άτομα, ανά μινα και κακόλθ τθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ. Σε 
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περίπτωςθ που ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων μειϊνεται κάτω του ελάχιςτου ορίου, λόγω 
αποχϊρθςθσ για οποιαδιποτε αιτία, ιτοι οικειοκελισ αποχϊρθςθ, λιξθ ςφμβαςθσ εργαςίασ 
οριςμζνου χρόνου, ςυνταξιοδότθςθ, καταγγελία ςφμβαςθσ εργαςίασ πριν από τθ λιξθ τθσ, χωρίσ να 
υπάρχει αντικατάςταςθ μζχρι το τζλοσ του επόμενου μινα, θ προχπόκεςθ κεωρείται ότι δεν 
καλφπτεται,  
β) θ ΕΕΣΔΟΡ να πραγματοποιεί ςτθν Ελλάδα δαπάνεσ λειτουργίασ τουλάχιςτον ενόσ εκατομμυρίου 
(1.000.000) ευρϊ ετθςίωσ ςε κάκε φορολογικό ζτοσ. Σε περίπτωςθ που το πρϊτο φορολογικό ζτοσ 
είναι μικρότερο των δϊδεκα (12) μθνϊν, για τον ζλεγχο πλιρωςθσ τθσ προχπόκεςθσ αυτισ οι 
πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ λειτουργίασ ανάγονται ςε ετιςιο ποςό. Ωσ δαπάνεσ λειτουργίασ που 
πραγματοποιοφνται ςτθν Ελλάδα κεωροφνται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται 
από τθν ΕΕΣΔΟΡ για τθ λειτουργία τθσ ςτθν θμεδαπι, ιτοι για τθ διαχείριςθ τθσ οικογενειακισ 
περιουςίασ, όπωσ αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ ςτθν ζννοια των πάςθσ φφςεωσ εξόδων και 
αποςβζςεων, ωσ βάςθ υπολογιςμοφ των ακακαρίςτων εςόδων του άρκρου 6 τθσ παροφςασ. 
 
Άρκρο 6 Ρροςδιοριςμόσ ακακάριςτων εςόδων και φορολογθτζου ειςοδιματοσ – Υποβολι διλωςθσ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ και κζματα Φ.Ρ.Α. 
1. Σα ακακάριςτα ζςοδα τθσ ΕΕΣΔΟΡ προςδιορίηονται με τθν προςκικθ ποςοςτοφ κζρδουσ επτά τοισ 
εκατό (7%) ςτο ςφνολο των πάςθσ φφςεων εξόδων, ςυμπεριλαμβανομζνων των αποςβζςεων, με 
εξαίρεςθ τον φόρο ειςοδιματοσ, εκτόσ αν τα ζςοδα που προκφπτουν από τα τθροφμενα βιβλία είναι 
μεγαλφτερα από τα ζςοδα που υπολογίηονται κατά τα ανωτζρω, οπότε λαμβάνονται υπόψθ τα 
ζςοδα που προκφπτουν από τα βιβλία.  
2. Για τον προςδιοριςμό του φορολογθτζου ειςοδιματοσ τθσ ΕΕΣΔΟΡ, από τα ακακάριςτα ζςοδα, τα 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερα από αυτά που προςδιορίηονται με τθν προςκικθ του 
περικωρίου κζρδουσ επτά τοισ εκατό (7%), εκπίπτουν τα ζξοδα επί των οποίων υπολογίηεται το 
ποςοςτό κζρδουσ, εφόςον τεκμθριϊνονται από αντίςτοιχα παραςτατικά ςτοιχεία που πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ του ν. 4308/2014 (Αϋ 251) και θ τμθματικι ι ολικι εξόφλθςι τουσ ζχει 
πραγματοποιθκεί μζςω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ τθσ εταιρείασ, χωρίσ να εξετάηονται οι λοιπζσ 
προχποκζςεισ των άρκρων 22 και 23 του ΚΥΕ, με τθν επιφφλαξθ τθσ περ. ιγϋ του άρκρου 23 του ΚΥΕ. 
3. Σα ακακάριςτα ζςοδα τθσ ΕΕΣΔΟΡ, όπωσ προςδιορίηονται ςφμφωνα με τθν παρ. 1, ειςπράττονται 
υποχρεωτικά μζςω τραπεηικϊν εμβαςμάτων ςε αναγνωριςμζνθ τράπεηα.  
4. Για τον υπολογιςμό του φόρου ειςοδιματοσ, τθν υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, 
και τθν καταβολι του φόρου ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ των άρκρων 58, 68 και 71 του Κ.Υ.Ε., ενϊ 
για τισ πλθρωμζσ που πραγματοποιοφν οι ΕΕΣΔΟΡ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Μζρουσ 
Τζταρτου «Ραρακράτθςθ Φόρου» του Κ.Υ.Ε.  
5. Αναφορικά με τον Υ.Ρ.Α., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 2859/2000, 
οι εςωτερικζσ πράξεισ που διενεργοφνται μεταξφ τθσ ΕΕΣΔΟΡ και των προςϊπων που ςυμμετζχουν 
ςε αυτι κατά τθν ζννοια των παρ. 1 και 2 του άρκρου 71Θ του Κ.Υ.Ε., αποτελοφν πράξεισ που 
διενεργοφνται εντόσ ενιαίασ οντότθτασ και εκτόσ του πεδίου εφαρμογισ του Υ.Ρ.Α.  
 
Άρκρο 7 Ζλεγχοσ ςυνδρομισ και ςυνζπειεσ μθ τιρθςθσ προχποκζςεων  
1. Ζωσ το τζλοσ του επομζνου από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ μινα θ 
ΕΕΣΔΟΡ υποχρεοφται να αποςτείλει ςτθ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Ακθνϊν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, 
προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ τιρθςθ των προχποκζςεων τθσ παροφςασ, ιτοι: - Τα ζντυπα του Ρ.Σ., 
από τα οποία να προκφπτουν τα ςτοιχεία απαςχόλθςθσ των εργαηομζνων ςτθν ΕΕΣΔΟΡ για διάςτθμα 
12 μθνϊν, - αντίγραφο των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, όπωσ ορίηονται ςτον ν. 4308/2014, - 
υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ ΕΕΣΔΟΡ αναφορικά με τα μζλθ αυτισ (εταίρουσ / 
μετόχουσ), - υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ ΕΕΣΔΟΡ ότι θ εταιρεία παρείχε 
υποςτιριξθ αποκλειςτικά ςτο φυςικό πρόςωπο και ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ του και δεν ζχει 
αςκιςει οποιαδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα πζραν του αποκλειςτικοφ ςκοποφ τθσ, - ζγγραφα περί 
μεταβολισ των προβλεπομζνων ςτθν παρ. 2 του άρκρου 3 ιδιοτιτων των μελϊν τθσ οικογζνειασ 
(οικογενειακι κατάςταςθ, ανθλικότθτα, απόφαςθ επιμζλειασ και διατροφισ), - αποδεικτικά για τθ 
διενζργεια των δαπανϊν και των εςόδων μζςω τραπεηικϊν λογαριαςμϊν και εμβαςμάτων 
αντίςτοιχα.  
2. Θ αρμόδια ωσ άνω Υπθρεςία υποχρεοφται να αποφανκεί εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν προςκόμιςθ 
των δικαιολογθτικϊν περί τθσ φπαρξθσ των προχποκζςεων ζνταξθσ ςτο άρκρο 71Θ του Κ.Φ.Ε.. Σε 
περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι τα ωσ άνω δικαιολογθτικά δεν είναι πλιρθ ι επαρκι και απαιτείται 
θ τυχόν ςυμπλιρωςθ αυτϊν αναρτάται ςτθν προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ του υπόχρεου, το 
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αργότερο εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν παρζλευςθ τθσ πιο πάνω προκεςμίασ, 
πρόςκλθςθ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14 του ν.4174/2013 (Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ - 
ΚΦΔ), προκειμζνου ο υπόχρεοσ να προςκομίςει τα ζγγραφα που λείπουν. Εάν ο φορολογοφμενοσ 
δεν ανταποκρικεί εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ ι από τθν εξζταςθ αυτϊν 
διαπιςτωκεί θ μθ πλιρωςθ των προχποκζςεων του άρκρου 71Θ του Κ.Φ.Ε. και τθσ παροφςασ, 
εκδίδεται εντολι ελζγχου από τθν αρμόδια ελεγκτικι υπθρεςία.  
3. Για τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων που ορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 71Θ 
του Κ.Φ.Ε., θ Φορολογικι Αρχι δφναται να ηθτεί κάκε πρόςφορο και αναγκαίο αποδεικτικό ςτοιχείο.  
4. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ μιασ ι περιςςοτζρων εκ των προχποκζςεων και των οριηομζνων ςτο 
άρκρο 71Θ του Κ.Φ.Ε. και ςτθν παροφςα, ο προςδιοριςμόσ του φορολογθτζου ειςοδιματοσ τθσ 
ΕΕΣΔΟΡ γίνεται με βάςθ τισ γενικζσ διατάξεισ του Κ.Φ.Ε. 

Η.2. Εμποροβιομθχανικζσ Εταιρίεσ του α.ν. 89/1967 

Η.2.1. Υπαγόμενεσ επιχειριςεισ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του α.ν. 89/1967, όπωσ ιςχφουν μετά τθν αντικατάςταςθ τουσ με το 
άρκρο 27 του ν.3427/2005, ορίηεται, ότι αλλοδαπζσ εταιρίεσ μποροφν να εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εν λόγω νόμου, με αποκλειςτικό ςκοπό να παρζχουν ςτα κεντρικά 
τουσ καταςτιματα ι ςε ςυνδεδεμζνεσ με αυτζσ, υπό τθν ζννοια του άρκρου 42ε του κν.2190/1920, 
και μθ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα επιχειριςεισ, υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα, κεντρικισ 
λογιςτικισ υποςτιριξθσ, ζλεγχοι ποιότθτασ παραγωγισ, προϊόντων, διαδικαςιϊν και υπθρεςιϊν, 
κατάρτιςθσ μελετϊν, ςχεδίων και ςυμβάςεων, διαφιμιςθσ και μάρκετινγκ, επεξεργαςίασ ςτοιχείων, 
λιψθσ και παροχισ πλθροφοριϊν και ζρευνασ και ανάπτυξθσ. 
Για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ απαιτείται ειδικι άδεια, θ οποία χορθγείται με 
απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ εντόσ 
πενιντα (50) θμερϊν από τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Κεφαλαίων Εξωτερικοφ του 
Υπουργείου  Ανάπτυξθσ.  
 
Ρεραιτζρω, με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του α.ν.89/1967, όπωσ ιςχφουν μετά τθν αντικατάςταςθ 
τουσ από το άρκρο 30 του ν.3427/2005, ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ υπάγονται κατόπιν ςχετικισ 
αιτιςεωσ και θμεδαπζσ εταιρείεσ, εφόςον παρζχουν αποκλειςτικά τισ ωσ άνω υπθρεςίεσ ςε 
υποκαταςτιματα τουσ ςτθν αλλοδαπι ι  ςε ςυνδεδεμζνεσ με αυτζσ και μθ εγκατεςτθμζνεσ ςτον 
Ελλάδα εταιρείεσ.  
 
Οι εγκακιςτάμενεσ εταιρίεσ υποχρεοφνται: α) εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν θμερομθνία που 
εκδίδεται θ προβλεπόμενθ απόφαςθ να απαςχολοφν ςτθν Ελλάδα προςωπικό τουλάχιςτον 
τεςςάρων ατόμων και β) να ζχουν δαπάνεσ λειτουργίασ ςτθν Ελλάδα τουλάχιςτον εκατό χιλιάδεσ 
(100.000) ευρφ ετθςίωσ. 

Η.2.2. Φορολογικι μεταχείριςθ των υπαγόμενων επιχειριςεων 

Με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του α.ν.89/1967, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 28 του ν.3427/2005, ορίηεται ότι τα ακακάριςτα ζςοδα των εταιρειϊν του άρκρου 1 του εν 
λόγω νόμου από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ, τα οποία ειςπράττονται υποχρεωτικά μζςω 
τραπεηικϊν εμβαςμάτων, προςδιορίηονται με τθν προςκικθ ενόσ ποςοςτοφ κζρδουσ ςτο ςφνολο των 
πάςθσ φφςεωσ εξόδων και αποςβζςεων τουσ, πλθν του φόρου ειςοδιματοσ (μζκοδοσ cost-plus).  
 
Το εφαρμοηόμενο ςε κάκε εταιρεία ποςοςτό κζρδουσ προκφπτει από τθν εφαρμογι των κριτθρίων 
κανονιςτικισ απόφαςθσ μετά από ζλεγχο Επιτροπισ, θ οποία ςυνιςτάται ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του ίδιου Υπουργοφ. Το ωσ άνω ποςοςτό κζρδουσ επανεξετάηεται ανά 
πενταετία ι νωρίτερα εφόςον διαφοροποιοφνται ςθμαντικά οι ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. 
 
Για τον κακοριςμό των ποςοςτϊν κζρδουσ, τα οποία δεν μπορεί να είναι κατϊτερα από πζντε τοισ 
εκατό (5%), λαμβάνονται υπόψθ ιδίωσ το είδοσ των παρεχόμενων από αυτζσ υπθρεςιϊν, ο κλάδοσ 
δραςτθριότθτασ και οι Οδθγίεσ του Ο.Ο.Σ.Α. για τισ χρεϊςεισ εντόσ ομίλων επιχειριςεων.  
Αν για οποιονδιποτε λόγο τα ζςοδα τθσ εταιρείασ όπωσ προκφπτουν από τα βιβλία που τθρεί, είναι 
μεγαλφτερα από τα ζςοδα που προςδιορίηονται με τθν εν λόγω μζκοδο, λαμβάνονται υπόψθ τα 
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ζςοδα που προκφπτουν από τα βιβλία. 
 
Για τον προςδιοριςμό του φορολογθτζου ειςοδιματοσ τθσ εταιρείασ, όλα τα ζξοδα επί των οποίων 
υπολογίηεται το ποςοςτό κζρδουσ εκπίπτουν από τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ, εφόςον τεκμθριϊνονται 
από αντίςτοιχα παραςτατικά ςτοιχεία που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων – ΕΛΡ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΦΟΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ-ΚΙΝΘΤΑ ΑΘΩΝ 5Α ΚΑΙ 5Β ΤΟΥ 
ΚΦΕ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΕΛΚΥΣΘ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ (ΔΙΑΚΟΣΤΕΓΙΟΥ) 

ΕΝΟΤΘΤΑ Α  

3.Α.1. Ρρόλογοσ 

Στθ ενότθτα αυτι κα αςχολθκοφμε αρχικά με τθν ζννοια τθσ φορολογικισ κατοικίασ, όπωσ ειςιχκθ 
ςτον νζο Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ν.4172/2013), προκειμζνου να προςδιοριςτοφν τα 
υποκείμενα ςτο φόρο πρόςωπα, ακολουκϊντασ τα διεκνι πρότυπα και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ 
του ΟΟΣΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων  και των Οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σθμειϊνεται ότι, με 
τον προςδιοριςμό τθσ φορολογικισ κατοικίασ, που περιλαμβάνεται ςτο άρκρο 4 του Κ.Φ.Ε. 
κακιερϊκθκαν ςυγκεκριμζνα και αντικειμενικά κριτιρια για τον χαρακτθριςμό του φορολογικοφ 
κατοίκου θμεδαπισ και αλλοδαπισ, τα οποία είναι κρίςιμα για τθν υπαγωγι ςτθ φορολογία αλλά και 
για τθ χοριγθςθ των φορολογικϊν πλεονεκτθμάτων που προβλζπονται για τουσ φορολογικοφσ 
κατοίκουσ τθσ Ελλάδασ.   
 
Εν ςυνεχεία, κα αναφερκοφμε ςτα άρκρα 3 (υποκείμενα του φόρου), 5 (ειςόδθμα που προκφπτει 
ςτθν θμεδαπι), 9 (πίςτωςθ φόρου αλλοδαπισ) και 20 (πίςτωςθ φόρου και ρυκμίςεισ για τουσ 
φορολογοφμενουσ που δεν ζχουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα) του ΚΦΕ, προκειμζνου 
να γίνει κατανοθτόσ ο διαφορετικόσ τρόποσ φορολόγθςθσ μεταξφ φορολογικϊν κατοίκων Ελλάδοσ 
και αλλοδαπισ αλλά και να αποςαφθνιςκεί ο τρόποσ αποφυγισ τθσ διπλισ φορολόγθςθσ. 
 
Επιπλζον, κα εξετάςουμε αναλυτικά τα κίνθτρα που κεςπίςτθκαν προκειμζνου φορολογικοί κάτοικοι 
αλλοδαπισ να μεταφζρουν τθν φορολογικισ τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα (κίνθτρα προςζλκυςθσ). 
Ειδικότερα κα αναφερκοφμε ςτθν διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του 
άρκρου 5Α του ν.4172/2013, το οποίο προςτζκθκε ςτον Κ.Φ.Ε. με τθν παρ.1 του άρκρου 2 του 
ν.4646/2019 (ΦΕΚ Αϋ 201/12.12.2019), περί εναλλακτικισ φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ που προκφπτει 
ςτθν αλλοδαπι φυςικϊν προςϊπων που μεταφζρουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα. 
Επίςθσ, κα εξετάςουμε τθν διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5B 
του ν.4172/2013, όπωσ προςτζκθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α' 
148/31.07.2020), περί εναλλακτικισ φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, δικαιοφχων 
ειςοδιματοσ από ςυντάξεισ που προκφπτουν ςτθν αλλοδαπι, τα οποία μεταφζρουν τθ φορολογικι 
τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα. Τζλοσ, κα κάνουμε μία ςυνοπτικι αναφορά ςτθν φορολόγθςθ των 
ψθφιακϊν νομάδων. 
 
Στόχοσ των ανωτζρω είναι ο εμπλουτιςμόσ των γνϊςεων των ςτελεχϊν του κλάδου Οικονομικϊν και 
Εμπορικϊν Υποκζςεων-ΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικϊν αναφορικά με τα κζματα τθσ φορολογικισ 
κατοικίασ και τθσ φορολόγθςθσ φορολογικϊν κατοίκων θμεδαπισ και αλλοδαπισ, αλλά και θ 
εξοικείωςι τουσ με τα κίνθτρα περί εναλλακτικισ φορολόγθςθσ του ειςοδιματοσ φυςικϊν 
προςϊπων, των άρκρων 5Α και 5Β  του ΚΦΕ, προκειμζνου με τθν ςειρά τουσ να παράςχουν ζγκυρθ 
πλθροφόρθςθ ςε όςουσ επικυμοφν να μεταφζρουν τθν φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα (είτε 
ςε επενδυτζσ που κα πραγματοποιιςουν επζνδυςθ τουλάχιςτον 500.000 ευρϊ είτε ςε 
ςυνταξιοφχουσ). 
 

3.Α.2. Φορολογικι κατοικία 

Θ ζννοια «φορολογικι κατοικία» αποτελεί βαςικι ζννοια του φορολογικοφ δικαίου, προκειμζνου να 
προςδιοριςτεί το κράτοσ το οποίο ζχει δικαίωμα φορολόγθςθσ του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ι 
νομικισ οντότθτασ για το παγκόςμιο ειςόδθμα. Επιπλζον, θ ζννοια τθσ φορολογικισ κατοικίασ 
αποτυπϊνεται ςτο Ρρότυπο τθσ Σφμβαςθσ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ επί του ειςοδιματοσ και 
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του κεφαλαίου του ΟΟΣΑ (Model Tax Convention on Income and on Capital   
https://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital condensed-
version-20745419.htm), ςτισ Συμβάςεισ για τθν Αποφυγι τθσ Διπλισ Φορολογίασ αλλά και ςε 
ειδικότερεσ διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςε πρωτόκολλα τθσ Συνκικθσ για τθν Λειτουργία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

3.Α.2.1. Φορολογικι κατοικία-διατάξεισ εςωτερικισ νομοκεςίασ 

Με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα με τισ διατάξεισ των παρ.1 και 2 
του άρκρου 4 του ΚΦΕ ορίηεται ότι: 
 «1. Ζνα φυςικό πρόςωπο είναι φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ, εφόςον: 
α) ζχει ςτθν Ελλάδα τθ μόνιμθ ι κφρια κατοικία του ι τθ ςυνικθ διαμονι του ι το κζντρο των 
ηωτικϊν του ςυμφερόντων, ιτοι τουσ προςωπικοφσ και οικονομικοφσ δεςμοφσ του ι 
β) είναι προξενικόσ, διπλωματικόσ ι δθμόςιοσ λειτουργόσ παρόμοιου κακεςτϊτοσ ι δθμόςιοσ 
υπάλλθλοσ που ζχει τθν ελλθνικι ικαγζνεια και υπθρετεί ςτθν αλλοδαπι 
  2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 1 ζνα φυςικό πρόςωπο που βρίςκεται ςτθν Ελλάδα για 
χρονικό διάςτθμα που υπερβαίνει τισ εκατόν ογδόντα τρεισ (183) θμζρεσ, ακροιςτικά, ςτθ διάρκεια 
οποιαςδιποτε δωδεκάμθνθσ περιόδου, είναι φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδοσ από τθν πρϊτθ θμζρα 
παρουςίασ του ςτθν Ελλάδα. Το προθγοφμενο εδάφιο δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ φυςικϊν 
προςϊπων που βρίςκονται ςτθν Ελλάδα αποκλειςτικά για τουριςτικοφσ, ιατρικοφσ, κεραπευτικοφσ ι 
παρόμοιουσ ιδιωτικοφσ ςκοποφσ και θ παραμονι τουσ δεν υπερβαίνει τισ τριακόςιεσ εξιντα πζντε 
(365) θμζρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και ςφντομων διαςτθμάτων παραμονισ ςτο εξωτερικό.» 
 
Σθμειϊνεται ότι θ περίπτωςθ αϋ, όπωσ είχε τροποποιθκεί με τθν παρ.1 του άρκρου 115 του 
ν.4549/2018 (ΦΕΚ Αϋ 105/14.06.2018) και εφαρμοηόταν, ςφμφωνα με τθν παρ.18 του άρκρου αυτοφ 
από το φορολογικό ζτοσ 2018 και επόμενα, αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ.1 του άρκρου 1 του 
ν.4646/2019 (ΦΕΚ Αϋ 201/12.12.2019), και ςφμφωνα με τθν παρ.1 άρκρου 66 του αυτοφ νόμου, 
εφαρμόηεται από τθ δθμοςίευςι του. 
 
Θ περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ΚΦΕ ςχετικά με τον κακοριςμό κριτθρίων για 
τον προςδιοριςμό τθσ φορολογικισ κατοικίασ τροποποιικθκε με βάςθ τθ ςειρά και τθν ορολογία 
που προβλζπει το Ρρότυπο τθσ Σφμβαςθσ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ επί του ειςοδιματοσ και 
του κεφαλαίου του ΟΟΣΑ.  
 
Στο πλαίςιο αυτό απαλείφκθκε θ αναφορά ςτουσ «κοινωνικοφσ δεςμοφσ», κακϊσ οι κοινωνικοί 
δεςμοί ςφμφωνα με τα ερμθνευτικά ςχόλια του ωσ άνω Ρροτφπου Σφμβαςθσ του ΟΟΣΑ 
περιλαμβάνονται ςτθν ζννοια των προςωπικϊν δεςμϊν. Επιπλζον, αναδιατυπϊκθκε θ ςχετικι 
πρόβλεψθ για το κζντρο των ηωτικϊν ςυμφερόντων, αφοφ για τθν αξιολόγθςθ των πραγματικϊν 
ςτοιχείων που ςυνιςτοφν το κζντρο των ηωτικϊν ςυμφερόντων ενόσ προςϊπου πρζπει να 
ςυνεκτιμϊνται όλα τα ςτοιχεία των προςωπικϊν και οικονομικϊν δεςμϊν του ςε ζναν τόπο, εκεί 
δθλαδι όπου το πρόςωπο αυτό αναπτφςςει ςτενοφσ προςωπικοφσ και οικονομικοφσ δεςμοφσ (βλ. 
ΣτΕ 2105/2018 ςκζψθ 7, ΣτΕ 1445/2016 ςκζψθ 8)
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Σθμειϊνεται επίςθσ, ότι θ παράγραφοσ 2, όπωσ είχε αντικαταςτακεί με τθν παρ.2 του άρκρου 21 του 
ν.4223/2013 (ΦΕΚ Αϋ 287/31.12.2013), αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ.2 του άρκρου 1 του 
ν.4646/2019 (ΦΕΚ Αϋ 201/12.12.2019), και ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 66 του αυτοφ νόμου, 
εφαρμόηεται από τθ δθμοςίευςι του. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι, για τθν εφαρμογι των διατάξεων περί φορολογικισ κατοικίασ και μόνιμθσ 
εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τον ν. 4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τουσ κανόνεσ των Συμβάςεων Αποφυγισ 
Διπλισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και τθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων 
διαςυνοριακϊν εργαηομζνων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Σ.Α.Δ.Φ., ςτο πλαίςιο τθσ κρίςθσ που 
προκλικθκε λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19, εκδόκθκαν οι Ε.2113/22.07.2020 και  Ε.2130/25.06.2021 
διαταγζσ. 
 
Ειδικότερα, ςτθν Ε.2113/2020 εγκφκλιο διαταγι, αναφορικά με τθν εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ 
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παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ΚΦΕ και ακολουκϊντασ τθν παράγραφο 19 και 19.1 των 
ερμθνευτικϊν ςχολίων του άρκρου 4 τθσ Ρρότυπθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ ςυνικουσ 
διαμονισ, διευκρινίςκθκε ότι αυτι βρίςκεται εκεί που το φυςικό πρόςωπο είναι ςυςτθματικά ι 
ςυνικωσ παρόν. Θ ςυνικθσ διαμονι δεν προςδιορίηεται με βάςθ ςυγκεκριμζνο αρικμό θμερϊν 
αλλά αναφζρεται ςτθ ςυχνότθτα, τθ διάρκεια και τθν τακτικότθτα τθσ διαμονισ που αποτελεί μζροσ 
τθσ κακοριςμζνθσ ρουτίνασ τθσ ηωισ του φυςικοφ προςϊπου και όχι μζροσ μεταβατικϊν ςυνκθκϊν. 
Κατά ςυνζπεια θ ζννοια τθσ ςυνικουσ διαμονισ δεν προςδιορίηεται με βάςθ ςυγκεκριμζνο χρονικό 
διάςτθμα αλλά ερμθνεφεται με τρόπο ϊςτε να καλφπτεται μία επαρκισ χρονικι περίοδοσ που να 
είναι ικανι ϊςτε να εξακριβωκεί θ ςυχνότθτα, θ διάρκεια και θ τακτικότθτα τθσ διαμονισ θ οποία 
αποτελεί μζροσ τθσ παγιωμζνθσ ρουτίνασ τθσ ηωισ του φυςικοφ προςϊπου. 

3.Α.2.2. Μεταβολι φορολογικισ κατοικίασ 

Σθμειϊνεται ότι, ςε περίπτωςθ που ζνα φυςικό πρόςωπο από φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ 
γίνεται φορολογικόσ κάτοικοσ αλλοδαπισ, οφείλει να ακολουκιςει τθν διαδικαςία μεταβολισ τθσ 
φορολογικισ του κατοικίασ. Στθν ΡΟΛ.1201/207 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ κακορίςτθκε θ διαδικαςία 
μεταβολισ φορολογικισ κατοικίασ για αιτιςεισ που υποβάλλονται εντόσ του επομζνου από τθν 
αναχϊρθςθ ζτουσ, ενϊ ςτθν ΡΟΛ.1177/2014 εγκφκλιο, κακορίηεται θ διαδικαςία μεταβολισ 
φορολογικισ κατοικίασ για αιτιςεισ που υποβάλλονται πζραν του επομζνου από τθν αναχϊρθςθ 
ζτουσ. 
 
Ειδικότερα, με βάςθ τθν Α.1034/2022 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, τα φυςικά πρόςωπα τα οποία 
αιτοφνται μεταβολισ τθσ φορολογικισ τουσ κατοικίασ για το ζτοσ 2021,ακολουκοφν τθ διαδικαςία 
που ορίηεται ςτθν υπό ςτοιχεία ΡΟΛ.1201/2017 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, ενϊ για προγενζςτερα του 
2021 ζτθ, ακολουκοφν τθ διαδικαςία τθσ υπό ςτοιχεία ΡΟΛ.1177/2014 εγκυκλίου, αλλά με τα 
δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν υπό ςτοιχεία ΡΟΛ.1201/2017 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ. Θ 
αίτθςθ για τθν μεταβολι τθσ φορολογικισ κατοικίασ μπορεί να υποβλθκεί και θλεκτρονικά μζςω τθσ 
ψθφιακισ πφλθσ my aade > Τα αιτιματά μου 
https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/myforologikesd  
 
Για τισ περιπτϊςεισ που το αίτθμα για μεταφορά τθσ φορολογικισ κατοικίασ απορριφκεί ο 
φορολογοφμενοσ μπορεί να προςφφγει ςτο Τριμελζσ Διοικθτικό Ρρωτοδικείο. Ειδικότερα, με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 362 του ν.4700/2020 ορίηεται ότι ςτθν αρμοδιότθτα του τριμελοφσ διοικθτικοφ 
πρωτοδικείου υπάγονται οι ακυρωτικζσ διαφορζσ, οι οποίεσ γεννϊνται από τθν προςβολι ατομικϊν 
διοικθτικϊν πράξεων που αφοροφν απόρριψθ αιτιματοσ περί μεταβολισ φορολογικισ κατοικίασ 
από τθ Φορολογικι Αρχι. Για τθν εκδίκαςθ των ωσ άνω διαφορϊν αρμόδιο κατά τόπο είναι το 
τριμελζσ διοικθτικό πρωτοδικείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου εδρεφει θ Φορολογικι Αρχι που 
εξζδωςε τθν προςβαλλόμενθ πράξθ

51
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Ωςτόςο, ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που προςβάλλεται πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου με τθν οποία 
τίκενται και ηθτιματα εξζταςθσ τθσ φορολογικισ κατοικίασ του προςφεφγοντοσ, απαιτείται θ άςκθςθ 
ενδικοφανοφσ προςφυγισ κατά το άρκρο 63 Κ.Φ.Δ. για το παραδεκτό τθσ αςκιςεωσ τθσ προςφυγισ, 
δεδομζνου ότι θ πράξθ προςδιοριςμοφ του φόρου, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ανακφπτει και ηιτθμα 
ςχετιηόμενο με τθ φορολογικι κατοικία, προςβάλλεται με προςφυγι ενϊπιον του αρμοδίου 
διοικθτικοφ δικαςτθρίου

52
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3.Α.2.3. Φορολογικι κατοικία με βάςθ τθν Ρρότυπθ Σφμβαςθ του ΟΟΣΑ 

Σφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ Ρρότυπθσ Σφμβαςθσ του ΟΟΣΑ (OECD MODEL TAX CONVENTION) 
φορολογικόσ κάτοικοσ  ορίηεται ωσ ακολοφκωσ: 
 
ΡΑΑΓΑΦΟΣ 1: Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ο όροσ  «κάτοικοσ του ενόσ 
Συμβαλλομζνου Κράτουσ» ςθμαίνει οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο, ςφμφωνα με τουσ νόμουσ του 
Κράτουσ αυτοφ, υπόκειται ςε φορολογία ςε αυτό  λόγω τθσ κατοικίασ, τθσ διαμονισ του, τθν ζδρα 
διοίκθςθσ ι οποιουδιποτε άλλου κριτθρίου παρόμοιασ φφςθσ και περιλαμβάνει επίςθσ το Κράτοσ 
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αυτό και οποιαδιποτε πολιτικι υποδιαίρεςθ ι τοπικι αρχι αυτοφ κακϊσ επίςθσ και αναγνωςμζνο 
ςυνταξιοδοτικό ταμείο του Κράτουσ αυτοφ. Ο όροσ αυτόσ ωςτόςο δεν περιλαμβάνει οποιοδιποτε 
πρόςωπο το οποίο φορολογείται ςτο Κράτοσ αυτό μόνο για ειςόδθμα που προζρχεται από πθγζσ 
μζςα από το εν λόγω Κράτοσ ι κεφάλαιο που βρίςκεται ςτο εν λόγω Κράτοσ

53
. 

 
*1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person 
who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of 
management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political 
subdivision or local authority thereof as well as a recognised pension fund of that State. This term, 
however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from 
sources in that State or capital situated therein 
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ΡΑΑΓΑΦΟΣ  2:  Αν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1, ζνα φυςικό πρόςωπο είναι κάτοικοσ και 
των δφο Συμβαλλομζνων κρατϊν, τότε θ νομικι του κατάςταςθ κακορίηεται ωσ εξισ: 
α. Θεωρείται ότι είναι κάτοικοσ μόνο του Κράτουσ ςτο οποίο διακζτει μόνιμθ κατοικία (permanent 
home). Αν διακζτει μόνιμθ κατοικία και ςτα δφο Κράτθ, κεωρείται κάτοικοσ του Κράτουσ με το οποίο 
διατθρεί ςτενότερουσ προςωπικοφσ και οικονομικοφσ δεςμοφσ (κζντρο ηωτικϊν ςυμφερόντων – 
centre of vital interests).  
β. Αν το Κράτοσ ςτο οποίο το πρόςωπο αυτό ζχει το κζντρο των ηωτικϊν του ςυμφερόντων δεν 
μπορεί να κακοριςτεί, ι εάν το πρόςωπο δεν διακζτει μόνιμθ κατοικία ςε κανζνα από τα δφο Κράτθ, 
κεωρείται κάτοικοσ του Κράτουσ ςτο οποίο ζχει τθν ςυνικθ διαμονι του (habitual abode).  
γ.  Αν ζχει ςυνικθ διαμονι και ςτα δφο Κράτθ ι ςε κανζνα από αυτά, κεωρείται κάτοικοσ του 
Κράτουσ του οποίου είναι Υπικοοσ (national).  
 δ. Αν είναι υπικοοσ και ςτα δφο κράτθ ι κανενόσ από αυτά, οι αρμόδιεσ αρχζσ των Συμβαλλομζνων 
Κρατϊν διευκετοφν το ηιτθμα με αμοιβαία ςυμφωνία (mutual agreement).  
 
[Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting 
States, then his status shall be determined as follows: a) he shall be deemed to be a resident only of 
the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available 
to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal 
and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre 
of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either 
State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; c) if he 
has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only 
of the State of which he is a national; d) if he is a national of both States or of neither of them, the 
competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

55
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3.Α.2.4. Διπλι κατοικία και ΣΑΔΦΕ 

Εάν υφίςταται ΣΑΔΦΕ το κζμα τθσ διπλισ κατοικίασ επιλφεται μζςω τθσ εφαρμογισ των διατάξεων 
περί φορολογικισ κατοικίασ τθσ οικείασ Σφμβαςθσ (παρ. 2 άρκρο 4  Ρρότυπθσ Σφμβαςθσ ΟΟΣΑ). 
Επιπλζον ζχει εφαρμογι θ διαδικαςία αμοιβαίου διακανονιςμοφ *άρκρο 25 Ρρότυπθσ Σφμβαςθσ 
ΟΟΣΑ 

56
+. Εάν δεν υφίςταται ΣΑΔΦΕ, θ φορολογικι κατοικία του φυςικοφ προςϊπου προςδιορίηεται 

από τθν ελλθνικι φορολογικι διοίκθςθ. Επομζνωσ, ςε περίπτωςθ που με βάςθ τα αναφερόμενα 
ςτθν παρ.3.2.2 τθσ παροφςασ, θ αίτθςθ για μεταφορά τθσ φορολογικισ κατοικίασ ενόσ φυςικοφ 
προςϊπου απορριφκεί, αλλά το φυςικό πρόςωπο προςκομίςει βεβαίωςθ από τθν αλλοδαπι 
φορολογικι αρχι κράτουσ με το οποίο υφίςταται Σ.Α.Δ.Φ.Ε., ότι ζχει εγγραφεί ωσ φορολογικόσ 
κάτοικοσ αυτισ τθσ άλλθσ χϊρασ, τότε τίκεται κζμα διπλισ κατοικίασ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο 
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φορολογοφμενοσ δφναται να αιτθκεί τθν διαδικαςία Αμοιβαίου Διακανονιςμοφ (άρκρο 63Α, 
ν.4172/2013 και Α.1226/2020 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ) και θ αρμόδια Υπθρεςία τθσ ΑΑΔΕ (Δ/νςθ 
Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων) ζρχεται ςε επαφι με τθν αλλοδαπι φορολογικι αρχι, προκειμζνου 
να επιλυκεί θ εν λόγω διαφορά. 

3.Α.2.5. Φορολογικι κατοικία εργαηομζνων ςε κεςμικά όργανα τθσ Ε.Ε. 

Ζνα φυςικό πρόςωπο που εργάηεται ςε κεςμικό όργανο τθσ Ε.Ε., και ζχει εγκαταςτακεί, απλϊσ και 
μόνο λόγω τθσ αςκιςεωσ των κακθκόντων του ςτθν υπθρεςία τθσ Ζνωςθσ, ςτθν επικράτεια ενόσ 
κράτουσ μζλουσ, άλλου από το κράτοσ τθσ φορολογικισ κατοικίασ τθν οποία ζχει κατά το χρόνο τθσ 
ειςόδου του ςτθν υπθρεςία τθσ Ζνωςθσ, κεωρείται και ςτισ δφο αυτζσ χϊρεσ ότι διατθρεί τθν 
προθγοφμενθ κατοικία του εφόςον αυτι ευρίςκεται ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ (π.χ. εάν κατά το 
χρόνο τθσ ειςόδου του ςτθν υπθρεςία του κεςμικοφ οργάνου τθσ Ε.Ε. ιταν φορολογικόσ κάτοικοσ 
Ελλάδασ, κεωρείται ότι ςυνεχίηει να ζχει τθν φορολογικι του κατοικία ςτθν Ελλάδα). Θ διάταξθ αυτι 
εφαρμόηεται ομοίωσ και για τον ι τθ ςφηυγο ςτο μζτρο που αυτόσ ι αυτι δεν αςκεί ιδίαν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και για τα τζκνα των οποίων ζχουν τθν επιμζλεια και τα οποία 
ςυντθροφνται από τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτο παρόν

57
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3.Α.2.6. Μελζτεσ περιπτϊςεων 

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ 1: Φυςικό πρόςωπο, ζγγαμοσ με 1 τζκνο, ανζλαβε μιςκωτι εργαςία ςτθν 
αλλοδαπι, όπου και μετζβθ μαηί με τθν οικογζνεια του, προκειμζνου να εργαςκεί και να διαμείνει  
μόνιμα. Εν ςυνεχεία, προςιλκε ςτθ Δ.Ο.Υ. για διλωςθ μεταβολισ φορολογικισ κατοικίασ, 
προςκομίηοντασ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ μεταφορά τθσ 
φορολογικισ κατοικίασ του ςτθν αλλοδαπι.  
 
Ενδεικτικι Απάντθςθ (υπό τθν αίρεςθ εξζταςθσ του ςυνόλου των πραγματικϊν περιςτατικϊν και 
των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν): Ο φορολογοφμενοσ μεταβάλει τθν φορολογικι του κατοικία και 
κεωρείται φορολογικόσ κάτοικοσ εξωτερικοφ. 
 
Μελζτθ περίπτωςθσ 2: Φυςικό πρόςωπο, άγαμοσ, προζβθ ςε ζναρξθ επιχείρθςθσ ςτθν αλλοδαπι, 
όπου και μετζβθ, προκειμζνου να εργαςκεί και να διαμείνει μόνιμα. Εν ςυνεχεία, προςιλκε ςτθ 
Δ.Ο.Υ. για διλωςθ μεταβολισ φορολογικισ κατοικίασ, προςκομίηοντασ τα προβλεπόμενα 
δικαιολογθτικά προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ μεταφορά τθσ φορολογικισ κατοικίασ του ςτθν 
αλλοδαπι.  
 
Ενδεικτικι Απάντθςθ (υπό τθν αίρεςθ εξζταςθσ του ςυνόλου των πραγματικϊν περιςτατικϊν και 
των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν): Ο φορολογοφμενοσ μεταβάλει τθν φορολογικι του κατοικία και 
κεωρείται φορολογικόσ κάτοικοσ εξωτερικοφ. 
 
Μελζτθ περίπτωςθσ 3: Ρρϊθν υπάλλθλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Θεςμικό Πργανο τθσ ΕΕ),  
Ζλλθνασ υπικοοσ. Ζχει ακίνθτθ περιουςία ςτθν Ελλάδα. Επίςθσ διακζτει ΑΦΜ ςτθν ΔΟΥ Κατοίκων 
εξωτερικοφ. Ρριν εργαςκεί ςτθν  ΕΕ ιταν φορολογικόσ κάτοικοσ Βελγίου. Ζχει ςυνταξιοδοτθκεί από 
τθν ΕΕ. Ζχει κατοικία και ηωτικά ςυμφζροντα και ςτθν Ελλάδα και ςτο Βζλγιο (ειςοδιματα από 
μερίςματα-πακθτικό ειςόδθμα). Ροφ κα ζχει φορολογικι κατοικία μετά τθν ςυνταξιοδότθςι του; (με 
δεδομζνο ότι δφναται να διαμζνει 6 μινεσ ςτο Βζλγιο και 6 μινεσ ςτθν Ελλάδα) 
 
Ενδεικτικι απάντθςθ (υπό τθν αίρεςθ εξζταςθσ του ςυνόλου των πραγματικϊν περιςτατικϊν και 
των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν): Σφμφωνα με το Ρρωτόκολλο (Αρικ.7) περί Ρρονομίων και Αςυλιϊν 
τθσ ΕΕ, εφόςον οι εργαηόμενοι ςτα Θεςμικά Πργανα τθσ ΕΕ διατθροφν τθν φορολογικι κατοικία που 
είχαν κατά το χρόνο ειςόδου τουσ ςτθν υπθρεςία του Θεςμικοφ Οργάνου, ο εν λόγω 
φορολογοφμενοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του ιταν φορολογικόσ κάτοικοσ Βελγίου. Ωςτόςο, 
μετά τθν ςυνταξιοδότθςι του ζχει κατοικία και ηωτικά ςυμφζροντα και ςτα δφο κράτθ (Ελλάδα και 
Βζλγιο). Επίςθσ δφναται να διαμζνει 6 μινεσ ςτο Βζλγιο και 6 μινεσ ςτθν Ελλάδα. Το ςτοιχείο το 
οποίο κα κρίνει τθν φορολογικι του κατοικία τελικά είναι θ βοφλθςθ του φορολογοφμενου δθλαδι 
το ποια χϊρα κα επιλζξει ο ίδιοσ ωσ κζντρο των ηωτικϊν του ςυμφερόντων και τθσ ςυνικουσ 
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διαμονισ του και κα τθν καταςτιςει  φορολογικι του κατοικία. 

3.Α.3. Φορολόγθςθ φορολογικϊν κατοίκων θμεδαπισ και αλλοδαπισ 

Σφμφωνα με το άρκρο 3 του ΚΦΕ, ο φορολογοφμενοσ που ζχει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν 
Ελλάδα υπόκειται ςε φόρο για το φορολογθτζο ειςόδθμα του που προκφπτει ςτθν θμεδαπι και τθν 
αλλοδαπι, ιτοι το παγκόςμιο ειςόδθμα του που αποκτάται μζςα ςε οριςμζνο φορολογικό ζτοσ. Ο 
φορολογοφμενοσ που δεν ζχει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα υπόκειται ςε φόρο για το 
φορολογθτζο ειςόδθμα του που προκφπτει ςτθν Ελλάδα και αποκτάται μζςα ςε οριςμζνο 
φορολογικό ζτοσ.  
 
Ωςτόςο, ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ΚΦΕ «Ρίςτωςθ φόρου και ρυκμίςεισ για τουσ 
φορολογοφμενουσ που δεν ζχουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα», οι φορολογοφμενοι 
που δεν ζχουν τθ φορολογικι κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα δεν δικαιοφνται τισ μειϊςεισ φόρου για το 
ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ, εκτόσ εάν: διατθροφν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςε 
άλλο κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ. και τουλάχιςτον το ενενιντα τοισ εκατό (90%) του 
παγκόςμιου ειςοδιματοσ τουσ αποκτάται ςτθν Ελλάδα ι αποδεικνφουν ότι το φορολογθτζο 
ειςόδθμα τουσ είναι τόςο χαμθλό ϊςτε κα δικαιοφνταν τθσ μείωςθσ του φόρου δυνάμει τθσ 
φορολογικισ νομοκεςίασ του κράτουσ τθσ κατοικίασ τουσ.  
 
Ραράδειγμα 1: Ζςτω φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ, ο οποίοσ εργάηεται ςτθ Γερμανία και 
ειςπράττει ενοίκια από τθν Ελλάδα. Υποχρεοφται να ςυμπεριλάβει ςτθν διλωςι φορολογίασ 
ειςοδιματόσ του και τισ δφο κατθγορίεσ ειςοδιματοσ (από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ και από ενοίκια).  
 
Ραράδειγμα 2: Ζςτω φορολογικόσ κάτοικοσ Ιταλίασ, ο οποίοσ εργάηεται ωσ μιςκωτόσ ςτθν Ελλάδα 
για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 183 θμερϊν, και ειςπράττει ςτθν Ιταλία μερίςματα.  
Υποχρεοφται να υποβάλλει διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ ςτθν Ελλάδα και να ςυμπεριλάβει 
μόνο το ειςόδθμα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ τθσ Ελλάδασ. Σθμειϊνεται ότι, το φυςικό αυτό πρόςωπο 
δεν κα ζχει τισ μειϊςεισ φόρου του άρκρου 16 του ΚΦΕ που ζχουν οι μιςκωτοί φορολογικοί κάτοικοι 
Ελλάδοσ. 

3.Α.3.1. Ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν θμεδαπι και ςτθν αλλοδαπι 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ.1 και 2 του άρκρου 5 του ΚΦΕ: 
«Ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν θμεδαπι είναι κάκε ειςόδθμα πθγισ Ελλάδασ και ιδίωσ: 
α) το ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία που αςκείται ςτθν θμεδαπι, κακϊσ και το ειςόδθμα από 
μιςκωτι εργαςία που αςκείται ςτθν αλλοδαπι και καταβάλλεται από το Ελλθνικό Δθμόςιο, 
β) το ειςόδθμα από ςυντάξεισ που καταβάλλονται από το Ελλθνικό Δθμόςιο, από θμεδαπό κφριο και 
επικουρικό φορζα υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ και από επαγγελματικά ταμεία που ζχουν 
ςυςτακεί με νόμο ςτθν Ελλάδα, 
γ) το ειςόδθμα από υπθρεςίεσ διοίκθςθσ, ςυμβουλευτικζσ και τεχνικζσ που παρζχονται ςτθν 
θμεδαπι, μζςω μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, 
δ) το ειςόδθμα από καλλιτεχνικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ που παρζχονται ςτθν θμεδαπι, 
ε) το ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αςκείται ςτθν θμεδαπι, μζςω μόνιμθσ 
εγκατάςταςθσ 
ςτ) το ειςόδθμα από τθ μεταβίβαςθ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων από αλλοδαπό που αςκεί 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα μζςω μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςτθν θμεδαπι, 
η) το ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία και το ειςόδθμα από λοιπά δικαιϊματα που προκφπτουν από 
τθν ακίνθτθ περιουςία, εφόςον τα ακίνθτα βρίςκονται ςτθν θμεδαπι, 
θ) το ειςόδθμα από τθν πϊλθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ, θ οποία βρίςκεται ςτθν θμεδαπι, 
κ) το ειςόδθμα από τθν πϊλθςθ ολόκλθρθσ επιχείρθςθσ, εταιρικϊν μεριδίων ι ποςοςτϊν 
ςυμμετοχισ, μετοχϊν, ειςθγμζνων ι μθ ομολόγων και παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων, 
εφόςον οι παραπάνω τίτλοι ζχουν εκδοκεί από θμεδαπι επιχείρθςθ, 
ι) το ειςόδθμα από μερίςματα ι λοιπά διανεμόμενα ποςά από νομικό πρόςωπο που ζχει τθ 
φορολογικι του κατοικία ςτθν θμεδαπι, 
ια) το ειςόδθμα από μερίςματα ι λοιπά διανεμόμενα ποςά από τισ νομικζσ οντότθτεσ που ζχουν τθ 
φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν θμεδαπι, 
ιβ) το ειςόδθμα από τόκουσ καταβλθκζντεσ ι πιςτωκζντεσ που οφείλονται από φορολογικό κάτοικο 
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Ελλάδασ ι αλλοδαπισ μζςω μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςτθν θμεδαπι, 
ιγ) το ειςόδθμα από δικαιϊματα που πιςτϊνεται ι καταβάλλεται από φορολογικό κάτοικο θμεδαπισ 
ι αλλοδαπισ μζςω μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςτθν θμεδαπι. 
Ωσ ειςόδθμα, που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι, νοείται κάκε ειςόδθμα που δεν προκφπτει ςτθν 
θμεδαπι, ςφμφωνα με τα ωσ άνω.» 
Ραράδειγμα: Τι αποτελεί ειςόδθμα αλλοδαπισ προζλευςθσ: 
-Μιςκόσ από εργαςία που αςκείται ςτθν αλλοδαπι. 
-Σφνταξθ που καταβάλλεται από αλλοδαπό φορζα αςφάλιςθσ. 
-Το ειςόδθμα από υπθρεςίεσ διοίκθςθσ, ςυμβουλευτικζσ και τεχνικζσ που παρζχονται ςτθν 
αλλοδαπι. 
-Το ειςόδθμα από καλλιτεχνικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ που παρζχονται ςτθν αλλοδαπι κλπ. 

3.Α.3.2. Ρίςτωςθ φόρου αλλοδαπισ 

Σφμφωνα με το άρκρο 9 του ΚΦΕ,  
«Εάν κατά τθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ ζνασ φορολογοφμενοσ που ζχει φορολογικι κατοικία 
ςτθν Ελλάδα αποκτά ειςόδθμα ςτθν αλλοδαπι, ο καταβλθτζοσ φόροσ ειςοδιματοσ του εν λόγω 
φορολογοφμενου, όςον αφορά ςτο εν λόγω ειςόδθμα, μειϊνεται κατά το ποςό του φόρου που 
καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι για αυτό το ειςόδθμα.  
 
Θ μείωςθ του φόρου ειςοδιματοσ που προβλζπεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο δεν δφναται να 
υπερβαίνει το ποςό του φόρου που αναλογεί για το ειςόδθμα αυτό ςτθν Ελλάδασ.» 
 
Θ καταβολι του ποςοφ του φόρου ςτθν αλλοδαπι αποδεικνφεται με τα παρακάτω δικαιολογθτικά 
ζγγραφα: - Για τισ χϊρεσ με τισ οποίεσ υπάρχει Σφμβαςθ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 
(Σ.Α.Δ.Φ.), βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ φορολογικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτει ο φόροσ που 
καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι. - Για τισ λοιπζσ χϊρεσ, με τισ οποίεσ δεν υφίςταται Σ.Α.Δ.Φ, βεβαίωςθ 
τθσ αρμόδιασ φορολογικισ αρχισ ι Ορκωτοφ Ελεγκτι. - Σε περίπτωςθ παρακράτθςθσ φόρου από 
νομικό ι φυςικό πρόςωπο, απαιτείται βεβαίωςθ από το πρόςωπο αυτό, κεωρθμζνθ από τθν 
αρμόδια φορολογικι αρχι, ι βεβαίωςθ Ορκωτοφ Ελεγκτι. Θ κεϊρθςθ αυτι δεν απαιτείται όταν θ 
παρακράτθςθ διενεργείται από δθμόςιο φορζα, αςφαλιςτικό οργανιςμό ι χρθματοπιςτωτικό 
ίδρυμα. Θ βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ φορολογικισ αρχισ κα πρζπει να φζρει τθν επιςθμείωςθ τθσ 
Χάγθσ *ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α188/27-11-1984)+, εφόςον το αλλοδαπό κράτοσ εμπίπτει ςτθν κατάςταςθ 
των κρατϊν που ζχουν προςχωριςει ςτθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ, όπωσ ζχει ςυμπλθρωκεί και ιςχφει. Για 
τα κράτθ τα οποία δεν ζχουν προςχωριςει ςτθν ανωτζρω Σφμβαςθ, ιςχφει θ προξενικι κεϊρθςθ. Θ 
ςχετικι βεβαίωςθ υποβάλλεται πρωτότυπθ και απαιτείται θ επίςθμθ μετάφραςι τθσ ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα 
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Επομζνωσ, εάν ο φόροσ που καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι είναι υψθλότεροσ από το φόρο που 
αναλογεί για το εν λόγω ειςόδθμα ςτθν Ελλάδα, δεν διενεργείται επιςτροφι του επιπλζον φόρου 
αλλοδαπισ ςτο φορολογοφμενο. Δεν πραγματοποιείται πίςτωςθ φόρου όταν υφίςταται Σφμβαςθ 
Αποφυγισ τθσ Διπλισ Φορολογίασ του Ειςοδιματοσ (ΣΑΔΦΕ), εφόςον από τισ διατάξεισ τθσ οικείασ 
ΣΑΔΦΕ προβλζπεται ότι το ςυγκεκριμζνο ειςόδθμα απαλλάςςεται από το φόρο ςτθν αλλοδαπι και 
φορολογείται μόνο ςτθν Ελλάδα. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ που ςτθν αλλοδαπι επιβλικθκε 
υψθλότεροσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ από αυτόν που ορίηεται από τισ διατάξεισ τθσ οικείασ ΣΑΔΦΕ, 
κα πιςτϊνεται μόνο ο φόροσ που προκφπτει βάςει του ςυντελεςτι που ορίηεται ςτθ διμερι ΣΑΔΦΕ 
59

.  
Μελζτθ περίπτωςθσ 1: Φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ εργάηεται ωσ μιςκωτόσ ςτθν αλλοδαπι και 
του παρακρατείται από τθν μιςκοδοςία του φόροσ με ςυντελεςτι 18%. Στθν διλωςθ που υποβάλλει 
ςτθν Ελλάδα αναγράφει το ειςόδθμά του και τον φόρο που παρακρατικθκε και προςκομίηει και 
δικαιολογθτικά που το βεβαιϊνουν. Ζςτω ότι το ειςόδθμα αυτό ςτθν Ελλάδα φορολογείται με 22%. 
Θα επιβαρυνκεί με τθν διαφορά φόρου μεταξφ του 22% τθσ Ελλάδασ και του 18% τθσ αλλοδαπισ. Θ 
παραπάνω διαδικαςία (θ μζκοδοσ τθσ πίςτωςθσ) είναι ο γενικόσ κανόνασ και ιςχφει μόνο όταν ζχουν 
και οι δφο χϊρεσ δικαίωμα φορολόγθςθσ. Στθν πράξθ μπορεί οι ΣΑΔΦΕ να ορίηουν ότι το 
ςυγκεκριμζνο ειςόδθμα μπορεί να το φορολογιςει μόνο θ μία χϊρα.  

                                                           
58

 ΠΟΛ. 1026/2014 Απόθαζε ηνπ ΓΓΓΔ 
59

 ΠΟΛ.1067/2015 Δγθύθιηνο Γηαηαγή, παξ.3, άξζξνπ 9 



51 

 

 
Μελζτθ περίπτωςθσ 2: Φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδοσ λαμβάνει ςφνταξθ από αλλοδαπι χϊρα, με 
τθν οποία θ οικεία ΣΑΔΦΕ προβλζπει να φορολογείται μόνο εκεί. Τότε αυτι θ ςφνταξθ αναγράφεται 
ςτθ διλωςθ που κα υποβλθκεί ςτθν Ελλάδα ςτα αφορολόγθτα ειςοδιματα και ςτα απαλλαςςόμενα 
τθσ ειςφοράσ 
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Στθν διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, ςε κάκε πίνακα ξεχωριςτισ κατθγορίασ ειςοδιματοσ, 
προβλζπονται κωδικοί για το αντίςτοιχο ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι, κακϊσ επίςθσ και 
κωδικοί για τθν αναγραφι των τυχόν φόρων που ζχουν καταβλθκεί ςτθν αλλοδαπι για τα 
ειςοδιματα αυτά.  
 
Σθμείωςθ: Κατά τθν εκκακάριςθ των δθλϊςεων, αν ο δθλωκείσ φόροσ αλλοδαπισ υπερβαίνει το 
φόρο κλίμακασ/φορολογικό ςυντελεςτι που υπολογίηεται εάν το ειςόδθμα αυτό φορολογοφνταν 
ςτθν Ελλάδα, τότε κατά τθν εκκακάριςθ, ο φόροσ αλλοδαπισ που κα ςυμψθφιςτεί κα ζχει 
περιοριςτεί ςτο ποςό φόρου που αναλογεί για το ειςόδθμα αυτό ςτθν Ελλάδα. Ο φόροσ αλλοδαπισ 
ςυμψθφίηεται μόνο με το ποςό φόρου που υπολογίηεται για τθν κατθγορία που ανικει το 
ςυγκεκριμζνο ειςόδθμα αλλοδαπισ. Επιπρόςκετα, ο φόροσ αλλοδαπισ ςυμψθφίηεται, αλλά δεν 
επιςτρζφεται. 

3.Α.4. Άρκρο 5Α-Εναλλακτικι Φορολόγθςθ Ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι, φυςικϊν 
προςϊπων που μεταφζρουν τθν φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα 

 
Το άρκρο 5Α του ΚΦΕ προςτζκθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 2 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Αϋ 
201/12.12.2019), και ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 66 του αυτοφ νόμου, εφαρμόηεται από τθ 
δθμοςίευςι του. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 52 του ν.4949/30.06.2022 (ΦΕΚ Αϋ126) προςτζκθκε 
δεφτερο, τρίτο και τζταρτο εδάφιο ςτθν παρ.5 του άρκρου 5Α του ΚΦΕ και μεταβατικι διάταξθ ςτο 
άρκρο 72 του ΚΦΕ. Επιπλζον, με τισ διατάξεισ του άρκρου 184 του ν.4964/30.07.2022 (ΦΕΚ Αϋ150) 
τροποποιικθκε θ παρ.3 του άρκρου 5Α του ΚΦΕ. 
 
Σθμειϊνεται ότι, ςτισ 25.11.2022 κατατζκθκε ςτθ Βουλι Σχζδιο Νόμου με τίτλο «Ενςωμάτωςθ ςτθν 
ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/2235 - Κφρωςθ Ρρόςκετθσ Ρράξθσ ςτο Νζο 
Συνυποςχετικό μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ναυτιλιακισ Κοινότθτασ και φορολογικζσ 
ρυκμίςεισ για τθ ναυτιλία - Επείγουςεσ φορολογικζσ και τελωνειακζσ ρυκμίςεισ – Θεςμικό πλαίςιο 
λειτουργίασ τθσ Κεντρικισ Μονάδασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων και του Δικτφου Κρατικϊν Ενιςχφςεων – 
Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ», που περιλαμβάνει ςτο άρκρο 11 αυτοφ τροποποίθςθ 
των παρ.3, 5, 9 και 10 του άρκρου 5Α του ΚΦΕ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι, με τθν Α.1036/2020 Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν και Διοικθτι ΑΑΔΕ, 
κακορίςκθκε θ διαδικαςία και προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Α του ν. 
4172/2013, περί εναλλακτικισ φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι φυςικϊν 
προςϊπων που μεταφζρουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα και ορίςκθκε ωσ αρμόδια θ 
Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ και Εναλλακτικισ Φορολόγθςθσ Φορολογικϊν Κατοίκων Θμεδαπισ. 
Επίςθσ, με τθν E.2150/2021 εγκφκλιο δόκθκαν διευκρινίςεισ ωσ προσ τθ διαδικαςία υπαγωγισ ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 5Α του ν.4172/2013. 
 
Επιπλζον, με τθν αρικμ.147269 ΕΞ 2020 Κ.Υ.Α. Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων κακορίςκθκαν οι επιλζξιμεσ κατθγορίεσ επενδφςεων,  ο χρόνοσ διατιρθςισ τουσ ςτθν 
Ελλάδα, θ διαδικαςία απόδειξθσ τθσ επζνδυςθσ και παρακολοφκθςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ, επζνδυςθσ 
για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικισ φορολόγθςθσ 
ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι φυςικϊν προςϊπων που μεταφζρουν τθ φορολογικι 
τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα. 
 
Τζλοσ, με τθν Α.1130/2020 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ κακορίςκθκε ο τφποσ και το περιεχόμενο τθσ 
Ρράξθσ Διοικθτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου του άρκρου 5Α του ν. 4172/2013 περί εναλλακτικισ 
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φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι φυςικϊν προςϊπων που μεταφζρουν τθ 
φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα. 

3.Α.4.1. Ρροχποκζςεισ υπαγωγισ 

Ο φορολογοφμενοσ, φυςικό πρόςωπο, που μεταφζρει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα 
δφναται να υπαχκεί ςε εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ, για το ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν 
αλλοδαπι κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5, εφόςον ςωρευτικά: 
α) δεν ιταν φορολογικόσ κάτοικοσ τθσ Ελλάδοσ τα προθγοφμενα επτά (7) από τα οκτϊ (8) ζτθ πριν τθ 
μεταφορά τθσ φορολογικισ κατοικίασ του ςτθν Ελλάδα, και 
β) αποδεικνφει ότι επενδφει o ίδιοσ ι ςυγγενικό του πρόςωπο, κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ ςτ' 
του άρκρου 2, ι μζςω νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ ςτο οποίο ι ςτθν οποία, αντίςτοιχα, 
ζχει τθν πλειοψθφία των μετοχϊν ι μεριδίων, ςε ακίνθτα ι επιχειριςεισ ι κινθτζσ αξίεσ ι μετοχζσ ι 
μερίδια ςε νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ με ζδρα τθν Ελλάδα. Το ποςό τθσ επζνδυςθσ αυτισ 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) ευρϊ. Θ επζνδυςθ πρζπει να 
ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 
 
Δεν απαιτείται να ςυντρζχει θ προχπόκεςθ τθσ περίπτωςθσ β', εφόςον πρόκειται για φυςικό 
πρόςωπο που ζχει αποκτιςει και διατθρεί άδεια διαμονισ για επενδυτικι δραςτθριότθτα ςτθν 
Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 του ν. 4251/2014, όπωσ ιςχφει. (Golden Visa) 

3.Α.4.2. Αίτθςθ μεταφοράσ-φορολόγθςθ 

Θ αίτθςθ μεταφοράσ τθσ φορολογικισ κατοικίασ με υπαγωγι ςτον εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ 
ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι υποβάλλεται ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ από το φυςικό 
πρόςωπο μζχρι τθν 31θ Μαρτίου του εκάςτοτε φορολογικοφ ζτουσ (και με βάςθ το κατατεκζν ςτισ 
25.11 ςχζδιο νόμου ςυνοδεφεται από αποδεικτικό για τθ μεταφορά του ελάχιςτου ποςοφ τθσ 
επζνδυςθσ τθσ περ.βϋ τθσ παρ.1 ςε λογαριαςμό χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ εγκατεςτθμζνου ςτθν 
Ελλάδα).  
 
Εφόςον γίνει δεκτι, θ υπαγωγι του φορολογοφμενου ςε εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ για το 
ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι, το φυςικό πρόςωπο καταβάλλει κάκε φορολογικό ζτοσ 
φόρο κατ' αποκοπι, ανεξαρτιτωσ του φψουσ ειςοδιματοσ που αποκτικθκε ςτθν αλλοδαπι, ποςοφ 
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ.  
 
Το φυςικό πρόςωπο ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτιςει τθν επζκταςθ τθσ εφαρμογισ του άρκρου αυτοφ 
ςε ςυγγενικό του πρόςωπο, κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ ςτ' του άρκρου 2, και ςτθν περίπτωςθ 
αυτι καταβάλλεται ποςό φόρου ίςο με είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ για κάκε ςυγγενικό πρόςωπο 
και δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ φορολογίασ δωρεϊν, κλθρονομιϊν και γονικϊν παροχϊν.  
Το εν λόγω φυςικό πρόςωπο υπόκειται ςε φόρο για το φορολογθτζο ειςόδθμά του που προκφπτει 
ςτθν θμεδαπι, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 5, ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ 
του παρόντοσ Κϊδικα.  
 
Θ αίτθςθ για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Α του ΚΦΕ μπορεί να υποβλθκεί και 
θλεκτρονικά μζςω τθσ ψθφιακισ πφλθσ my aade > Τα αιτιματά μου 
https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/myforologikesd  
 

3.Α.4.3. Υποβολι διλωςθσ-Ζκδοςθ πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου 

Πςοι φορολογοφμενοι υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Α του ν.4172/2013, αναφορικά με τθν 
εναλλακτικι φορολόγθςθ ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι φυςικϊν προςϊπων που 
μεταφζρουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα, υποχρεοφνται να δθλϊνουν όλα τα 
ειςοδιματά τουσ, που προκφπτουν ςτθν θμεδαπι, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 5 
του Κ.Φ.Ε., ενϊ για τα ειςοδιματα που προκφπτουν ςτθν αλλοδαπι, κατά τθν ζννοια τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 5 του Κ.Φ.Ε., και τα οποία υπόκεινται ςτθν εναλλακτικι φορολόγθςθ δεν 
υφίςταται υποχρζωςθ διλωςισ τουσ 
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Οι κωδικοί 039-040 του Εντφπου Ε1 (Διλωςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ) είναι προςυμπλθρωμζνοι 
και αφοροφν ςτουσ φορολογοφμενουσ που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Α ΚΦΕ, 
ςχετικά με τθν εναλλακτικι φορολόγθςθ ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι φυςικϊν 
προςϊπων που μεταφζρουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα. Για φορολογοφμενουσ που 
υπάγονται ςτισ εν λόγω διατάξεισ και πραγματοποίθςαν επενδφςεισ, από τθν 12/12/2019 και μετά, 
οι οποίεσ αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν ζνταξι τουσ ςτο άρκρο 5Α
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Για κάκε ζνα από τα ζτθ εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου 5Α του ν.4172/2013, και υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ο φορολογοφμενοσ και τα ςυγγενικά του πρόςωπα ςυνεχίηουν να υπάγονται ςε 
αυτζσ, εκδίδεται μία πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, το αργότερο μζχρι τθν τελευταία 
εργάςιμθ θμζρα του μθνόσ Ιουνίου εκάςτου φορολογικοφ ζτουσ. 
 
Θ πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου εκδίδεται, για τθ ςυνολικι φορολογικι υποχρζωςθ, ςτο 
όνομα του φορολογοφμενου, με αναγραφι των ςυγγενικϊν του προςϊπων που υπάγονται ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 5Α του ν.4172/2013, και του ποςοφ του κατ’ αποκοπι φόρου που τουσ 
αναλογεί. 

3.Α.4.4. Καταβολι φόρου, εξάντλθςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ, μθ καταβολι φόρου, αίτθςθ 
ανάκλθςθσ 

Ο φόροσ καταβάλλεται κάκε φορολογικό ζτοσ ςε μία (1) δόςθ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα 
του μθνόσ Ιουλίου και δεν ςυμψθφίηεται με άλλεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ι τυχόν πιςτωτικά 
υπόλοιπα των προςϊπων που ζχουν υπαχκεί ςτον εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ. Τυχόν φόροσ 
που ζχει καταβλθκεί από τα ίδια αυτά πρόςωπα ςτθν αλλοδαπι για τα ειςοδιματα που καλφπτονται 
από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ δεν ςυμψθφίηεται ζναντι οποιαςδιποτε φορολογικισ τουσ 
υποχρζωςθσ ςτθν Ελλάδα. 
 
Για τθν εκπρόκεςμθ καταβολι του φόρου  αυτοφ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4174/2013 ωσ 
ιςχφουν. Με τθν καταβολι του κατ' αποκοπι ποςοφ φόρου εξαντλείται κάκε φορολογικι 
υποχρζωςθ του φυςικοφ προςϊπου που ζχει υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ για ειςόδθμα που 
προκφπτει ςτθν αλλοδαπι και το φυςικό πρόςωπο απαλλάςςεται από φόρο κλθρονομιϊν ι δωρεϊν 
περιουςίασ που βρίςκεται ςτθν αλλοδαπι. 
 
Θ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 5Α αρχίηει από το πρϊτο φορολογικό ζτοσ για το οποίο 
υποβάλλεται θ αίτθςθ του φυςικοφ προςϊπου για τθν υπαγωγι του και λιγει μετά το πζρασ 
δεκαπζντε (15) φορολογικϊν ετϊν. Θ υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν δφναται να 
παρατακεί πζραν των δεκαπζντε (15) φορολογικϊν ετϊν. 
 
Το φυςικό πρόςωπο που εντάςςεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Α του ν. 4172/2013, εφόςον ςε 
κάποιο φορολογικό ζτοσ, και το αργότερο μζχρι τθν τριακοςτι πρϊτθ (31) Δεκεμβρίου του ζτουσ 
αυτοφ, δεν καταβάλλει ολόκλθρο το κατ’αποκοπι ποςό φόρου, παφει να υπάγεται ςτισ διατάξεισ του 
εν λόγω άρκρου από το οικείο φορολογικό ζτοσ και εφεξισ φορολογείται για το παγκόςμιο 
ειςόδθμά του βάςει των γενικϊν διατάξεων του ν.4172/2013. (Επίςθσ, με βάςθ το κατατεκζν ςτισ 
25.11 ςχζδιο νόμου, το φυςικό πρόςωπο που εντάςςεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Α του 
ν.4172/2013, εφόςον διαπιςτωκεί μετά τθν παρζλευςθ τθσ τριετίασ ότι δεν ολοκλιρωςε τθν 
επζνδυςθ κατά τα οριηόμενα ςτθν περ.βϋ τθσ παρ.1, αίρεται θ υπαγωγι του ςτισ διατάξεισ του 
παρόντοσ άρκρου από το ζτοσ ζνταξισ του και φορολογείται για το παγκόςμιο ειςόδθμά του βάςει 
των γενικϊσ διατάξεων του παρόντοσ Κϊδικα). 
 
Το φυςικό πρόςωπο δφναται ςε οποιοδιποτε φορολογικό ζτοσ κατά τθ διάρκεια τθσ προβλεπόμενθσ 
ωσ άνω εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ να υποβάλει αίτθςθ για τθν ανάκλθςθ τθσ 
υπαγωγισ του ςτισ διατάξεισ αυτζσ. 
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3.Α.4.5. Δικαιολόγθςθ αντικειμενικϊν δαπανϊν και δαπανϊν απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων 
με ειςαγωγι ςυναλλάγματοσ 

Κατά τον προςδιοριςμό τθσ διαφοράσ μεταξφ του τεκμαρτοφ και πραγματικοφ ειςοδιματοσ, θ 
Φορολογικι Διοίκθςθ υποχρεοφται να λάβει υπόψθ τα αναγραφόμενα ςτθ διλωςθ χρθματικά ποςά, 
τα οποία αποδεικνφονται από νόμιμα παραςτατικά ςτοιχεία. Ο φορολογοφμενοσ φζρει το βάροσ τθσ 
απόδειξθσ για τα ποςά που μεταξφ άλλων είναι ειςαγωγι ςυναλλάγματοσ που δεν εκχωρείται 
υποχρεωτικά ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, εφόςον δικαιολογείται θ απόκτθςι του ςτθν αλλοδαπι. 
 
Δεν απαιτείται θ δικαιολόγθςθ τθσ απόκτθςθσ αυτοφ του ςυναλλάγματοσ, μεταξφ άλλων (π.χ. για τα 
πρόςωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτουσ, για τα πρόςωπα που είχαν διαμείνει για 
τρία (3) τουλάχιςτον χρόνια ςτθν αλλοδαπι και θ ειςαγωγι του ςυναλλάγματοσ γίνεται μζςα ςε δφο 
(2) χρόνια από τθ μετοικεςία τουσ), για τα πρόςωπα που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 
5Α. (παρ.1&2 άρκρου 34 ΚΦΕ). 

3.Α.4.6. Εναλλακτικι Φορολόγθςθ άρκρου 5Α-Επενδφςεισ 

Ενδεικτικά αναφζρονται κάποιεσ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ επενδφςεων με βάςθ τθν με τθν αρικμ. 
147269 ΕΞ 2020 Κ.Υ.Α. Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων: 
•Απόκτθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ ςτθν Ελλάδα, επζνδυςθ αγοράσ ακινιτου, επζνδυςθ ανζγερςθσ 
ακινιτου,  
•Αγορά υφιςτάμενων ι δθμιουργία νζων πάγιων εγκαταςτάςεων ςτθν Ελλάδα για άςκθςθ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ μζςω ατομικισ επιχείρθςθσ, επζνδυςθ αγοράσ υφιςτάμενων 
παγίων, επζνδυςθ δθμιουργίασ νζων εγκαταςτάςεων ςε ακίνθτα ι/και εξοπλιςμό, 
•Απόκτθςθ τίτλων ςυμμετοχισ ςε εταιρεία, μθ ειςθγμζνων ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, επζνδυςθ 
απόκτθςθσ νζων τίτλων, επζνδυςθ αγοράσ υφιςτάμενων τίτλων,  
•Αγορά ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου,  
•Ειςφορά κεφαλαίου για ςυμμετοχι ςε Οργανιςμό Εναλλακτικϊν Επενδφςεων,  
•Αγορά τίτλων που αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε ρυκμιηόμενεσ αγορζσ. 
 
Ο φορολογοφμενοσ υποχρεοφται να διατθρεί τθν επζνδυςθ ςτθν Ελλάδα για όλθ τθν περίοδο 
υπαγωγισ του ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Α του ν. 4172/2013, θ οποία δφναται να διαρκζςει μζχρι 
δεκαπζντε (15) φορολογικά ζτθ, με πρϊτο το φορολογικό ζτοσ εντόσ του οποίου υποβάλλεται θ 
αίτθςθ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ αυτζσ.  
 
Σε περίπτωςθ που θ επζνδυςθ υλοποιείται από ςυγγενικό πρόςωπο του φορολογοφμενου κατά τθν 
ζννοια τθσ περ.ςτϋ του άρκρου 2 του ν.4172/2013 ι από νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα όπου ο 
φορολογοφμενοσ ζχει τθν πλειοψθφία των μετοχϊν ι μεριδίων, ο επενδυτισ οφείλει κατά τθ 
χρονικι περίοδο που ορίηεται ςτο παραπάνω εδάφιο να διατθρεί τθν επζνδυςθ ςτθν Ελλάδα και για 
τθν ίδια χρονικι περίοδο να διατθρείται θ ςχζςθ του φορολογοφμενου με τον επενδυτι. 

3.Α.5. Άρκρο 5Β-Εναλλακτικι Φορολόγθςθ Ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, δικαιοφχων 
ειςοδιματοσ από ςυντάξεισ, τα οποία μεταφζρουν τθν φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα 

Το άρκρο 5Β προςτζκθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 του ν.4714/2020 (ΦΕΚ 
Αϋ148/13.07.2020) και ςφμφωνα με το άρκρο 14 του αυτοφ νόμου, ζχει εφαρμογι για τα 
φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2020 και μετά. 
 
Σθμειϊνεται ότι με τθν Α.1217/2020 Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν και Διοικθτι ΑΑΔΕ, 
κακορίςκθκε θ διαδικαςία και οι προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5B του ν. 
4172/2013, περί εναλλακτικισ φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, δικαιοφχων 
ειςοδιματοσ από ςυντάξεισ που προκφπτουν ςτθν αλλοδαπι, τα οποία μεταφζρουν τθ φορολογικι 
τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα  και ορίςκθκε ωσ αρμόδια θ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ και 
Εναλλακτικισ Φορολόγθςθσ Φορολογικϊν Κατοίκων Θμεδαπισ. 

3.Α.5.1. Ρροχποκζςεισ υπαγωγισ 

Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 5Α, φυςικό πρόςωπο, δικαιοφχοσ ειςοδιματοσ από ςφνταξθ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 12, που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι, το οποίο μεταφζρει τθ φορολογικι 
κατοικία του ςτθν Ελλάδα, υπάγεται ςε εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ, για το ειςόδθμα που 
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προκφπτει ςτθν αλλοδαπι, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 5, εφόςον ςωρευτικά: 
 
α) δεν ιταν φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ τα προθγοφμενα πζντε (5) από τα ζξι (6) ζτθ πριν από τθ 
μεταφορά τθσ φορολογικισ κατοικίασ του ςτθν Ελλάδα, και 
β) μεταφζρει τθ φορολογικι του κατοικία από κράτοσ με το οποίο είναι ςε ιςχφ ςυμφωνία 
διοικθτικισ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ φορολογίασ με τθν Ελλάδα. 
Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του δικαιοφχου ειςοδιματοσ από ςυντάξεισ που προκφπτουν ςτθν 
αλλοδαπι, απαιτείται θ προςκόμιςθ οποιουδιποτε εγγράφου από τον αςφαλιςτικό φορζα ι άλλθ 
δθμόςια αρχι ι επαγγελματικό ταμείο ι αςφαλιςτικι εταιρία, από το οποίο να προκφπτει θ 
καταβολι ςφνταξθσ, ςτθν αλλοδαπι, από κφριο και επικουρικό φορζα υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ, 
από επαγγελματικά ταμεία που ζχουν ςυςτακεί με νόμο, ι θ καταβολι αςφαλίςματοσ (εφάπαξ ι με 
τθ μορφι περιοδικισ παροχισ) ςτο πλαίςιο ομαδικϊν αςφαλιςτθρίων ςυνταξιοδοτικϊν 
ςυμβολαίων. 

3.Α.5.2. Αίτθςθ μεταφοράσ-φορολόγθςθ 

Θ αίτθςθ μεταφοράσ τθσ φορολογικισ κατοικίασ με υπαγωγι ςτον εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ 
ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι υποβάλλεται ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ από το φυςικό 
πρόςωπο ςυνταξιοφχο μζχρι τισ 31 Μαρτίου του εκάςτοτε φορολογικοφ ζτουσ.  
 
Εφόςον γίνει δεκτι, θ υπαγωγι του φορολογοφμενου ςε εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ για το 
ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι, το φυςικό πρόςωπο καταβάλλει κάκε φορολογικό ζτοσ 
αυτοτελϊσ φόρο με ςυντελεςτι επτά τοισ εκατό (7%) για το ςφνολο του ειςοδιματόσ του που 
αποκτικθκε ςτθν αλλοδαπι, εκτόσ κι αν αυτό απαλλάςςεται του φόρου ςτο κράτοσ κατοικίασ 
δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ.  
 
Το φυςικό πρόςωπο που υπάγεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β δεν μπορεί να υπαχκεί ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 5Α του ν. 4172/2013. (παρ.5, άρκρου 3, Α.1217/2020). Εάν το φυςικό 
πρόςωπο ζχει υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Α του ν. 4172/2013 δεν μπορεί να υπαχκεί ςτισ 
διατάξεισ του 5Β διότι δεν πλθρείται θ πρϊτθ προχπόκεςθ περί κατοίκου αλλοδαπισ. (παρ.5, 
άρκρου 3, Α.1217/2020). Το φυςικό πρόςωπο, με τθ μεταφορά τθσ φορολογικισ του κατοικίασ, είναι 
φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ κατά τθν ζννοια των Συμβάςεων για τθν αποφυγι τθσ διπλισ 
φορολογίασ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα. Θ αίτθςθ για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β 
του ΚΦΕ μπορεί να υποβλθκεί και θλεκτρονικά μζςω τθσ ψθφιακισ πφλθσ my aade > Τα αιτιματά 
μου https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/myforologikesd  
 
3.Α.5.3. Υποβολι διλωςθσ-Ζκδοςθ πράξθσ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου 
Φορολογοφμενοι που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β υποχρεοφνται να δθλϊνουν όλα τα 
ειςοδιματά τουσ που προκφπτουν ςτθν θμεδαπι, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του ΚΦΕ, 
και τα ειςοδιματα που προκφπτουν ςτθν αλλοδαπι, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του 
ΚΦΕ, και τα οποία υπόκεινται ςτθν εναλλακτικι φορολόγθςθ.  
 
Θ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για το φορολογθτζο ειςόδθμα του προςϊπου που υπάγεται ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 5Β, το οποίο τυχόν προκφπτει ςτθν θμεδαπι, κατά τθν ζννοια τθσ παρ.1 του 
άρκρου 5 του ν.4172/2013, υποβάλλεται και θ καταβολι του φόρου διενεργείται κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 67 του ν.4172/2013, ενϊ για τα ειςοδιματα που προκφπτουν ςτθν αλλοδαπι, κατά τθν 
ζννοια τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του ν.4172/2013, και τα οποία υπόκεινται ςτθν εναλλακτικι 
φορολόγθςθ υφίςταται υποχρζωςθ διλωςθσ τουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του 
ν.4172/2013, αλλά θ καταβολι του φόρου κα διενεργθκεί με βάςθ τα οριηόμενα ωσ άνω. 
 
Οι ωσ άνω διατάξεισ δεν επθρεάηουν τθν εφαρμογι των διεκνϊν ςυμβάςεων που ζχουν κυρωκεί 
από τθν Ελλάδα για τθν αποφυγι τθσ διπλισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και κεφαλαίου. Για τον 
φορολογοφμενο που υπάγεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β ΚΦΕ, εκδίδεται μία πράξθ διοικθτικοφ/ 
διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 32 ΚΦΔ, για τθ ςυνολικι 
φορολογικι του υποχρζωςθ, που αντιςτοιχεί ςτα ειςοδιματα που φορολογοφνται κατ' εφαρμογι 
των γενικϊν διατάξεων του ΚΦΕ ι διατάξεων υπζρτερθσ τυπικισ ιςχφοσ και τα ειςοδιματα που 
προκφπτουν ςτθν αλλοδαπι και τα οποία υπόκεινται ςτθν εναλλακτικι φορολόγθςθ. 

https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/myforologikesd
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Τυχόν φόροσ που ζχει καταβλθκεί από τον φορολογοφμενο ςτθν αλλοδαπι για τα ειςοδιματα που 
καλφπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ, εκπίπτει από τον φόρο τθσ παραγράφου 
αυτισ, με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του ν. 4172/2013 ι τθσ τυχόν εφαρμοςτζασ ΣΑΔΦΕ, 
εφόςον είτε προβλζπεται από τισ ΣΑΔΦΕ δικαίωμα φορολόγθςθσ και ςτα δφο κράτθ, είτε δεν 
υφίςταται ΣΑΔΦΕ με το κράτοσ πθγισ του ειςοδιματοσ. 
 
Ο τφποσ τθσ ανωτζρω πράξθσ για το φορολογικό ζτοσ 2021 και εφεξισ, είναι αυτόσ που ορίηεται ςτο 
Ραράρτθμα ΣΤϋ τθσ Α.1034/2022 «Ρράξθ Διοικθτικοφ/Διορκωτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου με τθν 
οποία ςυνίςταται και βεβαιϊνεται οφειλι υπαγόμενου ςτο άρκρο 5Β ΚΦΕ» και ςτο Ραράρτθμα Η'  
τθσ Α.1034/2022  «Ρράξθ Διοικθτικοφ/Διορκωτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Φόρου με τθν οποία ςυνίςταται 
και βεβαιϊνεται απαίτθςθ και οφειλι υπαγόμενου ςτο άρκρο 5Β ΚΦΕ», αντιςτοίχωσ που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 
 
Στο ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι των φυςικϊν προςϊπων που ζχουν υπαχκεί ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 5Β του ΚΦΕ δεν επιβάλλεται ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του 
ν. 4172/2013 (Α.1217/2020)
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Οι κωδικοί 041-042 του εντφπου Ε1 (Διλωςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ), είναι προςυμπλθρωμζνοι 
και αφοροφν ςτουσ φορολογοφμενουσ που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β ΚΦΕ. Θ 
υπαγωγι ςτισ ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ αποδεικνφεται με τθν εγκριτικι απόφαςθ που εκδίδεται από 
τον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ και Εναλλακτικισ Φορολόγθςθσ Φορολογικϊν 
Κατοίκων Θμεδαπισ. 
 
Οι φορολογοφμενοι που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β του ΚΦΕ, φορολογοφνται 
αυτοτελϊσ με ςυντελεςτι επτά τοισ εκατό (7%) για το ςφνολο του ειςοδιματόσ τουσ που 
αποκτικθκε ςτθν αλλοδαπι, ακόμθ κι αν αυτό φορολογείται ςφμφωνα με άλλεσ διατάξεισ του ΚΦΕ 
με χαμθλότερο ςυντελεςτι ι απαλλάςςεται του φόρου, εκτόσ κι αν αυτό φορολογείται διαφορετικά 
δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ ι άλλων διεκνϊν ςυνκθκϊν. 
 
Φορολογοφμενοι που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β του ΚΦΕ και αποκτοφν ειςοδιματα 
αλλοδαπισ προζλευςθσ, δθλϊνουν τα εν λόγω ειςοδιματα ςτουσ κωδικοφσ ειςοδθμάτων 
αλλοδαπισ προζλευςθσ των επιμζρουσ υποπινάκων του πίνακα 4 του εντφπου Ε1 ακόμθ και αν 
απαλλάςςονται του φόρου ι φορολογοφνται με χαμθλότερο του 7% ςυντελεςτι φόρου δυνάμει 
άλλων διατάξεων του ΚΦΕ προκειμζνου να φορολογθκοφν με βάςθ τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του 
άρκρου 5Β. Στουσ ίδιουσ κωδικοφσ δθλϊνονται και τα ειςοδιματα αλλοδαπισ προζλευςθσ που 
φορολογοφνται με χαμθλότερο ςυντελεςτι δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ ι άλλων διεκνϊν 
ςυνκθκϊν, προκειμζνου να φορολογθκοφν κατ' εφαρμογι αυτϊν. Τα ειςοδιματα αλλοδαπισ 
προζλευςθσ που απαλλάςςονται του φόρου δυνάμει διατάξεων ΣΑΔΦΕ ι άλλων διεκνϊν ςυνκθκϊν 
ςυμπλθρϊνονται ςτουσ ςχετικοφσ κωδικοφσ του πίνακα 6 του εντφπου Ε1.  
 
Τυχόν φόροσ που ζχει καταβλθκεί από τον φορολογοφμενο ςτθν αλλοδαπι για τα ειςοδιματα που 
καλφπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ, εκπίπτει από τον φόρο τθσ περίπτωςθσ 
αυτισ με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 9 ΚΦΕ, μζχρι τον φόρο που αναλογεί για το ειςόδθμα αυτό 
ςτθν Ελλάδα, εφόςον είτε προβλζπεται από τισ ΣΑΔΦΕ δικαίωμα φορολόγθςθσ και ςτα δφο κράτθ, 
είτε δεν υφίςταται ΣΑΔΦΕ με το κράτοσ πθγισ του ειςοδιματοσ. Τυχόν υπερβάλλον ποςό φόρου δεν 
επιςτρζφεται. 
 
Το ειςόδθμα που αποκτοφν ςτθν θμεδαπι οι ανωτζρω φορολογοφμενοι, πραγματικό ι τεκμαρτό, 
φορολογείται με τισ γενικζσ διατάξεισ του ΚΦΕ 

64
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3.Α.5.4. Καταβολι φόρου,  μθ καταβολι φόρου, αίτθςθ ανάκλθςθσ 

Ο φόροσ του άρκρου 5Β του ν. 4172/2013, για το ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι, 
καταβάλλεται ςε μία (1) δόςθ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μθνόσ Ιουλίου εκάςτου ζτουσ 
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και δε ςυμψθφίηεται με άλλεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ι τυχόν πιςτωτικά υπόλοιπα του 
προςϊπου που ζχει υπαχκεί ςτισ ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ. Με τθν καταβολι του φόρου αυτοφ 
εξαντλείται κάκε φορολογικι υποχρζωςθ του φυςικοφ προςϊπου για το ειςόδθμα που προκφπτει 
ςτθν αλλοδαπι. Στο εν λόγω ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι δεν επιβάλλεται ειδικι 
ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013.  
 
Για τθν εκπρόκεςμθ καταβολι του φόρου  αυτοφ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4174/2013 ωσ 
ιςχφουν. Το φυςικό πρόςωπο που εντάςςεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β του ν. 4172/2013, 
εφόςον ςε κάποιο φορολογικό ζτοσ, και το αργότερο μζχρι τθν τριακοςτι πρϊτθ (31) Δεκεμβρίου 
του ζτουσ αυτοφ, δεν καταβάλλει ολόκλθρο το ποςό φόρου (με ςυντελεςτι επτά τοισ εκατό (7%) για 
το ςφνολο του ειςοδιματόσ του που αποκτικθκε ςτθν αλλοδαπι), παφει να υπάγεται ςτισ διατάξεισ 
του εν λόγω άρκρου από το οικείο φορολογικό ζτοσ και εφεξισ φορολογείται για το παγκόςμιο 
ειςόδθμά του βάςει των γενικϊν διατάξεων του ν.4172/2013. 
 
Το φυςικό πρόςωπο δφναται ςε οποιοδιποτε φορολογικό ζτοσ κατά τθ διάρκεια τθσ προβλεπόμενθσ 
ωσ άνω εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ να υποβάλει αίτθςθ για τθν ανάκλθςθ τθσ 
υπαγωγισ του ςτισ διατάξεισ αυτζσ. Εκ νζου υπαγωγι του φυςικοφ προςϊπου ςτισ διατάξεισ του 
άρκρου 5Β δεν είναι δυνατι.  
 
Το φυςικό πρόςωπο που ζχει υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Β του ν.4172/2013 δεν 
απαλλάςςεται από φόρο κλθρονομιϊν ι δωρεϊν περιουςίασ που βρίςκεται ςτθν αλλοδαπι. Θ 
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 5Β αρχίηει από το πρϊτο φορολογικό ζτοσ για το οποίο 
υποβάλλεται θ αίτθςθ του φυςικοφ προςϊπου για τθν υπαγωγι του και λιγει μετά το πζρασ 
δεκαπζντε (15) φορολογικϊν ετϊν. Θ υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν δφναται να 
παρατακεί πζραν των δεκαπζντε (15) φορολογικϊν ετϊν. 

3.Α.6. Ψθφιακοί Νομάδεσ 

Με το άρκρο 11 του ν.4825/2021 κεςπίςτθκε ςτθν εκνικι μεταναςτευτικι νομοκεςία μία νζα 
κατθγορία εκνικισ κεϊρθςθσ και ςυνεπακόλουκα άδειασ διαμονισ που αφορά τουσ ψθφιακοφσ 
νομάδεσ. 
 
Για τουσ ψθφιακοφσ νομάδεσ ζχουν εφαρμογι οι γενικζσ διατάξεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και 
ειδικότερα το άρκρο 4 για τθν φορολογικι κατοικία. Επίςθσ με τισ Ε.2113/2020 και Ε.2130/2021 
εγκυκλίουσ διαταγζσ δόκθκαν οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων περί φορολογικισ κατοικίασ 
και μόνιμθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τον ν. 4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τουσ κανόνεσ των 
Συμβάςεων Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και 
αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων διαςυνοριακϊν εργαηομζνων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Σ.Α.Δ.Φ., ςτο 
πλαίςιο τθσ κρίςθσ που προκλικθκε λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19.

65
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΦΟΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ-ΚΙΝΘΤΑ ΑΘΟΥ 5Γ ΤΟΥ ΚΦΕ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΕΛΚΥΣΘ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ (ΤΕΗΑΚΟΥ) 

ΕΝΟΤΘΤΑ Α - ΝΟΜΟΙ 

4.Α.1. Ειςαγωγι 

Με το νζο άρκρο 5Γ του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) ςυμπλθρϊνεται το φορολογικό πλαίςιο προςζλκυςθσ 
επενδφςεων και ανκρϊπινου κεφαλαίου  που κεςπίςτθκε διαδοχικά με τα άρκρα 5Α  και 5Β του 
ΚΦΕ. Θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ αποςκοπεί να λειτουργιςει ωσ μοχλόσ προςζλκυςθσ φορολογικϊν 
κατοίκων αλλοδαπισ, με πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ για τθ χϊρα μασ. Συγκεκριμζνα, με τθ διάταξθ 
αυτι κεςπίςτθκε ειδικόσ τρόποσ φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και 
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επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που προκφπτει ςτθν θμεδαπι, φυςικϊν προςϊπων που μεταφζρουν 
τθν φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα. 

4.Α.2. Νομοκετικό πλαίςιο – Βαςικζσ διατάξεισ  

4.Α.2.1. Νόμοσ 

Άρκρο 5Γ – ν.4172/2013,  Ειδικόσ τρόποσ φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που προκφπτει ςτθν θμεδαπι, φυςικϊν προςϊπων που μεταφζρουν 
τθν φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα. 
 
«1. Ο φορολογοφμενοσ, φυςικό πρόςωπο, που μεταφζρει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα 
υπάγεται ςε φορολόγθςθ, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 2, για το ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία που 
αποκτά ςτθν Ελλάδα κατά τθν ζννοια τθσ περ. α` τθσ παρ. 1 του άρκρου 5, εφόςον ςωρευτικά: 
α) δεν ιταν φορολογικόσ κάτοικοσ τθσ Ελλάδοσ τα προθγοφμενα πζντε (5) από τα ζξι (6) ζτθ πριν από 
τθ μεταφορά τθσ φορολογικισ κατοικίασ του ςτθν Ελλάδα, 
β) μεταφζρει τθ φορολογικι του κατοικία από κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ. ι από κράτοσ με 
το οποίο είναι ςε ιςχφ ςυμφωνία διοικθτικισ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ φορολογίασ με τθν 
Ελλάδα, 
γ) παρζχει υπθρεςίεσ ςτθν Ελλάδα ςτο πλαίςιο εργαςιακισ ςχζςθσ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 12, που αςκείται είτε ςε θμεδαπό νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα είτε ςε μόνιμθ 
εγκατάςταςθ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ ςτθν Ελλάδα και 
δ) δθλϊνει ότι κα παραμείνει ςτθν Ελλάδα τουλάχιςτον για μία διετία. 
 
2. Εφόςον θ αίτθςθ του φορολογοφμενου ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παρ. 3 
γίνει δεκτι, το φυςικό πρόςωπο απαλλάςςεται από τον φόρο ειςοδιματοσ και από τθν ειδικι 
ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α για το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειςοδιματόσ του από 
μιςκωτι εργαςία που αποκτά ςτθν Ελλάδα μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ, επιφυλαςςομζνων των παρ. 
60 και 61 του άρκρου 72. Για τθν υποβολι τθσ διλωςθσ και τθν καταβολι του φόρου του φυςικοφ 
προςϊπου ζχει εφαρμογι το άρκρο 67. 
 
3. Για ανάλθψθ υπθρεςίασ που λαμβάνει χϊρα μζχρι και τθν 2α Ιουλίου του εκάςτοτε ζτουσ, θ 
αίτθςθ για υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου υποβάλλεται για το ζτοσ ανάλθψθσ 
υπθρεςίασ και μζχρι το τζλοσ του ζτουσ αυτοφ. Θ αίτθςθ δφναται να υποβάλλεται και εντόσ του 
επόμενου από τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ζτουσ και κρίνεται για υπαγωγι ςτο ζτοσ αυτό. Για ανάλθψθ 
υπθρεςίασ που λαμβάνει χϊρα μετά τθν 2α Ιουλίου του εκάςτοτε ζτουσ, θ αίτθςθ για υπαγωγι ςτισ 
διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου υποβάλλεται για το επόμενο ζτοσ από τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ και 
μζχρι το τζλοσ του ζτουσ αυτοφ. Εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ θ 
Φορολογικι Διοίκθςθ εξετάηει τθν αίτθςθ και εκδίδει απόφαςθ, με τθν οποία τθν εγκρίνει ι τθν 
απορρίπτει, αναλόγωσ τθσ ςυνδρομισ ι μθ των προχποκζςεων τθσ παρ.1. 
 
Εάν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά προςκομιςκοφν μζχρι τθν 31θ Μαρτίου του επόμενου από τθν 
υποβολι του αιτιματοσ ζτουσ, θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ λόγω μθ προςκόμιςθσ των 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ανακαλείται, θ αίτθςθ επανεξετάηεται και εκδίδεται από τθ 
Φορολογικι Διοίκθςθ νζα απόφαςθ εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν. Ειδικά για το ζτοσ 2022 τα δικαιολογθτικά του προθγοφμενου εδαφίου επιτρζπεται 
να προςκομιςκοφν μζχρι και τθν 29θ Απριλίου 2022. 
 
Το φυςικό πρόςωπο δθλϊνει ςτθν αίτθςι του το κράτοσ ςτο οποίο είχε τθν τελευταία φορολογικι 
κατοικία του μζχρι τθν υποβολι τθσ αίτθςισ του. Θ Φορολογικι Διοίκθςθ ενθμερϊνει τισ 
φορολογικζσ αρχζσ του κράτουσ αυτοφ ςχετικά με τθ μεταφορά τθσ φορολογικισ κατοικίασ του εν 
λόγω φορολογουμζνου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί διεκνοφσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ, όπωσ 
αυτζσ ιςχφουν. 
 
4. Οι διατάξεισ του παρόντοσ ζχουν εφαρμογι για τα ειςοδιματα του φορολογικοφ ζτουσ για το 
οποίο υποβάλλεται θ αίτθςθ του φυςικοφ προςϊπου ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και λιγει μετά το 
πζρασ επτά (7) ςυνολικά φορολογικϊν ετϊν. Θ υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ δεν δφναται να 
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παρατακεί πζραν των επτά (7) φορολογικϊν ετϊν. 
 
5. Το φυςικό πρόςωπο που εντάςςεται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, εφόςον ςε κάποιο φορολογικό 
ζτοσ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ των περ. γ` και δ` τθσ παρ. 1, παφει να υπάγεται ςτισ διατάξεισ του 
παρόντοσ άρκρου από το οικείο φορολογικό ζτοσ και εφεξισ φορολογείται για το ςφνολο του 
ειςοδιματόσ του από μιςκωτι εργαςία που αποκτά ςτθν Ελλάδα. 
 
6. Οι παρ. 1 ζωσ και 5 εφαρμόηονται αποκλειςτικά για τθν πλιρωςθ νζων κζςεων εργαςίασ. 
 
7. Οι παρ. 1 ζωσ και 5 εφαρμόηονται ανάλογα και για τα φυςικά πρόςωπα που μεταφζρουν τθ 
φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα, με ςκοπό να αςκιςουν ατομικι επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα. Το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειςοδιματόσ τουσ από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα που αποκτοφν ςτθν Ελλάδα μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ απαλλάςςεται από τον φόρο 
ειςοδιματοσ και από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α για επτά (7) ςυναπτά 
φορολογικά ζτθ. Θ αίτθςθ για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου υποβάλλεται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και ωσ ανάλθψθ υπθρεςίασ νοείται θ ζναρξθ εργαςιϊν. 
 
8. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων δφνανται να παρατείνονται οι προκεςμίεσ υποβολισ των αιτιςεων των παρ. 3 και 7, να 
κακορίηονται θ διαδικαςία υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
μεταφοράσ τθσ φορολογικισ κατοικίασ, θ αρμόδια υπθρεςία για τθν υποβολι, εξζταςθ και ζγκριςθ 
τθσ αίτθςθσ, τα δικαιολογθτικά που ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ, τα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ 
ςυνδρομισ των προχποκζςεων του παρόντοσ, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα ι λεπτομζρεια 
για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου.» 
 
Σθμειϊνεται, ότι το άρκρο 5Γ προςτζκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 40 του ν. 4758/2020 (Αϋ 242) και 
ιςχφει ςφμφωνα με τθν παρ. 10 του άρκρου 81 του αυτοφ νόμου για τα φορολογικά ζτθ που 
αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2021 και μετά. Επίςθσ, τροποποιικθκε ωσ άνω με το άρκρο 53 του 
ν.4916/2022 (Αϋ 65) και ςφμφωνα με το άρκρο 92 του αυτοφ νόμου οι τροποποιθμζνεσ παρ. 1 ζωσ 
και 4 του άρκρου 53 ιςχφουν για αιτιςεισ για ανάλθψθ υπθρεςίασ ι ζναρξθ εργαςιϊν που ζλαβαν 
χϊρα από τθν 01θ.1.2022 και μετά. 

4.Α.2.2. Σχετικζσ αποφάςεισ – Εγκφκλιοι 

Για τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων ζχουν  εκδοκεί: 
• Θ Α.1087/15-04-2021 (Βϋ1691) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ με 
κζμα: «Διαδικαςία και προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ν.41720213 
(Αϋ167), περί ειδικοφ τρόπου φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα που προκφπτει ςτθν θμεδαπι, φυςικϊν προςϊπων που μεταφζρουν τθ φορολογικι 
τουσ κατοικίασ τθν Ελλάδα»,  
• H Α.1089/05-07-2022 (B' 3594) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ με 
κζμα: «Τροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία Α. 1087/2021 απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και 
του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ «Διαδικαςία και προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ν. 
4172/2013 (Α' 167), περί ειδικοφ τρόπου φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία και 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που προκφπτει ςτθν θμεδαπι, φυςικϊν προςϊπων που μεταφζρουν 
τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα» (Β' 1691», 
• Θ Ε.2224/01-12-2021 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ με κζμα:  «Ραροχι διευκρινίςεων για τθν 
ορκι εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167)» και  
• Θ Ε.2029/24-03-2022 εγκφκλιοσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ με κζμα: «Ραροχι ςυμπλθρωματικϊν 
διευκρινίςεων για τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Αϋ 167)». 

ΕΝΟΤΘΤΑ Β - ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ – ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΡΟΥ ΦΟΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΟΥ ΑΘΟΥ 5Γ ΤΟΥ 
ΚΦΕ 

4.Β.1. Φορολογικά κίνθτρα των διατάξεων του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ 

Φυςικό πρόςωπο που μεταφζρει τθ φορολογικι του κατοικία ςτθν Ελλάδα και εντάςςεται ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 5Γ απαλλάςςεται από τον φόρο ειςοδιματοσ και από τθν ειδικι ειςφορά 
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αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α για το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειςοδιματόσ του από μιςκωτι 
εργαςία ι/ και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα  που αποκτά ςτθν Ελλάδα μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ.  
Επίςθσ, το φυςικό πρόςωπο που ζχει υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ απαλλάςςεται από 
τθν ετιςια αντικειμενικι δαπάνθ, θ οποία προκφπτει βάςει κατοικίασ (κφριασ και δευτερευουςϊν) 
ι/και επιβατικϊν αυτοκινιτων ιδιωτικισ χριςθσ, ανεξαρτιτωσ αρικμοφ οχθμάτων (Ε.2029/24-03-
2022, παρ.3). 

4.Β.1.1. Οι προχποκζςεισ υπαγωγισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

Φυςικό πρόςωπο που μεταφζρει τθν φορολογικι του κατοικία ςτθν Ελλάδα υπάγεται ςτισ διατάξεισ 
του άρκρου 5Γ, εφόςον ςωρευτικά: 
1) δεν ιταν φορολογικόσ κάτοικοσ τθσ Ελλάδοσ τα προθγοφμενα πζντε (5) από τα ζξι (6) ζτθ πριν από 
τθ μεταφορά τθσ φορολογικισ κατοικίασ του ςτθν Ελλάδα. 
 
Θ πλιρωςθ τθσ προχπόκεςθσ αυτισ, διαπιςτϊνεται με βάςθ τα αρχεία που τθροφνται ςτθν 
Φορολογικι Διοίκθςθ.  Ειδικότερα, εάν το φυςικό πρόςωπο αιτείται για πρϊτθ φορά τθν απόδοςθ 
ΑΦΜ, ι εάν εμφανίηεται ςτα αρχεία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ωσ φορολογικόσ κάτοικοσ 
αλλοδαπισ τα πζντε (5) από τα ζξι (6) προθγοφμενα ζτθ πριν από τθν αίτθςθ μεταφοράσ τθσ 
φορολογικισ κατοικίασ του δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν. 
 
Σε περίπτωςθ που από τα αρχεία τθσ ΑΑΔΕ δεν προκφπτει θ φορολογικι κατοικία του 
φορολογουμζνου ςτθν αλλοδαπι, για τα πζντε (5) από τα ζξι (6) προθγοφμενα ζτθ πριν τθν αίτθςθ 
μεταφοράσ τθσ φορολογικισ κατοικίασ ςτθν Ελλάδα, τότε απαιτείται να προςκομίςει, για κακζνα 
από τα ζτθ για τα οποία δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία: 
 
(α) Βεβαίωςθ φορολογικισ κατοικίασ από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι του κράτουσ όπου δθλϊνει 
φορολογικόσ κάτοικοσ, από τθν οποία να προκφπτει ότι είναι φορολογικόσ κάτοικοσ αυτοφ του 
κράτουσ. Εάν ο φορολογοφμενοσ ιταν κάτοικοσ κράτουσ με το οποίο υφίςταται Σφμβαςθ Αποφυγισ 
Διπλισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ςτο εξισ ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προςκομίςει, αντί τθσ βεβαίωςθσ, τθν 
προβλεπόμενθ Αίτθςθ για τθν Εφαρμογι τθσ ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενςωματωμζνο το πιςτοποιθτικό 
φορολογικισ κατοικίασ (δίγλωςςα ζντυπα), ςυμπλθρωμζνθ, υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ από 
τθν αρμόδια αλλοδαπι φορολογικι αρχι ι 
(β) Σε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται θ ζκδοςθ των ανωτζρω από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι, 
αντίγραφο τθσ εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ ι, ελλείψει εκκακάριςθσ, 
αντίγραφο τθσ ςχετικισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματόσ του, που υπζβαλε ςτο άλλο κράτοσ ωσ 
φορολογικόσ κάτοικοσ του κράτουσ αυτοφ. 
(γ) Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ κάποιων από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά (υπό 
αϋ ι βϋ), επειδι αποδεδειγμζνα θ αλλοδαπι φορολογικι αρχι δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται 
βεβαίωςθ από οποιαδιποτε άλλθ δθμόςια ι δθμοτικι ι άλλθ αναγνωριςμζνθ αρχι, με τθν οποία κα 
αποδεικνφεται θ μόνιμθ και ςτακερι εγκατάςταςθ του προςϊπου αυτοφ ςτο άλλο κράτοσ. 
(Α.1087/15-04-2021, άρκρο 3, παρ.2). 
 
2) μεταφζρει τθ φορολογικι του κατοικία από κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ. ι από κράτοσ με 
το οποίο είναι ςε ιςχφ ςυμφωνία διοικθτικισ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ φορολογίασ με τθν 
Ελλάδα. 
Ο ενδιαφερόμενοσ για να υπαχκεί ςτισ ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ δθλϊνει ςτθν αίτθςι του το κράτοσ 
ςτο οποίο είχε τθν τελευταία φορολογικι κατοικία του μζχρι τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςισ του 
(Α.1087/15-04-2021 άρκρο 4, παρ.1). Θ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ και Εναλλακτικισ Φορολόγθςθσ 
Φορολογικϊν Κατοίκων Θμεδαπισ, ωσ αρμόδια Υπθρεςία, εξετάηει αυτεπάγγελτα τθ ςυνδρομι 
αυτισ τθσ προχπόκεςθσ (Α.1087/15-04-2021, άρκρο 3, παρ.4). 
 
3) δθλϊνει ότι κα παραμείνει ςτθν Ελλάδα τουλάχιςτον για μία διετία. 
Για τθν πλιρωςθ τθσ προχπόκεςθσ αυτισ, απαιτείται το φυςικό πρόςωπο να υποβάλλει μαηί με τθν 
αίτθςι του υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα δθλϊνει ότι κα παραμείνει ςτθν Ελλάδα τουλάχιςτον 
για μια διετία αρχισ γενομζνθσ από τθν 1θ Ιανουαρίου του πρϊτου ζτουσ υπαγωγισ του ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου αυτοφ. (Α.1087/15-04-2021, άρκρο 3, παρ.6). 
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4) α) παρζχει υπθρεςίεσ ςτθν Ελλάδα ςτο πλαίςιο εργαςιακισ ςχζςθσ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 12, που αςκείται είτε ςε θμεδαπό νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα είτε ςε μόνιμθ 
εγκατάςταςθ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ ςτθν Ελλάδα, αποκλειςτικά για τθν πλιρωςθ νζων κζςεων 
εργαςίασ 
Για τθν απόδειξθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο μιςκωτισ εργαςίασ απαιτείται θ προςκόμιςθ 
δικαιολογθτικϊν, όπωσ, ενδεικτικά κατά περίπτωςθ, μπορεί να είναι: ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου 
ι αορίςτου χρόνου, ςφμβαςθ με τθν οποία το φυςικό πρόςωπο αποκτά ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 
με άλλο πρόςωπο το οποίο ζχει το δικαίωμα να ορίηει και να ελζγχει τον τρόπο, τον χρόνο και τον 
τόπο εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, το ζντυπο αναγγελίασ πρόςλθψθσ, δθμοςίευςθ ςτο ΓΕΜΘ τθσ 
πράξθσ με τθν οποία το πρόςωπο ορίηεται ωσ διευκυντισ, μζλοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου εταιρείασ ι 
κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ, ςφμβαςθ παροχισ νομικϊν υπθρεςιϊν ζναντι 
πάγιασ αντιμιςκίασ. (Α.1087/15-04-2021, άρκρο 3, παρ.5). 
Για τθν απόδειξθ τθσ νζασ κζςθσ εργαςίασ απαιτείται θ προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του 
εργοδότθ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο αιτϊν καλφπτει νζα κζςθ εργαςίασ. (Α.1087/15-04-
2021, άρκρο 3, παρ.7). ι 
β) αςκεί ατομικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα,  
Για τθν απόδειξθ τθσ προχπόκεςθσ τθσ άςκθςθσ ατομικισ επιχείρθςθσ απαιτείται θ προςκόμιςθ 
βεβαίωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν ατομικισ επιχείρθςθσ. (Α.1087/15-04-2021, άρκρο 3, παρ.8). 

4.Β.1.2. Θ διαδικαςία και θ προκεςμία υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ 

Το φυςικό πρόςωπο που μεταφζρει τθ φορολογικι του κατοικία ςτθν Ελλάδα και κζλει να υπαχκεί 
ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ υποβάλει αίτθςθ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία που ορίηεται θ Δ.Ο.Υ. 
Κατοίκων Εξωτερικοφ και Εναλλακτικισ Φορολόγθςθσ Φορολογικϊν Κατοίκων Θμεδαπισ τθσ ΑΑΔΕ. 
(Α.1087/15-04-2021, άρκρο 2). 
 
Οι αιτιςεισ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ για ανάλθψθ υπθρεςίασ ι ζναρξθ εργαςιϊν που 
ζλαβαν χϊρα από τθν 01θ.1.2022 και μετά, υποβάλλονται ωσ εξισ: 
α)Για ανάλθψθ υπθρεςίασ ι ζναρξθ εργαςιϊν που λαμβάνει χϊρα μζχρι και τθν 2α Ιουλίου του 
εκάςτοτε ζτουσ, θ αίτθςθ για υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου υποβάλλεται για το ζτοσ 
ανάλθψθσ υπθρεςίασ ι ζναρξθσ εργαςιϊν και μζχρι το τζλοσ του ζτουσ αυτοφ. Θ αίτθςθ δφναται να 
υποβάλλεται και εντόσ του επόμενου από τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ι ζναρξθσ εργαςιϊν ζτουσ και 
κρίνεται για υπαγωγι  ςτο ζτοσ αυτό. 
β) Για ανάλθψθ υπθρεςίασ ι ζναρξθσ εργαςιϊν που λαμβάνει χϊρα μετά τθν 2α Ιουλίου του 
εκάςτοτε ζτουσ, θ αίτθςθ για υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου υποβάλλεται για το 
επόμενο ζτοσ από τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ι ζναρξθσ εργαςιϊν και μζχρι το τζλοσ του ζτουσ αυτοφ. 
(ςχετ. παρ.3 και 7 του άρκρου 5Γ ΚΦΕ, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 53 του ν.4916/2022). 

4.Β.1.3. Ρϊσ υποβάλλεται θ αίτθςθ και τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά 

Θ αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται με ψθφιακι απεικόνιςθ (scan), μζςω μθνφματοσ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν προαναφερόμενθ αρμόδια υπθρεςία είτε α) με αποςτολι 
αιτιματοσ μζςω τθσ πλατφόρμασ «Τα Αιτιματά μου» ςτθν ψθφιακι πφλθ myAADE 
(https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki) ι β) με φυςικό φάκελο ταχυδρομικά με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ. Είναι, επίςθσ, δυνατι θ κατάκεςθ των 
αιτιςεων και ςτο γραφείο πρωτοκόλλου τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ.  
 
Θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία που προκφπτει από τθ ςφραγίδα του 
ταχυδρομείου ι τθσ υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ ι θ θμερομθνία αποςτολισ του μθνφματοσ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, αντίςτοιχα. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ι τθσ υπθρεςίασ 
ταχυμεταφοράσ ι το αυτοματοποιθμζνο μινυμα που αποςτζλλεται ωσ απάντθςθ ςτο θλεκτρονικό 
μινυμα του φορολογουμζνου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολισ τθσ αίτθςθσ και επζχει 
κζςθ απόδειξθσ παραλαβισ εκ μζρουσ του αποδζκτθ. (Α.1087/15-04-2021, άρκρο 4, παρ.2). 
 
Θ αίτθςθ παραλαμβάνεται ακόμα και αν δεν ςυνοδεφεται από τα προβλεπόμενα ςχετικά 
δικαιολογθτικά κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ, εξετάηεται και, εφόςον διαπιςτωκοφν ελλείψεισ, 
ενθμερϊνεται άμεςα ο αιτϊν για τθ ςυμπλιρωςθ ι τθν υποβολι των απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν εντόσ τθσ προκεςμίασ των εξιντα (60) θμερϊν που προβλζπεται από τον νόμο για 

https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki
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τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ. (Α.1087/15-04-2021, άρκρο 4, παρ.4). 
 
Εντοφτοισ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφεται, κατά περίπτωςθ, 
από: 
1. Ρροςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν για τθν απόδειξθ φπαρξθσ εργαςιακισ ςχζςθσ (ενδεικτικά: Σφμβαςθ 
οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου, ζντυπο αναγγελίασ πρόςλθψθσ, δθμοςίευςθ ςτο ΓΕΜΘ τθσ πράξθσ 
οριςμοφ διευκυντι ι μζλουσ Δ.Σ. εταιρείασ ι ςφμβαςθ παροχισ νομικϊν υπθρεςιϊν ζναντι πάγιασ 
αντιμιςκίασ). 
2. Υπεφκυνθ διλωςθ περί παραμονισ του ςτθν Ελλάδα για μια διετία από το ζτοσ υπαγωγισ ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ. 
3. Υπεφκυνθ διλωςθ του εργοδότθ ότι ο αιτϊν καλφπτει νζα κζςθ εργαςίασ. 
4. Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν ατομικισ επιχείρθςθσ. (Ε.2224/01-12-2021, παρ.22). 

4.Β.1.4. Ζκδοςθ Απόφαςθσ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ και Εναλλακτικισ 
Φορολόγθςθσ Φορολογικϊν Κατοίκων Θμεδαπισ 

Θ Φορολογικι Διοίκθςθ εξετάηει τθν αίτθςθ και εκδίδει απόφαςθ, εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ, με τθν οποία τθν εγκρίνει ι τθν απορρίπτει, αναλόγωσ τθσ ςυνδρομισ ι μθ 
των προχποκζςεων τθσ παρ. 1.του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ αίτθςθσ, λόγω μθ 
προςκόμιςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν θ απόφαςθ δφναται να ανακλθκεί, εάν τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά προςκομιςκοφν μζχρι τθν 31 Μαρτίου του επόμενου από τθν υποβολι 
του αιτιματοσ ζτουσ. Θ αίτθςθ επανεξετάηεται και εκδίδεται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ νζα 
απόφαςθ εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν. (Α.1089/2022, 
παράγραφοσ 4 άρκρο 1). 

4.Β.1.5. Διάρκεια υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ 

Θ υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ λιγει μετά το πζρασ επτά (7) ςυνολικά φορολογικϊν ετϊν 
από τθν ζκδοςθ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ του αρμόδιου Ρροϊςταμζνου και εφεξισ φορολογείται για 
το ςφνολο του ειςοδιματόσ του με τισ γενικζσ διατάξεισ. 

4.Β.1.6. Ερμθνεία τθσ νζασ κζςθσ εργαςίασ - Ρότε υφίςταται νζα κζςθ εργαςίασ 

Με τισ Ε.2224/01-12-2021 και Ε.2029/24-03-2022 εγκυκλίουσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ δόκθκαν 
διευκρινίςεισ για τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ αναφορικά με τθν 
ζννοια τθσ νζασ κζςθσ εργαςίασ. Ειδικότερα, με τθν παρ. 4 τθσ Ε.2029/24-03-2022 εγκυκλίου 
διευκρινίηεται ότι νζα κζςθ εργαςίασ υφίςταται τόςο ςε περίπτωςθ αφξθςθσ (ςε απόλυτουσ 
αρικμοφσ) του αρικμοφ των απαςχολουμζνων, κατά τθν θμζρα ανάλθψθσ υπθρεςίασ από το φυςικό 
πρόςωπο που αιτείται τθν υπαγωγι του ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, όςο και ςτθν 
περίπτωςθ που ο αιτϊν προςλαμβάνεται για να καλφψει νζα κζςθ ςε υφιςτάμενο τμιμα ι ςε 
υφιςτάμενθ ειδικότθτα ι για να καλφψει νζα ειδικότθτα ι κζςθ ςε νζο τμιμα ςτο οργανόγραμμα 
του θμεδαποφ νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ ι τθσ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ αλλοδαπισ 
επιχείρθςθσ ςτθν Ελλάδα, ακόμα και αν ο αρικμόσ των απαςχολουμζνων ςυνολικά δεν αυξάνεται.  
 
Σε κάκε περίπτωςθ προχπόκεςθ για να πλθροφται ο ςκοπόσ τθσ διάταξθσ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ 
για τθ δθμιουργία τθσ νζασ κζςθσ εργαςίασ είναι να μθν προκφψει ακολοφκωσ μείωςθ των κζςεων  
εργαςίασ τθσ ίδιασ ειδικότθτασ ι των ίδιων κακθκόντων με αυτι που καταλαμβάνει ο υπαχκείσ ςτισ 
διατάξεισ, για εφλογο χρονικό διάςτθμα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ζξι μθνϊν. Από 
τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω εγκυκλίου, κάκε άλλθ εγκφκλιοσ με αντίκετο περιεχόμενο ωσ προσ τθν 
ερμθνεία τθσ ζννοιασ τθσ νζασ κζςθσ εργαςίασ, για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 5Γ του 
ΚΦΕ, παφει να ιςχφει. Τα οριηόμενα ςτθν Ε.2029/24-03-2022 για τθν ζννοια τθσ νζασ κζςθσ εργαςίασ 
εφαρμόηονται και για τισ περιπτϊςεισ εργαηομζνων που ζχουν ιδθ υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του 
άρκρου 5Γ. 
 
Ρεραιτζρω, με τθν παρ. 4 τθσ Ε.2224/01-12-2021 ζχει αποςαφθνιςτεί ότι:  
α) δεν κεωρείται ότι επζρχεται μείωςθ των κζςεων εργαςίασ ςε περιπτϊςεισ που θ μείωςθ του 
αρικμοφ των εργαηομζνων εντόσ του πιο πάνω διαςτιματοσ, οφείλεται ςε οικειοκελι αποχϊρθςθ, 
εργαηόμενου, λιξθ ςφμβαςθσ οριςμζνου χρόνου, ςυνταξιοδότθςθ ςε καταγγελία ςφμβαςθσ 
εργαςίασ πριν τθ λιξθ τθσ για ςπουδαίο λόγο που αφορά τον εργαηόμενο. 
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β) επζρχεται αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ ςτισ περιπτϊςεισ απόςπαςθσ ι δανειςμοφ εργαηομζνου 
από αλλοδαπι επιχείρθςθ ςε ελλθνικι επιχείρθςθ, εφόςον με τθν εν λόγω ςφμβαςθ (δανειςμοφ ι 
απόςπαςθσ) θ ελλθνικι επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να ορίηει και να ελζγχει τον τρόπο, το χρόνο και 
τον τόπο εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ ι του δανειςμοφ, και θ 
ελλθνικι επιχείρθςθ ζχει αναλάβει επίςθσ τθν υποχρζωςθ καταβολισ του κόςτουσ τθσ μιςκοδοςίασ 
του εν λόγω εργαηόμενου. 
γ) θ Α.Α.Δ.Ε. δφναται να αναηθτά και να επαλθκεφει τα ςτοιχεία για τον ακριβι αρικμό των 
εργαηομζνων, κατά περίπτωςθ, από τα νομικά πρόςωπα, τισ νομικζσ οντότθτεσ ι τισ αλλοδαπζσ 
επιχειριςεισ με μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και από άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ, όπωσ το 
πλθροφοριακό ςφςτθμα Εργάνθ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, τον 
Οργανιςμό Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ), ι το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ). 
Ρερίπτωςθ Μεταβολισ τθσ κζςθσ εργαςίασ. 
 
Σε περίπτωςθ που μεταβάλλεται θ κζςθ εργαςίασ του υπαχκζντοσ φυςικοφ προςϊπου ςτισ διατάξεισ 
του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ, ο φορολογοφμενοσ ενθμερϊνει τθν αρμόδια υπθρεςία Δ.Ο.Υ. για τθν 
αλλαγι εργοδότθ και υποβάλλει τθν υπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του νζου εργοδότθ περί 
πλιρωςθσ νζασ κζςθσ εργαςίασ, προκειμζνου να ςυνεχίςει να υπάγεται ςτον ειδικό τρόπο 
φορολόγθςθσ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ για τόςα ζτθ όςα υπολείπονται ωσ τθ ςυμπλιρωςθ του 
χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 5Γ. Ο φορολογοφμενοσ που ζχει υπαχκεί ςτο άρκρο 5Γ 
του ΚΦΕ ωσ μιςκωτόσ και εν ςυνεχεία απωλζςει τθν ιδιότθτα αυτι, αλλά εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ δϊδεκα (12) μθνϊν προβεί ςε ζναρξθ εργαςιϊν ατομικισ επιχείρθςθσ, ενθμερϊνει τθν 
αρμόδια υπθρεςία για τθ μεταβολι αυτι, προκειμζνου να ςυνεχίςει να υπάγεται ςτον ειδικό τρόπο 
φορολόγθςθσ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ, για τόςα ζτθ όςα υπολείπονται ωσ τθ ςυμπλιρωςθ του 
χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 5Γ.  
 
Ομοίωσ, ο φορολογοφμενοσ ο οποίοσ υπιχκθ ςτισ εν λόγω διατάξεισ λόγω ζναρξθσ εργαςιϊν 
ατομικισ επιχείρθςθσ, αλλά μεταγενζςτερα παφει τθ δραςτθριότθτα αυτι και αναλαμβάνει μιςκωτι 
εργαςία, ενθμερϊνει τθν αρμόδια υπθρεςία για τθ μεταβολι αυτι και ςυνεχίηει να υπάγεται ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ περ. γ’ τθσ παρ. 1 και τθσ 
παρ. 6 του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ, για τόςα ζτθ όςα υπολείπονται ωσ τθ ςυμπλιρωςθ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ τθσ παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου. (Α.1087/15-04-2021, άρκρο 4, παράγραφοσ 6). 
 
Ρερίπτωςθ διαδοχικϊν ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου ςτον ίδιο εργοδότθ 
Με τθν Ε.2029/24-03-2022 εγκφκλιο διευκρινίςτθκε ότι ςτθν περίπτωςθ διαδοχικϊν ςυμβάςεων 
οριςμζνου χρόνου ςτον ίδιο εργοδότθ, δεν κεωρείται ότι μεταβάλλεται θ κζςθ εργαςίασ του 
υπαχκζντοσ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ φυςικοφ προςϊπου,  το οποίο ςυνεχίηει να 
υπάγεται ςτον ειδικό τρόπο φορολόγθςθσ του άρκρου αυτοφ. (Ε.2029/24-03-2022, παρ.4). 

4.Β.2. Ειδικότερα κζματα/ περιπτϊςεισ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ 

4.Β.2.1.  Ταυτόχρονθ  υπαγωγι ςτισ διατάξεισ των άρκρων 5Α ι 5Β 

Φυςικό πρόςωπο δφναται να υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ, ενϊ ζχει υπαχκεί ςτισ 
διατάξεισ των άρκρων 5Α ι 5Β του ΚΦΕ, και το αντίςτροφο, εφόςον κατά τον χρόνο τθσ υπαγωγισ 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ εκάςτου άρκρου. (Α.1087/15-04-2021, άρκρο 3 §10) 

4.Β.2.2. Εταίροσ ι/και διαχειριςτισ ΕΡΕ και ΙΚΕ 

Φυςικό πρόςωπο για τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ωσ εταίροσ ι/και διαχειριςτισ ΕΡΕ και ΙΚΕ δφναται 
να υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ, κακϊσ με τισ διατάξεισ τθσ περ. δ` τθσ παρ. 2 του άρκρου 
12 του ΚΦΕ ορίηεται ότι για τουσ ςκοποφσ του ΚΦΕ, εργαςιακι ςχζςθ υφίςταται όταν ζνα φυςικό 
πρόςωπο παρζχει υπθρεςίεσ ωσ διευκυντισ ι μζλοσ του ΔΣ εταιρείασ ι κάκε άλλου νομικοφ 
προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ. Ρεραιτζρω από τθ Διοίκθςθ ζγινε δεκτό ότι οι αμοιβζσ εταίρων και 
διαχειριςτϊν ΕΡΕ και ΙΚΕ κακϊσ και οι αμοιβζσ εκπρόςωπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τισ υπθρεςίεσ 
που παρζχουν με βάςθ τθν ιδιότθτα τουσ αυτι προσ τισ υπόψθ εταιρείεσ, εξομοιϊνονται με τισ 
αμοιβζσ διευκυντϊν ι μελϊν ΔΣ εταιρείασ ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ και 
χαρακτθρίηονται ωσ ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία (Α.1118/2021 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦΑ 
1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015).  
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Συνεπϊσ και τα ωσ άνω πρόςωπα δφνανται να υπαχκοφν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ, 
εφόςον πλθροφνται ςωρευτικά οι προχποκζςεισ υπαγωγισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
πλιρωςθσ τθσ νζασ κζςθσ εργαςίασ. (Ε. 2224/2021, παράγραφοσ 5) 

4.Β.3. Ειδικότερα κζματα/ περιπτϊςεισ ΜΘ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ 

4.Β.3.1. Δθμόςιοι Υπάλλθλοι ι λειτουργοί 

Φυςικό πρόςωπο που μεταφζρει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα με ςκοπό να παρζχει 
μιςκωτι εργαςία ςφμφωνα με τθν περ. γϋτθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του ΚΦΕ (υπθρεςίεσ οι οποίεσ 
ρυκμίηονται από τθ νομοκεςία περί μιςκολογίου και ειδικϊν μιςκολογίων των υπαλλιλων και 
λειτουργϊν του Δθμοςίου), ΔΕΝ δφναται να υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ. (Α.1087/15-04-
2021, άρκρο 3). 

4.Β.3.2. Μιςκωτόσ ςε Ατομικι επιχείρθςθ 

Φυςικό πρόςωπο που μεταφζρει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα και παρζχει υπθρεςίεσ 
ςτθν Ελλάδα ςτο πλαίςιο εργαςιακισ ςχζςθσ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του ΚΦΕ, 
που αςκείται ςε ατομικι επιχείρθςθ, δεν δφναται να υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ 
κακϊσ θ ατομικι επιχείρθςθ δεν εντάςςεται ςτθν ζννοια του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ 
οντότθτασ, διότι αποτελεί δραςτθριότθτα που αςκείται από φυςικό πρόςωπο χωρίσ να 
παρεμβάλλεται νομικό πρόςωπο και ςυνεπϊσ δεν πλθροφνται ςωρευτικά οι προχποκζςεισ του 
νόμου. 

4.Β.4. Άρςθ τθσ υπαγωγισ από τισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ 

Το φυςικό πρόςωπο που ζχει ενταχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ, εφόςον ςε κάποιο 
φορολογικό ζτοσ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ των περ. γϋ και δϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου αυτοφ, παφει 
να υπάγεται ςτισ διατάξεισ από το οικείο φορολογικό ζτοσ και εφεξισ και φορολογείται για το 
ςφνολο του ειςοδιματόσ του από μιςκωτι εργαςία ι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποκτά 
ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ του ΚΦΕ. (Α.1087/2021, άρκρο 4 παράγραφοσ 5). 
 
Θ εκ νζου υπαγωγι του φυςικοφ προςϊπου ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ, εάν ζχει υπάρξει 
άρςθ αυτισ, είναι δυνατι, εφόςον θ νζα αίτθςθ υπαγωγισ υποβλθκεί οποτεδιποτε εντόσ του 
χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ. Στθν περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ 
παρζμεινε φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ, δεν εξετάηονται εκ νζου οι προχποκζςεισ των περ. αϋ και 
βϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ. Στθν περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ κατζςτθ ςτο μεταξφ 
φορολογικόσ κάτοικοσ αλλοδαπισ, δφναται να υποβάλει αίτθςθ αλλά κα εξετάηονται εκ νζου όλεσ οι 
προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ. Σε κάκε μια από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ, εφόςον 
γίνει δεκτι θ αίτθςθ, θ υπαγωγι κα ιςχφει για τόςα ζτθ όςα υπολείπονται ωσ τθ ςυμπλιρωςθ του 
ωσ άνω χρονικοφ διαςτιματοσ, ιτοι ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ επταετίασ από τθν αρχικι υπαγωγι ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ. (Α.1087/15-04-2021, άρκρο 4 παράγραφοσ 7). 

4.Β.5. Φορολόγθςθ ειςοδιματοσ φυςικοφ προςϊπου που ζχει υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 
5Γ του ΚΦΕ 

Ειςόδθμα από  μιςκωτι εργαςία :Το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειςοδιματοσ από μιςκωτι 
εργαςία που προζρχεται από τθν πλιρωςθ τθσ νζασ κζςθσ εργαςίασ απαλλάςςεται από τον φόρο 
ειςοδιματοσ και από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ΚΦΕ, ενϊ το υπόλοιπο 
πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειςοδιματοσ φορολογείται με τθν κλίμακα τθσ παρ. 1 του άρκρου 15 
του ΚΦΕ, ςυνακροιηόμενο με τυχόν λοιπά ειςοδιματα που φορολογοφνται με τθν ίδια κλίμακα και θ 
φορολόγθςι τουσ άρχεται εκ του κατϊτερου φορολογικοφ ςυντελεςτι. (Ε.2224/01-12-2021, 
παράγραφοσ 6). 
 
Ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα: Το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειςοδιματοσ από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, όπωσ αυτό προςδιορίηεται με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 21 του ΚΦΕ, απαλλάςςεται από τον φόρο ειςοδιματοσ και από τθν ειδικι ειςφορά 
αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ΚΦΕ, ενϊ το υπόλοιπο πενιντα τοισ εκατό (50%) φορολογείται με 
τθν κλίμακα τθσ παρ. 1 του άρκρου 15 του ΚΦΕ, ςυνακροιηόμενο με τυχόν λοιπά ειςοδιματα που 
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φορολογοφνται με τθν ίδια κλίμακα και θ φορολόγθςι τουσ άρχεται εκ του κατϊτερου φορολογικοφ 
ςυντελεςτι. (Ε.2224/01-12-2021, παράγραφοσ 15). 

4.Β.6. Διενζργεια Ραρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ φυςικοφ προςϊπου που ζχει υπαχκεί ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 5Γ 

Από μιςκωτι εργαςία: Οι μιςκωτοί που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ, 
απαιτείται να προςκομίςουν ςτον εκκακαριςτι τθσ μιςκοδοςίασ τουσ, τθν ςχετικι εγκριτικι 
απόφαςθ υπαγωγισ τουσ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ του αρμόδιου Ρροϊςταμζνου, 
προκειμζνου να διενεργείται παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ και ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ 
του άρκρου 43Α του ΚΦΕ για το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειςοδιματοσ τουσ από μιςκωτι 
εργαςία που αποκτοφν ςτθν Ελλάδα μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ και για το υπόλοιπο πενιντα τοισ 
εκατό (50%) να μθν διενεργείται παρακράτθςθ φόρου. 
Δεδομζνου ότι ςτθν ωσ άνω εγκριτικι απόφαςθ γίνεται ρθτι αναφορά ςτα ςτοιχεία ςυγκεκριμζνου 
εργοδότθ ο οποίοσ βεβαιϊνει ότι ο αιτϊν καλφπτει νζα κζςθ εργαςίασ, θ κατά τα ανωτζρω 
αναφερόμενθ παρακράτθςθ φόρου ςτο πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειςοδιματοσ διενεργείται 
αποκλειςτικά από τον αναφερόμενο ςτθν απόφαςθ εργοδότθ. (Ε.2224/01-12-2021, παράγραφοι 11, 
12). 
Από επιχειρθματικι αμοιβι: Φυςικό πρόςωπο που ζχει κάνει ζναρξθ εργαςιϊν ατομικισ 
επιχείρθςθσ, ζχει υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ και αποκτά ειςόδθμα από 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, για τθν παρακράτθςθ φόρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 
62 και 64 του ΚΦΕ και οι οδθγίεσ που δόκθκαν με τθν ΡΟΛ.1120/2014 εγκφκλιο, ιτοι διενεργείται 
παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%) ςφμφωνα με τθν περ. δ` παρ. 1 του 
άρκρου 64 του ΚΦΕ επί των ςυνολικϊν ακακάριςτων αμοιβϊν (και όχι επί του πενιντα τοισ εκατό 
(50%) αυτϊν). (Ε.2224/01-12-2021, παράγραφοσ 18). 

4.Β.7. Τι οφείλει να κάνει ο εκκακαριςτισ μιςκοδοςίασ φυςικοφ προςϊπου που ζχει υπαχκεί ςτισ 
διατάξεισ του άρκρου 5Γ 

Ο εκκακαριςτισ μιςκοδοςίασ, όταν λάβει γνϊςθ τθσ ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ υπαγωγισ του 
μιςκωτοφ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ, οφείλει να διενεργεί παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ και 
ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ΚΦΕ για το πενιντα τοισ εκατό (50%) του 
ειςοδιματοσ του από μιςκωτι εργαςία που αποκτά ςτθν Ελλάδα. 
Στθ διλωςθ παρακρατοφμενων φόρων από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ ο εκκακαριςτισ δθλϊνει 
το ςφνολο των αποδοχϊν του υπαχκζντοσ ςτισ διατάξεισ του 5Γ εργαηόμενου, αλλά παρακρατεί και 
αποδίδει φόρο μόνο για το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειςοδιματοσ τουσ από μιςκωτι εργαςία. 
Για δθλϊςεισ παρακρατοφμενων φόρων από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ που τυχϊν ζχουν 
υποβλθκεί πριν τθν ζκδοςθ τθσ  εγκριτικισ απόφαςθσ δεν οφείλεται να υποβλθκεί τροποποιθτικι 
διλωςθ παρακρατοφμενων φόρων. 

4.Β.8. Λοιπά κζματα 

- Φψοσ ειςοδιματοσ επί του οποίου υπολογίηεται το ελάχιςτο απαιτοφμενο ποςό δαπανϊν 
με θλεκτρονικά μζςα, φυςικϊν προςϊπων που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 
5Γ. 
Για τα φυςικά πρόςωπα που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ, το 
πραγματικό ειςόδθμα επί του οποίου υπολογίηεται το ελάχιςτο απαιτοφμενο ποςό 
δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ, όπωσ προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του πρϊτου 
εδαφίου τθσ περίπτωςθσ β` τθσ παρ. 6 του άρκρου 15 του ΚΦΕ, είναι το ςφνολο του 
ειςοδιματοσ που λαμβάνει από μιςκωτι εργαςία και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ιτοι 
τόςο το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειςοδιματοσ που φορολογείται με τισ γενικζσ 
διατάξεισ όςο και το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειςοδιματοσ που απαλλάςςεται του 
φόρου ειςοδιματοσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ΚΦΕ. Τυχόν 
ειςοδιματά τουσ από μιςκωτι εργαςία και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που δεν ζχουν 
υπαχκεί ςτθν εν λόγω διάταξθ, κακϊσ και ειςοδιματα από ακίνθτθ περιουςία, 
ςυνακροίηονται με το ςφνολο των υπαχκζντων ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ 
ειςοδθμάτων τουσ για τον υπολογιςμό του πραγματικοφ ειςοδιματοσ. (Ε.2224/01-12-2021 
και Ε.2029/24-03-2022). 

- Ρροςδιοριςμόσ τεκμαρτοφ ειςοδιματοσ με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του ΚΦΕ 
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φυςικϊν προςϊπων που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ. Θ ετιςια 
αντικειμενικι δαπάνθ προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του 
άρκρου 5Γ, δεν εφαρμόηεται για το ποςό τθσ ετιςιασ αντικειμενικισ δαπάνθσ, θ οποία 
προκφπτει βάςει τθσ κατοικίασ (κφριασ και δευτερευουςϊν) ι/και επιβατικϊν αυτοκινιτων 
ιδιωτικισ χριςθσ (ανεξαρτιτωσ αρικμοφ οχθμάτων). (ςχετ. περ. 1 άρκρο 33 του ΚΦΕ, 
Ε.2029/24-03-2022). 

- Υφίςταται υποχρζωςθ διλωςθσ τυχόν ειςοδθμάτων αλλοδαπισ που αποκτά υπαχκζν 
φυςικό πρόςωπο ςτισ διατάξεισ. Ο φορολογοφμενοσ που υπάγεται ςτισ διατάξεισ του 
άρκρου 5Γ υποχρεοφται να δθλϊνει όλα τα ειςοδιματα του που προκφπτουν ςτθν 
θμεδαπι, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του ΚΦΕ, και τα τυχόν ειςοδιματα που 
προκφπτουν ςτθν αλλοδαπι, κατά τθν ζννοια τθσ παρ.2 του άρκρου 5 του ΚΦΕ. (Α. 1087/15-
04-2021, άρκρο 5, παρ.2) 

ΕΝΟΤΘΤΑ Γ – ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΜΕΛΕΤΘ ΡΕΙΡΤΩΣΕΩΝ 

4.Γ.1. Ρερίπτωςθ 1
θ
  

Ο Γιάννθσ Ρ. εδϊ και 8 χρόνια εργάηεται ςε εταιρεία πλθροφορικισ ςτο Λονδίνο και του ζγινε 
πρόταςθ να ζρκει να εργαςτεί ςε εταιρεία ίδιου αντικειμζνου ςτθν Ελλάδα από 01/03/2022, που 
ανοίγει νζο παράρτθμα ςτθν Θεςςαλονίκθ. 
Μπορεί να υπαχκεί ςτισ ευνοϊκζσ διατάξεισ του άρκρου 5Γ για το ζτοσ 2022, εάν λάβουμε υπόψθ ότι 
όταν ζφυγε για Αγγλία είχε αμελιςει να μεταβάλει τθν φορολογικι του κατοικία και ςτο μθτρϊο τθσ 
Δ.Ο.Υ. όλα τα ζτθ εμφανίηεται ωσ κάτοικοσ Ελλάδοσ; 
 
Απάντθςθ 
Ναι μπορεί, αρκεί να προςκομίςει ςτθν Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ και Εναλλακτικισ Φορολόγθςθσ 
Φορολογικϊν Κατοίκων Θμεδαπισ τθσ ΑΑΔΕ βεβαίωςθ φορολογικισ κατοικίασ από τθν φορολογικι 
αρχι τθσ Μ. ΒΕΤΑΝΙΑΣ από τθν οποία να προκφπτει ότι είναι φορολογικόσ κάτοικοσ αυτοφ του 
κράτουσ, τουλάχιςτον για τα 5 τελευταία ζτθ( ζτθ 2017-2021) ι αντί τθσ βεβαίωςθσ, τθν 
προβλεπόμενθ Αίτθςθ για τθν Εφαρμογι τθσ ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενςωματωμζνο το πιςτοποιθτικό 
φορολογικισ κατοικίασ (δίγλωςςα ζντυπα), ςυμπλθρωμζνθ, υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ από 
τθν αρμόδια αλλοδαπι φορολογικι αρχι. (Α.1087/15-04-2021, άρκρο 3, παρ.2). 

4.Γ.2. Ρερίπτωςθ 2
θ
  

Θ Μαρία Κ. εδϊ και 5 χρόνια εργάηεται ωσ γιατρόσ με ειδικότθτα ενδοκρινολόγου ςτθ Σουθδία. 
Το Σεπτζμβριο του 2022, προκθρφχκθκαν κζςεισ γιατρϊν τθσ ειδικότθτασ τθσ ςτο Ρανεπιςτθμιακό 
νοςοκομείο τθσ Κριτθσ και ςκζφτεται να υποβάλει αίτθςθ. 
O πατζρασ τθσ, τθν ςυμβουλεφει να υποβάλει τθν αίτθςθ και να γυρίςει πίςω και τθν ενθμερϊνει για 
τα νζα φορολογικά κίνθτρα που ζχουν κεςμοκετθκεί για τα πρόςωπα που επιςτρζφουν ςτθν 
Ελλάδα. Θ Μαρία ηθτά και τθν δικι ςασ ςυμβολι για τα φορολογικά κίνθτρα. 
 
Απάντθςθ 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ και τθσ Α. 1087/2021, φυςικό πρόςωπο που 
μεταφζρει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα με ςκοπό να παρζχει μιςκωτι εργαςία 
ςφμφωνα με τθν περ. γϋτθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του ΚΦΕ (υπθρεςίεσ οι οποίεσ ρυκμίηονται από τθ 
νομοκεςία περί μιςκολογίου και ειδικϊν μιςκολογίων των υπαλλιλων και λειτουργϊν του 
Δθμοςίου), ΔΕΝ δφναται να υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ. (Α.1087/15-04-2021, άρκρο 3). 
Συνεπϊσ, θ Μαρία Κ. δεν μπορεί να υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ εργαηόμενθ ωσ 
γιατρόσ ςτο Ρανεπιςτθμιακό νοςοκομείο τθσ Κριτθσ. 
Ωςτόςο, μπορεί να υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Γ εάν θ Μαρία Κ. επιλζξει να αςκιςει 
ελεφκερο επάγγελμα ι να εργαςτεί ωσ  μιςκωτι ςε ιδιωτικι κλινικι. 

4.Γ.3. Ρερίπτωςθ 3
θ
  

Ο Κϊςτασ ζχει μεγαλϊςει ςτθν Αυςτραλία, από Ζλλθνεσ γονείσ. 
Οι γονείσ του, ςυνταξιοφχοι πια, ςκζφτονται να γυρίςουν πίςω ςτθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτθν 
Κάλυμνο, που είναι ο τόποσ καταγωγισ τουσ. 
Ο Κϊςτασ, ζχοντασ επιςκεφτεί το νθςί τον περαςμζνο καλοκαίρι και ζχοντασ ακοφςει για τα νζα 
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φορολογικά κίνθτρα ςκζφτεται πολφ ςοβαρά να γυρίςει και εκείνοσ πίςω και να ανοίξει μια 
επιχείρθςθ ςτο χϊρο τθσ εςτίαςθσ. 
Ανθςυχεί όμωσ ότι μζχρι το τζλοσ του ζτουσ δεν κα ζχει προλάβει να οργανωκεί και να υποβάλει τθν 
ςχετικι αίτθςθ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Ηθτά τθ ςυμβουλι ςασ. 
 
Απάντθςθ 
Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 
του ν.4916/2022 (Αϋ 65) και ιςχφει για αιτιςεισ για ανάλθψθ υπθρεςίασ ι ζναρξθ εργαςιϊν που 
ζλαβαν χϊρα από τθν 01θ.1.2022 και μετά, θ αίτθςθ υπαγωγισ υποβάλλεται ωσ το τζλοσ του 
επομζνου ζτουσ από τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ι ζναρξθ εργαςιϊν (ςχετ. παρ. 3 και 7 του άρκρου 5Γ 
του ΚΦΕ, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 53 του ν.4916/2022). 
Συνεπϊσ, ο Κϊςτασ δφναται να υποβάλει αίτθςθ ωσ το τζλοσ του επόμενου ζτουσ από τθν ζναρξθ 
εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ του.   

4.Γ.4. Ρερίπτωςθ 4
θ
 

Θ Άννα εδϊ και 7 χρόνια εργάηεται ςτθν Γαλλία, ςτο χϊρο τθσ διαφιμιςθσ. Τον Σεπτζμβριο του 2022, 
τθσ ζγινε πρόταςθ να ζρκει να εργαςτεί ςτθν Ελλάδα ςε τμιμα marketing φαρμακευτικισ εταιρείασ. 
Είναι μια πρόταςθ που τθν ενδιαφζρει πολφ, αλλά κα ικελε να ςυνεχίςει τθ ςυνεργαςία τθσ με τουσ 
Γάλλουσ πελάτεσ τθσ και ταυτόχρονα να διερευνιςει τισ ευκαιρίεσ που τυχόν κα τθσ δοκοφν ςτο 
χϊρο τθσ διαφιμιςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά.  
Ηθτά τθ ςυμβουλι ςασ ςχετικά με τα φορολογικά κίνθτρα που πρόςφατα ζχουν κεςμοκετθκεί. 
 
Απάντθςθ 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 3 τθσ Α. 1087/2021, φυςικό πρόςωπο που αποκτά 
ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που προκφπτει ςτθν 
θμεδαπι, δφναται να υπαχκεί ςτον ειδικό τρόπο φορολόγθςθσ του άρκρου 5Γ του ΚΦΕ, για το 
ςφνολο των ωσ άνω ειςοδθμάτων του, εφόςον πλθροφνται οι λοιπζσ προχποκζςεισ του παρόντοσ 
άρκρου, για κάκε μία από τισ ωσ άνω κατθγορίεσ ειςοδιματοσ. 
 
Συνεπϊσ, θ Άννα  δφναται να υπαχκεί ςτισ ευνοϊκζσ διατάξεισ του άρκρου 5Γ και για τισ δυο 
δραςτθριότθτεσ, δθλαδι μπορεί να υπαχκεί ςτθν εναλλακτικι φορολόγθςθ του άρκρου 5Γ  και για 
το ειςόδθμα τθσ από τθν μιςκωτι εργαςία ςτο τμιμα MARKETING τθσ φαρμακευτικισ εταιρείασ και 
για το ειςόδθμά τθσ από τθν άςκθςθ ατομικισ επιχείρθςθσ. Ρεραιτζρω, ςτα πλαίςια άςκθςθσ τθσ 
ατομικισ τθσ επιχείρθςθσ δφναται να ζχει πελάτεσ τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό τθσ 
χϊρασ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΙΝΘΤΑ ΡΟΣΕΛΚΥΣΘΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ-ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 
(ΜΡΟΥΙΚΟΣ) 

ΕΝΟΤΘΤΑ Α  

5.Α.1. Ειςαγωγι 

Το παρόν Κεφάλαιο αςχολείται με τθν ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων τελωνειακϊν διαδικαςιϊν-
κακεςτϊτων ωσ κίνθτρα («τελωνειακά κίνθτρα») για τθν προςζλκυςθ ξζνων επιχειριςεων και 
επενδφςεων ςτθν Ελλάδα με ςκοπό να εμπλουτιςτεί θ «εργαλειοκικθ» των Συμβοφλων Οικονομικϊν 
και Εμπορικϊν Υποκζςεων του Υπ. Εξωτερικϊν ςτισ επαφζσ τουσ με ενδιαφερόμενουσ επενδυτζσ τθσ 
αλλοδαπισ.  
 
Ρροκειμζνου να ενιςχυκεί θ ανωτζρω προςπάκεια, απαιτείται γνωςτικι εξοικείωςθ με τζςςερα 
επιμζρουσ πεδία: 
 
α) Βαςικζσ ζννοιεσ των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν- κακεςτϊτων κινιτρων, 
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β) Διαςφνδεςθ (κεωρθτικι και εμπειρικι) μεταξφ τελωνειακϊν διαδικαςιϊν και τθσ προςζλκυςθσ 
ξζνων επιχειριςεων- επενδφςεων,  
 
γ) Λειτουργία των πλζον ςθμαντικϊν/ εμβλθματικϊν τελωνειακϊν κινιτρων ςτθν Ελλάδα (ελεφκερθ 
ηϊνθ και τελωνειακι αποκικευςθ- κακεςτϊσ 07), και 
 
δ) Αρμόδιεσ τελωνειακζσ υπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ προσ περαιτζρω πλθροφόρθςθ και ςυμβουλευτικι. 

5.Α.2. Βαςικζσ ζννοιεσ τελωνειακϊν διαδικαςιϊν-κακεςτϊτων κινιτρων 

Οι τελωνειακζσ διαδικαςίεσ, ζχοντασ ςτον πυρινα τουσ τθν επιβολι δαςμϊν κατά τθ διζλευςθ των 
ςυνόρων, ςυνιςτοφν ζναν παγκόςμια και αρχαίο κεςμό. Για τθν ακρίβεια, ο τελωνειακόσ κεςμόσ 
φαίνεται να ακολουκεί τθν ιςτορικι εξζλιξθ  του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ από τθ Μεςοποταμία  και 
τθν αρχαία Ελλάδα, μζχρι τισ μζρεσ μασ, διατθρϊντασ ωσ κεμελιϊδεσ ςτοιχείο του τθν επιβολι 
δαςμϊν (με πολλζσ και διάφορεσ ονομαςίεσ) και τθν τελωνειακι επιτιρθςθ των ειςαγομζνων και 
διερχομζνων εμπορευμάτων από λιμζνεσ και χερςαία ςυνοριακά ςθμεία, ωσ ζκφραςθ κυριαρχίασ 
αλλά και μεκόδου προςποριςμοφ πόρων για τθν εξυπθρζτθςθ των κυρίαρχων (από φυλζσ, 
αυτοκρατορίεσ μζχρι τισ ςφγχρονεσ εκνικζσ κρατικζσ οντότθτεσ και τισ τελωνειακζσ ενϊςεισ) (βλ. 
χαρακτθριςτικά Asakura, 2003). 
 
Θ επιβολι δαςμοφ και θ τελωνειακι επιτιρθςθ των εμπορευμάτων, κατζςτθςαν αναγκαία ςτο πεδίο 
τθσ πρακτικισ εφαρμογισ, μια ςειρά εργαλείων, από τθν ανάπτυξθ τελωνειακϊν μονάδων 
(«τελωνεία», δθλαδι μόνιμα κλιμάκια εξουςιοδοτθμζνων κρατικϊν υπαλλιλων), τθν κακιζρωςθ 
κωδικοποίθςθσ των εμπορευμάτων, τθν φπαρξθ δαςμολογίου με πίνακα των δαςμϊν ειςαγωγισ και 
εξαγωγισ ανά εμπόρευμα μζχρι τθν επινόθςθ διαδικαςιϊν διευκόλυνςθσ του διαμετακομιςτικοφ 
εμπορίου (πχ., διαμετακόμιςθ/ transit, ελεφκερεσ ηϊνεσ), τθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ 
(μεταποίθςθ εμπορευμάτων) και μεκόδων δίωξθσ του λακρεμπορίου. 
 
Θ ςθμαςία των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν για τισ διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ ιταν τζτοια που 
οδιγθςε ςτθ δθμιουργία ενόσ εκ των πρϊτων διεκνϊν οργανιςμϊν (αρχικά ωσ Συμβοφλιο 
Τελωνειακισ Συνεργαςίασ, ςιμερα ωσ Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τελωνείων/ ΡΟΤ) ςτο ςυγκεκριμζνο 
πεδίο, με ςκοπό τον κακοριςμό κοινϊν οριςμϊν και τυποποιιςεων διαδικαςιϊν προσ διευκόλυνςθ 
τουσ διεκνοφσ εμπορίου.  
 
Θ ανάγκθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ ζγινε ακόμα πιο επιτακτικι λόγω του γεγονότοσ ότι τα τελωνεία 
και οι τελωνειακζσ διαδικαςίεσ άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται επιπρόςκετα ωσ εργαλείο εποπτείασ 
του διεκνοφσ εμπορίου, όχι μόνο για ςκοποφσ είςπραξθσ δαςμϊν αλλά και ευρφτερουσ πολιτικοφσ, 
κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ, όπωσ για τθν αςφάλεια και προςταςία μζςω τθσ εφαρμογισ 
περιοριςμϊν και απαγορεφςεων, τθν προϊκθςθ των εξαγωγϊν και τθν οικονομικι ανάπτυξθ, κακϊσ 
και τθν προϊκθςθ νομιςματικϊν και οικονομικϊν ενϊςεων. 
 
Τθν ίδια περίοδο καταγράφεται και θ πρϊτθ προςπάκεια διακρατικϊν τελωνειακϊν ενϊςεων, 
δθλαδι θ εγκακίδρυςθ ενιαίου τελωνειακοφ εδάφουσ μεταξφ χωρϊν που ςιμαινε άρςθ των μεταξφ 
τουσ δαςμϊν και επιβολι κοινοφ δαςμολογίου ζναντι τρίτων χωρϊν (BENELUX). Ειδικότερα ςτθν 
Ευρϊπθ, θ οικοδόμθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθρίχκθκε εξαρχισ ςτθ δθμιουργία Τελωνειακισ 
Ζνωςθσ ωσ ςταδίου μάλιςτα μιασ ολοζνα και περιςςότερο ολοκλθρωμζνθσ οικονομικισ ενοποίθςθσ 
(Ενιαία Αγορά).  
 
Θ ουςία τθσ τελωνειακισ ζνωςθσ είναι ότι τα μζλθ τθσ εφαρμόηουν τουσ ίδιουσ δαςμοφσ ςτα 
προϊόντα που ειςάγονται ςτθν επικράτειά τουσ από τον υπόλοιπο κόςμο, και ότι δεν επιβάλλουν 
δαςμοφσ ςτο εςωτερικό τθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ΕΕ αυτό ςθμαίνει ότι δεν καταβάλλονται 
τελωνειακοί δαςμοί κατά τθ διακίνθςθ προϊόντων από ζνα κράτοσ μζλοσ ςε άλλο. Θ Τελωνειακι 
Ζνωςθ τθσ ΕΕ είναι μία από τισ λίγεσ αποκλειςτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ, 2020).  
 
Κάπωσ, ζτςι, αναπτφχκθκε ζνα πολφπλοκο και πολυεπίπεδο κεςμικό τελωνειακό περιβάλλον, μια 
αρχιτεκτονικι με διεκνείσ (διεκνζσ τελωνειακό δίκαιο), ευρωπαϊκοφσ/ενωςιακοφ (ενωςιακό 
τελωνειακό δίκαιο) και εκνικοφσ κανόνεσ (εκνικό τελωνειακό δίκαιο). Στο διεκνζσ επίπεδο, αρχικά με 
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τον  ΡΟΤ και αργότερα με τθν Οικονομικι Επιτροπι του ΟΘΕ για τθν Ευρϊπθ και τον Ραγκόςμιο 
Οργανιςμό Εμπορίου, κεςπίςτθκαν διεκνείσ κανόνεσ για τθν περιγραφι και κωδικοποίθςθ των 
εμπορευμάτων, τθν προςωρινι ειςαγωγι, τθ διαμετακόμιςθ, τα εμπορευματοκιβϊτια, τθ 
δαςμολογθτζα αξία, τθν απλοφςτευςθ και εναρμόνιςθ των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν- κακεςτϊτων. 
 
Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, θ τελωνειακι νομοκεςία αποτελεί αποκλειςτικι αρμοδιότθτασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (άρκρο 3 παρ.1 τθσ ΣΛΕΕ), μαηί με τθ κζςπιςθ κανόνων ανταγωνιςμοφ, τθ 
νομιςματικι πολιτικι, τθ διατιρθςθ των βιολογικϊν πόρων τθσ κάλαςςασ ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ 
αλιευτικισ πολιτικισ και τθν κοινι εμπορικι πολιτικι.   
 
Θ αποςτολι των τελωνειακϊν αρχϊν εξειδικεφεται ςτα ακόλουκα (άρκρο 3 Καν. 952/2013): 

 Εποπτεία του διεκνοφσ εμπορίου, 

 Ρροςταςία των δθμοςιονομικϊν ςυμφερόντων τθσ ΕΕ και των κρατϊν μελϊν,  

 Ρροςταςία τθσ ΕΕ από το ακζμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλλθλθ ςτιριξθ των 
νόμιμων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων,  

• Διαφφλαξθ τθσ αςφάλειασ και τθσ προςταςίασ τθσ ΕΕ και των κατοίκων τθσ, κακϊσ και τθσ 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, και 

 Διατιρθςθ τθσ κατάλλθλθσ ιςορροπίασ ανάμεςα ςτουσ τελωνειακοφσ ελζγχουσ και τθ 
διευκόλυνςθ του ακζμιτου εμπορίου. 

 
Δεδομζνθσ τθσ αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ τθσ ΕΕ ςτο πεδίο τθσ τελωνειακισ ζνωςθσ, οι 
κεμελιϊδεισ ζννοιεσ και οι γενικοί κανόνεσ των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν για τα εμπορεφματα που 
ειςζρχονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ ι εξζρχονται από αυτό, κακορίηονται ςτο αντίςτοιχο 
ενωςιακό δίκαιο, και ειδικότερα ςτον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα (Κανονιςμόσ 952/2013). Θ 
τελωνειακι νομοκεςία ςυμπλθρϊνεται και εξειδικεφεται με τουσ Κανονιςμοφσ 2015/2446 και 
2015/2447, το κοινοτικό δαςμολόγιο (Κανονιςμόσ 2658/1987, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει) 
και το κοινοτικό κακεςτϊσ ατελειϊν (Κανονιςμόσ 1186/2009). 
 
Οι βαςικοί οριςμοί αναφζρονται ςτθν τελωνειακι επιτιρθςθ, ςτα πρόςωπα που αναλαμβάνουν τθν 
ευκφνθ να δθλϊςουν εμπορεφματα ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ, τισ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ που 
πρζπει να ακολουκιςουν, το χαρακτιρα των εμπορευμάτων που κακορίηει και κανόνεσ για τθ 
διαχείριςι τουσ και τα ςφνολα ειδικϊν τελωνειακϊν κανόνων ςτα οποία μποροφν να υπαχκοφν τα 
εμπορεφματα (τελωνειακά κακεςτϊτα). Αναλυτικότερα: 
 

 «Τελωνειακι επιτιρθςθ»: ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνουν γενικά οι τελωνειακζσ αρχζσ, 
ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν τιρθςθ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ και, ενδεχομζνωσ, άλλων 
διατάξεων που ιςχφουν για τα εμπορεφματα που αποτελοφν το αντικείμενο αυτϊν των 
ενεργειϊν (άρκρο 5 παρ. 27 Καν. 952/2013). 

 «Διαςαφιςτισ»: πρόςωπο που κατακζτει τελωνειακι διαςάφθςθ, διαςάφθςθ προςωρινισ 
εναπόκεςθσ, ςυνοπτικι διαςάφθςθ ειςόδου, ςυνοπτικι διαςάφθςθ εξόδου, διαςάφθςθ 
επανεξαγωγισ ι γνωςτοποίθςθ επανεξαγωγισ ςτο όνομά του ι το πρόςωπο ςτο όνομα του 
οποίου υποβάλλεται θ εν λόγω διαςάφθςθ ι ανακοίνωςθ (άρκρο 5 παρ. 15 Καν. 952/2013). 

 «Τελωνειακζσ διατυπϊςεισ»: το ςφνολο των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλουν να προβαίνουν 
ζνα πρόςωπο και οι τελωνειακζσ αρχζσ για τθ ςυμμόρφωςθ προσ τθν τελωνειακι 
νομοκεςία (άρκρο 5 παρ. 8 Καν. 952/2013). 

 «Τελωνειακι διαςάφθςθ»: πράξθ με τθν οποία ζνα πρόςωπο δθλϊνει, με τουσ 
απαιτοφμενουσ τφπουσ και διαδικαςίεσ, τθ βοφλθςι του να υπαγάγει εμπορεφματα ςε 
ςυγκεκριμζνο τελωνειακό κακεςτϊσ, με αναφορά, ενδεχομζνωσ, τυχόν ειδικϊν ρυκμίςεων 
που κα πρζπει να εφαρμοςκοφν (άρκρο 5 παρ.12 Καν. 952/2013). 

 «Τελωνειακόσ χαρακτιρασ»: ο χαρακτιρασ εμπορεφματοσ ωσ ενωςιακοφ ι μθ ενωςιακοφ 
(άρκρο 5 παρ. 22 Καν. 952/2013). 

 «Ενωςιακά εμπορεφματα»: τα εμπορεφματα που υπάγονται ςε οποιαδιποτε από τισ 
ακόλουκεσ κατθγορίεσ (άρκρο 5 παρ. 23 Καν. 952/2013): 

α) εμπορεφματα που παράγονται εξ ολοκλιρου ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 
Ζνωςθσ, χωρίσ να ενςωματϊνονται ςε αυτά εμπορεφματα που ειςάγονται από 
χϊρεσ ι εδάφθ εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ,  
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β) εμπορεφματα που ζχουν ειςαχκεί ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ από 
χϊρεσ ι εδάφθ εκτόσ του εν λόγω εδάφουσ και τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία,  
γ) εμπορεφματα που παράγονται ι παράγονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 
Ζνωςθσ, είτε αποκλειςτικά από εμπορεφματα που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο β) είτε 
από εμπορεφματα που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α) και β). 

 «Μθ ενωςιακά εμπορεφματα»: εμπορεφματα άλλα από εκείνα που αναφζρονται ςτα 
ενωςιακά εμπορεφματα ι που ζχουν απολζςει τον τελωνειακό τουσ χαρακτιρα ωσ 
ενωςιακϊν εμπορευμάτων (άρκρο 5 παρ. 24 Καν. 952/2013). 

 «Τελωνειακό κακεςτϊσ»: οποιοδιποτε από τα ακόλουκα κακεςτϊτα ςτο οποίο μποροφν να 
υπαχκοφν τα εμπορεφματα ςφμφωνα με τον Κϊδικα (άρκρο 5 παρ. 16) 

α) κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία,  
β) ειδικά κακεςτϊτα,  
γ) εξαγωγι. 

 «Θζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία»: Μθ ενωςιακά εμπορεφματα που ειςζρχονται/ειςάγονται 
ςτθν ενωςιακι για ιδιωτικι χριςθ ι κατανάλωςθ εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ 
Ζνωςθσ και για τα οποία απαιτοφνται: α) θ είςπραξθ κάκε οφειλόμενου ειςαγωγικοφ 
δαςμοφ, β) θ είςπραξθ, ενδεχομζνωσ, άλλων επιβαρφνςεων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ οικείεσ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν είςπραξθ αυτϊν των επιβαρφνςεων, γ) θ εφαρμογι 
μζτρων εμπορικισ πολιτικισ, απαγορεφςεων και περιοριςμϊν, εφόςον θ εφαρμογι των εν 
λόγω μζτρων δεν απαιτείται νωρίτερα, και δ) θ διεκπεραίωςθ των λοιπϊν προβλεπόμενων 
διατυπϊςεων που κακορίηονται ςχετικά με τθν ειςαγωγι των εμπορευμάτων. Θ κζςθ ςε 
ελεφκερθ κυκλοφορία προςδίδει ςε κάκε μθ ενωςιακό εμπόρευμα τον τελωνειακό 
χαρακτιρα του ενωςιακοφ εμπορεφματοσ (άρκρο 201 Καν. 952/2013). 

 «Ειδικά κακεςτϊτα»: α) διαμετακόμιςθ: περιλαμβάνει τθν εξωτερικι και τθν εςωτερικι 
διαμετακόμιςθ, β) αποκικευςθ: περιλαμβάνει τθν τελωνειακι αποταμίευςθ και τισ 
ελεφκερεσ ηϊνεσ, γ) ειδικζσ χριςεισ: περιλαμβάνουν τθν προςωρινι ειςαγωγι και τον ειδικό 
προοριςμό, δ) τελειοποίθςθ: περιλαμβάνει τθν τελειοποίθςθ προσ επανεξαγωγι και τθν 
τελειοποίθςθ προσ επανειςαγωγι (άρκρο 201 Καν. 952/2013). 

 «Εξωτερικι διαμετακόμιςθ»: Τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα μποροφν να διακινοφνται από 
ζνα ςθμείο του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ ςε άλλο, χωρίσ να υπάγονται ςτα 
ακόλουκα: α) ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ, β) λοιπζσ επιβαρφνςεισ όπωσ προβλζπονται ςε άλλεσ 
ςχετικζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ, γ) μζτρα εμπορικισ πολιτικισ, εφόςον αυτά δεν απαγορεφουν 
τθν είςοδο ι τθν ζξοδο των εμπορευμάτων ςτο ι από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ 
(άρκρο 226 Καν. 952/2013). 

 «Εςωτερικι διαμετακόμιςθ»: τα ενωςιακά εμπορεφματα μποροφν να διακινοφνται από ζνα 
ςθμείο του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ ςε άλλο με διζλευςθ από χϊρα ι ζδαφοσ 
εκτόσ του εν λόγω τελωνειακοφ εδάφουσ, χωρίσ μεταβολι του τελωνειακοφ τουσ 
χαρακτθριςμοφ (άρκρο 227 Καν. 952/2013). 

 «Αποκικευςθ»: Τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα μποροφν να αποκθκεφονται ςτο τελωνειακό 
ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, χωρίσ να υπόκεινται ςε οποιοδιποτε από τα ακόλουκα: α) 
ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ, β) λοιπζσ επιβαρφνςεισ όπωσ προβλζπονται ςε άλλεσ ςχετικζσ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, γ) μζτρα εμπορικισ πολιτικισ, εφόςον αυτά δεν απαγορεφουν τθν 
είςοδο ι τθν ζξοδο των εμπορευμάτων ςτο ι από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ (άρκρο 
237 παρ.1 Καν. 952/2013). 

 «Τελωνειακι αποταμίευςθ»: Τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα μποροφν να αποκθκεφονται ςε 
εγκαταςτάςεισ ι κάκε άλλο χϊρο εγκεκριμζνο για το ςυγκεκριμζνο κακεςτϊσ από τισ 
τελωνειακζσ αρχζσ και τελοφν υπό τελωνειακι επιτιρθςθ («αποκικεσ τελωνειακισ 
αποταμίευςθσ») (άρκρο 240 Καν. 952/2013). 

 «Ρροςωρινι ειςαγωγι»:  Τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα που προορίηονται για επανεξαγωγι 
μποροφν να αποτελοφν αντικείμενο ειδικισ χριςθσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ με 
πλιρθ ι μερικι απαλλαγι από ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ και χωρίσ να υπόκεινται ςε: α) λοιπζσ 
επιβαρφνςεισ όπωσ προβλζπονται ςε άλλεσ ςχετικζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ, β) μζτρα 
εμπορικισ πολιτικισ, εφόςον αυτά δεν απαγορεφουν τθν είςοδο ι τθν ζξοδο των 
εμπορευμάτων ςτο ι από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ (άρκρο 250 Καν. 952/2013). 

 «Ειδικόσ προοριςμόσ»: Τα εμπορεφματα μποροφν να τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με 
απαλλαγι από δαςμοφσ ι με μειωμζνο δαςμολογικό ςυντελεςτι λόγω του ειδικοφ τουσ 
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προοριςμοφ (πχ., εφοδιαςμόσ πλοίων) (άρκρο 254 Καν. 952/2013). 

 «Τελειοποίθςθ προσ επανεξαγωγι»: Μθ ενωςιακά εμπορεφματα μποροφν να υποβάλλονται 
ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ςε μια ι περιςςότερεσ εργαςίεσ τελειοποίθςθσ χωρίσ τα 
εν λόγω εμπορεφματα να υπόκεινται ςε κάποιο από τα εξισ: α) ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ, β) 
λοιπζσ επιβαρφνςεισ όπωσ προβλζπονται ςε άλλεσ ςχετικζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ, γ) μζτρα 
εμπορικισ πολιτικισ, εφόςον αυτά δεν απαγορεφουν τθν είςοδο ι τθν ζξοδο των 
εμπορευμάτων ςτο ι από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ (άρκρο 256 Καν. 952/2013). 

 «Τελειοποίθςθ προσ επανειςαγωγι»: Ενωςιακά εμπορεφματα μποροφν να εξάγονται 
προςωρινά εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ για να υποβλθκοφν ςε εργαςίεσ 
τελειοποίθςθσ. Τα μεταποιθμζνα προϊόντα που προκφπτουν από τισ εργαςίεσ αυτζσ 
μποροφν να τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με ολικι ι μερικι απαλλαγι από τον 
ειςαγωγικό δαςμό, κατόπιν αιτιςεωσ του δικαιοφχου τθσ άδειασ ι οιουδιποτε άλλου 
προςϊπου εγκατεςτθμζνου εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ, υπό τον όρο ότι το 
εν λόγω πρόςωπο ζχει λάβει τθ ςυγκατάκεςθ του κατόχου τθσ άδειασ και ότι πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ τθσ άδειασ (άρκρο 259 Καν. 952/2013). 

 «Εξαγωγι»: Ενωςιακά εμπορεφματα που προορίηονται για ζξοδο από το τελωνειακό 
ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ (άρκρο 269 Καν. 952/2013). 

 «Επανεξαγωγι»: Μθ ενωςιακά εμπορεφματα που προορίηονται για ζξοδο από το 
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ υπάγονται ςε διαςάφθςθ επανεξαγωγισ που υποβάλλεται 
ςτο αρμόδιο τελωνείο (άρκρο 270 Καν. 952/2013). 

 
Είναι εμφανζσ από τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ ότι προκφπτει ζνα ιδιαίτερα 
εκτεταμζνο πλζγμα διαδικαςιϊν/ νομικϊν κανόνων για τθ διαχείριςθ τόςο των ειςαγομζνων όςο και 
των εξαγομζνων εμπορευμάτων. Θ διεκνισ εφοδιαςτικι αλυςίδα εμπορευμάτων που ςτθρίηεται ςε 
κάκε μζςο μεταφοράσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των καταναλωτϊν και τθσ βιομθχανίασ, αναγκαςτικά 
ςτθρίηεται και υπακοφει ςε αυτζσ τισ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ.  
 
Θ προτυποποίθςθ, θ απλοποίθςθ και θ ψθφιοποίθςθ αυτϊν των διαδικαςιϊν κεωρείται ςιμερα 
βαςικόσ παράγοντασ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ κάκε χϊρασ ςτισ διεκνείσ εφοδιαςτικζσ ροζσ 
και ειδικότερα ςτθν ανάπτυξθ εμπορευματικϊν κζντρων και εφοδιαςτικισ, αντλϊντασ προςτικζμενθ 
αξία τόςο από τθ μεταφορά και αποκικευςθ των εμπορευμάτων όςο και από τθν παροχι 
ςυνοδευτικϊν υπθρεςιϊν και μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων. Θ ςυμβολι των τελωνειακϊν 
διαδικαςιϊν ςτθν προςζλκυςθ ξζνων επιχειριςεων και επενδφςεων ζχει ειδικό βάροσ λόγω τθσ 
φπαρξθσ τελωνειακϊν ενϊςεων (άρα μθ επιβολισ δαςμϊν και ιςοδφναμων επιβαρφνςεων μεταξφ 
των κρατϊν εταίρων) αλλά και τθσ διεκνοφσ μείωςθσ των δαςμολογικϊν εμποδίων. 
 
Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ μάλιςτα, θ ςτάκμιςθ και ςυμβολι των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν ςτθ 
διεκνι εφοδιαςτικι αλυςίδα είναι ακόμα μεγαλφτερθ για τουσ εξισ λόγουσ:  
 
α) Αποτελεί κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ που ςυνορεφει με τρίτεσ χϊρεσ,  
β) Αποτελεί χϊρα με ςτρατθγικι γεωγραφικι κζςθ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ωσ πφλθ των 
εμπορευματικϊν ροϊν από τθν Αςία (ιδιαίτερα τθν Κίνα) λόγω  των καλάςςιων διαδρομϊν,  
γ) Κατζχει εξαιρετικά ευνοϊκι γεωγραφικι κζςθ ςτισ ροζσ προσ τθν κεντρικι και βόρεια Ευρϊπθ ςε 
ςχζςθ με τουσ λιμζνεσ- πφλεσ τθσ Β. Ευρϊπθσ, και 
δ)  Οι πρόςφατεσ γεωπολιτικζσ εξελίξεισ ςτθ ωςία και τθ Μαφρθ Θάλαςςα, τθν κακιςτοφν ευνοϊκι 
εναλλακτικι διαδρομι για τθν διεκνι εφοδιαςτικι αλυςίδα κρίςιμων εμπορευμάτων, όπωσ τα 
ενεργειακά προϊόντα και τα πρωτογενι προϊόντα τθσ βιομθχανίασ τροφίμων. 

5.Α.3. Ο ρόλοσ των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν ςτθ διεκνι ανταγωνιςτικότθτα- προςζλκυςθ 
επενδφςεων 

5.Α.3.1 Κομβικόσ ο ρόλοσ των τελωνείων 

Σφμφωνα με τθ διακζςιμθ βιβλιογραφία αλλά και τισ μελζτεσ και τα ςτρατθγικά κείμενα τθσ ΕΕ (βλ. 
χαρακτθριςτικά Chang, 2022), ο εκςυγχρονιςμόσ (προτυποποίθςθ, απλοποίθςθ, ψθφιοποίθςθ) των 
τελωνειακϊν διοικιςεων-διαδικαςιϊν, είναι ζνασ ςθμαντικόσ καταλφτθσ για τθν οικονομικι 
ανάπτυξθ και αναγκαία ςυνκικθ για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των μζτρων ανοικτότθτασ/  
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φιλελευκεροποίθςθσ του διεκνοφσ εμπορίου (πχ., μείωςθ ι εκμθδζνιςθ δαςμϊν, ποςοςτϊςεων). 
 
Κακϊσ οι δαςμοί και άλλα εμπόδια εμπορίου μειϊνονται ι ελαχιςτοποιοφνται μζςω των 
παγκόςμιων και περιφερειακϊν εμπορικϊν διαπραγματεφςεων, ο εκςυγχρονιςμόσ των τελωνείων 
κακίςταται ολοζνα και περιςςότερο ςθμαντικόσ για κάκε χϊρα που ενδιαφζρεται να προςελκφςεισ 
άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ.  
 
Κακϊσ οι δαςμοί μειϊνονται, πολυεκνικζσ και άλλεσ επιχειριςεισ αναηθτοφν περιοχζσ με φιλικζσ 
επιχειρθματικζσ πρακτικζσ προκειμζνου να αποφαςίςουν να επενδφςουν. Χϊρεσ που αδυνατοφν να 
ευκυγραμμιςτοφν με τα παγκόςμια πρότυπα για τθν τελωνειακι διοίκθςθ, ανακαλφπτουν ότι οι 
επενδυτζσ απλϊσ δεν μποροφν να καλφψουν υψθλά κόςτθ logistics που προκαλοφνται από τισ μθ 
αποδοτικζσ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ. Οι χϊρεσ αυτζσ ανακαλφπτουν ότι οι άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ 
«μεταναςτεφουν» ςε χϊρεσ με εκςυγχρονιςμζνεσ (sophisticated) τελωνειακζσ διοικιςεισ.  
 
Επιπρόςκετα, θ τελωνειακι αναποτελεςματικότθτα ςυνεπάγεται μια ςθμαντικι φορολογικι 
επιβάρυνςθ, «κρυφι» αλλά πολφ πραγματικι, εισ βάροσ των καταναλωτϊν και τθσ εμπορευματικισ 
κοινότθτασ- φόροι που ςυνιςτοφν «ζςοδα» που δεν καρπϊνεται θ κυβζρνθςθ αλλά μάλλον 
ςυνιςτοφν νεκρι ςπατάλθ για τθν οικονομία. 
 
Επειδι οι τελωνειακζσ διαδικαςίεσ μπορεί να είναι ζνα ςθμαντικό εμπόδιο ςτο εμπόριο, χϊρεσ με 
αναποτελεςματικζσ τελωνειακζσ διοικιςεισ χάνουν τθν αξιοπιςτία τουσ ζναντι χωρϊν- εταίρων που 
ζχουν παραχωριςει ευνοϊκό δαςμολογικό κακεςτϊσ. Δεδομζνθσ τθσ απουςίασ μιασ ομοιόμορφθσ 
τελωνειακισ λειτουργίασ, τα οφζλθ τθσ ανοικτότθτασ τθσ αγοράσ ουςιαςτικά «αναςτζλλονται» για 
τισ χϊρεσ με αποτελεςματικζσ τελωνειακζσ διοικιςεισ, ενϊ οι μθ αποτελεςματικζσ τελωνειακζσ 
διαδικαςίεσ λειτουργοφν ςτθν πράξθ ωσ παρα-δαςμολογικά εμπόδια. 

5.Α.3.2. Τελωνεία και ενάρετοσ αναπτυξιακόσ κφκλοσ 

Θ επιταχυνόμενθ τάςθ υπζρ τθσ φιλελευκεροποίθςθσ του εμπορίου, παγκόςμια και περιφερειακά, 
τοποκετεί τον εκςυγχρονιςμό των τελωνείων ςτθν καρδιά ενόσ αγϊνα- αμοιβαία επωφελοφσ- για 
αριςτεία, διαμορφϊνοντασ ζτςι ζναν ενάρετο κφκλο ςε τζςςερα βιματα: 
 

 Αυξθμζνα επίπεδα εμπορικισ φιλελευκεροποίθςθσ κακίςτανται μια παγκόςμια 
πραγματικότθτα μζςω του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου και των περιφερειακϊν 
διαπραγματεφςεων. 

 Θ εμπορικι φιλελευκεροποίθςθ διευκολφνει τθν ανάγκθ επζνδυςθσ πζρα από τα 
δαςμολογικά εμπόδια, και οι επενδυτζσ είναι ελεφκεροι να αναηθτιςουν περιβάλλοντα 
φιλικά ςτθν επιχειρθματικότθτα, αντί να επενδφςουν ςε χϊρεσ υψθλϊν δαςμϊν που κα 
ικελαν να δραςτθριοποιθκοφν. 

 Χϊρεσ που εκςυγχρονίηουν τισ τελωνειακζσ διοικιςεισ, βλζπουν αυξανόμενεσ ροζσ άμεςων 
ξζνων επενδφςεων, πιζηοντασ ζτςι και τισ λοιπζσ χϊρεσ να ανταποκρικοφν ςε αυτι τθν 
εξζλιξθ. 

 Θ βελτίωςθ των τελωνειακϊν διοικιςεων κακιςτά εφικτι τθν περαιτζρω 
φιλελευκεροποίθςθ διαςφαλίηοντασ ότι οι χϊρεσ κα ωφελθκοφν από τισ 
διαπραγματευόμενεσ εμπορικζσ παραχωριςεισ. Υψθλότερα επίπεδο εμπορικισ 
φιλελευκεροποίθςθσ αυξάνουν τα ανταγωνιςτικά οφζλθ του τελωνειακοφ εκςυγχρονιςμοφ. 

 Το κόςτοσ τθσ μθ ςυμμετοχισ ςε αυτόν τον ενάρετο κφκλο γίνεται ολοζνα και επαχκζςτερο 
με όρουσ απϊλειασ άμεςων ξζνων επενδφςεων και αυξανόμενθσ οικονομικισ απομόνωςθσ. 

5.Α.3.3. Άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ (ΑΞΕ) και επενδυτικό περιβάλλον 

Ραραδοςιακά, οι ΑΞΕ επθρεάηονταν από τθν φπαρξθ των  δαςμολογικϊν εμποδίων. Υψθλά εμπορικά 
εμπόδια ςε μια χϊρα δθμιουργοφν το κίνθτρο για επενδφςεισ προσ εξυπθρζτθςθ των καταναλωτϊν 
αυτϊν των χωρϊν που δεν εξαρτάται από τθν αποδοτικότθτα του εργατικοφ δυναμικοφ, τθν 
διακεςιμότθτα ςυγκεκριμζνων πρϊτων υλϊν, τθν πρόςβαςθ ςε άλλεσ αγορζσ ι τθ διατιρθςθ ενόσ 
αποτελεςματικοφ εμπορικοφ νόμου. Ραραδοςιακά οι αγορζσ που προςτατεφονται από εμπορικά 
εμπόδια, πζφτουν κάτω από τα παγκόςμια πρότυπα επειδι τα αγακά και οι υπθρεςίεσ που 
προςφζρουν δεν δοκιμάηονται από τον διεκνι ανταγωνιςμό. 
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Πταν τα δαςμολογικά και παρα-δαςμολογικά εξαλείφονται, οι επενδυτικζσ αποφάςεισ γίνονται 
ολοζνα και περιςςότερο ςτθ βάςθ τθσ ικανότθτασ μια αγοράσ να παρζχει ζνα περιβάλλον ευνοϊκό 
για τθν ίδρυςθ και λειτουργία ανταγωνιςτικϊν μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων για να 
εξυπθρετιςουν τθν περιφερειακι αγορά και να εξαγάγουν παγκόςμια. Θ διακεςιμότθτα 
εργαηομζνων, ζνα ςτακερό οικονομικό ςφςτθμα και ζνα αποτελεςματικό νομικό ςφςτθμα είναι 
εξαιρετικισ βαρφτθτασ για τθ λιψθ αποφάςεων ΑΞΕ. Το ίδιο ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ των logistics- 
θ ικανότθτα να διατθρείσ ζνα αξιόπιςτο, χαμθλοφ κόςτουσ ςφςτθμα ροισ των πρϊτων υλϊν και 
ςτοιχείων ςε μια παραγωγικι δραςτθριότθτα και ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα διανομισ των 
τελικϊν προϊόντων. 

5.Α.3.4. Τελωνειακόσ εκςυγχρονιςμόσ ωσ εκνικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα 

Τα logistics ζχουν κρίςιμθ ςθμαςία. Κάκε μεταποιθτικι δραςτθριότθτα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςε 
πθγζσ πρϊτων υλϊν και ςτοιχείων.  Ρολλζσ ειςροζσ μπορεί να είναι διακζςιμεσ τοπικά, ποςοτικά και 
ποιοτικά. Καμία, ωςτόςο, αγορά δεν μπορεί να παράγει όλεσ τισ αναγκαίεσ ειςροζσ για τισ ςφνκετεσ 
μεταποιθτικζσ λειτουργίεσ.  
 
 
Βοθκοφμενεσ από τισ τεχνολογικζσ βελτιϊςεισ ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, οι παγκόςμιεσ 
επιχειριςεισ δθμιουργοφν εκπλεπτυςμζνα ςυςτιματα διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για να 
μετακινιςουν εμπορεφματα γριγορα και οικονομικά ςε όλο τον κόςμο. 
 
Ο ρόλοσ τθσ τελωνειακισ διοίκθςθσ ςε αυτι τθν πρόςβαςθ και διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ 
αλυςίδασ είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ, λόγω: 

 Χρόνοσ τελωνειακισ εκκακάριςθσ/απελευκζρωςθσ: Ο χρόνοσ αυτόσ δεν προςεγγίηεται πια 
ςε εβδομάδεσ ι μζρεσ αλλά ςε ϊρεσ,   

 Κάκε τελωνειακι διοίκθςθ που μπορεί να παρζχει αξιόπιςτεσ, ζγκαιρεσ ι αυτόματεσ/ 
άμεςεσ ι και προ- άφιξθσ διαδικαςίεσ τελωνιςμοφ, δθμιουργεί ζνα ςθμαντικό ςυγκριτικό 
πλεονζκτθμα προςζλκυςθσ,  

 Ρροβλεψιμότθτα- οι διακοπζσ/ διαταραχζσ δθμιουργοφν κόςτθ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα 
(πχ., ανάγκθ διατιρθςθσ αποκζματοσ), και  

 Διαφάνεια- αλλαγζσ ςε δαςμολογικι κατάταξθ ι δαςμολογθτζα αξία, 
 
Οι χϊρεσ που εγκαίρωσ αναγνωρίηουν το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα του τελωνειακοφ 
εκςυγχρονιςμοφ, λαμβάνουν το μεγαλφτερο μερίδιο των κερδϊν. Θ εμπειρία των αναπτυγμζνων 
χωρϊν περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα μικρϊν χωρϊν που ζχουν αξιοποιιςει παράγοντεσ, όπωσ 
θ ευνοϊκι τοποκεςία, οι ςφγχρονεσ μεταφορζσ, θ εμπορικι κουλτοφρα για να βελτιϊςουν τθ κζςθ 
τουσ ςτθν παγκόςμια κατάταξθ των μεγαλφτερων εμπορικϊν οικονομιϊν. Αυτζσ οι επιτυχίεσ δεν κα 
μποροφςαν να ζχουν επιτευχκεί χωρίσ ςφγχρονεσ τελωνειακζσ υπθρεςίεσ. Επίςθσ, θ εμπειρία δείχνει 
ότι ο τελωνειακόσ εκςυγχρονιςμόσ και θ διευκόλυνςθ του εμπορίου είναι ςυμβατά με τθν αφξθςθ 
των εςόδων και τθν επιβολι τθσ νομιμότθτασ.  

5.Α.4. Θζςθ τθσ Ελλάδασ ςε επίςθμεσ αξιολογιςεισ-δείκτεσ ωσ προσ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ 

H παγκόςμια ζρευνα για τθ διευκόλυνςθ του ψθφιακοφ και βιϊςιμου εμπορίου, ξεκίνθςε το 2015 
και ζκτοτε πραγματοποιείται κάκε δυο χρόνια, παρζχοντασ εξαιρετικά χριςιμα και ςυγκριτικά 
ςτοιχεία για επιμζρουσ όψεισ και των τελωνειακϊν διαδικαςιϊν. Θ τελευταία διακζςιμθ ζρευνα του 
2021 ςτθρίχκθκε ςτθ χαρτογράφθςθ και αξιολόγθςθ ςυνολικά 58 μζτρων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
μιασ νζασ δζςμθσ μζτρων για τθ «Διευκόλυνςθ του Εμπορίου ςε Καιροφσ Κρίςθσ» που αναφζρονται 
ςε άμεςα και μακροπρόκεςμα μζτρα που ςτοχεφουν ςτθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων κρίςθσ όπωσ 
θ πανδθμία COVID-19 (UNECE, 2021). 
 
Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ επιτρζπουν ςτισ χϊρεσ να παρακολουκοφν τθν πρόοδο ςτθν 
εφαρμογι μζτρων για βιϊςιμθ και ψθφιακι διευκόλυνςθ του εμπορίου και χρθςιμεφουν ωσ βάςθ 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων για τθ χάραξθ πολιτικισ βοθκϊντασ ςτον εντοπιςμό τομζων όπου 
απαιτοφνται περιςςότερο προςπάκειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των εναπομενόντων πολιτικϊν, 
νομικϊν, κανονιςτικϊν και τεχνικϊν εμποδίων. ωσ ανάγκεσ για ανάπτυξθ ικανοτιτων και τεχνικι 
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βοικεια. Τα κράτθ μζλθ μποροφν να επωφελθκοφν από τισ εμπειρίεσ άλλων χωρϊν και να 
διδαχκοφν από καλζσ πρακτικζσ (UNECE, 2021). 
 
Σφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία αυτισ τθσ ζρευνα για τθν περίοδο 2015-2021, θ Ελλάδα ζχει 
κάνει άλματα προόδου όςον αφορά τθν τελωνειακι ςυμβολι, κλείνοντασ ςθμαντικά το χάςμα που 
υπιρχε με τισ εκνικζσ διοικιςεισ που είχαν τισ καλφτερεσ επιδόςεισ τόςο ςε επίπεδο διατυπϊςεων 
όςο και ελζγχων.  Είναι χαρακτθριςτικό το ςτοιχείο τθσ ζρευνασ  ότι ο ςυνολικόσ βακμόσ επίδοςθσ 
τθσ χϊρασ αυξικθκε από το 35,4% το 2015 ςτο 70% το 2021. Αναλυτικότερα ανά επιμζρουσ δείκτθ 
(βλ. και Γράφθμα 1): 
 

 Διαφάνεια: Αφξθςθ από το 60% το 2015 ςτο 86,6% το 2021. 

 Διατυπϊςεισ: Αφξθςθ από το 54,1% το 2015 ςτο 87,5% το 2021. 

 Διεκνζσ εμπόριο χωρίσ χαρτί:  Αφξθςθ από το 48% το 2019 ςτο 67% το 2021.  

 Διαςυνοριακό εμπόριο χωρίσ χαρτί: Αφξθςθ από το 0% το 2015 ςτο 33,3% το 2021. 
 
 
Γράφθμα 1. Διευκόλυνςθ του εμπορίου ςτθν Ελλάδα, 2015-2021 
 

 
Ρθγι: https://www-untfsurvey-org 

5.Α.4.1. Οικονομικι Επιτροπι για τθν Ευρϊπθ/ΟΘΕ (UNECE) 

5.Α.4.2. Doing Business τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ 

Θ ζρευνα Doing Business (2005-2020) καταγράφει το χρόνο και το κόςτοσ που ςχετίηεται με τθν 
υλικοτεχνικι διαδικαςία εξαγωγισ και ειςαγωγισ αγακϊν (ςυνολικόσ  δείκτθσ διαςυνοριακϊν 
εμπορικϊν ςυναλλαγϊν), και ειδικότερα τρείσ επιμζρουσ διαςτάςεισ των διαδικαςιϊν εξωτερικοφ 
εμπορίου, με ςθμαντικι τελωνειακι ςυμβολι (World Bank, 2022):  
 
α) Συμμόρφωςθ με τα ζγγραφα  
Θ ςυμμόρφωςθ με ζγγραφα καταγράφει το χρόνο και το κόςτοσ που ςχετίηεται με τθ ςυμμόρφωςθ 
με τισ απαιτιςεισ τεκμθρίωςθσ όλων των κρατικϊν υπθρεςιϊν τθσ οικονομίασ προζλευςθσ, τθσ 
οικονομίασ προοριςμοφ και οποιωνδιποτε οικονομιϊν διαμετακόμιςθσ. Ο ςτόχοσ είναι να μετρθκεί 
θ ςυνολικι επιβάρυνςθ τθσ προετοιμαςίασ τθσ δζςμθσ εγγράφων που κα επιτρζψουν τθν 
ολοκλιρωςθ του διεκνοφσ εμπορίου για το ηεφγοσ προϊόντοσ και ςυνεργατϊν που αναλιφκθκε ςτθ 
μελζτθ περίπτωςθσ.  
 
β) Συμμόρφωςθ ςτα ςφνορα 
Θ ςυμμόρφωςθ ςτα ςφνορα καταγράφει το χρόνο και το κόςτοσ που ςχετίηεται με τθ ςυμμόρφωςθ 
με τουσ τελωνειακοφσ κανονιςμοφσ τθσ οικονομίασ και με κανονιςμοφσ που ςχετίηονται με άλλεσ 
επικεωριςεισ που είναι υποχρεωτικζσ προκειμζνου θ αποςτολι να περάςει τα ςφνορα τθσ 
οικονομίασ, κακϊσ και το χρόνο και το κόςτοσ διεκπεραίωςθσ που πραγματοποιείται ςτο λιμάνι ι 
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ςφνορο. Ο χρόνοσ και το κόςτοσ για αυτό το τμιμα περιλαμβάνει χρόνο και κόςτοσ για τισ 
διαδικαςίεσ εκτελωνιςμοφ και επικεϊρθςθσ που διεξάγονται από άλλουσ φορείσ (πχ., 
φυτοχγειονομικοί ζλεγχοι). 
 
γ) Εςωτερικι μεταφορά 
Οι εγχϊριεσ μεταφορζσ ςυλλαμβάνουν το χρόνο και το κόςτοσ που ςχετίηεται με τθ μεταφορά τθσ 
αποςτολισ από μια αποκικθ ςτθ μεγαλφτερθ επιχειρθματικι πόλθ τθσ οικονομίασ ςτο πιο ευρζωσ 
χρθςιμοποιοφμενο λιμάνι ι χερςαία ςφνορα τθσ οικονομίασ.. Αυτό το ςφνολο διαδικαςιϊν 
καταγράφει το χρόνο (και το κόςτοσ) τθσ πραγματικισ μεταφοράσ,  τυχόν κακυςτεριςεισ ςτθν 
κυκλοφορία και ζλεγχοι τθσ οδικισ αςτυνομίασ,  κακϊσ και ο χρόνοσ φόρτωςθσ ι εκφόρτωςθσ ςτθν 
αποκικθ ι ςτα ςφνορα.  
 
Σε ςφνολο 190 χωρϊν, θ ςυγκριτικι κατάταξθ τθσ Ελλάδασ καταδεικνφει τθ ςθμαντικι πρόοδο ςτο 
πεδίο του διαςυνοριακοφ εμπορίου (34θ) και ςτισ διαδικαςίεσ ζναρξθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ (11θ) (βλ. και Γράφθμα 2). 
 
Γράφθμα 2. Κατάταξθ τθσ Ελλάδασ ανά κεματικό πεδίο, 2020 

 
Ρθγι: World Bank, 2020 
 

5.Α.4.3. Δείκτθσ Απόδοςθσ Εφοδιαςτικισ (LPI) τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ 

O δείκτθσ LPI τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ (2007-2018) κατατάςςει τισ χϊρεσ ςε ζξι διαςτάςεισ του 
εμπορίου -- ςυμπεριλαμβανομζνων των τελωνειακϊν επιδόςεων, τθσ ποιότθτασ τθσ υποδομισ και 
τθσ επικαιρότθτασ των αποςτολϊν. Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κατάταξθ προζρχονται 
από ζρευνα επαγγελματιϊν logistics ςτουσ οποίουσ γίνονται ερωτιςεισ ςχετικά με τισ ξζνεσ χϊρεσ 
ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται. 
Θ απόδοςθ εφοδιαςτικισ (LPI) είναι ο ςτακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ των βακμολογιϊν τθσ χϊρασ ςτισ ζξι 
βαςικζσ διαςτάςεισ:  
 

 Θ αποτελεςματικότθτα του εκτελωνιςμοφ τελωνειακισ διαχείριςθσ και διαχείριςθσ των 
ςυνόρων («Τελωνείο»).  

 Θ ποιότθτα του εμπορίου και των υποδομϊν μεταφορϊν (Υποδομζσ»).  

 Θ ευκολία διευκζτθςθσ αποςτολϊν ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ  

 Θ επάρκεια και θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν logistics—μεταφορζσ, αποςτολι και τελωνειακι 
μεςιτεία («Ροιότθτα υπθρεςιϊν logistics»).  

 Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και ιχνθλάτθςθσ αποςτολϊν («Ραρακολοφκθςθ και 
ανίχνευςθ»).  

 Θ ςυχνότθτα με τθν οποία οι αποςτολζσ φτάνουν ςτουσ παραλιπτεσ εντόσ 
προγραμματιςμζνων ι αναμενόμενων χρόνων παράδοςθσ 
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Το LPI χρθςιμοποιεί τυπικζσ ςτατιςτικζσ τεχνικζσ για τθ ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων ςε ζναν ενιαίο 
δείκτθ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για ςυγκρίςεισ μεταξφ των χωρϊν. Θ Ελλάδα φαίνεται να 
καταγράφει πορεία ςφγκλιςθσ με τθν ευρφτερθ ευρωπαϊκι περιφζρεια αλλά και τισ υψθλότερεσ 
ειςοδθματικά χϊρεσ, τόςο με βάςθ το ςυνολικό δείκτθ (Γράφθμα  3 ) όςο ειδικά και με το δείκτθ τθν 
αποτελεςματικότθτα των τελωνείων (Γράφθμα  4 ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφθμα 3. Συνολικόσ δείκτθσ LPI το 2018: Ελλάδα ςυγκριτικά με ευρωπαϊκι περιφζρεια και τισ 
υψθλότερεσ ειςοδθματικά χϊρεσ του κόςμου 

 
Ρθγι: World Bank, 2018 
 
Γράφθμα  4.  Δείκτθσ LPI τελωνείων  το 2018: Ελλάδα ςυγκριτικά με ευρωπαϊκι περιφζρεια και τισ 
υψθλότερεσ ειςοδθματικά χϊρεσ του κόςμου 
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Ρθγι: World Bank, 2018 
 

5.Α.5. Το τελωνειακό κακεςτϊσ τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ 

5.Α.5.1. Ενωςιακζσ τελωνειακζσ διατάξεισ 

5.Α.5.1.1. Επιλζξιμα εμπορεφματα 

Θ Ελεφκερθ Ηϊνθ (ΕΗ) είναι ζνα κακεςτϊσ αποκικευςθσ με τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα (Καν. 
952/2013). Ωσ τζτοιο κακεςτϊσ, παρζχει τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ για τα εμπορεφματα: 
 

 Μθ ενωςιακά εμπορεφματα 
Μποροφν να αποκθκεφονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ χωρίσ να υπόκεινται ςε: ειςαγωγικοφσ 
δαςμοφσ, λοιπζσ επιβαρφνςεισ από άλλεσ ςχετικζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ και μζτρα εμπορικισ 
πολιτικισ (εφόςον αυτά δεν απαγορεφουν τθν είςοδο ι τθν ζξοδο των εμπορευμάτων από το 
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ) 
 

 Ενωςιακά εμπορεφματα 
Μποροφν να υπάγονται ςε κακεςτϊσ ελεφκερθσ ηϊνθσ, ςφμφωνα με τθν ενωςιακι νομοκεςία που 
διζπει ςυγκεκριμζνουσ τομείσ ι με ςτόχο να επωφελθκοφν από απόφαςθ για τθν επιςτροφι ι 
διαγραφι των ειςαγωγικϊν δαςμϊν  (άρκρο 237 Καν. 952/2013). 

5.Α.5.1.2. Διάρκεια παραμονισ ςτο κακεςτϊσ 

Θ διάρκεια παραμονισ ςτο κακεςτϊσ είναι απεριόριςτθ. 
Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, οι τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν τθν ευχζρεια να τάςςουν προκεςμία για τθν 
εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ αποκικευςθσ και ιδίωσ όταν, λόγω τουσ είδουσ και τθσ φφςθσ των 
εμπορευμάτων, ενδζχεται, ςε περίπτωςθ μακροχρόνιασ αποκικευςθσ, να απειλείται θ υγεία των 
ανκρϊπων, των ηϊων ι των φυτϊν, ι το περιβάλλον (άρκρο 238 Καν. 952/2013) 

5.Α.5.1.3. Κακοριςμόσ των Ελευκζρων Ηωνϊν (άρκρο 243 Καν. 952/2013)) 

 Δυνατότθτα των κρατϊν μελϊν να κακορίηουν τμιματα του τελωνειακοφ εδάφουσ ωσ 
ελεφκερεσ ηϊνεσ. Το κ-μ κακορίηει τα γεωγραφικά όριά τθσ και ορίηει τα ςθμεία ειςόδου-
εξόδου. 

 Τα κ-μ ανακοινϊνουν πλθροφορίεσ ςτθν Επιτροπι ςχετικά με τισ ελεφκερεσ ηϊνεσ τουσ που 
λειτουργοφν. 

 Οι Ελεφκερεσ Ηϊνεσ περιφράςςονται. Θ περίμετροσ και τα ςθμεία ειςόδου-εξόδου 
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υπόκεινται ςε τελωνειακι επιτιρθςθ. 

 Τα πρόςωπα, τα εμπορεφματα και τα μεταφορικά μζςα που ειςζρχονται ςε ελεφκερθ ηϊνθ 
ι εξζρχονται από αυτι, μποροφν να υποβάλλονται ςε τελωνειακοφσ ελζγχουσ. 

5.Α.5.1.4. Κτιρια και δραςτθριότθτεσ εντόσ των Ελευκζρων Ηωνϊν (άρκρο 244 Καν. 952/2013) 

 Κάκε καταςκευι κτιρίου ςε ΕΗ προχποκζτει τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ των τελωνειακϊν 
αρχϊν. 

 Επιτρζπεται θ άςκθςθ όλων των δραςτθριοτιτων βιομθχανικισ ι εμπορικισ φφςθσ ι 
παροχισ υπθρεςιϊν με προθγοφμενθ γνωςτοποίθςθ ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ. 

 Οι τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να επιβάλουν περιοριςμοφσ ι απαγορεφςεισ ςτισ 
προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ, ανάλογα με τθ φφςθ των εμπορευμάτων ι τισ ανάγκεσ τθσ 
τελωνειακισ επιτιρθςθσ, των απαιτιςεων αςφάλειασ και προςταςίασ. 

 Οι τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να απαγορεφςουν τθν άςκθςθ δραςτθριότθτασ ςε ΕΗ ςτα 
πρόςωπα τα οποία δεν παρζχουν τα απαραίτθτα εχζγγυα για τθν τιρθςθ των τελωνειακϊν 
διατάξεων. 

5.Α.5.1.5. Διαχείριςθ των εμπορευμάτων ςτισ Ελεφκερεσ Ηϊνεσ 

5.Α.5.1.5.1. Ενωςιακά εμπορεφματα ςτισ Ελεφκερεσ Ηϊνεσ (άρκρο 246 Καν. 952/2013) 

 Τα ενωςιακά εμπορεφματα μποροφν να ειςζρχονται, να αποκθκεφονται, να διακινοφνται, 
να χρθςιμοποιοφνται, να μεταποιοφνται ι να καταναλϊνονται ενόςω βρίςκονται ςε ΕΗ. 

 Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, τα ανωτζρω εμπορεφματα δεν κεωρείται ότι υπάγονται ςε 
κακεςτϊσ ΕΗ. 

 Κατόπιν αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου, οι τελωνειακζσ αρχζσ πιςτοποιοφν τον τελωνειακό 
χαρακτιρα του ενωςιακοφ εμπορεφματοσ ςε οποιοδιποτε από τα κατωτζρω εμπορεφματα: 
τα ενωςιακά που ειςζρχονται ςτθν ΕΗ, ενωςιακά που ζχουν υποβλθκεί ςε εργαςίεσ 
τελειοποίθςθσ ςτθν ΕΗ, τα εμπορεφματα που ζχουν τεκεί ςε ελεφκερθ κυκλοφορία ςε ΕΗ. 

5.Α.5.1.5.2. Μθ Ενωςιακά εμπορεφματα ςε ελεφκερεσ ηϊνεσ (άρκρο 247 Καν. 952/2013) 

Τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα μποροφν, ενϊ παραμζνουν ςε ελεφκερθ ηϊνθ, να τεκοφν ςε ελεφκερθ 
κυκλοφορία ι να υπαχκοφν ςε κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι, προςωρινι ειςαγωγισ ι 
ειδικοφ προοριςμοφ, υπό τουσ όρουσ που ιςχφουν για τα εν λόγω κακεςτϊτα. Σε αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ, τα εμπορεφματα δεν κεωρείται ότι υπάγονται ςε κακεςτϊσ ελεφκερθσ ηϊνθσ. 

5.Α.5.1.6. Ζξοδοσ εμπορευμάτων από ελεφκερεσ ηϊνεσ (άρκρο 248) 

 Με τθν επιφφλαξθ μθ τελωνειακισ νομοκεςίασ, τα εμπορεφματα ςε ΕΗ μποροφν να 
εξάγονται ι να επανεξάγονται από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ ι να μεταφζρονται ςε άλλο 
τμιμα του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ ΕΕ. 

 Τα άρκρα 134-149 εφαρμόηονται ςε εμπορεφματα που εξζρχονται από τθν ΕΗ και 
μεταφζρονται ςε άλλα τμιματα του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ ΕΕ. 

5.Α.5.2. Εκνικό τελωνειακό δίκαιο και κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ (άρκρο 39 ν. 2960/2001 και ςχετικό 
κανονιςτικό πλαίςιο) 

5.Α.5.2.1. Βαςικζσ ζννοιεσ 

 Ελεφκερθ ηϊνθ:  Αποτελεί τμιμα  του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ χϊρασ, διακριτά από το 
υπόλοιπο τελωνειακό ζδαφοσ, όπου εμπορεφματα τρίτων χωρϊν που αποτίκενται ςε αυτζσ 
κεωροφνται ωσ προσ τθν εφαρμογι των ειςαγωγικϊν δαςμϊν, φόρων και μζτρων 
εμπορικισ πολιτικισ ωσ μθ ευριςκόμενα ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ χϊρασ. 

 Φορζασ Διαχείριςθσ τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ: Νομικό πρόςωπο το οποίο ζχει οριςτεί ωσ 
υπεφκυνο για τθν άςκθςθ τθσ ςυνολικισ διαχείριςθσ τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ. 

 Εγκατεςτθμζνθ επιχείρθςθ ςτθν Ελεφκερθ Ηϊνθ: Οποιοδιποτε πρόςωπο, άλλο από τον 
Φορζα Διαχείριςθσ, ςτο οποίο ζχει επιτραπεί θ εγκατάςταςθ εντόσ του χϊρου τθσ 
Ελεφκερθσ Ηϊνθσ για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων βιομθχανικισ ι εμπορικισ φφςθσ ι 
παροχισ υπθρεςιϊν. 
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5.Α.5.2.2. Κδρυςθ και Λειτουργία Ελεφκερθσ Ηϊνθσ 

Α) Κδρυςθ τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ 
 
1ο βιμα:  
Αίτθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ ςτθν ΑΑΔΕ  
(Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων & ΕΦΚ) 
1.1.Μελζτθ ςκοπιμότθτασ 

 Ρροςδοκϊμενθ ςυμβολι ςτθν αφξθςθ διακίνθςθσ εμπορευμάτων από τρίτεσ χϊρεσ 

 Γενικότερα οικονομικά οφζλθ 
1.2. Οικονομικζσ καταςτάςεισ αιτοφντα (τελευταίασ τριετίασ) 
1.3. Τοπογραφικό διάγραμμα του προτεινόμενου χϊρου 
 
2ο βιμα: Γνωμοδοτιςεισ εμπλεκόμενων Υπουργείων 
•Υπ Ανάπτυξθσ και κατά περίπτωςθ:  
•Υπ. Εξωτερικϊν (αν ςυμμετζχουν εγκατεςτθμζνοι εκτόσ Ελλάδασ) και  
•Υπ. Εκνικισ Άμυνασ (αν πρόκειται για παραμεκόριο περιοχι) 
 
3ο βιμα:  
Αξιολόγθςθ πλιρωςθσ κριτθρίων ΑΕΟ  
(κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια) 
•Απουςία ιςτορικοφ ςοβαρισ παράβαςθσ ι επανειλθμμζνων παραβάςεων τθσ τελωνειακισ 
νομοκεςίασ και των φορολογικϊν κανόνων- απουςία ιςτορικοφ ςοβαρϊν ποινικϊν αδικθμάτων 
ςχετιηόμενων με τθν οικονομικι του δραςτθριότθτα 
•Οικονομικι φερεγγυότθτα (ικανοποιθτικι οικονομικι επιφάνεια) 
 
4ο βιμα:   
Αυτοψία προτεινόμενου χϊρου  
(κατά τόπο αρμόδιο Τελωνείο Ελζγχου) 
 
5ο βιμα:   
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν για τθ διαμόρφωςθ του χϊρου και των εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ  
(max 3 χρόνια- παράταςθ μόνο κατόπιν δεόντωσ αιτιολογθμζνου λόγου) 
 
Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ των προθγοφμενων βθμάτων οδθγεί ςτθν: 
ΕΚΔΟΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΙΔΥΣΘ ΤΘΣ ΕΛΕΥΘΕΘΣ ΗΩΝΘΣ 
 
Β) Λειτουργία  τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ 
 
6ο βιμα:  
Αξιολόγθςθ κριτθρίων (κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια) 
•Υψθλό επίπεδο ελζγχου των δραςτθριοτιτων του και τθσ ροισ των εμπορευμάτων 
•Κατάλλθλα μζτρα για τθν αςφάλεια και προςταςία τθσ διεκνοφσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ (υποδομζσ, 
διαδικαςίεσ, προςωπικό, ταυτοποίθςθ επιχειρθματικϊν εταίρων) 
 
7ο βιμα:  
Νζα αυτοψία του χϊρου (κατά τόπο αρμόδιο Τελωνείο Ελζγχου) 
 
8ο βιμα:  
Ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ΑΕΟ για τθν αςφάλεια και προςταςία  
 
9ο βιμα:  
 Ζγκριςθ Λογιςτικισ Αποκικθσ  
 
Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ των προθγοφμενων βθμάτων οδθγεί ςτθν: 
ΕΚΔΟΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΘ ΑΑΔΕ  
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ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΝΑΞΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΘΣ ΕΛΕΥΘΕΘΣ ΗΩΝΘΣ 
 
 
ΙΙ. ΕΓΚΑΤΕΣΤΘΜΕΝΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΕΝΤΟΣ ΤΘΣ ΕΛΕΥΘΕΘΣ ΗΩΝΘΣ 
1ο βιμα: 
Αίτθςθ εταιρείασ: 
•Ρεριγραφι δραςτθριοτιτων 
•Αντίγραφο ςφμβαςθσ με Φορζα Διαχείριςθσ ΕΗ ι βεβαίωςθ περί ςυμφωνίασ εγκατάςταςθσ 
•Φορολογικι ενθμερότθτα 
•Οικονομικζσ καταςτάςεισ τελευταίασ τριετίασ 
•Ζγγραφα ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ εταιρείασ 
•Τοπογραφικό 
•Λοιπζσ άδειεσ και εγκρίςεισ 
 
2ο βιμα:  
Αξιολόγθςθ πλιρωςθσ κριτθρίων  
(αρμόδια τελωνειακι αρχι)  
 
3ο βιμα:  
Αυτοψία  
(αρμόδια τελωνειακι αρχι) 
 
Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ των προθγοφμενων βθμάτων οδθγεί ςτθν: 
 
ΕΓΚΙΣΘ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΑΡΟΘΘΚΘΣ 
ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΜΟΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΘ ΑΧΘ 
 
 
ΙΙΙ. ΕΛΕΥΘΕΕΣ ΗΩΝΕΣ: ΤΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Το τελωνειακό κακεςτϊσ τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ λόγω των ειδικϊν ευνοϊκϊν όρων διαχείριςθσ των 
εμπορευμάτων που ςυνεπάγεται (αναςτολι καταβολισ δαςμϊν, ΦΡΑ, λοιπϊν φόρων ειςαγωγισ, 
ελάχιςτεσ διατυπϊςεισ) αποτελεί ςτθν πράξθ ζνα από τα πλζον διευκολυντικά κακεςτϊτα 
αποκικευςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ και διευκόλυνςθ τθσ διεκνοφσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και 
αναπτφςςεται κυρίωσ ςτισ μεγάλεσ και κομβικζσ λιμενικζσ πφλεσ των κρατϊν (βλ. αναλυτικότερα για 
τθ ςυμβολι ςτθν αποδοτικότθτα των logistics, Stefani,D, et al, 2021). 
 
Αυτι είναι και θ περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ. Στθ βάςθ των ςυγκριτικϊν ανταγωνιςτικϊν 
πλεονεκτθμάτων γεωγραφικισ- μεταφορικισ κζςθσ τθσ χϊρασ ςτισ διεκνείσ ροζσ εμπορευμάτων, και 
ειδικότερα θ κομβικι κζςθ τθσ χϊρασ ςτον άξονα εμπορευματικϊν ροϊν Ανατολισ- Δφςθσ και ςτθν 
ευρφτερθ Ανατολικι Μεςόγειο ωσ πφλθσ πρόςβαςθσ προσ τθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ ςε 
ςχζςθ με τουσ λιμζνεσ τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ, κακιςτοφν ιδιαίτερα ευνοϊκι τθν ανάπτυξθ του 
τελωνειακοφ κακεςτϊτοσ τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ (βλ. Γράφθμα 4 και Γράφθμα 5). 
 
Γράφθμα 5. Ο κομβικόσ ρόλοσ τθσ Ελλάδασ ςτθν ΝΑ Ευρϊπθ 
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Ρθγι: ΕΥ (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφθμα 6. Ο κομβικόσ ρόλοσ τθσ Ελλάδασ ςτισ εμπορικζσ ροζσ από Αςία προσ Κεντρικι και Βόρεια 
Ευρϊπθ 
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Ρθγι: ΕΥ (2021) 
 
Στθν Ελλάδα ζχουν αδειοδοτθκεί και λειτουργοφν πζντε (5) ελεφκερεσ ηϊνεσ (βλ. Γράφθμα 7). Οι 
ελεφκερεσ ηϊνεσ βρίςκονται ςε λιμζνεσ (Ρειραιάσ, Θεςςαλονίκθ, Θράκλειο και Αςτακόσ 
Αιτωλοακαρνανίασ), με εξαίρεςθ αυτι τθσ  Οινόθσ ου βρίςκεται ςτθν ενδοχϊρα τθσ χϊρασ. Είναι 
εμφανζσ ότι οι ςυγκεκριμζνεσ τοποκεςίεσ είναι εξαιρετικά κομβικζσ ςτο διεκνζσ μεταφορικό 
ςφςτθμα τθσ χϊρασ μασ και τθσ ΕΕ ευρφτερα, ςυνδζονται με τισ πφλεσ ειςόδου τθσ χϊρασ ςτουσ 
άξονεσ Νότοσ- Βορράσ και Ανατολι- Δφςθ αλλά και με τα εςωτερικά εμπορευματικά και βιομθχανικά 
κζντρα τθσ χϊρασ μασ (πχ., Θριάςιο πεδίο, Σχθματάρι- Οινόθ, Σίνδοσ). 
 
 
Γράφθμα  7.  Ελεφκερεσ Ηϊνεσ ςτθν Ελλάδα 
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Ρθγι: ΕΥ (2021) 
 
Θ ανάπτυξθ τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ ςτον Ρειραιά αποτελεί ζνα από τα πιο ςθμαντικά επιχειρθματικά 
επιτεφγματα που αντανακλάται ςτθν αφξθςθ διακίνθςθσ εμπορευματοκιβωτίων και τθν κατάταξθ 
ςυνολικά του λιμζνα ςτο ευρωπαϊκό λιμενικό ςφςτθμα μεταφορϊν.  Αναλυτικότερα, όςον αφορά τθ 
διαχρονικι αφξθςθ εμπορευματοκιβωτίων ςτον Ρειραιά, θ εξζλιξθ είναι εντυπωςιακι: Από 830.995 
εμπορευματοκιβϊτια το 2009, ςθμειϊκθκε αφξθςθ ςτα 3.585.155 το 2017 και ςτα 5.311.776 το 2021 
(βλ. Γράφθμα 8). 
 
Γράφθμα 8. Διακίνθςθ Λιμζνα Ρειραιά (εμπορευματοκιβϊτια ελεφκερθσ ηϊνθσ) 
 

 
Ρθγι: ΟΛΡ (2022) 
 
Θ εντυπωςιακι ανάπτυξθ του Ρειραιά και ειδικότερα τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ του ςτθ διακίνθςθ 
εμπορευματοκιβωτίων, αντανακλάται και ςτθν κατάταξθ του ςυγκεκριμζνου λιμζνα ςε ςυγκριτικά με 
τουσ λοιποφσ λιμζνεσ τθσ Ευρϊπθσ. Σφμφωνα με τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία για το 2021, ο 
Ρειραιάσ κατζχει πλζον τθν 5θ υψθλότερθ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ όταν το 2007 κατείχε τθν 17θ κζςθ! 
(βλ. Γράφθμα 9).  
 
 
Γράφθμα 9. Τα 15 ςθμαντικότερα λιμάνια διακίνθςθσ εμπορευματοκιβωτίων ςτθν Ευρϊπθ το 2021 

 
Ρθγι: www.porteconomics.eu  

5.Α.6. To κακεςτϊσ τελωνειακισ αποκικευςθσ 

5.Α.6.1. Οριςμόσ 

Τελωνειακό κακεςτϊσ που επιτρζπει τθν αποκικευςθ μθ ενωςιακϊν και ενωςιακϊν εμπορευμάτων 
με απαλλαγι από το ΦΡΑ με ςκοπό να αποτελζςουν αντικείμενο εξαγωγισ, αποςτολισ ςε άλλο 
κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ι και εφοδιαςμοφ πλοίων και αεροςκαφϊν (ΑΑΔΕ, 2018). 

5.Α.6.2. Οφζλθ για τισ επιχειριςεισ 

 Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα των logistics. 

 Δυνατότθτα αποκεματοποίθςθσ μεγάλου όγκου εμπορευμάτων. 

 Εξοικονόμθςθ ρευςτότθτασ για τισ επιχειριςεισ. 

 Δυνατότθτα μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ των εμπορευμάτων με απαλλαγι από ΦΡΑ των 
αποκθκευτικϊν χϊρων. 
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 Δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν με απαλλαγι από ΦΡΑ εντόσ των αποκθκευτικϊν χϊρων 
(πχ., ςυςκευαςία). 

 Δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ διευκολφνςεων ςτον τομζα του ΦΡΑ και απλουςτευμζνων 
τελωνειακϊν διαδικαςιϊν. 

 Διευκόλυνςθ τθσ προϊκθςθσ των εγχϊριων προϊόντων ςε διεκνείσ αγορζσ. 
 

5.Α.6.3. Το κεςμικό πλαίςιο 

Τελωνειακό κακεςτϊσ- απαλλαγι ΦΡΑ- 

Εγκεκριμζνοσ οικονομικόσ φορζασ 

Διατάξεισ 

Απαλλαγι ΦΡΑ Άρκρο 25 ν. 2859/2000, ΡΟΛ 1184/2018 

Θζςθ εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία 

Άρκρο 201 Καν. 952/2013 

Θζςθ εμπορευμάτων ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία με κακεςτϊσ 07 

Ρροςάρτθμα Δ1 του Καν. 341/2016 

Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ Άρκρα 38-41 Καν. 952/2013 

 
 

5.Α.6.4. Αρμόδιεσ αρχζσ για αδειοδότθςθ- παρακολοφκθςθ- ζλεγχο 

 
 

5.Α.6.5. όλοι των εμπλεκομζνων επιχειριςεων ςτο κακεςτϊσ 

 «Δικαιοφχοσ κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποκικευςθσ»: Το υποκείμενο ςτο φόρο πρόςωπο το 
οποίο διακζτει τθν κυριότθτα των εμπορευμάτων που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ 
τελωνειακισ αποκικευςθσ τθσ παροφςασ ι το πρόςωπο ςτο οποίο ζχει μεταβιβαςκεί θ 
κυριότθτα των εμπορευμάτων εντόσ του κακεςτϊτοσ 

 «Διαχειριςτισ αποκικθσ τελωνειακισ αποκικευςθσ -Κάτοχοσ άδειασ»: Οποιοδιποτε 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο διακζτει άδεια από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι να 
αποκθκεφει ςτα πλαίςια άςκθςθσ τθσ οικονομικισ του δραςτθριότθτασ ςε αποκικεσ 
τελωνειακισ αποκικευςθσ, εμπορεφματα δικισ του κυριότθτασ ι κυριότθτασ τρίτων. 

 Θ «Αποκικθ τελωνειακισ αποκικευςθσ»: Αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ ι οποιοςδιποτε 
άλλοσ χϊροσ ζχει εγκρικεί από τισ τελωνειακζσ αρχζσ ςτα πλαίςια αδειοδότθςθσ 
Εγκεκριμζνων Οικονομικϊν Φορζων. 
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Οι αποκικεσ τελωνειακισ αποκικευςθσ διακρίνονται ςε: 

 Δθμόςιεσ αποκικεσ: ανικουν ςε φυςικό ι νομικό πρόςωπο – διαχειριςτι αποκικθσ τθσ 
παροφςασ και χρθςιμοποιοφνται από οποιοδιποτε πρόςωπο για τθν αποκικευςθ 
εμπορευμάτων και 

 Ιδιωτικζσ αποκικεσ: χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκικευςθ εμπορευμάτων κυριότθτασ του 
διαχειριςτι τθσ αποκικθσ - δικαιοφχου τθσ άδειασ. 

 

5.Α.6.6. Εμπορεφματα που εξυπθρετεί το κακεςτϊσ 

1. Μθ ενωςιακά εμπορεφματα. 
2. Ενωςιακά εμπορεφματα. 
3. Εξαιροφνται: 

a. Εμπορεφματα υποκείμενα ςε ειδικό φόρο κατανάλωςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ, 

b. Εμπορεφματα υποκείμενα ςε φόρο κατανάλωςθσ και οχιματα υποκείμενα ςε τζλοσ 
ταξινόμθςθσ, κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ τελωνειακισ νομοκεςίασ. 

 

5.Α.6.7. Θ τρζχουςα κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα 

Το 2020, αδειοδοτθμζνεσ αποκικεσ είχαν 6 επιχειριςεισ και οι δραςτθριοποιοφμενεσ επιχειριςεισ 
ωσ δικαιοφχοι του κακεςτϊτοσ ιταν 6, με διακίνθςθ εμπορευμάτων αξίασ 37,2 εκατ. ευρϊ. Το 2022, 
αδειοδοτθμζνεσ αποκικεσ ζχουν  15 επιχειριςεισ, οι δραςτθριοποιοφμενεσ επιχειριςεισ ωσ 
δικαιοφχοι του κακεςτϊτοσ ξεπζραςαν τισ 50, με διακίνθςθ εμπορευμάτων αξίασ 706 εκατ. ευρϊ. 
 
Τα ςτοιχεία αυτά δείχνουν αφξθςθ των ςυγκεκριμζνων αποκθκϊν κατά 150%, αφξθςθ των 
δραςτθριοποιοφμενων επιχειριςεων κατά 337% και αφξθςθ τθσ αξίασ εμπορευμάτων ςτο 
ςυγκεκριμζνο κακεςτϊσ κατά 1.800%! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΘ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ GOLDEN VISA ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΘΣΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ 
(ΚΟΣΜΙΔΘΣ) 

ΕΝΟΤΘΤΑ Α  

6.Α.1. Ειςαγωγι 

Θ μετανάςτευςθ, ωσ φαινόμενο, ςυνιςτά ςε εκνικό, ευρωπαϊκό, αλλά και διεκνζσ επίπεδο μια 
πολιτικι πραγματικότθτα, θ οποία ςυνδυάηει πτυχζσ ανκρωπιςτικοφ, κοινωνικοφ, εργαςιακοφ, αλλά 
και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα. Θ ςταδιακι διαμόρφωςθ ενόσ κακεςτϊτοσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ 
αγακϊν και υπθρεςιϊν ςε ζνα παγκόςμιο εργαςιακό και οικονομικό περιβάλλον, ςτο πλαίςιο και 
των ςχετικϊν ςυμφωνιϊν του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΡΟΕ), θ ανάπτυξθ νζων 
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ, οι οποίεσ δθμιοφργθςαν μια νζα πραγματικότθτα για τθν απαςχόλθςθ 
και το επιχειρείν και θ ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου και του κόςτουσ των διεκνϊν μετακινιςεων 
προςϊπων / εργαηομζνων ζκεςαν το ηιτθμα τθσ μετανάςτευςθσ ςε πρϊτθ προτεραιότθτα.  
 
Ειδικότερα, θ νόμιμθ μετανάςτευςθ, δθλαδι θ διαδικαςία νόμιμθσ μετακίνθςθσ ενόσ προςϊπου ι 
ενόσ εργαηομζνου από χϊρα ςε χϊρα με ςτόχο τθν αναηιτθςθ ευκαιριϊν ι καλφτερου εργαςιακοφ 
περιβάλλοντοσ ςυνιςτοφν μια ςθμαντικι παράμετρο τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ. Στο πλαίςιο αυτό, 
τα κράτθ ςε ευρωπαϊκό, αλλά και ςε διεκνζσ επίπεδο, αξιοποιοφν τισ διάφορεσ πτυχζσ τθσ νόμιμθσ 
μετανάςτευςθσ, ωσ ζναν από τουσ μοχλοφσ αντιμετϊπιςθσ των ςφγχρονων προκλιςεων, όπωσ θ 
ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και θ ικανοποίθςθ των αναγκϊν των εκνικϊν αγορϊν εργαςίασ, θ 
βιωςιμότθτα των αςφαλιςτικϊν ςυςτθμάτων και θ ενίςχυςθ των εκνικϊν αναπτυξιακϊν πολιτικϊν 
μζςω τθσ εργαςιακισ μετανάςτευςθσ και τθσ μετανάςτευςθσ για επενδφςεισ.  
 
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ για τθ μετανάςτευςθ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 79 τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ ΕΕ ζχει αναλάβει μια ςειρά 
νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν ςτον τομζα τθσ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ. Στόχοσ των πρωτοβουλιϊν 
αυτόσ ιδθ από το ζτοσ 2001 είναι θ διαμόρφωςθ ενόσ κοινοφ πλαιςίου κανόνων αφενόσ ςχετικά με 
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ ειςδοχισ και διαμονισ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν πολιτϊν τρίτων 
χωρϊν, αφετζρου με το ελάχιςτο πλαίςιο των δικαιωμάτων που αυτοί οι πολίτεσ τρίτων χωρϊν 
απολαφουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατά τθν διαμονι και εργαςία τουσ. 
 
Θ Ελλάδα, ανταποκρινόμενθ ςτισ αντίςτοιχεσ προκλιςεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ελλθνικισ 
εργαςιακισ πραγματικότθτασ, ςε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο και ανταγωνιςτικό ευρωπαϊκό και 
διεκνζσ περιβάλλον, ζχει διαμορφϊςει και υλοποιεί ζνα ςυνεκτικό κεςμικό πλαίςιο ςτον τομζα τθσ 
νόμιμθσ μετανάςτευςθσ, το οποίο βαςίηεται α) ςτισ εκνικζσ διαδικαςίεσ για τθ νόμιμθ 
μετανάςτευςθ, όπωσ αυτζσ ζχουν διαμορφωκεί και υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Κϊδικα Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ (ν. 4251/2014) και β) ςτο ενωςιακό κεκτθμζνο όπωσ 
αυτό ζχει διαμορφωκεί  από το ζτοσ 2001 ζωσ και ςιμερα και ζχει ενςωματωκεί ςτθν ελλθνικι 
ζννομθ τάξθ. 
 
Στο πλαίςιο των ανωτζρω, ςτόχοσ του παρόντοσ κεφαλαίου είναι να ειςαγάγει τον αναγνϊςτθ / 
εκπαιδευόμενο ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ / οριςμοφσ και ςτισ βαςικζσ διαδικαςίεσ τθσ νόμιμθσ 
μετανάςτευςθσ για εργαςία ςτο πλαίςιο τθσ ελλθνικισ πολιτικισ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ, κακϊσ 
επίςθσ και να αποτυπϊςει, αφενόσ τισ βαςικζσ κατθγορίεσ αδειϊν διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν 
ςτελεχϊν (εργαηόμενοι υψθλισ ειδίκευςθσ, εργαηόμενοι ςε πλαίςιο ενδοεταιρικισ μετάκεςθσ, 
ςτελζχθ επιχειριςεων) και εφπορων οικονομικά ατόμων (ανεξάρτθτα οικονομικά άτομα, ψθφιακοί 
νομάδεσ), αφετζρου τθσ βαςικζσ κατθγορίεσ αδειϊν διαμονισ επενδυτικοφ χαρακτιρα (επενδφςεισ 
ςε ακίνθτθ περιουςία, επενδφςεισ ςε άυλουσ τίτλουσ – κατακζςεισ και άδειεσ διαμονισ για 
επενδυτικι δραςτθριότθτα). 

6.Α.2. Μεταναςτευτικι νομοκεςία: ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ και ςτουσ βαςικοφσ οριςμοφσ 
τθσ ενωςιακισ και ελλθνικισ μεταναςτευτικισ νομοκεςίασ 

Οι βαςικζσ ζννοιεσ που καταγράφονται ςτθ νόμιμθ μετανάςτευςθ, διεκνϊν, αλλά και ςε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο είναι οι ακόλουκοι: 
 
Ρολίτθσ (υπικοοσ) τρίτθσ χϊρασ: ο πολίτθσ κράτουσ που δεν ζχει υπθκοότθτα κάποιου κ-μ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 
Νόμιμθ μετανάςτευςθ: θ μετανάςτευςθ ςφμφωνα με το εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο του κράτουσ. 
Ταξιδιωτικό ζγγραφο: ζγγραφο που εκδίδεται από μια κυβζρνθςθ ι ζνα διεκνι οργανιςμό, το οποίο 
ςυνιςτά αποδεκτι απόδειξθ ταυτότθτασ με ςκοπό τθν είςοδο (του κατόχου) ςε άλλο κράτοσ. 
 
Θεϊρθςθ: θ ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ενόσ κράτουσ ςε διαβατιριο ι πιςτοποιθτικό 
ταυτότθτασ μθ υπθκόου του, ο οποίοσ επικυμεί να ειςζλκει, να φφγει ι να διζλκει μζςω του 
εδάφουσ του κράτουσ, θ οποία (ζγκριςθ) υποδθλϊνει ότι θ αρχι, κατά τθ ςτιγμι τθσ ζκδοςθσ, 
κεωρεί ο κάτοχοσ εμπίπτει ςε μια κατθγορία μθ υπθκόων που μποροφν να ειςζλκουν, να 
εγκαταλείψουν ι να διζλκουν τθσ επικράτειασ του κράτουσ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ 
αυτοφ. Θ κεϊρθςθ κακορίηει τα κριτιρια ειςδοχισ, διζλευςθσ ι εξόδου από το κράτοσ. 
 
Θεϊρθςθ βραχείασ διάρκειασ (ι ομοιόμορφθ κεϊρθςθ ειςόδου ι κεϊρθςθ τφπου C): θ ζγκριςθ ι θ 
απόφαςθ ενόσ κ-μ τθσ ΕΕ με ςκοπό τθ διζλευςθ μζςω τθσ επικράτειάσ του ι τθν προβλεπόμενθ 
διαμονι ςτο ζδαφοσ ενόσ ι περιςςοτζρων ι όλων των κ-μ τθσ ΕΕ για περίοδο διάρκειασ ζωσ 90 
θμερϊν ςε οποιαδιποτε περίοδο 180 θμερϊν. 
 
Θεϊρθςθ μακράσ διάρκειασ (ι εκνικι κεϊρθςθ ι κεϊρθςθ τφπου D): θ ζγκριςθ ι θ απόφαςθ που 
εκδίδεται από ζνα κ-μ τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο ι το ενωςιακό δίκαιο, θ οποία απαιτείται 
για τθν είςοδο με ςκοπό προβλεπόμενθ διαμονι ςε αυτό το κ-μ τθσ ΕΕ διαςτιματοσ μεγαλφτερου 
των τριϊν μθνϊν. 
 
Μετανάςτευςθ μακράσ διάρκειασ: θ μετακίνθςθ ατόμων που αλλάηουν τθ χϊρα ςυνικουσ διαμονισ 
τουσ για περίοδο τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, ζτςι ϊςτε θ χϊρα προοριςμοφ να γίνει αποτελεςματικά θ 
νζα χϊρα ςυνικουσ διαμονισ τουσ. 
 
Ρροςωρινι μετανάςτευςθ: θ μετανάςτευςθ με ςυγκεκριμζνο κίνθτρο ι / και ςκοπό και για 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο με τθν πρόκεςθ ότι μετά τθν περίοδο κα υπάρξει επιςτροφι ςτθ 
χϊρα προζλευςθσ ι κα εκκινιςει διαδικαςία αναχϊρθςθσ. 
 
Μετανάςτευςθ για οικογενειακοφσ λόγουσ: ςυνιςτά μια γενικι ιδζα που καλφπτει: α) τθν 
οικογενειακι επανζνωςθ του ςυηφγου, του γονζα, των παιδιϊν ι άλλων ςυγγενϊν, β) το ςχθματιςμό 
οικογζνειασ ι νζου γάμου μετανάςτθ με μόνιμο κάτοικο ι πολίτθ του κράτουσ ι γ) οικογζνεια που 
ςυνοδεφει ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ που ειςζρχεται τθν ίδια ςτιγμι, ωσ πρωτεφων μετανάςτθσ. 
 
Μετανάςτευςθ για λόγουσ εργαςίασ / εργαςιακι μετανάςτευςθ: θ μετακίνθςθ προςϊπων από ζνα 
κράτοσ ςε ζνα άλλο κράτοσ (εξωτερικι μετανάςτευςθ) ι εντόσ του κράτουσ διαμονισ τουσ 
(εςωτερικι μετανάςτευςθ) με ςκοπό τθν απαςχόλθςθ. 
 
Μετανάςτθσ υψθλισ ειδίκευςθσ (highly skilled - επίπεδο ΕΕ): ζνασ εργαηόμενοσ μετανάςτθσ (πολίτθσ 
τρίτθσ χϊρασ), ο οποίοσ αναηθτά απαςχόλθςθ ςε κ-μ τθσ ΕΕ και ζχει τθν απαιτοφμενθ επαρκι και 
ειδικι ικανότθτα, όπωσ αυτι αποδεικνφεται από υψθλότερα επαγγελματικά προςόντα. 
 
Μετανάςτθσ εργαηόμενοσ χαμθλισ ειδίκευςθσ: ζνασ εργαηόμενοσ μετανάςτθσ, του οποίου το 
επίπεδο εκπαίδευςθσ, επαγγελματικισ εμπειρίασ ι προςόντων τον κακιςτά επιλζξιμο να αςκιςει 
μόνο ζνα τυπικά χαμθλισ ειδίκευςθσ επάγγελμα. 
 
Εποχιακόσ εργαηόμενοσ: ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ που διατθρεί τον κφριο τόπο διαμονισ του ςε τρίτθ 
χϊρα και παραμζνει νόμιμα και προςωρινά ςτο ζδαφοσ κ-μ τθσ ΕΕ για να αςκιςει δραςτθριότθτα 
που εξαρτάται από το πζραςμα των εποχϊν, υπό μία ι περιςςότερεσ ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου 
που ςυνάπτονται απευκείασ μεταξφ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ και του εργοδότθ που είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ςε αυτό το κ-μ τθσ ΕΕ (ζωσ 9 μινεσ ανά 12 μινεσ). 
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Μετανάςτθσ βραχείασ διαμονισ: ζνα άτομο που αλλάηει τον τόπο τθσ ςυνικουσ διαμονισ του για 
περιςςότερο από τρεισ μινεσ, αλλά λιγότερο από ζνα ζτοσ, εκτόσ από περιπτϊςεισ που θ μετακίνθςθ 
προσ τθ χϊρα αυτι προορίηεται για αναψυχι, διακοπζσ, επιςκζψεισ ςε φίλουσ ι ςυγγενείσ, 
επαγγελματικοφσ λόγουσ ι ιατρικι περίκαλψθ. 
 
Ελλείψεισ εργατικοφ δυναμικοφ/labour shortages: ελλείψεισ εργατικοφ δυναμικοφ ενόσ 
ςυγκεκριμζνου τφπου ςε μια ςυγκεκριμζνθ αγορά εργαςίασ που μπορεί να λζγεται ότι υπάρχει όταν 
ο αρικμόσ των κενϊν κζςεων είναι (ι αναμζνεται να είναι) πάνω από ζνα επίπεδο που κεωρείται ότι 
αντιπροςωπεφει τον «κανονικό» κφκλο εργαςιϊν ςτουσ υφιςτάμενουσ μιςκοφσ και τισ ςυνκικεσ 
εργαςίασ για παρατεταμζνθ περίοδο. 
 
Τεςτ αγοράσ εργαςίασ: μθχανιςμόσ που αποςκοπεί να διαςφαλίςει ότι οι μετανάςτεσ γίνονται δεκτοί 
μόνο αφοφ οι εργοδότεσ ζχουν αναηθτιςει ανεπιτυχϊσ εργαηόμενουσ πολίτεσ του κ-μ, πολίτεσ ΕΕ ι 
νόμιμα διαμζνοντεσ πτχ με πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ. 
 
Ροςόςτωςθ μετανάςτευςθσ / immigration quota (s): ζνα ποςοτικό όριο ςτον αρικμό των μεταναςτϊν 
που γίνονται δεκτοί ςε ζνα κράτοσ κατά τθ διάρκεια μιασ δεδομζνθσ χρονικισ περιόδου ςυνολικά ι 
ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ κεωριςεων και αδειϊν διαμονισ. 
 
Άδεια διαμονισ: είναι κάκε είδουσ πιςτοποίθςθ που παρζχεται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παράγραφοσ 2 περίπτωςθ αϋ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 
1030/2002 και βάςει τθσ οποίασ, επιτρζπεται ςε πολίτθ τρίτθσ χϊρασ να διαμζνει νόμιμα ςτθν 
Ελλθνικι Επικράτεια. 
 
Βιομετρικά δεδομζνα: τα (ατομικά) δεδομζνα που ςχετίηονται με τα φυςικά, φυςιολογικά ι 
ςυμπεριφορικά χαρακτθριςτικά ενόσ ατόμου, τα οποία επιτρζπουν τθ μοναδικι του ταυτοποίθςθ, 
λ.χ. εικόνεσ προςϊπου ι δακτυλοςκοπικά δεδομζνα. 
 

Δείγμα Άδειασ Διαμονισ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ: Εκδίδεται από τισ ελλθνικζσ αρχζσ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Κανονιςμοφ 1030/2002/ΕΚ, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τουσ Κανονιςμοφσ 

380/2008/ΕΚ και 1954/2017/ΕΕ
66

 

  

6.Α.3. Μεταναςτευτικι νομοκεςία: ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ διαδικαςίεσ τθσ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ 
για εργαςία ςτο πλαίςιο τθσ ελλθνικισ πολιτικισ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ (ν. 4251/2014») 

Θ εκνικι πολιτικι νόμιμθσ μετανάςτευςθσ διαμορφϊκθκε ςταδιακά με τθν πάροδο των ετϊν, ιδίωσ 
κατά τθν περίοδο τθσ μεταπολίτευςθσ ςτθ χϊρα μασ. Ειδικότερα, θ πρϊτθ νομοκεςία για τθ νόμιμθ 
μετανάςτευςθ (μεταπολιτευτικά) ανάγεται ςτο 1991, όπου υιοκετικθκε ο ν. 1975/1991, «Είςοδοσ-
ζξοδοσ, παραμονι, εργαςία, απζλαςθ αλλοδαπϊν, διαδικαςία αναγνϊριςθσ αλλοδαπϊν προςφφγων 
και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184).  

                                                           
66

 Πεξηιακβάλεη βηνκεηξηθά ζηνηρεία αλαγλώξηζεο / ηαπηνπνίεζεο (δύν δαθηπιηθά απνηππώκαηα, 

ςεθηαθή θσηνγξαθία πξνζώπνπ & δείγκα ππνγξαθήο), ηα νπνία απνζεθεύνληαη ζην πιηλζίν 

ξαδηνζπρλνηήησλ (RF CHIP) παξάιιεια κε ηα ηαπηνπνηεηηθά – δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θαηόρνπ.  
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Ακολοφκωσ, θ πρϊτθ ουςιαςτικι προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ τθσ μεταναςτευτικισ νομοκεςίασ 
αποτζλεςε ο ν. 2910/2001, «Είςοδοσ και παραμονι Αλλοδαπϊν ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια, κτιςθ τθσ 
Ελλθνικισ Ικαγζνειασ με πολιτογράφθςθ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 91), ενϊ θ πρϊτθ προςπάκεια 
ευρωπαϊκισ προςαρμογισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ περί νόμιμθσ μετανάςτευςθσ ιταν ο ν. 
3386/2005, «Είςοδοσ, διαμονι και κοινωνικι ζνταξθ υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτθν Ελλθνικι 
Επικράτεια» (Αϋ 212), ο οποίοσ προχϊρθςε ςε μια ςειρά από καινοτομίεσ, οι οποίεσ εφαρμόηονται 
ζωσ ςιμερα ςτθ εκνικι, αλλά και ςτθν ευρωπαϊκι μεταναςτευτικι πολιτικι (λ.χ. ενιαία άδεια 
διαμονισ για εργαςία με ενςωμάτωςθ ςε αυτι τθσ άδειασ εργαςίασ αλλοδαποφ). 
 
Τα τελευταία ζτθ, θ εκνικι πολιτικι νόμιμθσ μετανάςτευςθσ ςτθ χϊρα μασ ζχει αναμορφωκεί και 
κωδικοποιθκεί με τισ διατάξεισ του ν. 4251/2014, «Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ 
Ζνταξθσ» (Αϋ 80) και βαςίηεται ςε δφο πυλϊνεσ πολιτικισ και διοικθτικισ δράςθσ. Ειδικότερα: οι δφο 
πυλϊνεσ πολιτικισ είναι οι ακόλουκοι: 
 
α) θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ ςειράσ Οδθγιϊν τθσ ΕΕ, οι οποίεσ ζχουν υιοκετθκεί 
δυνάμει του άρκρου 79 τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ ΕΕ και οι οποίεσ ρυκμίηουν αφενόσ τουσ 
όρουσ και τισ προχποκζςεισ ειςδοχισ και διαμονισ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν πολιτϊν τρίτων 
χωρϊν, αφετζρου το πλαίςιο των δικαιωμάτων που αυτζσ οι κατθγορίεσ, αλλά και ευρφτερα οι 
εργαηόμενοι πολίτεσ τρίτων χωρϊν απολαφουν κατά τθν διαμονι τουσ ςτα κράτθ μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
 
Τα ενωςιακά νομοκετιματα, τα οποία ζχουν ενςωματωκεί ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ και 
εφαρμόηονται ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ είναι τα εξισ:  
 
i) Οδθγία 2003/86/ΕΚ «ςχετικά µε το δικαίωμα οικογενειακισ επανζνωςθσ»,  
ii) Οδθγία 2003/109/ΕΚ «ςχετικά µε το κακεςτϊσ υπθκόων τρίτων χωρϊν οι οποίοι είναι επί μακρόν 
διαμζνοντεσ»,  
iii) Οδθγία 2011/51/ΕΕ «που τροποποιεί τθν οδθγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντασ το 
πεδίο εφαρμογισ τθσ και ςτουσ δικαιοφχουσ διεκνοφσ προςταςίασ»,  
iv) Οδθγία 2009/50/ΕΚ «ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ειςόδου και διαμονισ υπθκόων τρίτων χωρϊν 
με ςκοπό τθν απαςχόλθςθ υψθλισ ειδίκευςθσ»,  
v) Οδθγία 2011/98/ΕΕ «ςχετικά με ενιαία διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ ςτουσ 
υπθκόουσ τρίτων χωρϊν ενιαίασ άδειασ διαμονισ και εργαςίασ ςτθν επικράτεια κράτουσ μζλουσ και 
ςχετικά με κοινό ςφνολο δικαιωμάτων για τουσ εργαηομζνουσ από τρίτεσ χϊρεσ που διαμζνουν 
νομίμωσ ςε κράτοσ μζλοσ»,  
vi) Οδθγία 2014/36/EE «ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ειςόδου και διαμονισ υπθκόων τρίτων χωρϊν 
με ςκοπό τθν εποχιακι εργαςία»,  
vii) Οδθγία 2014/66/ΕΕ «ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ειςόδου και διαμονισ υπθκόων τρίτων χωρϊν 
ςτο πλαίςιο ενδοεταιρικισ μετάκεςθσ», 
viii) Οδθγία 2016/801/ΕΕ «ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ειςόδου και διαμονισ υπθκόων τρίτων 
χωρϊν με ςκοπό τθν ζρευνα, τισ ςπουδζσ, τθν πρακτικι άςκθςθ, τθν εκελοντικι υπθρεςία, τισ 
ανταλλαγζσ μακθτϊν ι τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τθν απαςχόλθςθ των εςωτερικϊν 
άμιςκων βοθκϊν (au pair)», 
ix) Οδθγία 2004/81/ΕΚ «ςχετικά µε τον τίτλο παραμονισ που χορθγείται ςτουσ υπθκόουσ τρίτων 
χωρϊν κφματα εμπορίασ ανκρϊπων ι ςυνζργειασ ςτθ λακρομετανάςτευςθ, οι οποίοι ςυνεργάηονται 
µε τισ αρμόδιεσ αρχζσ» & 
β) θ άςκθςθ των εκνικϊν αρμοδιοτιτων από πλευράσ των ελλθνικϊν αρχϊν, οι οποίεσ άπτονται, 
αφενόσ του κακοριςμοφ του όγκου ειςδοχισ (volumes of admission) των πολιτϊν τρίτων χωρϊν, ιτοι 
του αρικμοφ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν που ειςζρχονται ετθςίωσ ςτθ χϊρα μασ για λόγουσ 
εργαςιακοφσ, αφετζρου τθσ υιοκζτθςθσ και εφαρμογισ εκνικϊν ρυκμίςεων αναφορικά με τθν 
ειςδοχι και διαμονι κατθγοριϊν πολιτϊν τρίτων χωρϊν, οι οποίεσ κατθγορίεσ δεν ρυκμίηονται ςε 
ενωςιακό δίκαιο.  
 
Θ διαδικαςία ειςδοχισ και διαμονισ ενόσ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, είτε αυτόσ ειςζρχεται ςφμφωνα με το 
ενωςιακό δίκαιο, όπωσ αυτό ζχει ενςωματωκεί ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ (Οδθγίεσ τθσ ΕΕ), είτε 
αυτόσ ειςζρχεται ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο, είναι διττι, ιτοι προχποκζτει και περιλαμβάνει το 
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ςτάδιο χοριγθςθσ τθσ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου (πρϊτο ςτάδιο) και το ςτάδιο χοριγθςθσ τθσ 
άδειασ διαμονισ (δεφτερο ςτάδιο).  
 
Σθμειϊνεται ότι, κατά παρζκκλιςθ του ανωτζρω κανόνα, α) κάποιεσ κατθγορίεσ πολιτϊν τρίτων 
χωρϊν ζχουν τθ δυνατότθτα να ειςζλκουν και να διαμείνουν (με ςκοπό τθν εργαςία) προςωρινά επί 
τθ βάςει εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου χωρίσ να απαιτείται ι χωρίσ να ζχουν το δικαίωμα υποβολισ 
αιτιματοσ για άδεια διαμονισ (λ.χ. εργαηόμενοι ςτθν αλιεία, εποχικά εργαηόμενοι, πάροχοι 
υπθρεςιϊν, tour leaders), ενϊ β) κάποιεσ κατθγορίεσ πολιτϊν τρίτων χωρϊν ζχουν τθ δυνατότθτα 
πρόςβαςθσ ςε άδεια ι δελτίο διαμονισ δυνάμει λθφκείςασ ομοιόμορφθσ κεϊρθςθσ ειςόδου ι 
δυνάμει δικαιϊματοσ ειςδοχισ υπό κακεςτϊσ απαλλαγισ τθσ υποχρζωςθσ λιψθσ ομοιόμορφθσ 
κεϊρθςθσ (visa free status) και όχι δυνάμει λθφκείςασ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου (λ.χ. πολίτθσ 
τρίτθσ χϊρασ, ο οποίεσ είναι μζλοσ οικογζνειασ Ζλλθνα ι πολίτθ ΕΕ, επενδυτισ, ψθφιακόσ νομάσ). 
 
Στο ανωτζρω πλαίςιο, οι διαδικαςίεσ ειςδοχισ και διαμονισ για απαςχόλθςθ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Κϊδικα Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ (ν. 4251/2014) είναι δφο, ιτοι:  
 
α) θ διαδικαςία ειςδοχισ μετά από διαπίςτωςθ φπαρξθσ διακζςιμθσ κζςθσ εργαςίασ ςφμφωνα με 
τθν εκνικι διαδικαςία ελζγχου τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 11 και 
12 ν. 4251/2014: 
 
1ο ςτάδιο (προαπαιτοφμενο): κάκε δφο ζτθ εκδίδεται θ κοινι υπουργικι απόφαςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει τον αρικμό κζςεων εργαςίασ ανά περιφζρεια, ειδικότθτα και είδοσ απαςχόλθςθσ, οι 
οποίεσ είναι διακζςιμεσ ςε αλλοδαποφσ, πολίτεσ τρίτων χωρϊν, ϊςτε αυτοί να ειςζλκουν και να 
απαςχολθκοφν ςτθ χϊρα μασ δυνάμει ςχετικοφ αιτιματοσ εργοδότθ ςτθν Ελλάδα. Οι κζςεισ 
αφοροφν ςε εξαρτθμζνθ εργαςία, ςε εργαςία υψθλισ ειδίκευςθσ (Οδθγία 2009/50ΕΚ), ςε προςωρινι 
εργαςία (αλιεία) και ςε εποχικι εργαςία (Οδθγία 2014/36/ΕΚ – αφορά ςε γεωργία, κτθνοτροφία, 
μελιςςοκομία). 
 
2ο ςτάδιο: θ διαδικαςία ξεκινά με τθν αίτθςθ του εργοδότθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία μίασ ςτάςθσ 
(υπθρεςία αλλοδαπϊν και μετανάςτευςθσ), όπου ζχει τθν ζδρα του ο εργοδότθσ και κα παραςχεκεί 
θ εργαςία. Εφόςον ο εργοδότθσ πλθροί τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ για τθ μετάκλθςθ – 
απαςχόλθςθ ενόσ ι περιςςοτζρων πολιτϊν τρίτων χωρϊν (ειςόδθμα) και εφόςον υπάρχει διακζςιμθ 
κζςθ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω ΚΥΑ, θ αρμόδια υπθρεςία εκδίδει ζγκριςθ μετάκλθςθσ. Θ 
ςχετικι ζγκριςθ διαβιβάηεται ςτθν οικεία προξενικι αρχι. 
 
3ο ςτάδιο: ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, εργαηόμενοσ για λογαριαςμό του οποίου ζχει εγκρικεί θ 
μετάκλθςι του ςτθν Ελλάδα για λόγουσ απαςχόλθςθσ προςζρχεται τθν ελλθνικι προξενικι αρχι του 
τόπου κατοικίασ του ι του τόπου τθσ ςυνικουσ διαμονισ του (ο οποίοσ ζχει δθλωκεί υπευκφνωσ 
από πλευράσ του εργοδότθ κατά τθν αίτθςθ μετάκλθςθσ) και αιτείται τθν χοριγθςθ εκνικισ 
κεϊρθςθσ ειςόδου. Θ ελλθνικι προξενικι αρχι, εφόςον πλθροφνται οι γενικζσ και ειδικζσ 
προχποκζςεισ ςτο πρόςωπο του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, χορθγεί ςτον αιτοφντα αλλοδαπό τθν 
απαιτοφμενθ εκνικι κεϊρθςθ ειςόδου για εργαςία. 
 
4ο ςτάδιο: ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ ειςζρχεται ςτθν ελλθνικι επικράτεια υποβάλει το αίτθμα για τθν 
απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ άδεια διαμονισ, ξεκινάει τθν παροχι τθσ εργαςίασ αμζςωσ μετά τθν 
υποβολι του αιτιματοσ και, ακολοφκωσ, λαμβάνει τθν προβλεπόμενθ άδεια διαμονισ για εργαςία. 
β) θ κατά παρζκκλιςθ διαδικαςία ειςδοχισ, χωρίσ τον ζλεγχο τθσ αγοράσ εργαςίασ, αλλά με φπαρξθ 
διακζςιμου ςυμβολαίου απαςχόλθςθσ, εφόςον πλθροφνται ειδικά κριτιρια από πλευράσ του 
εργοδότθ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, εφόςον διακζτει ςχετικι ςφμβαςθ εργαςίασ 
με εργοδότθ, ο οποίο πλθροί ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ αιτείται και λαμβάνει εκνικι κεϊρθςθ 
ειςόδου για εργαςία, ειςζρχεται και άμεςα υποβάλει αίτθμα και λαμβάνει τθν απαιτοφμενθ άδεια 
διαμονισ. Θ διαδικαςία αυτι εφαρμόηεται ςε ςειρά κατθγοριϊν πολιτϊν τρίτων χωρϊν (λ.χ. ςτελζχθ 
επιχειριςεων, ενδοεταιρικι μετάκεςθ, άδειεσ ειδικοφ ςκοποφ, εκνικζσ κεωριςεισ για εργαςία). 
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Οι κατθγορίεσ αδειϊν διαμονισ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα 
Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ, είναι οι ακόλουκεσ: 
 
 
1. Άδειεσ διαμονισ για εργαςία και επαγγελματικοφσ λόγουσ: 1.1 Οι εργαηόμενοι με εξαρτθμζνθ 
εργαςία - παροχι υπθρεςιϊν ι ζργου, 1.2 Οι εργαηόμενοι ειδικοφ ςκοποφ, 1.3 Επενδυτικι 
δραςτθριότθτα, 1.4 Εργαηόμενοι ςε απαςχόλθςθ υψθλισ ειδίκευςθσ (EU Blue Card / «Μπλε Κάρτα 
τθσ ΕΕ») & 1.5 Εργαηόμενοι ςε απαςχόλθςθσ ςτο πλαίςιο ενδοεταιρικισ μετάκεςθσ (ICT Directive). 
 
2. Άδειεσ διαμονισ για ςπουδαςτζσ, εκελοντζσ και ερευνθτζσ: 2.1 Σπουδαςτζσ ςε τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, 2.2. Σπουδαςτζσ ςε μθ κρατικζσ – τριτοβάκμιεσ δομζσ εκπαίδευςθσ, 2.3. Ερευνθτζσ & 
2.4 Εκελοντικι υπθρεςία. 
 
3. Άδειεσ διαμονισ μακράσ διάρκειασ: 3.1 Άδεια διαμονισ επί μακρόν, 3.2 Άδεια διαμονισ δεφτερθσ 
γενιάσ & 3.3 Άδεια διαμονισ δεκαετοφσ διάρκειασ. 
 
4. Άδειεσ διαμονισ για οικογενειακι επανζνωςθ: 4.1 Άδεια για οικογενειακι επανζνωςθ ςφμφωνα 
με τθν Οδθγία 2003/86/ΕΚ, 4.2 Άδεια / δελτίο διαμονισ για οικογενειακι επανζνωςθ μζλουσ 
οικογζνειασ Ζλλθνα πολίτθ, 4.3 Άδεια / δελτίο διαμονισ για οικογενειακι επανζνωςθ μζλουσ 
οικογζνειασ πολίτθ κράτουσ μζλουσ ΕΕ που αςκεί ελεφκερθ κυκλοφορία & 4.4. Αυτοτελισ άδεια 
διαμονισ μζλουσ οικογζνειασ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ. 
 
5. Άδειεσ διαμονισ για ανκρωπιςτικοφσ, εξαιρετικοφσ και άλλουσ λόγουσ: 5.1 Άδεια διαμονισ για 
λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 5.2 Άδεια διαμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ & 5.3 Άδεια 
διαμονισ για εξαιρετικοφσ λόγουσ. 
 
Θ πολιτικι και οι διαδικαςίεσ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ εμπλζκουν μια ςειρά από υπθρεςίεσ τθσ 
χϊρασ ςτα διάφορα ςτάδια διαδικαςία, ωσ εξισ:  
 
α) οι προξενικζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εξωτερικϊν, οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ, αφενόσ για τθν 
χοριγθςθ των εκνικϊν ι ομοιόμορφων κεωριςεων ςε πολίτεσ τρίτων χωρϊν, αφετζρου ςτθν 
ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων ελζγχων ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν για τθν 
οικογενειακι επανζνωςθ (διακρίβωςθ οικογενειακισ ςχζςθσ και γνθςιότθτα των ςχετικϊν 
δικαιολογθτικϊν), 
β) οι υπθρεςίεσ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου (ΓΓ Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ), οι 
οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθν διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ και ενωςιακισ πολιτικισ για τθ νόμιμθ 
μετανάςτευςθ, κακϊσ επίςθσ και για τθν χοριγθςθ αδειϊν διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν 
επιλεγμζνων κατθγοριϊν και 
γ) οι υπθρεςίεσ μίασ ςτάςθσ των Διευκφνςεων Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ των 
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ χϊρασ, οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθν χοριγθςθ  των 
περιςςοτζρων κατθγοριϊν αδειϊν διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν. 

6.Α.4. «Μεταναςτευτικι νομοκεςία: ευκαιρίεσ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ για εργαςία ςε πλαίςιο 
επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ» 

α) Θ Οδθγία 2009/50/ΕΚ για τθν «Μπλε Κάρτα» τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ αυτι ενςωματϊκθκε 
ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ με τα άρκρα 109 – 124 του ν. 4251/2014, αφορά ςτον προςδιοριςμό των 
προχποκζςεων ειςδοχισ και διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν με ςκοπό τθν άςκθςθ ςτθν Ελλάδα, 
αλλά και ςτα άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαςχόλθςθσ υψθλισ ειδίκευςθσ. Οι 
βαςικζσ ζννοιεσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ είναι οι εξισ:  
 
Απαςχόλθςθ υψθλισ ειδίκευςθσ: θ απαςχόλθςθ προςϊπου, το οποίο προςτατεφεται με βάςθ τθν 
ελλθνικι εργατικι νομοκεςία ωσ μιςκωτόσ, που παρζχει γνιςια και αποτελεςματικι εργαςία για 
λογαριαςμό ι υπό τθν κακοδιγθςθ άλλου, ανεξάρτθτα από τον νομικό τφπο που θ ςχζςθ αυτι ζχει 
περιβλθκεί, αμείβεται και ζχει τθν απαιτοφμενθ επαρκι και ειδικι γνϊςθ, που αποδεικνφεται από 
υψθλά επαγγελματικά προςόντα. 
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Επαγγελματικι εμπειρία: ο χρόνοσ πραγματικισ και νόμιμθσ άςκθςθσ ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 
Τίτλοσ ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ: Διπλϊματα, πιςτοποιθτικά ι άλλοι τίτλοι τυπικϊν 
προςόντων, εκδοκζντοσ από αρμόδια αρχι με τα οποία πιςτοποιείται θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ 
προγράμματοσ εκπαίδευςθσ μεταδευτεροβάκμιου επιπζδου, δθλαδι μιασ δζςμθσ μακθμάτων που 
παρζχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίηεται από το κράτοσ ςτο οποίο βρίςκεται 
ωσ ίδρυμα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ, ζνασ τίτλοσ ςπουδϊν 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ λαμβάνεται υπόψθ, υπό τον όρο ότι οι ςπουδζσ που απαιτικθκαν για τθν 
απόκτθςι του διιρκεςαν τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ. 
 
Οι ειδικζσ προχποκζςεισ που κα πρζπει να πλθροφνται, πζραν των γενικϊν προχποκζςεων 
(αςφάλιςθ, να μθν ςυντρζχουν λόγοι δθμόςιασ τάξθσ – αςφάλειασ), ϊςτε ζνασ πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ 
να ειςζλκει ςτθν Ελλάδα και να λάβει άδεια διαμονισ για τθν άςκθςθ απαςχόλθςθσ υψθλισ 
ειδίκευςθσ είναι: 
 
i) θ φπαρξθ διακζςιμθσ κζςθ εργαςίασ ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ, θ οποία περιλαμβάνει τον 
αρικμό κζςεων εργαςίασ ανά περιφζρεια, ειδικότθτα και είδοσ απαςχόλθςθσ, οι οποίεσ είναι 
διακζςιμεσ ςε αλλοδαποφσ, πολίτεσ τρίτων χωρϊν, ϊςτε αυτοί να ειςζλκουν και να απαςχολθκοφν 
ςτθ χϊρα μασ δυνάμει ςχετικοφ αιτιματοσ εργοδότθ ςτθν Ελλάδα, 
ii) θ υποβολι αιτιματοσ από πλευράσ του ενδιαφερόμενου εργοδότθ, το οποίο αφενόσ 
περιλαμβάνει το αίτθμα για τθν διακζςιμθ κζςθ εργαςίασ, αφετζρου ςτοιχειοκετεί ότι ο πολίτθσ 
τρίτθσ χϊρασ ζχει τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για να αςκιςει δραςτθριότθτα υψθλισ 
ειδίκευςθσ, 
iii) θ ςφναψθ ζγκυρθσ ςφμβαςθ εργαςίασ με αντικείμενο τθν απαςχόλθςθ υψθλισ ειδίκευςθσ, 
διάρκειασ ενόσ τουλάχιςτον ζτουσ ςτθν Ελλάδα, θ οποία περιλαμβάνει ωσ αμοιβι (μικτζσ αποδοχζσ) 
τουλάχιςτον 31.500 ευρϊ ετθςίωσ, 
iv) αποδείξεισ ότι ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, ςτθν περίπτωςθ που ο εργοδότθσ αιτείται τθν απαςχόλθςι 
του ςε νομοκετικά ρυκμιηόμενο επάγγελμα, πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ οικείασ ειδικισ εκνικισ 
νομοκεςίασ ι  
v) αποδείξεισ ότι ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, ςτθν περίπτωςθ που ο εργοδότθσ αιτείται τθν απαςχόλθςι 
του ςε μθ νομοκετικά ρυκμιηόμενο επάγγελμα, αποδεικνφει τθν κατοχι υψθλϊν επαγγελματικϊν 
προςόντων, ιτοι τίτλο ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι, εφόςον αυτό προβλζπεται, κατά 
παρζκκλιςθ, από τθν εκνικι νομοκεςία, πζντε τουλάχιςτον ζτθ επαγγελματικισ εμπειρίασ επιπζδου 
ανάλογου προσ τίτλο ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ςχετικισ με το επάγγελμα ι τον τομζα 
που προςδιορίηεται ςτθ ςφμβαςθ εργαςίασ. 
 
Θ ιςχφσ τθσ «Μπλε κάρτασ» είναι διετισ, ενϊ εάν ςφμβαςθ εργαςίασ καλφπτει μικρότερθ περίοδο, θ 
άδεια διαμονισ εκδίδεται για τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ προςαυξθμζνθ κατά τρεισ μινεσ. 
Θ άδεια διαμονισ αυτι παρζχει πρόςβαςθ ςε ζνα ευρφ πλαίςιο αυξθμζνων εργαςιακϊν και 
κοινωνικϊν / αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων επί τθ βάςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ με τουσ 
θμεδαποφσ ςε μια ςειρά από τομείσ, ενϊ, παράλλθλα, ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ ζχει τθ δυνατότθτα να 
ςυνοδεφεται άμεςα από τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του κατά παρζκκλιςθ τθσ περιόδου αναμονισ τθσ 
Οδθγίασ 2003/86/ΕΚ, εφόςον αποδεικνφει προςωπικό ειςόδθμα ςτακερό και τακτικό και επαρκζσ 
για τισ ανάγκεσ του ιδίου και τθσ οικογζνειασ του. 
 
Επίςθσ, θ άδεια διαμονισ αυτι παρζχει υπό  ευνοϊκότερουσ όρουσ πρόςβαςθ ςτο κακεςτϊσ του «επί 
μακρόν διαμζνοντοσ» , ιτοι πζντε ζτθ νόμιμθσ και αδιάλειπτθσ διαμονισ ςτθν επικράτεια τθσ ΕΕ, ωσ 
κατόχου «Μπλε κάρτασ τθσ ΕΕ και δφο ζτθ νόμιμθσ και αδιάλειπτθσ διαμονισ, αμζςωσ πριν από τθν 
υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, ωσ κατόχου «Μπλε κάρτασ τθσ ΕΕ» ςτο κ-μ που υποβάλλεται θ 
αίτθςθ για το κακεςτϊσ επί μακρόν. Σθμειϊνεται ότι οι υπόλοιποι αλλοδαποί για να ζχουν 
πρόςβαςθ ςτο κακεςτϊσ «επί μακρόν» ςε ζνα κράτοσ μζλοσ κα πρζπει να διαμζνουν ςε αυτό επί 
πζντε ςυναπτά ζτθ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ κινθτικότθτασ θ πενταετισ απαιτοφμενθ περίοδοσ εκκινεί εξ 
αρχισ.  
 
Τζλοσ, ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, κάτοχοσ τθσ «Μπλε κάρτασ», κακϊσ και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, 
μποροφν, ζπειτα από δεκαοκτϊ μινεσ νόμιμθσ διαμονισ του ςτο πρϊτο κράτοσ μζλοσ, να 
μετακινθκοφν ςε δεφτερο κράτοσ μζλοσ δυνάμει τθσ αδείασ του πρϊτου κράτουσ μζλουσ για 
απαςχόλθςθ υψθλισ ειδίκευςθσ. 
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β) Θ Οδθγία 2014/66/ΕΚ, όπωσ αυτι ενςωματϊκθκε ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ με τα άρκρα 127Α 
ζωσ και 127Ε του ν. 4251/2014, αφορά ςτον προςδιοριςμό των προχποκζςεων ειςδοχισ και 
διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν ςτο πλαίςιο τθσ ενδοεταιρικισ μετάκεςθσ (απόςπαςθσ) από τρίτθ 
χϊρα ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτα άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
 
Οι βαςικζσ ζννοιεσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ είναι οι εξισ: 
 
Ενδοεταιρικι μετάκεςθ (ICTs): θ προςωρινι απόςπαςθ (για εργαςία ι εκπαίδευςθ) πολίτθσ τρίτθσ 
χϊρασ που διαμζνει εκτόσ ΕΕ και διενεργείται από επιχείρθςθ εγκατεςτθμζνθ εκτόσ ΕΕ και ζναντι τθσ 
οποίασ ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ δεςμεφεται με ςφμβαςθ εργαςίασ πριν από τθ μετάκεςθ και κατά τθ 
διάρκειά τθσ, προσ οντότθτα που ανικει ςτθν ανωτζρω επιχείρθςθ ι ςτον ίδιο όμιλο επιχειριςεων, θ 
οποία είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κ-μ ΕΕ. 
 
Πμιλοσ επιχειριςεων: Δφο ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ αναγνωρίηεται ότι ςυνδζονται, με 
βάςθ το άρκρο 2 του ν. 4172/2013 (Αϋ 167) με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: επιχείρθςθ ςε 
άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με άλλθ επιχείρθςθ, θ οποία κατζχει τθν πλειοψθφία του εγγεγραμμζνου 
κεφαλαίου αυτισ ι ελζγχει τθν πλειοψθφία των ψιφων που ςυνδζονται με το μετοχικό τθσ 
κεφάλαιο ι μπορεί να διορίηει περιςςότερα από τα μιςά μζλθ του διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου τθσ επιχείρθςθσ ι αμφότερεσ οι επιχειριςεισ τελοφν υπό τθν ενιαία διεφκυνςθ 
μιασ μθτρικισ επιχείρθςθσ. 
 
Διευκυντικό ςτζλεχοσ: πρόςωπο που κατζχει ανϊτερθ κζςθ, το οποίο κατά κφριο λόγο θγείται τθσ 
διαχείριςθσ τθσ οντότθτασ υποδοχισ. 
 
Εξειδικευμζνοσ εργαηόμενοσ: πρόςωπο που εργάηεται εντόσ του ομίλου επιχειριςεων και που 
διακζτει εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ουςιϊδουσ ςθμαςίασ για τουσ τομείσ δραςτθριοποίθςθσ, τισ 
τεχνικζσ ι τθ διοίκθςθ τθσ οντότθτασ υποδοχισ. 
 
Αςκοφμενοσ εργαηόμενοσ: πρόςωπο με πανεπιςτθμιακό πτυχίο που μετατίκεται ςε οντότθτα 
υποδοχισ για λόγουσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ ι με ςκοπό τθν απόκτθςθ εκπαίδευςθσ ςε τεχνικζσ ι 
μεκόδουσ επιχειριςεων και αμείβεται κατά τθ διάρκεια τθσ μετάκεςθσ. 
 
Ενδοεταιρικϊσ μετατικζμενοσ: Κάκε πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ που διαμζνει εκτόσ του εδάφουσ των 
κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ κατά τθ ςτιγμι υποβολισ τθσ αίτθςθσ για άδεια ενδοεταιρικισ μετάκεςθσ και ο 
οποίοσ υπόκειται ςε ενδοεταιρικι μετάκεςθ. 
 
Οντότθτα υποδοχισ: Το νομικό πρόςωπο, ςτο οποίο μετατίκεται ο ενδοεταιρικϊσ μετατικζμενοσ, 
ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ μορφισ του, που είναι εγκατεςτθμζνο, με βάςθ το ελλθνικό δίκαιο, ςτθν 
Ελλάδα. 
 
Οι ειδικζσ προχποκζςεισ που κα πρζπει να πλθροφνται, πζραν των γενικϊν προχποκζςεων 
(αςφάλιςθ, να μθν ςυντρζχουν λόγοι δθμόςιασ τάξθσ – αςφάλειασ), ϊςτε ζνασ πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ 
να ειςζλκει ςτθν Ελλάδα και να λάβει άδεια διαμονισ ςτο πλαίςιο τθσ ενδοεταιρικισ μετάκεςθσ 
είναι: 
 
i) θ μθ απαίτθςθ φπαρξθσ διακζςιμθσ κζςθ εργαςίασ ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει τον αρικμό κζςεων εργαςίασ ανά περιφζρεια, ειδικότθτα και είδοσ απαςχόλθςθσ, οι 
οποίεσ είναι διακζςιμεσ ςε αλλοδαποφσ, πολίτεσ τρίτων χωρϊν, ϊςτε αυτοί να ειςζλκουν και να 
απαςχολθκοφν ςτθ χϊρα μασ δυνάμει ςχετικοφ αιτιματοσ εργοδότθ ςτθν Ελλάδα, 
ii) αποδεικτικά ςτοιχεία ότι θ οντότθτα υποδοχισ (θ εταιρεία που υποδζχεται τον μετατικζμενο) και 
θ επιχείρθςθ ςτθν τρίτθ χϊρα ανικουν ςτθν ίδια επιχείρθςθ ι όμιλο επιχειριςεων ι είναι κατά το 
πνεφμα του νόμου διαςυνδεδεμζνεσ,  
iii) πιςτοποιθτικά αναφορικά με τθ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία, τόςο τθσ οντότθτασ υποδοχισ, 
όςο και τθσ επιχείρθςθσ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν τρίτθ χϊρα και από τθν οποία προζρχεται ο 
ενδοεταιρικά μετατικζμενοσ, κακϊσ και αντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ οντότθτασ υποδοχισ,  
iv) ςφμβαςθ εργαςίασ και επιςτολι ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων από τον εργοδότθ ςτθν τρίτθ χϊρα, θ 
οποία περιλαμβάνει λεπτομζρειεσ αναφορικά με τθ διάρκεια τθσ μετάκεςθσ, τον τόπο 
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εγκατάςταςθσ, τθν κζςθ που καταλαμβάνει ο μετατικζμενοσ, τθν αμοιβι και αποδείξεισ ότι ο 
πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ μετά τθν απόςπαςι του κα μετατεκεί εκ νζου (κα επιςτρζψει) ςτθν ίδια 
επιχείρθςθ ι ςτον όμιλο ςτθν τρίτθ χϊρα, 
v) απόδειξθ απαςχόλθςθσ ςτθν ίδια επιχείρθςθ ι ςτον ίδιο όμιλο επιχειριςεων ςτθν τρίτθ χϊρα  για 
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ςυνεχείσ μινεσ για τα διευκυντικά ςτελζχθ και τουσ ειδικευμζνουσ 
εργαηόμενουσ και για τουλάχιςτον ζξι (6) ςυνεχείσ μινεσ για τουσ αςκοφμενουσ εργαηόμενουσ & 
vi) αποδείξεισ ότι ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, ενδοεταιρικά μετατικζμενοσ διακζτει τίτλο ςπουδϊν 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι επαγγελματικά προςόντα και εμπειρία. 
 
Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, ενδοεταιρικά μετατικζμενοσ, αφοφ λάβει τθν αναγκαία εκνικι κεϊρθςθ 
ειςόδου, υποβάλει το αίτθμα για τθν άδεια διαμονισ ενδοεταιρικισ μετάκεςθσ ςτο κράτοσ μζλοσ 
μζγιςτθσ διαμονισ. Άλλωςτε, θ μζγιςτθ διάρκεια μετάκεςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) 
ζτθ για τα διευκυντικά ςτελζχθ και τουσ ειδικευμζνουσ εργαηόμενουσ και το ζνα (1) ζτοσ για τουσ 
αςκοφμενουσ εργαηόμενουσ, ενϊ αμφότεροι ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν αίτθμα για νζα 
εκνικι κεϊρθςθ και άδεια διαμονισ ενδοεταιρικισ μετάκεςθσ ζξι (6) μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ προθγοφμενθσ μετάκεςισ τουσ και τθν επιςτροφι τουσ ςτθν τρίτθ χϊρα. 
 
Επίςθσ, κατά παρζκκλιςθ, τα διευκυντικά ςτελζχθ και οι  εξειδικευμζνοι εργαηόμενοι, οι οποίοι 
ζχουν λάβει άδεια διαμονισ ενδοεταιρικισ μετάκεςθσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν αίτθμα 
για τθ χοριγθςθ άδειασ διαμονισ για τθν άςκθςθ απαςχόλθςθσ υψθλισ ειδίκευςθσ («Μπλε Κάρτα»), 
εφόςον πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ.  
 
Θ άδεια διαμονισ αυτι παρζχει πρόςβαςθ ςε ζνα ευρφ πλαίςιο αυξθμζνων εργαςιακϊν 
δικαιωμάτων επί τθ βάςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ με τουσ θμεδαποφσ ςε μια ςειρά από 
τομείσ, ενϊ, παράλλθλα, ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ (ςτθν περίπτωςθ που αυτοί είναι διευκυντικά 
ςτελζχθ & εξειδικευμζνοι εργαηόμενοι) ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνοδεφεται άμεςα από τα μζλθ τθσ 
οικογζνειάσ του κατά παρζκκλιςθ τθσ περιόδου αναμονισ τθσ Οδθγίασ 2003/86/ΕΚ. 
 
Τζλοσ, ο ενδοεταιρικά μετατικζμενοσ ζχει δυνατότθτεσ βραχείασ (ζωσ 90 θμζρεσ) και μακράσ 
κινθτικότθτασ (άνω των 90 θμερϊν) ςτθν Ελλάδα από άλλο κ-μ τθσ ΕΕ, ϊςτε ο κάτοχοσ να διαμείνει 
ςτθν Ελλάδα και να εργαςτεί ςε οποιαδιποτε άλλθ οντότθτα, θ οποία είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν 
Ελλθνικι επικράτεια και ανικει ςτθν ίδια επιχείρθςθ ι όμιλο επιχειριςεων, με βάςθ τθν άδεια 
ενδοεταιρικισ μετάκεςθσ που ζχει εκδοκεί από το πρϊτο κ-μ και είναι ςε ιςχφ για τθν περίοδο 
απαςχόλθςθσ. 
γ) Οι εκνικζσ διατάξεισ (άρκρο 17, ν. 4251/2014) προβλζπουν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
ειςδοχισ και διαμονισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν, ωσ ςτελεχϊν επιχειριςεων, οι οποίοι 
περιλαμβάνονται ςτθν κατθγορία αδειϊν διαμονισ «ειδικοφ ςκοποφ». 
 
Οι εργαηόμενοι ειδικοφ ςκοποφ, είναι πολίτεσ τρίτων χωρϊν, οι οποίοι ειςζρχονται και διαμζνουν 
ςτθν Ελλάδα με ςκοπό τθν εργαςία βάςει ειδικισ νομοκεςίασ που διζπει τον εργοδότθ ι βάςει  
ειδικϊν διακρατικϊν ςυμφωνιϊν ι προσ εξυπθρζτθςθ του ςυμφζροντοσ τθσ εκνικισ οικονομίασ.  
Δεν απαιτείται θ φπαρξθ διακζςιμθσ κζςθσ εργαςίασ ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ, θ οποία 
περιλαμβάνει τον αρικμό κζςεων εργαςίασ ανά περιφζρεια, ειδικότθτα και είδοσ απαςχόλθςθσ, οι 
οποίεσ είναι διακζςιμεσ ςε αλλοδαποφσ, πολίτεσ τρίτων χωρϊν, ϊςτε αυτοί να ειςζλκουν και να 
απαςχολθκοφν ςτθ χϊρα μασ δυνάμει ςχετικοφ αιτιματοσ εργοδότθ ςτθν Ελλάδα, ενϊ απαιτείται οι 
εργοδότεσ / εταιρείεσ να πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ εκ του νόμου κατά περίπτωςθ προχποκζςεισ. 
 
Θ άδεια διαμονισ ειδικοφ ςκοποφ είναι διετοφσ διάρκειασ ι ίςθσ διάρκειασ με τθν προβλεπόμενθ 
περίοδο διαμονισ τουσ ςτθ χϊρα, εφόςον αυτι είναι μικρότερθσ διάρκειασ, ενϊ τα ςτελζχθ – 
κάτοχοι ι αιτοφντεσ τθσ άδειασ διαμονισ ειδικοφ ςκοποφ, μποροφν να ςυνοδεφονται άμεςα από τα 
μζλθ τθσ οικογζνειάσ του κατά παρζκκλιςθ τθσ Οδθγίασ 2003/86/ΕΚ. 
 
Οι βαςικζσ κατθγορίεσ πολιτϊν τρίτων χωρϊν, εργαηομζνων ειδικοφ ςκοποφ (ςτελζχθ), είναι οι 
ακόλουκεσ: 
i) Μζλθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μζτοχοι, διαχειριςτζσ, νόμιμοι εκπρόςωποι και ανϊτατα 
διευκυντικά ςτελζχθ (γενικοί διευκυντζσ, διευκυντζσ) θμεδαπϊν εταιρειϊν, κακϊσ και κυγατρικϊν 
εταιρειϊν και υποκαταςτθμάτων αλλοδαπϊν εταιρειϊν που αςκοφν νόμιμα εμπορικι 
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δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα. Θ είςοδοσ και διαμονι ςε θμεδαπζσ εταιρείεσ επιτρζπεται μόνο εάν 
αυτι απαςχολεί τουλάχιςτον είκοςι πζντε (25) εργαηόμενουσ. 
ii) Εργαηόμενοι ςε επιχειριςεισ, βάςει ειδικϊν διακρατικϊν ςυμφωνιϊν ι ειςθγιςεων αρμοδίων 
ελλθνικϊν αρχϊν. 
iii) Διευκυντζσ, επιχειρθςιακά και τεχνικά ςτελζχθ εταιρειϊν του ν. 2289/1995 (Α' 27) που 
αςχολοφνται ςτθ καλάςςια ζρευνα, γεϊτρθςθ και εξόρυξθ υδρογονανκράκων. 
iv) Υπαλλθλικό προςωπικό και νόμιμοι εκπρόςωποι εταιρειϊν που ζχουν υπαχκεί ςε ειδικζσ 
διατάξεισ, κακϊσ και θμεδαπϊν επιχειριςεων που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα και ζχουν 
αναλάβει (ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν ι ζργου) τθν προϊκθςθ των προϊόντων ι / και τθν παροχι 
τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε αλλοδαπζσ επιχειριςεισ και καταναλωτζσ. Σε αυτι τθν κατθγορία 
απαιτείται θ προςκόμιςθ τίτλου ςπουδϊν ι διετισ ςυναφι εργαςιακι εμπειρία, ενϊ από τθν 
υποχρζωςθ αυτι απαλλάςςεται το υπαλλθλικό προςωπικό που απαςχολείται ςε εταιρείεσ που 
απαςχολοφν τουλάχιςτον πενιντα θμεδαποφσ. 
v) Τεχνικοί που απαςχολοφνται ςε βιομθχανίεσ ι μεταλλεία υπό τουσ όρουσ του α.ν. 448/1968 (Αϋ 
130). 

6.Α.5. Μεταναςτευτικι νομοκεςία: ευκαιρίεσ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ ανεξάρτθτων οικονομικά 
ατόμων 

α) Οι εκνικζσ διατάξεισ (άρκρο 20Α, ν. 4251/2014) προβλζπουν ότι επιτρζπεται θ είςοδοσ και θ 
διαμονι ςτθν Ελλάδα πολιτϊν τρίτων χωρϊν, οι οποίοι διακζτουν επαρκείσ πόρουσ, ςε επίπεδο 
ςτακεροφ ετιςιου ειςοδιματοσ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν διαβίωςθσ. Θ άδεια διαμονισ των 
ανεξάρτθτων οικονομικϊν ατόμων ζχει διάρκεια δφο (2) ζτθ και ανανεϊνεται ανά διετία, ενϊ τα 
ανεξάρτθτα οικονομικά άτομα μποροφν να ςυνοδεφονται άμεςα από τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του 
κατά παρζκκλιςθ Οδθγίασ 2003/86/ΕΚ. 
 
Θ άδεια διαμονισ δεν παρζχει ςτον κάτοχο, πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, κανζνα δικαίωμα εργαςίασ ι 
οιαςδιποτε επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα, ενϊ διαςτιματα απουςίασ από τθν 
Ελλάδα δεν παρακωλφουν τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ διαμονισ, εφόςον αυτά δεν υπερβαίνουν τουσ 
ζξι μινεσ ετθςίωσ. 
 
Θ βαςικι προχπόκεςθ χοριγθςθσ τθσ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου και τθσ άδειασ διαμονισ, ωσ 
ανεξάρτθτο οικονομικό άτομο, είναι ο αιτϊν να διακζτει επαρκείσ πόρουσ, ςε επίπεδο ςτακεροφ 
ετιςιου ειςοδιματοσ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν διαβίωςθσ, οι οποίοι ανζρχονται, κατ’ ελάχιςτο, 
ςε δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000) μθνιαίωσ, προςαυξανόμενο κατά 20% για τθ ςφηυγο και 15% για κάκε 
τζκνο.  
 
Επίςθσ, το φψοσ των επαρκϊν πόρων αποδεικνφεται από ςφνταξθ του εξωτερικοφ, τραπεηικό 
λογαριαςμό ι αποδεικτικά ότι διακζτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μζςα, νόμιμθσ προζλευςθσ, για 
τθν κάλυψθ των δαπανϊν διαβίωςθσ τουσ χωρίσ να παρζχουν εξαρτθμζνθ εργαςία ι να αςκοφν 
ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα.  
 
Σθμειϊνεται ότι θ προχπόκεςθ των επαρκϊν πόρων διαβίωςθσ κα πρζπει να ςυντρζχει, είτε ςτο 
πρόςωπο του κάκε μζλουσ τθσ οικογζνειασ, είτε ακροιςτικά για όλα τα μζλθ αυτισ.  
Τζλοσ, ο αιτϊν κα πρζπει να διακζτει πλιρθ αςφάλιςθ αςκενείασ και να μθν ςυντρζχει κίνδυνοσ για 
τθ δθμόςια τάξθ, αςφάλεια και δθμόςια υγεία. 
 
Θ διαδικαςία για τθν λιψθ από τον πολίτθ τρίτθσ χϊρασ τθσ άδειασ διαμονισ, ωσ ανεξάρτθτο 
οικονομικό άτομο, περιγράφεται ςε τρία ςτάδια / βιματα, ωσ εξισ: 
 
1ο ςτάδιο: ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, υποψιφιο ανεξάρτθτο οικονομικό, προςζρχεται ςτθν ελλθνικι 
προξενικι αρχι του τόπου καταγωγισ ι διαμονισ του και αιτείται τθν χοριγθςθ εκνικισ κεϊρθςθσ 
ειςόδου (για τον ίδιο και τα μζλθ τθσ οικογενείασ του), αποδεικνφοντασ ότι ςυντρζχει ςτο πρόςωπό 
του θ προχπόκεςθ πλιρωςθσ τθσ προχπόκεςθσ των επαρκϊν πόρων. 
 
2ο ςτάδιο: ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ ειςζρχεται ςτθν Ελλάδα και υποβάλει αίτθςθ για τθν διετι (2) 
άδεια διαμονισ ςτθν υπθρεςία αλλοδαπϊν τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ του τόπου διαμονισ του. 
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3ο ςτάδιο: Τα ανεξάρτθτα οικονομικά άτομα και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, εφόςον ζχουν 
υποβλθκεί τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, λαμβάνουν τθν θλεκτρονικι άδεια διαμονισ. 
β) Οι εκνικζσ διατάξεισ *άρκρο 18 (ιε), ν. 4251/2014+ προβλζπουν ότι επιτρζπεται θ είςοδοσ και θ 
διαμονι ςτθν Ελλάδα πολιτϊν τρίτων χωρϊν, ψθφιακϊν νομάδων (digital nomads), οι οποίοι είναι 
πολίτεσ τρίτων χωρϊν αυτοαπαςχολοφμενοι, ελεφκεροι επαγγελματίεσ ι μιςκωτοί, οι οποίοι 
εργάηονται εξ αποςτάςεωσ με τθ χριςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) με 
εργοδότεσ ι πελάτεσ εκτόσ Ελλάδασ για χρονικι περίοδο ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ. 
 
Οι ειδικζσ προχποκζςεισ που κα πρζπει να πλθροφνται, πζραν των γενικϊν προχποκζςεων 
(αςφάλιςθ, να μθν ςυντρζχουν λόγοι δθμόςιασ τάξθσ – αςφάλειασ), ϊςτε ζνασ πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ 
να λάβει ετιςια εκνικι κεϊρθςθ ειςόδου και δυνάμει αυτισ να ειςζλκει και να διαμείνει ςτθν 
Ελλάδα, ωσ ψθφιακόσ νομάσ, είναι οι εξισ: 
i) υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία δθλϊνονται θ πρόκεςι του να διαμείνει ςτθ χϊρα με τθν εκνικι 
κεϊρθςθ ειςόδου για τθν παροχι εργαςίασ εξ αποςτάςεωσ και θ δζςμευςι του ότι δεν κα παρζχει 
κακ’ οιονδιποτε τρόπο εργαςία ι υπθρεςίεσ ι ζργο ςε εργοδότθ με ζδρα ςτθν Ελλάδα, 
iia) ςφμβαςθ εργαςίασ ι ζργου ι αποδεικτικό εργαςιακισ ςχζςθσ με εργοδότθ, φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο, ο οποίοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ εκτόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, αορίςτου χρόνου ι ςε 
περίπτωςθ ςφμβαςθσ οριςμζνου χρόνου με υπολειπόμενθ διάρκεια που καλφπτει το διάςτθμα τθσ 
χορθγοφμενθσ εκνικισ κεϊρθςθσ, ι 
iib) ςυμβάςεισ εργαςίασ ι ζργου αορίςτου χρόνου ι, ςε περίπτωςθ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου 
χρόνου, με υπολειπόμενθ διάρκεια που καλφπτει το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ χορθγοφμενθσ κεϊρθςθσ, 
ςε περίπτωςθ που ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ είναι ελεφκεροσ επαγγελματίασ με περιςςότερουσ του 
ενόσ εργοδότεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι εκτόσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, ι 
iic) ςτοιχεία για τθν ιδιότθτα του αιτοφντοσ ςτθν επιχείρθςθ, κακϊσ επίςθσ και ςτοιχεία που 
αφοροφν ςτθν επωνυμία, ςτθν ζδρα, ςτο πεδίο δραςτθριότθτασ και ςτον εταιρικό ςκοπό τθσ 
επιχείρθςθσ ςε περίπτωςθ που ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ είναι αυτοαπαςχολοφμενοσ ςε δικι του 
επιχείρθςθ, θ οποία ευρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, 
iii) αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διακζτει επαρκείσ πόρουσ, ςε επίπεδο ςτακεροφ ειςοδιματοσ, για τθν 
κάλυψθ των εξόδων διαβίωςισ του κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ του ςτθ χϊρα, χωρίσ να 
επιβαρφνει το εκνικό ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ. Το φψοσ των επαρκϊν πόρων κακορίηεται ςτα 
τρειςιμιςι χιλιάδεσ (3.500) ευρϊ μθνιαίωσ και αποδεικνφεται i) από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ ι ζργου ι 
το αποδεικτικό εργαςιακισ ςχζςθσ, ςτθν περίπτωςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, υπθρεςιϊν ι ζργου ι ii) 
από τραπεηικό λογαριαςμό ςτθν περίπτωςθ επιχειρθματιϊν. Αν οι επαρκείσ πόροι προζρχονται από 
μιςκωτζσ υπθρεςίεσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, υπθρεςιϊν ι ζργου, το ανωτζρω ελάχιςτο φψοσ 
αναφζρεται ςε κακαρά ζςοδα μετά τθν καταβολι των απαιτοφμενων φόρων ςτθ χϊρα παροχισ τθσ 
εργαςίασ. Το ανωτζρω ποςό προςαυξάνεται κατά είκοςι τοισ εκατό (20%) για τον / τθ ςφηυγο ι τον / 
τθν ςυμβιοφντα και κατά δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) για κάκε τζκνο, 
iv) αποδεικτικά ςτοιχεία ότι ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ διακζτει πλιρθ αςφάλεια αςκενείασ και ότι ο 
πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ δεν ςυνιςτά κίνδυνο για τθ δθμόςια τάξθ, τθν αςφάλεια και τθν δθμόςια 
υγεία. 
 
Οι ψθφιακοί νομάδεσ, κατά παρζκκλιςθ τθσ Οδθγίασ 2003/86/ΕΚ, μποροφν να ςυνοδεφονται άμεςα 
από τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ. Θ εκνικι κεϊρθςθ ειςόδου δεν παρζχει ςτουσ ψθφιακοφσ 
νομάδεσ και ςτα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ οιοδιποτε δικαίωμα παροχισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι 
άςκθςθσ οποιαςδιποτε μορφισ οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθ χϊρα.  
 
Ζνασ πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, ψθφιακόσ νομάσ, μετά τθν λιψθ τθσ ετιςιασ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου 
και τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, εφόςον ςυνεχίηει να πλθροί τισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ 
εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου, ζχει τθ δυνατότθτα, πριν τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ, να υποβάλει αίτθμα για 
τθ χοριγθςθ άδειασ διαμονισ διετοφσ διάρκειασ. 
 
Θ άδεια διαμονισ του ψθφιακοφ νομάδα δεν παρζχει δικαίωμα εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι 
ανεξάρτθτθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ οιαςδιποτε μορφισ ςτθν Ελλάδα, ενϊ ανανεϊνεται ανά 
διετία εφόςον ςυνεχίηουν να πλθροφνται οι προχποκζςεισ. Θ αίτθςθ του ψθφιακοφ νομάδα 
ςυνοδεφεται από παράβολο χιλίων (1.000) ευρϊ. Διαςτιματα απουςίασ από τθ χϊρα δεν 
παρακωλφουν τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ διαμονισ, εφόςον αυτά δεν υπερβαίνουν τουσ ζξι (6) μινεσ 
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ετθςίωσ. 
 
Τζλοσ, κατά παρζκκλιςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ χοριγθςθσ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου για 
ψθφιακό νομάδα και άδειασ διαμονισ, ζνασ πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, ο οποίοσ πλθροί τισ ανωτζρω 
προχποκζςεισ και ζχει ειςζλκει ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια, είτε με ομοιόμορφθ κεϊρθςθ, είτε με 
κακεςτϊσ απαλλαγισ κεϊρθςθσ, ζχει τθ δυνατότθτα, εντόσ τθσ περιόδου ιςχφοσ αυτισ, να υποβάλει 
αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ διαμονισ, ωσ ψθφιακόσ νομάσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, εκτόσ των 
ανωτζρω προχποκζςεων, ο αιτϊν υποβάλει και μιςκωτιριο κατοικίασ ι ςυμβόλαιο αγοράσ ακινιτου 
ςτθν ελλθνικι Επικράτεια. 

6.Α.6. Μεταναςτευτικι νομοκεςία: ευκαιρίεσ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ 
επενδυτικισ δραςτθριότθτασ από πολίτεσ τρίτων χωρϊν 

α) Οι εκνικζσ διατάξεισ (άρκρο 16Α, ν. 4251/2014) προβλζπουν ότι επιτρζπεται θ είςοδοσ και θ 
διαμονι ςτθν Ελλάδα πολιτϊν τρίτων χωρϊν, οι οποίοι επικυμοφν να αναπτφξουν επενδυτικι 
δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα, είτε ωσ φυςικά, είτε ωσ αλλοδαπά νομικά πρόςωπα.  
 
Θ επενδυτικι δραςτθριότθτα δφναται να αφορά, είτε τθν καταςκευι νζων εγκαταςτάςεων 
(«greenfield investments»), είτε ςτθν επιχειρθματικι εξαγορά, αναδιάρκρωςθ και επζκταςθ 
υφιςτάμενων δραςτθριοτιτων («brownfield investments»), υπό τθν προχπόκεςθ ότι τεκμθριϊνονται 
οι κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν εκνικι ανάπτυξθ και οικονομία, ζχει χαρακτθριςκεί ωσ επωφελισ από 
πλευράσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (Διεφκυνςθ Καφαλαίων Εξωτερικοφ), ενϊ δεν 
υφίςτανται περιοριςμοί ςχετικά με τον κλάδο δραςτθριότθτασ ι τον τόπο εγκατάςταςθσ τθσ 
επζνδυςθσ. Σθμειϊνεται ότι α) ςτθν περίπτωςθ που θ επζνδυςθ πραγματοποιείται από αλλοδαπό 
νομικό πρόςωπο, επιτρζπεται θ είςοδοσ και διαμονι ςτθν Ελλάδα μζχρι τριϊν (3) μετόχων ι 
ςτελεχϊν του νομικοφ προςϊπου, αναλόγωσ του φψουσ τθσ επζνδυςθσ & β) για τθν υλοποίθςθ και 
τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ επιτρζπεται να ειςζλκουν (ωσ εργαηόμενοι) και να διαμείνουν ςτθ 
χϊρα ζωσ δζκα (10), αναλόγωσ του ςυνολικοφ φψουσ τθσ επζνδυςθσ, πολίτεσ τρίτων χωρϊν, 
επιπλζον εκείνων που ζχουν λάβει άδεια διαμονισ για το ίδιο επενδυτικό ςχζδιο. 
 
Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, επενδυτισ που υποβάλλει αίτθςθ για άδεια διαμονισ για επενδυτικι 
δραςτθριότθτα κα πρζπει να ςυνειςφζρει ςτθν επζνδυςθ ποςό τουλάχιςτον 250.000 ευρϊ, το οποίο 
προζρχεται από ίδια κεφάλαια και εφόςον θ ςχετικι επζνδυςθ ζχει λάβει ςχετικι ζγκριςθ από το 
Υπουργείο Ανάπτυξθσ. 
 

Ο μζγιςτοσ 
αρικμόσ 
των αδειϊν 
διαμονισ 
που 
μποροφν να 
χορθγθκοφν 
ςε ςτελζχθ 
ανά 
επενδυτικό 
ςχζδιο, 
εκτόσ των 
αδειϊν 
διαμονισ 
που 
χορθγοφντα
ι ςε 
επενδυτζσ, 
εξαρτάται 
από το 
φψοσ τθσ 
επζνδυςθσ, 

Φψοσ Επζνδυςθσ  
ςε € 

Ανϊτατοσ αρικμόσ ΑΔ πλζον του 
επενδυτι 

Ζωσ 300.000 0 

300.001 – 1.000.000  1 

1.000.001 – 3.000.000  2 

3.000.001 – 5.000.000  3 

5.000.001 – 10.000.000  4 

10.000.001 − 15.000.000  5 

15.000.001 – 20.000.000  6 

20.000.001 – 25.000.000  7 

25.000.001 – 30.000.000  8 

30.000.001 – 40.000.000  9 

άνω των 40.000.000  10 
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χωρίσ να 
δφναται να 
υπερβαίνει 
τισ δζκα (10) 
άδειεσ 
διαμονισ. 

 
Οι άδειεσ διαμονισ, οι οποίεσ χορθγοφνται ςτουσ επενδυτζσ και ςτα ςτελζχθ τθσ επζνδυςθσ είναι 
πενταετοφσ (5) διάρκειασ και ανανεϊνονται για πζντε (5) ζτθ κάκε φορά, εφόςον οι επενδυτζσ και τα 
ςτελζχθ διατθροφν τισ ιδιότθτζσ τουσ ςε ςχζςθ με τθν επζνδυςθ και ςυνεχίηεται θ υλοποίθςθ τθσ ι θ 
λειτουργία τθσ. Οι επενδυτζσ / ςτελζχθ, μποροφν να ςυνοδεφονται εξ αρχισ από μζλθ τθσ 
οικογζνειάσ τουσ ςτα οποία χορθγείται άδεια διαμονισ για λόγουσ οικογενειακισ ενότθτασ, θ οποία 
λιγει ταυτόχρονα με τθν άδεια διαμονισ του ςυντθροφντοσ κατά παρζκκλιςθ τθσ Οδθγίασ 
2003/86/ΕΚ. 
 
Θ άδεια διαμονισ, θ οποία χορθγείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16Α του ν. 4251/2014: 
α) παρζχει ςτον κάτοχο το δικαίωμα διαμονισ για πζντε ζτθ ςτθν Ελλάδα διαςφαλίηοντασ το ςφνολο 
των δικαιωμάτων του, όπωσ αυτά απορρζουν από τθσ επενδυτικι δραςτθριότθτα, β) παρζχει το 
δικαίωμα μετακίνθςθσ εντόσ του ενιαίου χϊρου Schengen για περίοδο ζωσ ενενιντα (90) θμζρεσ ανά 
περίοδο εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν (Κϊδικασ Συνόρων Schengen) και γ) παρζχει ςτον κάτοχο το 
δυνατότθτα απουςίασ από τθν Ελλάδα, κακϊσ τυχόν περίοδοι απουςίασ δεν ςυνιςτοφν κϊλυμα για 
τθν ανανζωςι τθσ. 
 
Διαδικαςία λιψθσ τθσ άδειασ διαμονισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 Α του ν. 
4251/2014: 
1ο βιμα: Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, υποψιφιοσ επενδυτισ, υποβάλει αίτθμα ςτο Υπουργείο 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων για το χαρακτθριςμό τθσ επζνδυςθσ ωσ επωφελοφσ για τθν ελλθνικι 
οικονομία και ανάπτυξθ και τθν ςκοπιμότθτα χοριγθςθσ των αδειϊν διαμονισ.  
Ο αιτϊν, πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, ςυνυποβάλει: α) ςυνοπτικι μελζτθ παρουςίαςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου / «master plan», το  οποίο περιλαμβάνει ςτοιχεία του φορζα τθσ επζνδυςθσ, αντικείμενο τθσ 
επζνδυςθσ, ςφντομθ περιγραφι του φυςικοφ αντικείμενου, τόποσ εγκατάςταςθσ, φψοσ τθσ 
επζνδυςθσ, χρθματοδοτικό ςχιμα, χρονοδιάγραμμα τθσ υλοποίθςθσ, εκτίμθςθ τθσ βιωςιμότθτασ και 
ςυνολικό αρικμό των κζςεων εργαςίασ που κα δθμιουργθκοφν, β) τα ςτοιχεία των πολιτϊν τρίτων 
χωρϊν (επενδυτζσ και ςτελζχθ), για τουσ οποίουσ ηθτείται θ άδεια διαμονισ και γ) θ τεκμθρίωςθ τθσ 
δυνατότθτασ του επενδυτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ των ιδίων κεφαλαίων τθσ επζνδυςθσ. 
Ο αιτϊν, πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, α) εάν βρίςκεται εκτόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ υποβάλει τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά μζςω τθσ ελλθνικισ προξενικισ αρχισ του τόπου διαμονισ του, θ οποία τα 
διαβιβάηει ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων & β) εάν βρίςκεται ςτθν Ελλάδα, είτε με άδεια 
διαμονισ, είτε με κεϊρθςθ ειςόδου, είτε με οιοδιποτε άλλο νόμιμο τρόπο (λ.χ. ελεφκερο τρίμθνο), 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά ςτο Υπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου (ΓΔ Μεταναςτευτικισ 
Ρολιτικισ), το οποίο τα διαβιβάηει ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. 
 
2ο βιμα: Το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (Διεφκυνςθ Κεφαλαίων Εξωτερικοφ) εφόςον 
εκδϊςει κετικι ειςιγθςθ, αυτι αποςτζλλεται, είτε ςτθν ελλθνικι προξενικι αρχι, είτε ςτο 
Υπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου κατά περίπτωςθ. 
 
3ο βιμα: Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, εάν ευρίςκεται εκτόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, κατακζτει αίτθςθ 
ςτθν προξενικι αρχι του τόπου διαμονισ του για εκνικι κεϊρθςθ ειςόδου (D), θ οποία όταν του 
χορθγθκεί του επιτρζπει να ειςζλκει ςτθν Ελλάδα και υποβάλει αίτθςθ για τθν πενταετι (5) άδεια 
διαμονισ ςτο Υπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, εάν ευρίςκεται 
νομίμωσ εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, προςζρχεται ςτο Υπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου 
και υποβάλει αίτθςθ για τθν πενταετι (5) άδεια διαμονισ. 
 
4ο βιμα: Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ (επενδυτζσ ι / και ςτελζχθ) & τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, 
εφόςον ζχουν υποβλθκεί τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, λαμβάνουν τθν άδεια διαμονισ. 
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Ειδικι διευκζτθςθ (Δεκζμβριοσ 2020): Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, υποψιφιοσ επενδυτισ, χωρίσ να 
ειςζλκει ςτθν Ελλάδα, ζχει τθ δυνατότθτα να εξουςιοδοτιςει (μζςω ειδικοφ πλθρεξουςίου ενϊπιον 
ελλθνικισ προξενικισ αρχισ) δικθγόρο (για τθν επζνδυςθ ι / και τθν άδεια διαμονισ) ι ζτερο 
πρόςωπο (για τθν επζνδυςθ), ϊςτε όλεσ οι διαδικαςίεσ, ζωσ και τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για τθν 
άδεια διαμονισ, να ολοκλθρϊνονται πριν τθν είςοδό του ςτθν Ελλάδα. Στθν περίπτωςθ αυτι, αφοφ 
υποβλθκεί θ αίτθςθ για τθν άδεια διαμονισ, ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ οφείλει να ειςζλκει (εντόσ 
δϊδεκα μθνϊν) για να υποβάλει τα απαιτοφμενα βιομετρικά δεδομζνα, ϊςτε να εκδοκεί θ άδεια 
διαμονισ του. 
 
β) Οι εκνικζσ διατάξεισ (άρκρο 16Β, ν. 4251/2014) προβλζπουν ότι επιτρζπεται θ είςοδοσ και θ 
διαμονι ςτθν Ελλάδα πολιτϊν τρίτων χωρϊν, επενδυτϊν ι / και ςτελεχϊν, οι οποίοι κρίνονται 
απαραίτθτοι, για τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων, οι οποίεσ ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ «Στρατθγικζσ 
Επενδφςεισ» από τθν Διυπουργικι Επιτροπι Στρατθγικϊν Επενδφςεων *ν. 3894/2010 (Αϋ 204)+. 
 
Οι πολίτεσ τρίτων χωρϊν, οι οποίοι δφνανται να ειςζλκουν, εφόςον προθγουμζνωσ λάβουν, όπου 
απαιτείται, εκνικι κεϊρθςθ ειςόδου (D), ανζρχονται ζωσ δζκα (10) ανά επζνδυςθ. Στθν περίπτωςθ 
που πολίτεσ τρίτων χωρϊν ευρίςκονται νόμιμα ςτθ χϊρα και πλθροφν (πλζον) τισ προχποκζςεισ 
υπαγωγισ ςτισ οικείεσ ρυκμίςεισ, δεν υποχρεοφνται να εγκαταλείψουν τθν Ελλθνικι Επικράτεια 
προκειμζνου να υποβάλουν αίτθςθ για άδεια διαμονισ. 
 
Οι επενδυτζσ / ςτελζχθ, μποροφν να ςυνοδεφονται εξ αρχισ από μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ ςτα 
οποία χορθγείται άδεια διαμονισ για λόγουσ οικογενειακισ ενότθτασ, θ οποία λιγει ταυτόχρονα με 
τθν άδεια διαμονισ του ςυντθροφντοσ. 
 
Οι επενδυτζσ / ςτελζχθ λαμβάνουν άδεια διαμονισ δεκαετοφσ (10) διάρκειασ, θ οποία ανανεϊνεται 
για δζκα ζτθ κάκε φορά, εφόςον ςυνεχίηουν να ιςχφουν οι προχποκζςεισ τθσ επζνδυςθσ. 
Θ κατοχι άδειασ διαμονισ: α) παρζχει ςτον/ςτθν κάτοχο το δικαίωμα διαμονισ για δζκα (10) ζτθ 
ςτθν Ελλάδα διαςφαλίηοντασ το ςφνολο των δικαιωμάτων του, όπωσ αυτά απορρζουν από τθν 
επενδυτικι δραςτθριότθτα, β) επιτρζπει ςτον/ςτθν κάτοχο να μετακινείται εντόσ του ενιαίου χϊρου 
Schengen για περίοδο ζωσ ενενιντα (90) θμζρεσ ανά περίοδο εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν 
(Κϊδικασ Συνόρων Schengen) και γ) παρζχει ςτον/ςτθν κάτοχο το τθ δυνατότθτα απουςίασ από τθν 
Ελλάδα, κακϊσ τυχόν περίοδοι απουςίασ δεν ςυνιςτοφν κϊλυμα για τθν ιςχφ τθσ άδειασ διαμονισ ι 
τθν ανανζωςι τθσ. 
 
Ωσ «Στρατθγικζσ Επενδφςεισ» νοοφνται οι παραγωγικζσ επενδφςεισ που επιφζρουν ποςοτικά και 
ποιοτικά αποτελζςματα ςθμαντικισ εντάςεωσ ςτθ ςυνολικι εκνικι οικονομία. Οι «Στρατθγικζσ 
Επενδφςεισ» αφοροφν ιδίωσ ςτθν καταςκευι, ανακαταςκευι, επζκταςθ, αναδιάρκρωςθ, 
εκςυγχρονιςμό ι ςτθ διατιρθςθ υφιςτάμενων υποδομϊν, εγκαταςτάςεων και δικτφων ςτθ 
βιομθχανία, ςτθν ενζργεια, ςτον τουριςμό, ςτισ μεταφορζσ και ςτισ επικοινωνίεσ, ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν υγείασ, ςτθ διαχείριςθ απορριμμάτων, ςε ζργα υψθλισ τεχνολογίασ και καινοτομίασ, 
ςτον τομζα εκπαίδευςθσ, ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, ςτον πρωτογενι τομζα και ςτθ μεταποίθςθ 
αγροδιατροφικϊν προϊόντων και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, εν γζνει, του τριτογενοφσ τομζα. Οι 
επενδφςεισ αυτζσ κα πρζπει να πλθροφν μία (τουλάχιςτον) από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  
 
i) το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ υπερβαίνει τα εκατό εκατομμφρια (100.000.000) ευρϊ, 
ανεξαρτιτωσ τομζα επζνδυςθσ ι 
ii) το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ υπερβαίνει τα δεκαπζντε εκατομμφρια (15.000.000) ευρϊ, για 
επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ εντόσ ιδθ οργανωμζνων υποδοχζων ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ ι τα τρία εκατομμφρια (3.000.000) ευρϊ για επενδφςεισ που αποτελοφν 
εγκεκριμζνα ζργα ςτο πλαίςιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA (2010) ι 
iii) το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ υπερβαίνει τα ςαράντα εκατομμφρια (40.000.000) ευρϊ και 
ταυτόχρονα από τθν επζνδυςθ δθμιουργοφνται τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) νζεσ κζςεισ 
εργαςίασ ι 
iv) από τθν επζνδυςθ δθμιουργοφνται κατά βιϊςιμο τρόπο τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) νζεσ 
κζςεισ εργαςίασ ι διατθροφνται βιϊςιμα τουλάχιςτον εξακόςιεσ (600) κζςεισ εργαςίασ ι  
v) το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ υπερβαίνει τα πζντε εκατομμφρια (5.000.000) ευρϊ για 
επενδφςεισ ανάπτυξθσ Επιχειρθματικϊν Ράρκων. 
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Διαδικαςία λιψθσ τθσ άδειασ διαμονισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16

 
Β του ν. 4251/2014: 

1
ο
 βιμα: Οι πολίτεσ τρίτθσ χϊρασ, μετά τον χαρακτθριςμό τθσ επζνδυςθσ ωσ «Στρατθγικισ», 

ειςζρχονται ςτθ χϊρα με εκνικι κεϊρθςθ ειςόδου, τθν οποία λαμβάνουν από τθν προξενικι αρχι 
του τόπου διαμονισ τουσ. Οι πολίτεσ τρίτων χωρϊν, οι οποίοι διαμζνουν ι ευρίςκονται νόμιμα ςτθ 
χϊρα, εφόςον υπάγονται ςτθ ςχετικι απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ, δεν υποχρεοφνται να 
εγκαταλείψουν τθν ελλθνικι επικράτεια, προκειμζνου να υποβάλουν αίτθςθ για άδεια διαμονισ. 
 
2

ο
 βιμα: Οι πολίτεσ τρίτθσ χϊρασ υποβάλουν αίτθςθ για δεκαετι (10) άδεια διαμονισ ςτο Υπουργείο 

Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. 
3

ο
 βιμα: Οι πολίτεσ τρίτθσ χϊρασ (επενδυτζσ ι / και ςτελζχθ) & τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, 

εφόςον ζχουν υποβλθκεί τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, λαμβάνουν τθν άδεια διαμονισ. 

6.Α.7. Μεταναςτευτικι νομοκεςία: ευκαιρίεσ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ ςτο πλαίςιο των 
προγραμμάτων Golden Visa 

α) Οι εκνικζσ διατάξεισ (άρκρο 16Γ, ν. 4251/2014) προβλζπουν ότι επιτρζπεται θ είςοδοσ και θ 
διαμονι ςτθν Ελλάδα πολιτϊν τρίτων χωρϊν, προκειμζνου να πραγματοποιιςουν επζνδυςθ ςτθν 
Ελλάδα ςε άυλουσ τίτλουσ ι ςε τραπεηικι κατάκεςθ που υπερβαίνει ςε αξία τα 400.000€, είτε ωσ 
φυςικά πρόςωπα, είτε μζςω νομικϊν οντοτιτων. 
 
Δικαιοφχοι είναι πολίτεσ τρίτων χωρϊν, οι οποίοι: α) ωσ φυςικά πρόςωπα πραγματοποιοφν 
επζνδυςθ ςτθν Ελλάδα ςε τίτλουσ ι τραπεηικι κατάκεςθ, β) πραγματοποιοφν επζνδυςθ ςτθν Ελλάδα 
ςε τίτλουσ ι τραπεηικι κατάκεςθ μζςω θμεδαποφ νομικοφ προςϊπου, τα εταιρικά μερίδια του 
οποίου κατζχουν εξ ολοκλιρου ι γ) είναι μζτοχοι ι ςτελζχθ αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου που 
πραγματοποιεί επζνδυςθ ςτθν Ελλάδα ςε άυλουσ τίτλουσ ι τραπεηικι κατάκεςθ (ζωσ τρεισ άδειεσ 
διαμονισ αναλόγωσ του φψουσ τθσ επζνδυςθσ). 
 
Οι επενδυτζσ (ωσ φυςικά πρόςωπα) ι οι μζτοχοι / τα ςτελζχθ του νομικοφ προςϊπου (θμεδαποφ ι 
αλλοδαποφ) μποροφν να ςυνοδεφονται από τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ ςτα οποία χορθγείται 
άδεια διαμονισ για λόγουσ οικογενειακισ ενότθτασ, θ οποία λιγει ταυτόχρονα με τθν άδεια 
διαμονισ του ςυντθροφντοσ. Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειασ διαμονισ για επζνδυςθ ςε τίτλουσ ι 
τραπεηικι κατάκεςθ είναι πενταετισ (5) και ανανεϊνεται για ιςόχρονο διάςτθμα κάκε φορά, εφόςον 
πιςτοποιείται θ διακράτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επζνδυςθσ. 
 
Θ άδεια διαμονισ δεν παρζχει δικαίωμα εργαςίασ ι οικονομικισ δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα, ενϊ 
α) παρζχει ςτον κάτοχο το δικαίωμα διαμονισ για πζντε ζτθ ςτθν Ελλάδα, β) επιτρζπει να 
μετακινείται εντόσ του ενιαίου χϊρου Schengen για περίοδο ζωσ ενενιντα (90) θμζρεσ ανά περίοδο 
εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν (Κϊδικασ Συνόρων Schengen) και γ) παρζχει ςτον κάτοχο το 
δυνατότθτα απουςίασ από τθν Ελλάδα, κακϊσ τυχόν περίοδοι απουςίασ δεν ςυνιςτοφν κϊλυμα για 
τθν ανανζωςι τθσ. 
 
Οι κατθγορίεσ των άυλων επενδφςεων, οι οποίεσ υπάγονται ςτισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ του άρκρου 16 Γ, 
είναι οι εξισ: 
 
i) Ειςφορά κεφαλαίου τουλάχιςτον 400.000 ευρϊ ςε εταιρεία που ζχει ζδρα ι εγκατάςταςθ ςτθν 
Ελλάδα για τθν απόκτθςθ μετοχϊν ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ι ομολόγων κατά τθν ζκδοςθ 
ομολογιακοφ δανείου, 
ii) Ειςφορά κεφαλαίου τουλάχιςτον 400.000 ευρϊ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ 
Ρεριουςία (ΑΕΕΑΡ) που ζχει ωσ ςκοπό να επενδφει αποκλειςτικά ςτθν Ελλάδα, 
iii) Ειςφορά κεφαλαίου τουλάχιςτον 400.000) ευρϊ ςε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρθματικϊν 
Συμμετοχϊν (ΕΚΕΣ) για απόκτθςθ μετοχϊν ι ςε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρθματικϊν Συμμετοχϊν 
(ΑΚΕΣ) για απόκτθςθ μεριδίων, εφόςον οι εν λόγω οργανιςμοί επενδφουν αποκλειςτικά ςε 
επιχειριςεισ με ζδρα ι εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, 
iv) Αγορά ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με αξία κτιςθσ τουλάχιςτον τετρακοςίων χιλιάδων 
(400.000) ευρϊ, 
v) Ρροκεςμιακι κατάκεςθ τουλάχιςτον 400.000 ευρϊ, ςε θμεδαπό πιςτωτικό ίδρυμα (ετιςια 
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διάρκεια, πάγια εντολι ανανζωςθσ), 
vi) Αγορά μετοχϊν, εταιρικϊν ομολόγων ι και ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ κτιςθσ 
τουλάχιςτον οκτακοςίων χιλιάδων (800.000) ευρϊ, 
vii) Αγορά μεριδίων αξίασ κτιςθσ τουλάχιςτον 400.000 ευρϊ ςε αμοιβαίο κεφάλαιο που ζχει ωσ 
ςκοπό να επενδφει αποκλειςτικά ςε μετοχζσ, εταιρικά ομόλογα ι και ομόλογα του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου ι 
viii) Αγορά μεριδίων ι μετοχϊν αξίασ κτιςθσ τουλάχιςτον 400.000 ευρϊ ςε Οργανιςμό Εναλλακτικϊν 
Επενδφςεων (ΟΕΕ), ο οποίοσ ζχει ςυςτακεί ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ και ζχει ωσ ςκοπό να επενδφει αποκλειςτικά ςε ακίνθτθ περιουςία ςτθν Ελλάδα. 
 
Διαδικαςία λιψθσ τθσ άδειασ διαμονισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 Γ του ν. 4251/2014: 
 
1ο βιμα: Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, επενδυτισ, αφοφ ζχει πραγματοποιιςει τθν άυλθ επζνδυςθ ςτθ 
χϊρα μασ, υποβάλει αίτθμα ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων για τθν πιςτοποίθςθ τθσ 
πραγματοποίθςθσ και τθσ διακράτθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ άυλθσ επζνδυςθσ. Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται 
από το κατά περίπτωςθ ςχετικό ζγγραφο απόδειξθσ τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ (λ.χ. 
βεβαίωςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι φορζα επζνδυςθσ). Ο αιτϊν α) εάν βρίςκεται εκτόσ τθσ 
ελλθνικισ επικράτειασ υποβάλει τθν αίτθςθ και το ςχετικό δικαιολογθτικό μζςω τθσ ελλθνικισ 
προξενικισ αρχισ του τόπου νόμιμθσ διαμονισ του, θ οποία τα διαβιβάηει ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων & β) εάν βρίςκεται ςτθν Ελλάδα, είτε με άδεια διαμονισ, είτε με κεϊρθςθ ειςόδου, 
είτε με οιοδιποτε άλλο νόμιμο τρόπο (λ.χ. ελεφκερο τρίμθνο), υποβάλει τθν αίτθςθ και το 
δικαιολογθτικό ςτο Υπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου, το οποίο τα διαβιβάηει άμεςα ςτο 
Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. 
 
2ο βιμα: Το Υπουργείο Ανάπτυξθσ (Διεφκυνςθ Κεφαλαίων Εξωτερικοφ) εκδίδει πιςτοποίθςθ 
πραγματοποίθςθσ ι διακράτθςθσ τθσ άυλθσ επζνδυςθσ, θ οποία αποςτζλλεται, είτε ςτθν αρμόδια 
ελλθνικι προξενικι αρχι του τόπου κατοικίασ του ενδιαφερομζνου, είτε ςτο Υπουργείο 
Μετανάςτευςθσ και Αςφλου (ΓΓ Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ) κατά περίπτωςθ. 
 
3ο βιμα: Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, εάν ευρίςκεται εκτόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, λαμβάνει εκνικι 
κεϊρθςθ ειςόδου (D), ειςζρχεται ςτθν Ελλάδα και υποβάλει αίτθςθ για τθν πενταετι (5) άδεια 
διαμονισ ςτο Υπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου (ΓΓ Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ). Ο πολίτθσ 
τρίτθσ χϊρασ, εάν ευρίςκεται εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, προςζρχεται ςτο Υπουργείο 
Μετανάςτευςθσ και Αςφλου και υποβάλει αίτθςθ για τθν πενταετι (5) άδεια διαμονισ. 
 
4ο βιμα: Ο επενδυτισ και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, εφόςον ζχουν υποβλθκεί τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά, λαμβάνουν τθν θλεκτρονικι άδεια διαμονισ. 
 
Ειδικι διευκζτθςθ (Δεκζμβριοσ 2020): Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, υποψιφιοσ επενδυτισ, χωρίσ να 
ειςζλκει ςτθν Ελλάδα, ζχει τθ δυνατότθτα να εξουςιοδοτιςει (μζςω ειδικοφ πλθρεξουςίου ενϊπιον 
ελλθνικισ προξενικισ αρχισ) δικθγόρο (για τθν επζνδυςθ ι / και τθν άδεια διαμονισ) ι ζτερο 
πρόςωπο (για τθν επζνδυςθ), ϊςτε όλεσ οι διαδικαςίεσ, ζωσ και τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για τθν 
άδεια διαμονισ, να ολοκλθρϊνονται πριν τθν είςοδό του ςτθν Ελλάδα. Στθν περίπτωςθ αυτι, αφοφ 
υποβλθκεί θ αίτθςθ για τθν άδεια διαμονισ, ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ οφείλει να ειςζλκει (εντόσ 
δϊδεκα μθνϊν) για να υποβάλει τα απαιτοφμενα βιομετρικά δεδομζνα, ϊςτε να εκδοκεί θ άδεια 
διαμονισ του. 
 
β) Οι εκνικζσ διατάξεισ (άρκρο 20Β, ν. 4251/2014) προβλζπουν ότι επιτρζπεται θ είςοδοσ και θ 
διαμονι ςτθν Ελλάδα πολιτϊν τρίτων χωρϊν, προκειμζνου να πραγματοποιιςουν επζνδυςθ ςε 
ακίνθτθ περιουςία («μόνιμθ άδεια διαμονισ επενδυτι»). 
 
Θ «μόνιμθ άδεια διαμονισ επενδυτι» ςυνιςτά μια πενταετι (5) ανανεϊςιμθ άδεια διαμονισ, θ 
οποία χορθγείται ςε πολίτεσ τρίτων χωρϊν οι οποίοι, είτε ζχουν ειςζλκει νομίμωσ ςτθ χϊρα με 
οποιουδιποτε τφπου κεϊρθςθ ειςόδου (C ι D), είτε διαμζνουν ιδθ νόμιμα ςτθ χϊρα, και επενδφουν 
ςε ακίνθτθ περιουςία ι διακζτουν ακίνθτθ περιουςία.  
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Δικαιοφχοι είναι οι πολίτεσ τρίτων χωρϊν, οι οποίοι: i) διακζτουν ωσ φυςικά πρόςωπα κατά πλιρθ 
κυριότθτα και νομι ακίνθτθ περιουςία ςτθν Ελλάδα ι ii) διακζτουν κατά πλιρθ κυριότθτα και νομι 
ακίνθτθ περιουςία ςτθν Ελλάδα, μζςω νομικοφ προςϊπου, του οποίου οι μετοχζσ ι τα εταιρικά 
μερίδια τουσ ανικουν εξ ολοκλιρου ι iii) ζχουν ςυνάψει τουλάχιςτον δεκαετοφσ διάρκειασ μίςκωςθ 
ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων ι τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν ςε ςφνκετα τουριςτικά 
καταλφματα, ι ςφμβαςθ χρονομεριςτικισ μίςκωςθσ ι iv) απζκτθςαν κατά πλιρθ κυριότθτα και νομι 
ωσ εξ αδιακζτου ι από διακικθ κλθρονόμοι, ι ςυνεπεία γονικισ παροχισ, ακίνθτθ περιουςία 
αντικειμενικισ αξίασ 250.000 ευρϊ, και είναι ενιλικοι. 
 
Το ελάχιςτο φψοσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, κακϊσ και το ςυμβατικό τίμθμα των μιςκϊςεων 
ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων ι τουριςτικϊν κατοικιϊν του παρόντοσ άρκρου, κακορίηεται ςε 
διακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ (250.000) ευρϊ και πρζπει να ζχει καταβλθκεί ολοςχερϊσ πριν τθν 
υποβολι του αιτιματοσ για τθ χοριγθςθ τθσ μόνιμθσ άδειασ διαμονισ επενδυτι.  
 
Το τίμθμα ι μίςκωμα καταβάλλεται ςτο ςφνολό του: i) με δίγραμμθ τραπεηικι επιταγι ςε 
λογαριαςμό πλθρωμϊν του δικαιοφχου που τθρείται ςε πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί ςτθν 
Ελλάδα ι ii) με μεταφορά πίςτωςθσ ςε πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα ι iii) μζςω POS 
εγκατεςτθμζνου από πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, ο οποίοσ λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, με χρζωςθ 
τραπεηικισ πιςτωτικισ ι χρεωςτικισ κάρτασ του αγοραςτι, ςε λογαριαςμό πλθρωμϊν του 
δικαιοφχου που τθρείται ςε πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, ο οποίοσ λειτουργεί ςτθν Ελλάδα. Οι ωσ 
άνω τρόποι πλθρωμισ δφνανται να πραγματοποιθκοφν και από ςφηυγο ι/και από ςυγγενείσ εξ 
αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι βϋ βακμοφ του αγοραςτι. 
 
Οι άδειεσ διαμονισ, οι οποίεσ χορθγοφνται ςτουσ επενδυτζσ είναι πενταετοφσ (5) διάρκειασ και 
ανανεϊνονται κάκε πζντε (5) ζτθ, εφόςον οι επενδυτζσ διατθροφν τθν ακίνθτθ περιουςία. Οι 
επενδυτζσ μποροφν να ςυνοδεφονται άμεςα από τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ ςτα οποία χορθγείται 
άδεια διαμονισ για λόγουσ οικογενειακισ ενότθτασ, θ οποία λιγει ταυτόχρονα με τθν άδεια 
διαμονισ του ςυντθροφντοσ. Θ άδεια διαμονισ δεν παρζχει δικαίωμα εργαςίασ ςτθν Ελλάδα. 
 
Διαδικαςία λιψθσ τθσ άδειασ διαμονισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 20 B του ν. 
4251/2014: 
 
1ο βιμα: Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, υποψιφιοσ επενδυτισ, ειςζρχεται ςτθν Ελλάδα και προβαίνει 
ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ ςτθν ακίνθτθ περιουςία, ολοκλθρϊνοντασ και τισ ςχετικζσ 
οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ αυτισ (πλιρθσ εξόφλθςθ, άρςθ βαρϊν ακίνθτθσ περιουςίασ, ολοκλιρωςθ 
διαδικαςιϊν κτθματολογίου / υποκθκοφυλακείου). 
 
2ο βιμα: Ακολοφκωσ, ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, εάν ευρίςκεται εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, 
προςζρχεται ςτο Υπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου ι ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ τθσ 
χϊρασ (υπθρεςίεσ αλλοδαπϊν) και υποβάλει αίτθςθ για τθν πενταετι (5) άδεια διαμονισ. 
 
3ο βιμα: Ο επενδυτισ και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, εφόςον ζχουν υποβλθκεί τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά, λαμβάνουν τθν θλεκτρονικι άδεια διαμονισ. 
Ειδικι διευκζτθςθ (Δεκζμβριοσ 2020): Ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ, υποψιφιοσ επενδυτισ, χωρίσ να 
ειςζλκει ςτθν Ελλάδα, ζχει τθ δυνατότθτα να εξουςιοδοτιςει (μζςω ειδικοφ πλθρεξουςίου ενϊπιον 
ελλθνικισ προξενικισ αρχισ) δικθγόρο (για τθν επζνδυςθ ι / και τθν άδεια διαμονισ) ι ζτερο 
πρόςωπο (για τθν επζνδυςθ), ϊςτε όλεσ οι διαδικαςίεσ, ζωσ και τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για τθν 
άδεια διαμονισ, να ολοκλθρϊνονται πριν τθν είςοδό του ςτθν Ελλάδα. Στθν περίπτωςθ αυτι, αφοφ 
υποβλθκεί θ αίτθςθ για τθν άδεια διαμονισ, ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ οφείλει να ειςζλκει (εντόσ 
δϊδεκα μθνϊν) για να υποβάλει τα απαιτοφμενα βιομετρικά δεδομζνα, ϊςτε να εκδοκεί θ άδεια 
διαμονισ του. 

6.Α.8. Αποτίμθςθ 

Αποτιμϊντασ τι διαδικαςίεσ αξιοποίθςθσ τθσ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ, ιδίωσ δε αυτισ που αφορά ςτθ 
μετανάςτευςθ για επενδφςεισ, ςθμειϊνονται τα ακόλουκα: 
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i) Θ μετανάςτευςθ για επενδυτικοφσ λόγουσ ςυνιςτά πλζον μια από τισ νζεσ μεκόδουσ / οδοφσ / 
μορφζσ νόμιμθσ μετανάςτευςθσ διεκνϊσ. Οι εκνικζσ αρχζσ προςβλζπουν ςτθν προϊκθςθ αυτισ τθσ 
μορφισ μετανάςτευςθσ, ωσ μιασ νζασ αναπτυξιακισ πτυχισ που κα δϊςει μια ςθμαντικι 
αναπτυξιακι / οικονομικι ϊκθςθ ςτθν ςθμερινι περίεργθ οικονομικι ςυγκυρία διεκνϊσ.  
ii) Τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ζχουν διαμορφϊςει μια μεγάλθ ποικιλία επενδυτικϊν προϊόντων, τα οποία 
οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ μακροχρόνιων αδειϊν διαμονισ. Ζχει διαμορφωκεί και ςυνεχίηεται ζνασ 
ευρφσ διάλογοσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και διεκνϊσ για τα προγράμματα απόκτθςθσ άδειασ 
διαμονισ (ι ικαγζνειασ) μζςω τθσ πραγματοποίθςθσ επενδφςεων. 
iii) Οι ελλθνικζσ αρχζσ ςε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο ανταγωνιςτικό περιβάλλον αναηθτοφν 
ςυνεχϊσ νζεσ ευκαιρίεσ προϊκθςθσ τθσ μετανάςτευςθσ για επενδφςεισ ι τθν προςζλκυςθ πολιτϊν 
τρίτων χωρϊν, υψθλισ οικονομικισ επιφάνειασ, οι οποίοι επικυμοφν να επενδφςουν ι να διαμζνουν 
ςτθν Ελλάδα. Οι αρμόδιεσ αρχζσ είναι ςε ςυνεχι προςπάκεια βελτίωςθσ των ςχετικϊν 
προγραμμάτων με γνϊμονα τθν καλφτερθ δυνατι αποτελεςματικότθτα, αλλά και τθν διαςφάλιςθ 
τθσ αξιοπιςτίασ των επενδυτικϊν προγραμμάτων προσ αποφυγι κακισ κριτικισ ι αμφιςβιτθςθσ ςε 
ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα, αλλά και τθν διαφάνεια των εν λόγω προγραμμάτων. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΑΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 
 
 

ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΚΑΙ ΦΕΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ (1) 
 

- https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/ameses-ependyseis/roes)  
 

- https://www.cnn.gr/oikonomia/anaptyxi/story/325166/h-ellada-exilthe-apo-to-kathestos-
enisxymenis-epopteias-tis-ee-ta-epomena-vimata  

 
- https://www.bankofgreece.gr/ekdoseis-ereyna/ekdoseis/ekthesh-nomismatikhs-politikhs  

 
- https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-

enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=6802e355-d9bf-4556-a6e7-22188e1a60e8 
 

- https://www.bankofgreece.gr/ekdoseis-ereyna/ekdoseis/ekthesh-xrhmatopistwtikhs-
statherothtas  

 
- https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/1a6a5006-02ae-40d2-b003-

a9630a2cbd62_en?filename=ip187_en_2.pdf  
 

- https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-
forecasts/autumn-2022-economic-forecast-eu-economy-turning-point_en  

 
- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7150  

 
- https://greece20.gov.gr/to-plires-sxedio/  

 
- https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/power-and-utilities/ey-

recai-60-v2.pdf  
 

- https://hdb.gr/category/prokyrikseis/trexouses-prokyrikseis/  
 

- https://equifund.gr/  
 

- https://elevategreece.gov.gr/el/  
 

- https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/-  
 

- https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL84/-  
 

- https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO02/-  
 

- https://www.cnn.gr/oikonomia/anaptyxi/story/325166/h-ellada-exilthe-apo-to-kathestos-
enisxymenis-epopteias-tis-ee-ta-epomena-vimata) 

 
- https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-

enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=6802e355-d9bf-4556-a6e7-22188e1a60e8  
 

- EY Attractiveness Survey 2022. https://www.ey.com/en_gr/attractiveness/22/how-can-
greece-become-an-even-more-attractive-investment-destination  

 

https://www.bankofgreece.gr/statistika/ekswterikos-tomeas/ameses-ependyseis/roes
https://www.cnn.gr/oikonomia/anaptyxi/story/325166/h-ellada-exilthe-apo-to-kathestos-enisxymenis-epopteias-tis-ee-ta-epomena-vimata
https://www.cnn.gr/oikonomia/anaptyxi/story/325166/h-ellada-exilthe-apo-to-kathestos-enisxymenis-epopteias-tis-ee-ta-epomena-vimata
https://www.bankofgreece.gr/ekdoseis-ereyna/ekdoseis/ekthesh-nomismatikhs-politikhs
https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=6802e355-d9bf-4556-a6e7-22188e1a60e
https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=6802e355-d9bf-4556-a6e7-22188e1a60e
https://www.bankofgreece.gr/ekdoseis-ereyna/ekdoseis/ekthesh-xrhmatopistwtikhs-statherothtas
https://www.bankofgreece.gr/ekdoseis-ereyna/ekdoseis/ekthesh-xrhmatopistwtikhs-statherothtas
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/1a6a5006-02ae-40d2-b003-a9630a2cbd62_en?filename=ip187_en_2.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/1a6a5006-02ae-40d2-b003-a9630a2cbd62_en?filename=ip187_en_2.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2022-economic-forecast-eu-economy-turning-point_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2022-economic-forecast-eu-economy-turning-point_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7150
https://greece20.gov.gr/to-plires-sxedio/
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/power-and-utilities/ey-recai-60-v2.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/power-and-utilities/ey-recai-60-v2.pdf
https://hdb.gr/category/prokyrikseis/trexouses-prokyrikseis/
https://equifund.gr/
https://elevategreece.gov.gr/el/
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/-
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL84/-
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO02/-
https://www.cnn.gr/oikonomia/anaptyxi/story/325166/h-ellada-exilthe-apo-to-kathestos-enisxymenis-epopteias-tis-ee-ta-epomena-vimata
https://www.cnn.gr/oikonomia/anaptyxi/story/325166/h-ellada-exilthe-apo-to-kathestos-enisxymenis-epopteias-tis-ee-ta-epomena-vimata
https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=6802e355-d9bf-4556-a6e7-22188e1a60e8
https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=6802e355-d9bf-4556-a6e7-22188e1a60e8
https://www.ey.com/en_gr/attractiveness/22/how-can-greece-become-an-even-more-attractive-investment-destination
https://www.ey.com/en_gr/attractiveness/22/how-can-greece-become-an-even-more-attractive-investment-destination
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- EF English Proficiency Index. https://www.ef.com/wwen/epi/  
 

- https://hradf.com/axiopiisi-chartofilakiou/  
 

- https://www.enterprisegreece.gov.gr/o-organismos/media-center/ekdoseis/ependiste-
stin-ellada-plirofories-ependites  

 
- https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/chpe.pdf  

 
- https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/thesmiko-plaisio/anaptiksiakos 

 
- https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/4887-2022.pdf 

 
- https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/ypostiriktiko-yliko/anaptiksiakos 

 
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4g

aDu8sv7AhVEhP0HHUGWDHoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocs
room%2Fdocuments%2F42921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fel%2Frenditions%
2Fpdf&usg=AOvVaw2HV91vjTfDxVnkQSxTOWXA 

 
- https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis 

 
- https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/stratigikes/p/stratigikes-ependisis  

 
- https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/stratigikes/p/thesmiko-plaisio 

 
- https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/stratigikes/p/katigories-kai-kinitra  

 
- https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/kinitra-stratigikon-ependiseon-nomos-

4864-2021-el.pdf  
 

- https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/kinitra-stratigikon-ependiseon-nomos-
4864-2021-el-2.pdf  

 
- Ν.4872/ΦΕΚ Α' 247/10-12-2021- Δίκαιθ Αναπτυξιακι Μετάβαςθ, ρφκμιςθ ειδικότερων 

ηθτθμάτων απολιγνιτοποίθςθσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ 
 

- https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1482 
 

- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&
ved=2ahUKEwj7mfaeg8z7AhX-
g_0HHfLmBlgQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.espa.gr%2Fel%2FDocuments%2F
2127%2FJust_transition_rev1.pdf&usg=AOvVaw1VaB5m1SKXd8GykmQiWInn  

 
- http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

 
- https://www.youtube.com/c/EnterpriseGreeceOfficial  

 
 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ (2) 
Ν.4172/2013 Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 
Α.Ν. 89/1967 
 

https://www.ef.com/wwen/epi/
https://hradf.com/axiopiisi-chartofilakiou/
https://www.enterprisegreece.gov.gr/o-organismos/media-center/ekdoseis/ependiste-stin-ellada-plirofories-ependites
https://www.enterprisegreece.gov.gr/o-organismos/media-center/ekdoseis/ependiste-stin-ellada-plirofories-ependites
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/chpe.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/thesmiko-plaisio/anaptiksiakos
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/4887-2022.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/ypostiriktiko-yliko/anaptiksiakos
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4gaDu8sv7AhVEhP0HHUGWDHoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F42921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fel%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw2HV91vjTfDxVnkQSxTOWXA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4gaDu8sv7AhVEhP0HHUGWDHoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F42921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fel%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw2HV91vjTfDxVnkQSxTOWXA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4gaDu8sv7AhVEhP0HHUGWDHoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F42921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fel%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw2HV91vjTfDxVnkQSxTOWXA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4gaDu8sv7AhVEhP0HHUGWDHoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F42921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fel%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw2HV91vjTfDxVnkQSxTOWXA
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/stratigikes/p/stratigikes-ependisis
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/stratigikes/p/thesmiko-plaisio
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/stratigikes/p/katigories-kai-kinitra
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/kinitra-stratigikon-ependiseon-nomos-4864-2021-el.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/kinitra-stratigikon-ependiseon-nomos-4864-2021-el.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/kinitra-stratigikon-ependiseon-nomos-4864-2021-el-2.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/kinitra-stratigikon-ependiseon-nomos-4864-2021-el-2.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1482
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7mfaeg8z7AhX-g_0HHfLmBlgQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.espa.gr%2Fel%2FDocuments%2F2127%2FJust_transition_rev1.pdf&usg=AOvVaw1VaB5m1SKXd8GykmQiWInn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7mfaeg8z7AhX-g_0HHfLmBlgQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.espa.gr%2Fel%2FDocuments%2F2127%2FJust_transition_rev1.pdf&usg=AOvVaw1VaB5m1SKXd8GykmQiWInn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7mfaeg8z7AhX-g_0HHfLmBlgQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.espa.gr%2Fel%2FDocuments%2F2127%2FJust_transition_rev1.pdf&usg=AOvVaw1VaB5m1SKXd8GykmQiWInn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7mfaeg8z7AhX-g_0HHfLmBlgQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.espa.gr%2Fel%2FDocuments%2F2127%2FJust_transition_rev1.pdf&usg=AOvVaw1VaB5m1SKXd8GykmQiWInn
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
https://www.youtube.com/c/EnterpriseGreeceOfficial
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ΡΟΛ.1044/10.2.2015-Εγκφκλιοσ του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ των διατάξεων των 
άρκρων 44, 45 και 46 του ν. 4172/2013» 
ΡΟΛ.1113/2.6.2015-Εγκφκλιοσ του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ των 
διατάξεων των άρκρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013»  
ΡΟΛ.1060/19.3.2015 Εγκφκλιοσ του Υπουργείου Οικονομικϊν «Οδθγίεσ για τθν 
εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013» 
Ε.2206/2020-Εγκφκλιοσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
«Ραροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθ διενζργεια αποςβζςεων με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του ν. 
4172/2013 (Α' 167), όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με τα άρκρα 14 και 78 του ν. 4646/2019 
(Α' 201) και του άρκρου 8 του ν. 4710/2020 (Α' 142)» 
Ε.2031/2021-Εγκφκλιοσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
«Ραροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 22Β, όπωσ τζκθκε με τον ν. 
4646/2019 (Α' 201) και τροποποιικθκε με τον ν.4710/2020 (Α' 142)» 
Ε.2033/2021-Εγκφκλιοσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
«Ραροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 22Γ του ν. 4172/2013 
(A'167), το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 11 τουν. 4728/2020 (Α'186), κακϊσ επίςθσ του άρκρου 
22Δ και τθσ περ. ιςτ' του άρκρου 23 του ν. 4172/2013, τα οποία προςτζκθκαν με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 189 του ν.4764/2020 (Α'256), ςχετικά με τθν ζκπτωςθ διαφθμιςτικϊν δαπανϊν» 
Ε.2089/2021-Εγκφκλιοσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
«Ζκπτωςθ φόρου που καταβάλλεται ςτθν αλλοδαπι από τον ςυνολικό φόρο προςϊπου του άρκρου 
45 του ν. 4172/2013, κατ’ εφαρμογι των Συμβάςεων Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ» 
Α.1043/2022 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και ΑΑΔΕ 
«Κακοριςμόσ των υπθρεςιϊν που δφνανται να παρζχουν οι εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ διαχείριςθσ 
οικογενειακισ περιουςίασ και λοιπά ηθτιματα για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 71Θ του 
ν. 4172/2013 (Α' 167), περί κινιτρων για εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ διαχείριςθσ οικογενειακισ 
περιουςίασ (ΕΕΣΔΟΡ).» 
ΥΡΕΝ/ΑΤΘ/90485/323 Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του 
Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ 
Αρ. 139818 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν-Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ-Επικρατείασ 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ & ΠΗΓΕ (3) 
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: 
ΡΟΤΥΡΘ ΣΥΜΒΑΣΘ ΟΟΣΑ: 
-https://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-
version-20745419.htm 
ΚΙΝΘΤΑ-ΔΕΘ: 
-https://minfin-thessalonikifair-2022.gr/wp-content/uploads/2022/09/forologika-kinitra.pdf 
ΟΟΣΑ-ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΤΘΣ ΡΑΝΔΘΜΙΑΣ COVID-19: 
-https://www.oecd.org/tax/treaties/guidance-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid-19-
crisis.htm 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΘΟΥ 5Α ΚΦΕ: 
-https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-
Ergou?law_id=0828c17b-81f1-44be-a187-af58018a832f 
EU-TAXES IN EUROPE DATABASE 
-https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=217/1640991600 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΑΔΦΕ: 
-https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-
periehomenoy/keimena-symbaseon-symfonion-apofygis-diplis-forologias-tis 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΑΝΤΕΒΟΥ 
-www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia>Στοιχεία Επικοινωνίασ Υπθρεςιϊν ΑΑΔΕ για ραντεβοφ 
 
 
ΑΘΟΓΑΦΙΑ: 

https://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm
https://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm
https://minfin-thessalonikifair-2022.gr/wp-content/uploads/2022/09/forologika-kinitra.pdf
https://www.oecd.org/tax/treaties/guidance-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis.htm
https://www.oecd.org/tax/treaties/guidance-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis.htm
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=0828c17b-81f1-44be-a187-af58018a832f
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=0828c17b-81f1-44be-a187-af58018a832f
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=217/1640991600
https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy/keimena-symbaseon-symfonion-apofygis-diplis-forologias-tis
https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy/keimena-symbaseon-symfonion-apofygis-diplis-forologias-tis
www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia%3eΣτοιχεία%20Επικοινωνίας%20Υπηρεσιών%20ΑΑΔΕ%20για%20ραντεβού
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-Γεϊργιοσ Κ.Φάκοσ-Ανκίππθ Ν.Διακοςτεργίου, Ρεριοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ», «Φορολογία 
Κατοίκων Εξωτερικοφ, Μεταβολι Φορολογικισ Κατοικίασ, Φορολογία Ειςοδθμάτων αλλοδαπισ 
προζλευςθσ», ετιςιοσ οδθγόσ 2022, Τεφχοσ 885, ςελ.844-872, Ακινα, Απρίλιοσ 2022. 
 
 

Βιβλιογραφία – Πηγές (4) 
 

http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/ap/2021/A__1087/ 
http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/ap/2022/A_1089/ 
http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/egk/2021/E__2224/ 
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/e2029_2022ada.pdf 
 
 
 

ΠΗΓΕ- ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ (5) 
 
Βιβλιογραφία- Αρκρογραφία-  
Βιτοσ, Γ. (1997), Κοινοτικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ, Α. Σάκκουλασ: Ακινα 
Γιωγγαράσ, Γ. (2000), Ειςαγωγή ςτην τελωνειακή νομοθεςία τησ ΕΕ. Τεχνική ςυναλλαγήσ τελωνείων, 
Bookstars: Ν. Κθφιςιά 
ΕΥ (2021), Ελλάδα. Διεθνζσ Εμπορευματικό Κζντρο, Ακινα 
Κονιςτισ, Κ. (2010), Εκνικόσ και Κοινοτικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ, Ράμιςοσ: Ακινα. 
Λυμπζρθσ, Α. (2008), Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ, Νομικι Βιβλιοκικθ: Ακινα. 
Μπουρίκοσ, Δ. (2020), Τελωνείο και ζδαφοσ/χϊροσ/τόποσ: Πψεισ διεκνοφσ, ενωςιακοφ και εκνικοφ 
κεςμικοφ πλαιςίου, Δθμόςιο Δίκαιο, 5 (3-4), 212-224 
Φινοκαλιϊτθσ, Κ. (2015), Ευρωπαϊκό Φορολογικό & Τελωνειακό Δίκαιο, Σάκκουλασ: Ακινα- 
Θεςςαλονίκθ 
 
Chia-Hsun Chang, Chin-Shan Lu & Po-Lin Lai (2022) Examining the drivers of competitive advantage of 
the international logistics industry, International Journal of Logistics Research and Applications, 25 
(12), 1523-1541 
Lux, M. (2002), Guide to Community Customs Code, Bruylent: Bruxelles 
Stefani, D. , Papoutsidakis, M. , Sfyroera, A. and Priniotakis, G. (2021), Τhe Expansion of the Special 
Customs Regimes for the Improvement of Logistics, Open Journal of Applied Sciences, 11, 1-8.  
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