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Απόψεις ΟΕΕ  επί του «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 

2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις 

για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του 

κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και 

φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 

 

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του  κορωνοϊού βρίσκεται σε 

εξέλιξη στη χώρα μας με απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία, 

στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Είναι γεγονός ότι κανείς  

δεν μπορεί να γνωρίζει  την κατάσταση στην οποία θα περιέλθει  η 

παγκόσμια οικονομία  την  επόμενη ημέρα μετά την πανδημία. 

Σημαντική είναι η πρόσφατη έγκριση από την Ευρωπαική 

Επιτροπή  της 5ης  τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου  που  

προβλέπει επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και 

της οικονομικής δραστηριότητας. 

Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο το Οικονομικό Επιμελητήριο της 

Ελλάδας τοποθετείται θετικά και καταθέτει τις παρατηρήσεις  του : 

Στο μέρος Α για την ΕΛΣΤΑΤ, οι Απογραφές Πληθυσμού-

Κατοικιών δίνουν τη δυνατότητα ύπαρξης δημογραφικών, 

οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού, 

γεγονός που αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη 

κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών και σχεδιασμών. Η 

μελλοντική απογραφή του 2021 αποτελεί μια καινοτόμο 

διαδικασία, αφού θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά. Αν θέλουμε να 

βρούμε ένα θετικό από την υγειονομική κρίση, είναι ο ταχύτατος 

ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους. Ο μεγάλος όγκος 
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δεδομένων (big data) και τα ανοικτά δημόσια δεδομένα 

αποτελούν βασικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού 

κράτους και οικονομίας. Αναμφισβήτητα θα συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, σε νέες και 

καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, στην εξοικονόμηση πόρων, στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς πολίτες και επιχειρήσεις μέσω της τυποποίησης διαδικασιών 

και της αξιολόγησής τους από το κοινό και εν τέλει στη διαφάνεια. 

Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η στενότερη συνεργασία της 

ΕΛΣΤΑΤ τόσο με τα Υπουργεία όσο και με τα Επιμελητήρια, με 

στόχο την έγκαιρη και διαρκή ανάλυση των δεδομένων. Γι αυτό το 

ΟΕΕ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας στα θέματα της 

Οικονομίας, αιτείται την άμεση προσβασιμότητα σε δεδομένα για 

την εκπόνηση προτάσεων πολιτικής αλλά και μελετών. 

Στο άρθρο 26, σημαντική θεωρούμε την απαλλαγή των 

επιχειρήσεων που έχουν μισθωμένα τα ακίνητα των 

επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων και υποχρεώθηκαν, με 

κρατική εντολή, να παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον έως και τις 

15 Ιανουαρίου, από την καταβολή ενοικίων για τους μήνες 

Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 

Επί του άρθρου 28 προτείνουμε να προβλεφθεί διαδικασία με την 

οποία η επιχείρηση θα δεσμεύεται με την κατάθεση Υπεύθυνης 

Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου, ότι τα συγκεκριμένα 

αξιόγραφα αφορούν ήδη τιμολογηθείσες υπηρεσίες ή αγαθά ή 

προκαταβολές σε αντισυμβαλλόμενους κατόπιν αποδεδειγμένης 

συμφωνίας. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθεί το φαινόμενο να 
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ωφεληθούν εκδότες και κομιστές αξιογράφων που προέρχονται 

από μη ασφαλείς και εικονικές συναλλαγές. 

Επί του άρθρου 29 που προβλέπει προσωρινό μέτρο με τη μορφή 

της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για 

μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων, το ΟΕΕ 

αναμφίβολα συμφωνεί με την εφαρμογή του, όμως εφιστά την 

προσοχή ότι η έκδοση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ, πρέπει να μην καθυστερήσει και να ληφθούν υπόψη οι 

θέσεις των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων.  

Σχετικά  με την τροποποίηση   του ΠΔ 54/2018, στο άρθρο 31,  που 

αναφέρεται στο  Διπλογραφικό Σύστημα της Κεντρικής 

Κυβέρνησης, ασφαλώς και συμφωνούμε και θα θέλαμε να έχουμε 

μια ενημέρωση για το χρόνο έναρξης της εφαρμογής του, ώστε 

όλος ο Δημόσιος Τομέας να τηρεί ένα ενιαίο λογιστικό σύστημα 

και να σταματήσει η παράλληλη λειτουργία του Δημόσιου 

Λογιστικού με το Διπλογραφικό Σύστημα. 

Στο άρθρο 33 χαιρετίζουμε την επίλυση του προβλήματος για την 

φορολόγηση των αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων, με την 

υιοθέτηση της θέσης του ΟΕΕ, να λαμβάνεται υπόψη το έτος της 

είσπραξής τους ως έτος δήλωσής τους. Η ομάδα εργασίας του 

Φορέα μας με τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και της 

ΑΑΔΕ έχει ήδη αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα και να επιλύει 

προβλήματα. 

Ένα μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί 

είναι η εφαρμογή της προσθήκης άρθρου 54 Ε στον ΚΦΔ με το 
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Ν.4714/2020 που αφορά στην επιβολή προστίμων για παραβάσεις 

μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ). 

Τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά και δεν έχει ακόμη εκδοθεί η 

σχετική εγκύκλιος με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν επιχειρήσεις με 

επιβολή προστίμων καθώς δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες στις 

ΔΟΥ. Το ΟΕΕ καταθέτει εκ νέου τη θέση του για τη κατάργηση του 

άρθρου 54 Ε και την επαναδιατύπωσή του μετά από διαβούλευση 

με τη συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος εν μέσω 

πανδημίας προσπαθεί να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας 

του. 

Τέλος, επανερχόμεθα στην πρότασή μας και αναμένουμε την 

απόφαση του Υπουργείου, να μην ισχύσει για το 2020 η η 

υποχρέωση εξόφλησης, με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά 

μέσα πληρωμής, δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών 

συνολικής αξίας έως 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων 

των φορολογουμένων. Μετά από το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού 

και τη συνεχή μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης, είναι 

λογικό πολλά νοικοκυριά να μην μπορούν να συγκεντρώσουν 

δαπάνες ύψους 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους. 

https://www.enikos.gr/economy/429544/fiasko-ta-kinitra-gia-to-plastiko-xrima-to-aforologito-kalyptetai-mono-apo-logariasmous-deko

