
Αν ενδιαφέρεστε να  προβάλετε την 
επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο 

210 8253445
 ή 

email: pofee@otenet.gr

 Αρ. πρωτ.: 49312/7.5.2015 
Μετατροπή Μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ 

Σε απάντηση του με Α.Π. 6339/15-4-
2015 εγγράφου σας σχετικά με το 
αν μπορεί να οριστεί ως διαχειρι-

στής μονοπρόσωπης ΙΚΕ, άτομο που τελεί 
σε κατάσταση πτώχευσης σας γνωρίζουμε 
τα εξής:

Στα άρθρα 55-67 του Ν. 4072/2012 όπου 
ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην 
διαχείριση της ΙΚΕ, δεν προκύπτει κάποιο 
σχετικό κώλυμα.

- Σύμφωνα με το άρθρο 64 του ίδιου νόμου 1. «ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εται-
ρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, 
τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της» και 2. 
«Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύ-
ουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, ακόμη και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο 
τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει»,

- Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΕμπΝ «έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πρά-
ξεις εμπορικός και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν», δηλαδή την ιδιότητα του 
εμπόρου την αποκτά μόνο όποιος επιχειρεί πράξεις στο δικό του όνομα και για δικό 
του λογαριασμό.
Κατά συνέπεια, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον ο διαχειριστής ενεργεί πρά-
ξεις αποκλειστικά για λογαριασμό της εταιρείας και στο όνομα της εταιρείας και ο 
ίδιος δεν αποκτά την ιδιότητα του εμπόρου, η κατάσταση της πτώχευσης στην οποία 
βρίσκεται ο διαχειριστής της εν λόγω ΙΚΕ δεν αποτελεί εμπόδιο, κατά την άποψή 
μας, για τον ορισμό και την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
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- Αρ. πρ.: 50622/11. 5. 20 15
Αιτήσεις καταχώρισης οι-
κονομικών καταστάσεων 
στο Γενικό Εμπορικο Μη-
τρώο

-Αρ.πρ.:873/55993/20.5. 2015 

Κατανομή βοσκοτόπων 
στους κτηνοτρόφους της 
χώρας

- Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
13280/26.5.2015 
Περί της φορολογικής με-
ταχείρισης των ποσών της 
εκτός έδρας αποζημίωσης 
που δίνονται στο προσωπι-
κό



Σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω σχε-
τικά με την έναρξη λειτουργίας 
του συστήματος Ηλεκτρονικής 

υποβολής αιτήσεων καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ., κατόπιν πληθώρας τηλεφωνι-
κών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί 
από τις Υπηρεσίες σας;

α) Για το θέμα έχει εκδοθεί το με ΑΠ 
25130/5.3.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας 
το οποίο εκ παραδρομής δεν κοινοποι-
ήθηκε στις Υπηρεσίες σας και το οποίο 
επισυνάπτεται στο παρόν,

β) Ειδικά όσον αφορά στην ηλεκτρονική 
υποβολή αιτήσεων καταχώρισης οικο-
νομικών καταστάσεων, διακρίνουμε τις 
εξής περιπτώσεις:

- Εάν η υποβολή πραγματοποιηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (www.
businessportal.gr), οι οικονομικές κα-
ταστάσεις θα γίνονται αποδεκτές ανυ-
πόγραφες δεδομένου ότι το σύστημα 
ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπει 
την ολοκλήρωση της αίτησης εάν ο υπό-
χρεος δεν έχει αποδεχτεί τα εξής; «Βε-
βαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των 
συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί 
υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ει-
δικότερων διατάξεων του ν. 2190/1920 
ότι όλα τα έγγραφα τα οποία καταχω-
ρίστηκαν στη βάση του ΓΕΜΗ με την 
παρούσα διαδικασία αποτελούν ακριβή 
αντίγραφα των νομίμως υπογεγραμμέ-
νων εγγράφων τα οποία διατηρούνται 
στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη 
διάθεση των αρχών ανά πάσα στιγμή για 

τη διενέργεια τακτικών ή δειγματολη-
πτικών ελέγχων ή για την κατά το νόμο 
άσκηση εποπτείας.»

- Εάν η υποβολή πραγματοποιηθεί με 
έντυπο τρόπο στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ 
(οπότε η αίτηση θα έχει έντυπη μορφή 
αλλά οι πράξεις ή/και τα στοιχεία που τη 
συνοδεύουν θα παραδίδονται με ψηφια-
κό τρόπο), ομοίως οι οικονομικές κατα-
στάσεις θα γίνονται αποδεκτές ανυπό-
γραφες. Στην περίπτωση αυτή η έντυπη 
αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπρο-
σώπου με το εξής περιεχόμενο: «Βε-
βαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των 
συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί 
υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ει-
δικότερων διατάξεων του ν. 2190/1920 
ότι όλα τα έγγραφα τα οποία προσκο-
μίστηκαν με την παρούσα αίτηση σε 
ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να κα-
ταχωριστούν στη βάση του ΓΕΜΗ απο-
τελούν ακριβή αντίγραφο των νομίμως 
υπογεγραμμένων εγγράφων τα οποία 
διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας 
και είναι στη διάθεση των αρχών ανά 
πάσα στιγμή γιο τη διενέργεια τακτικών 
ή δειγματοληπτικών ελέγχων ή για την 
κατά το νόμο άσκηση εποπτείας.»

γ) Ειδικά όσον αφορά στην ημερομηνία 
γνωστοποίησης της ανάρτησης της πρό-
σκλησης σε Γενική Συνέλευση ΑΕ στην 
ιστοσελίδα αυτής ή σε οικονομική εφη-
μερίδα όπως ορίζει ο νόμος, διακρίνου-
με τις εξής περιπτώσεις:

- Εάν η ανάρτηση της πρόσκλησης σε 
Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ γίνει ταυ-
τόχρονα με την ανάρτηση στην ιστοσε-
λίδα της εταιρείας και εντός της προ-
θεσμίας που προβλέπει ο νόμος για τη 
δεύτερη (ήτοι το 20ημερο), το σύστημα 
προβλέπει πεδία όπου σημειώνεται η 
ιστοσελίδα της εταιρείας και η ημερο-
μηνία ανάρτησης σε αυτή των οικονομι-
κών καταστάσεων, προκειμένου η Υπη-
ρεσία ΓΕΜΗ στα πλαίσια του ελέγχου 
πληρότητας της ανάρτησης στο ΓΕΜΗ 
να μπορεί να κάνει έλεγχο ότι όντως έχει 
γίνει η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας. Τα πεδία αυτά είναι εμφανή 
και στους χρήστες των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της χώρας.
 
- Εάν η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας γίνει εντός της προθεσμίας 
που προβλέπει ο νόμος για αυτή (ήτοι 
το 20ημερο) αλλά η ανάρτηση της 
πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση στο 
ΓΕΜΗ γίνει εντός της προθεσμίας που 
προβλέπει ο νόμος για εκείνη (ήτοι το 
10ημερο) η υπόχρεη ΑΕ θα πρέπει να 
γνωστοποιεί χωριστά και εγκαίρως την 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της με fax 
προς την αρμόδια  ΥΓΕΜΗ μέχρι να δη-
μιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική αίτηση 
γνωστοποίησης προς την ΥΓΕΜΗ της 
ανάρτησης των οικονομικών καταστά-
σεων στην ιστοσελίδα του υπόχρεου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

 Αρ. πρωτ.: 50622/11.5.2015 
Αιτήσεις καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων στο 

Γενικό Εμπορικο Μητρώο 
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Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 103 
του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, καθορίζο-
νται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η δι-
αδικασία κατανομής στους κτηνοτρόφους 
της χώρας, επιλέξιμων βοσκοτόπων και 
βοσκήσιμων γαιών εν γένει, για τις οποίες 
δεν υπάρχουν περιορισμοί που να προκύ-
πτουν από τη δασική και την περιβαλλο-
ντική νομοθεσία για τη χρήση αυτή.

Άρθρο 2
Επιλεξιμότητα βοσκοτόπων

1. Οι επιλέξιμοι για ενίσχυση βοσκότο-
ποι, εφεξής καλούμενοι «βοσκότοποι», 
αποτελούν υποσύνολο των βοσκήσιμων 
γαιών της χώρας και αποτυπώνονται στο 
υφιστάμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Το σχετικό με την καταγραφή και απο-
τύπωση των βοσκοτόπων της χώρας χαρ-
τογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
μπορεί να ενημερώνεται με νέα δεδομένα 
που προκύπτουν:

α) από την εφαρμογή εθνικών πρωτοβου-
λιών, όπως την έγκριση και εφαρμογή των 
Προσωρινών και Οριστικών Διαχειριστι-
κών Σχεδίων Βόσκησης,

β) από το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαί-
σιο.

Άρθρο 3
Επιλεξιμότητα κτηνοτρόφων

Επιλέξιμοι κτηνοτρόφοι, εφεξής καλού-
μενοι «κτηνοτρόφοι», για την κατανομή 
βοσκοτόπων στο πλαίσιο της παρούσας 
είναι:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
έχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευ-
σης στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων 
(ΚΒΔ), εκτρέφει άνω των τριών (3) Μονά-
δων Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) αιγών, προ-
βάτων ή βοοειδών κάθε είδους και φυλής 
και υποβάλλει ή έχει υποβάλει στο παρελ-
θόν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης,

β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
εκτρέφει ζώα, των οποίων η εκμετάλλευση 
εντάσσεται σε μέτρα του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, όπου 

απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκο-
τόπου.

Άρθρο 4
Αναλογία κατανομής βοσκοτόπων

1.    Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρού-
σας απόφασης, ως αναλογία κατανομής 
βοσκοτόπων, άλλως πυκνότητα βόσκησης, 
ορίζεται ο αριθμός ΜΜΖ που μπορούν να 
βοσκήσουν σε ένα (1) εκτάριο (1 εκτάριο 
=1 Ha =10 στρέμματα) βοσκότοπου, προ-
κειμένου να γίνεται ορθολογική χρήση και 
αξιοποίηση της έκτασης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περι-
οχής και του εκτρεφόμενου είδους ζώου, 
παρέχοντας όφελος στην ύπαιθρο και την 
παραγωγική διαδικασία.

2.    Η αντιστοίχιση των μονάδων ζώων σε 
MMZ, ανάλογα με το είδος και την ηλικία 
του ζώου, γίνεται σε εφαρμογή του άρθρου 
40 της υπ' αριθμ.104/7056/21-1-2015 
ΚΥΑ (Β' 147) με τις ακόλουθες σχέσεις:

α) Ένα (1) πρόβατο ανεξαρτήτως ηλικίας 
και φύλλου = 0,15 ΜΜΖ
β) Μία (1) αίγα ανεξαρτήτως ηλικίας και 
φύλλου = 0,15 ΜΜΖ
γ) Ένα (1) βοοειδές κάτω των 6 μηνών 
ανεξαρτήτως φύλλου = 0,20 ΜΜΖ
δ) Ένα (1) βοοειδές από 6 έως 24 μηνών 
ανεξαρτήτως φύλλου = 0,6 ΜΜΖ
ε) Ένα (1) βοοειδές άνω των 24 μηνών 
ανεξαρτήτως φύλλου = 1,0 ΜΜΖ
στ) Μία (1) χοιρομητέρα = 0,5 ΜΜΖ
ζ) Ένας (1) κάπρος ή ένα (1) παράγωγο 
χοιρίδιο = 0,3 ΜΜΖ
η) Ένας (1) ιπποειδές ηλικίας άνω των 6 
μηνών = 1,0 ΜΜΖ

Οι κατηγορίες στ, ζ και η αφορούν σε μέ-
τρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-

πτυξης όπου απαιτείται και ενισχύεται η 
χρήση βοσκοτόπου

3. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρού-
σας απόφασης η χώρα διαιρείται σε «χωρι-
κές ενότητες», σύμφωνα με τον Πίνακα 1 
που έχει ως εξής:

Χωρική Ενότητα (Χ.Ε.)- Περιγραφή Χ.Ε.
(1)- Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.): Έβρου 
(πλην της νήσου Σαμοθράκης), Ροδόπης, 
Ξάνθης, Καβάλας (πλην της νήσου Θά-
σου), Δράμας
(2)- Κεντρική Μακεδονία
Π. Ε.: Σερρών, Θεσσαλονίκης Χαλκιδι-
κής, Κιλκίς, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας
(3)- Δυτική Μακεδονία
Π. Ε.: Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης, 
Γρεβενών, Θεσσαλία
(4)-Π. Ε.: Λάρισας, Μαγνησίας (πλην των 
Βορείων Σποράδων), Τρικάλων, Καρδί-
τσας
(5)- Ήπειρος
Π. Ε.: Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, 
Άρτας
(6)- Στερεά Ελλάδα
Π. Ε.: Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, 
Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευβοίας 
(πλην της νήσου Σκύρου), Αττικής (πλην 
των νήσων Αργοσαρωνικού, των Κηθύ-
ρων και Αντικηθύρων)
(7)- Πελοπόννησος
Π. Ε.: Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, 
Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας
(8)- Κρήτη
Π. Ε.: Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης, Λα-
σιθίου
(9)- Νησιωτική Ελλάδα
Νησιά Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους πλην 
των νήσων Εύβοιας και Κρήτης

 Αρ. πρωτ.: 873/55993/20.5.2015 
Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας 
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 Αρ. πρωτ.: 873/55993/20.5.2015 
Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας 

4.    Η μέση αναλογία κατανομής βοσκοτό-
πων της χώρας υπολογίζεται ως το πηλίκο 
των ΜΜΖ της χώρας προς την επιλέξιμη 
έκταση βοσκοτόπων της χώρας.

5.    Η αναλογία κατανομής βοσκοτόπων 
ανά Χ.Ε. υπολογίζεται ως το πηλίκο των 
ΜΜΖ της κάθε Χ.Ε. προς την επιλέξιμη 
έκταση βοσκοτόπων της κάθε Χ.Ε.

6.    Καθορίζεται ελάχιστη αναλογία κατα-
νομής βοσκότοπου για όλη την ηπειρωτική 
χώρα (Χ.Ε. 1 - 7), κατά 15% υψηλότερη 
από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκο-
τόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην 
παρ. 4.

7.    Στη νησιωτική Ελλάδα και την Κρήτη, 
λόγω ξηροθερμικών συνθηκών και χαμη-
λής παραγωγικότητας καθορίζεται αναλο-
γία κατανομής ως εξής:

α) Στη νήσο Κρήτη (Χ.Ε. 8) κατά 10% 
χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατα-
νομής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπο-
λογίζεται στην παρ. 4 β) Στη νησιωτική 
Ελλάδα (Χ.Ε. 9) κατά 20% χαμηλότερη 
από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκο-
τόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην 
παρ. 4. Τυχόν απόθεμα βοσκοτόπων το 
οποίο εντοπίζεται στη νησιωτική Ελλάδα 
και την Κρήτη δεν μπορεί να κατανεμηθεί 
σε κτηνοτρόφους που έχουν την έδρα της 
εκμετάλλευσής τους είτε σε άλλο νησί είτε 
σε χωρική ενότητα της ηπειρωτικής Ελλά-
δας.

8.    Στις Χ.Ε. με περισσότερη έκταση βο-
σκοτόπων από αυτή που προκύπτει σύμ-
φωνα με την αναλογία κατανομής των 
παρ. 6 ή 7, σε συνάρτηση με τις ΜΜΖ της 
εν λόγω Χ.Ε., η κατανομή των βοσκοτό-
πων γίνεται σύμφωνα με την αναλογία 
αυτή, ήτοι την αναλογία των παρ. 6 ή 7 
αντίστοιχα.

9.    Στις Χ.Ε. με λιγότερη έκταση βο-
σκοτόπων από αυτή που είναι αναγκαία 
για την ικανοποίηση της καθορισθείσας 
αναλογίας κατανομής των παρ. 6 ή 7 αντι-
στοίχως, σε συνάρτηση με τις ΜΜΖ της εν 
λόγω Χ.Ε., οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν βο-
σκότοπους σύμφωνα με την προκύπτουσα 
αναλογία κατανομής της κάθε Χ.Ε., σύμ-

φωνα με την παρ. 5.

10.    Τυχόν περίσσεια βοσκοτόπων που 
προκύπτει σύμφωνα με την παρ. 8 χρη-
σιμοποιείται ως απόθεμα και μπορεί να 
κατανεμηθεί σε μετακινούμενους κτη-
νοτρόφους που έχουν την έδρα της εκ-
μετάλλευσής τους στην ίδια ή άλλη Χ.Ε. 
της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Στην περίπτω-
ση χρήσης του εν λόγω αποθέματος από 
κτηνοτρόφους άλλης Χ.Ε. οι κτηνοτρόφοι 
οφείλουν αυτοβούλως να δηλώνουν την 
πρόθεση αυτή στην αίτησή τους.

Άρθρο 5
Κριτήρια και κανόνες κατανομής βο-

σκοτόπων.
1.    Κάθε κτηνοτρόφος έχει δικαίωμα στην 
κατανομή και χρήση βοσκοτόπου, εφόσον 
υποβάλλει σχετική αίτηση - δήλωση, σύμ-
φωνα με το άρθρο 6.

2.    Κατά προτεραιότητα κατανέμεται η 
απαραίτητη έκταση βοσκότοπου σε κτη-
νοτρόφους που συμμετέχουν σε μέτρα 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας, από τα οποία προβλέπεται 
η χρήση βοσκοτόπου, με αναλογία κατα-
νομής εντός των ορίων που προβλέπονται 
από τα αντίστοιχα μέτρα.

3.    Προτεραιότητα χρήσης των βοσκό-
τοπων έχουν οι κτηνοτρόφοι φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα ή μέλη συνεταιρισμών που 
διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής 
τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, 
στην οποία βρίσκεται ο βοσκότοπος.

4.    Σε περίπτωση ύπαρξης περίσσειας βο-
σκότοπου σε Τοπική/Δημοτική Κοινότητα 
του οικείου Δήμου, το πλεόνασμα διατίθε-
ται κατά προτεραιότητα, σε κτηνοτρόφους 
των όμορων Τοπικών/Δημοτικών Κοινο-
τήτων. Αν συνεχίζει να υπάρχει περίσσεια, 
το πλεονάζον τμήμα μπορεί να κατανεμη-
θεί και σε κτηνοτρόφους ή μέλη συνεται-
ρισμών άλλων περιοχών και άλλων Δήμων 
όμορων ή μη, εντός των ορίων της οικείας 
Χ.Ε. ή του ίδιου νησιού αν πρόκειται για 
περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας.

5.    Σε περίπτωση ελλείμματος ικανής 
έκτασης βοσκότοπου στην οικεία Τοπι-
κή/Δημοτική Κοινότητα, για την κάλυψη 
των αναγκών των κτηνοτρόφων που έχουν 

την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην εν 
λόγω Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, είναι 
δυνατή η κατανομή βοσκότοπου από όμο-
ρες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες. Αν συ-
νεχίζει να υπάρχει έλλειμμα βοσκότοπου, 
αυτό μπορεί να καλυφθεί με κατανομή βο-
σκότοπου και από άλλες περιοχές που βρί-
σκονται στα όρια της οικείας Χ.Ε., όπως 
αυτές ορίστηκαν στην παρ. 3 του άρθρου 
4, ή του ίδιου νησιού αν πρόκειται για πε-
ριοχές της νησιωτικής Ελλάδας.

6.    Όσοι από τους κτηνοτρόφους χρειάζο-
νται για την κάλυψη των αναγκών τους και 
επιθυμούν να κάνουν χρήση περισσότερης 
έκτασης βοσκότοπου, μπορούν να αιτη-
θούν χορήγηση επιπλέον έκτασης βοσκο-
τόπου από τις περιοχές όπου υπάρχει από-
θεμα. Αυτοί υπόκεινται στους όρους των 
μετακινούμενων κτηνοτρόφων και πρέπει 
να αποδεικνύουν και τη μετακίνηση τους.

7.    Το ζωικό κεφάλαιο της κάθε εκμετάλ-
λευσης υπολογίζεται με βάση τη δήλω-
σή τους στην Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης 
(ΕΑΕ) 2015 και ελέγχονται τυχόν αποκλί-
σεις σε σχέση με τον μέσο όρο που προκύ-
πτει από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομέ-
νων (ΚΒΔ) των ετών 2012 και 2014.

8.    Η έκταση που κατανέμεται σε κάθε 
κτηνοτρόφο είναι συνεχόμενη και ενιαία, 
όπου αυτό είναι εφικτό.

9.    Στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους 
δύναται να κατανεμηθεί βοσκότοπος σε 
διαφορετικές Χ.Ε. Το σύνολο της έκτασης 
βοσκότοπου που δικαιούνται οι μετακι-
νούμενοι κτηνοτρόφοι δεν είναι δυνατό 
να υπερβαίνει την καθορισθείσα αναλογία 
κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4 
κατά περίπτωση, η οποία αντιστοιχεί στις 
κατεχόμενες ΜΜΖ.

10.    Κτηνοτρόφοι που έκαναν χρήση 
του ίδιου βοσκότοπου για πάνω από 3 έτη 
κατά την πενταετία 2010-2014, λαμβά-
νουν κατά προτεραιότητα τις ίδιες εκτά-
σεις εφόσον το επιθυμούν και το δηλώ-
σουν στην αίτησή τους.

11.    Οι παραλίμνιοι ή παραποτάμιοι βο-
σκότοποι κατανέμονται κατά προτεραιό-
τητα στους εκτροφείς βουβαλιών.
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Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας 

12.    Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν 
δικαίωμα βοσκής σε βοσκήσιμες γαίες ή 
μισθωμένη έκταση, κατανέμεται έκταση 
μόνο για το μέρος του ζωικού κεφαλαίου 
που δεν καλύπτεται, λαμβάνοντας υπόψη 
τις κατεχόμενες ΜΜΖ όπως προκύπτουν 
από την αίτησή τους σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 6 και την καθορισθείσα ανα-
λογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρ-
θρου 4, κατά περίπτωση.

13.    Στους κτηνοτρόφους που αποκατα-
στάθηκαν κτηνοτροφικά σε ακίνητα του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχοντας 
δικαίωμα χρήσης των ακινήτων αυτών για 
βόσκηση των ποιμνίων τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4061/2012 
(Α' 66) και στους νόμιμους κληρονόμους 
αυτών, που διατηρούν το ποίμνιο και δεν 
μεταβάλουν τη χρήση των εν λόγω ακινή-
των, κατανέμεται έκταση επιλέξιμου βο-
σκοτόπου, μόνο για το μέρος του ζωικού 
κεφαλαίου που δεν καλύπτεται από την 
παραπάνω έκταση, λαμβάνοντας υπόψη 
τις κατεχόμενες ΜΜΖ όπως προκύπτουν 
από την αίτησή τους σύμφωνα με την παρ. 
6.1 και την καθορισθείσα αναλογία κατα-
νομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4, κατά 
περίπτωση.

14.    Στους κτηνοτρόφους στους οποίους 
έχουν παραχωρηθεί ακίνητα του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
για βόσκηση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 
7 του Ν. 4061/2012, κατανέμεται έκταση 
επιλέξιμου βοσκοτόπου, μόνο για το μέρος 
του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται 
από την παραπάνω έκταση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις κατεχόμενες ΜΜΖ όπως προ-
κύπτουν από την αίτησή τους σύμφωνα με 
την παρ. 6.1 και την καθορισθείσα αναλο-
γία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 
4, κατά περίπτωση.

Άρθρο 6
Διαδικασία κατανομής επιλέξιμων 

βοσκοτόπων
1.    Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, υπο-
βάλλουν αίτηση κατανομής επιλέξιμων 
βοσκοτόπων προς τους Δήμους μέσω των 
πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης 
αγροτών, αίτηση στην εφαρμογή Ενιαί-
ας Αίτησης Ενίσχυσης (αίτηση ΟΣΔΕ), 
η οποία περιλαμβάνει: τη θέση της μόνι-

μης σταβλικής εγκατάστασης, τον αριθμό 
και το είδος των ζώων που εκτρέφουν, τη 
θέση της σταβλικής εγκατάστασης μετακί-
νησης στον τόπο όπου επιθυμούν να με-
τακινηθούν και το ζωικό κεφάλαιο που θα 
μετακινήσουν. Εφόσον έχει προηγηθεί η 
δήλωση των ανωτέρω στοιχείων του κτη-
νοτρόφου στο ΟΣΔΕ του τρέχοντος έτους, 
αυτά λαμβάνονται αυτόματα ως αίτηση 
κατανομής βοσκοτόπων.

2.    Σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 
3852/2010 (Α' 87), οι Περιφέρειες και οι 
Δήμοι της χώρας συνεργάζονται και εφαρ-
μόζουν από κοινού δράση για την ορθή 
κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων σε 
ειδική εφαρμογή που διατίθεται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

3.    Εκπρόσωποι των Δήμων συνεργάζο-
νται με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας 
της οικείας Περιφέρειας, όπου παρουσία 
υπεύθυνου χειριστή της ειδικής εφαρμογής 
κατανομής βοσκοτόπων, του εκπροσώπου 
της ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, εκπροσώπου του ΟΠΕΚΕΠΕ ο 
οποίος προσφέρει οποιαδήποτε αιτούμενη 
τεχνική βοήθεια και εκπροσώπου των κτη-
νοτροφικών οργανώσεων,
προβαίνουν στην κατανομή των επιλέξι-
μων βοσκοτόπων, η οποία υπογράφεται 
από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.

4. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι καλού-
νται από τον αρμόδιο Δήμο προκειμένου 
να ενημερωθούν ενυπόγραφα για την τε-
λική κατανομή των επιλέξιμων βοσκότο-
πων. Η ενυπόγραφή κατανομή ενσωματώ-
νεται στην αίτηση ΟΣΔΕ.

Άρθρο 7
Κατανομή μη επιλέξιμων βοσκήσιμων 

γαιών

Για την κατανομή βοσκήσιμων εκτάσεων, 
οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς 
που προκύπτουν από τη δασική και την 
περιβαλλοντική νομοθεσία για τη χρήση 
αυτή, επιπλέον των επιλέξιμων για ενίσχυ-
ση βοσκοτόπων, εφαρμόζονται οι κείμενες 
διατάξεις του Β Δ. 24-9/20-10-1958 (Α' 
171) και του Ν.Δ. 318/69 (Α' 212), όπως 
ισχύουν, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των 
βοσκητικών αναγκών των ποιμνίων. Ως μη 
επιλέξιμες νοούνται οι κατά 100% μη επι-
λέξιμες βοσκήσιμες γαίες.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων

1.    Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να δι-
ατηρούν τους βοσκότοπους σε καλή λιβα-
δική κατάσταση και να εκπληρώνουν τις 
απαιτήσεις του εγκεκριμένου Διαχειρι-
στικού Σχεδίου Βόσκησης, προσωρινού ή 
οριστικού.

2.    Εφόσον έχει εγκριθεί Οριστικό Διαχει-
ριστικό Σχέδιο Βόσκησης, η αναλογία κα-
τανομής ενός συγκεκριμένου βοσκοτόπου 
προσαρμόζεται στα όρια που καθορίζονται 
από διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης.

3.    Μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώ-
σεων συνεπάγεται ανάκληση της κατανο-
μής για τον παραβάτη και την επανακατα-
νομή των εκτάσεων.

4.    Δεν θεωρείται αυθαίρετη η βόσκηση 
ζώων που οδηγούνται σε θερινές ή χειμε-
ρινές βοσκές νομίμως, εφ' όσον η παραμο-
νή τους στην περιφέρεια του Δήμου δεν 
παρατείνεται πέραν των 48 ωρών.

5.    Ο δικαιούχος που παύει να διατηρεί 
το ποίμνιο του εκπίπτει από το δικαίωμα 
χρήσης του βοσκοτόπου.

6.    Σε περίπτωση που το ζωικό κεφάλαιο 
του κτηνοτρόφου μειωθεί άνω του 30% 
για δυο ημερολογιακά έτη, η κατανεμημέ-
νη έκταση και το δικαίωμα χρήσης μειώ-
νεται αναλόγως.

7.    Σε περίπτωση διαδοχής των κτηνοτρό-
φων, εφόσον αυτοί διατηρούν το ποίμνιο 
διατηρούν και το δικαίωμα του αρχικού δι-
καιούχου να εισέρχονται στον βοσκότοπο.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
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Σε απάντηση του ως άνω εγγρά-
φου σας, αναφορικά με τη φορο-
λογική μεταχείριση των ποσών 

που καταβάλλονται σε υπαλλήλους για 
εκτός έδρας δαπάνες (έξοδα διαμονής, 
σίτισης, κίνησης, κλπ.) που πραγματο-
ποιούνται κατά τη διάρκεια ταξιδιών, 
για σκοπούς της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας της εταιρείας, σας γνωρί-
ζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 13 του Ν. 4172/2013, «...οποιεσ-
δήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει 
ένας εργαζόμενος ή συγγενικό 
πρόσωπο αυτού συνυπολογίζο-
νται στο φορολογητέο εισόδημα 
του στην αγοραία αξία τους, εφό-
σον η συνολική αξία των παρο-
χών σε είδος υπερβαίνει το ποσό 
των τριακοσίων (300) ευρώ ανά 
φορολογικό έτος».

2. Όμως, με τις περιπτώσεις α' και 
β' της παραγράφου 1 του άρθρο 
14 του Ν. 4172/2013, ρητώς προβλέ-
πεται ότι από τον υπολογισμό του εισο-
δήματος από μισθωτή εργασία, μεταξύ 
άλλων, εξαιρούνται:

(α) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και 
σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που 
έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο 
αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας του εργοδότη 
και

(β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που 
καταβάλλονται από τον εργοδότη για 
υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν 
έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν 
από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται 
από νόμιμα παραστατικά.

3. Με το άρθρο 22 του Ν. 4172/2013 
προβλέπεται ότι, κατά τον προσδιορι-
σμό του κέρδους από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση 
όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:
(α) πραγματοποιούνται προς το συμφέ-
ρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις 
εμπορικές συναλλαγές της,
(β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλ-
λαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρί-
νεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραί-
ας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει 
η Φορολογική Διοίκηση και
(γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία 
απεικόνισης των συναλλαγών της περιό-
δου κατά την οποία πραγματοποιούνται 
και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαι-
ολογητικά.

4. Επομένως, τα ποσά που καταβάλ-
λονται σε υπαλλήλους ως αποζημίωση 
εξόδων διαμονής και σίτισης εξαιρού-
νται από τον υπολογισμό του εισοδήμα-
τος από μισθωτή εργασία, με μόνη προ-
ϋπόθεση να έχουν καταβληθεί από τον 
υπάλληλο για του σκοπούς της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, η πλήρωση 
της οποίας θα πρέπει να αποδεικνύεται 
με κάθε πρόσφορο μέσο.

Εντούτοις, για τις αποζημιώσεις εξόδων 
κίνησης, τίθεται από το νόμο η πρόσθε-
τη προϋπόθεση της αποδείξεως από νό-
μιμα παραστατικά. 
Όπως μας πληροφορείτε στο υπ' αριθμ. 
πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 12422/18.5.2015 
έγγραφό σας, για τις δαπάνες μετακινή-
σεων των υπαλλήλων, πέραν εξοδολογί-
ων, δε διαθέτετε τα προβλεπόμενα από 
τον Κ.Φ.Α.Σ. (για το φορολογικό έτος 
2014) νόμιμα παραστατικά (αποδείξεις, 
τιμολόγια). Συνεπώς, δε πληρούνται 
οι απαραίτητες από το άρθρο 14 του 

Κ.Φ.Ε. προϋποθέσεις, ώστε να εξαιρε-
θούν τα ποσά αυτά από τον υπολογισμό 
του εισοδήματος από μισθωτή εργασία 
και ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπε-
ριληφθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών 
(έντυπο Φ-01.042) που θα χορηγήσετε 
στους υπαλλήλους, ως παροχές σε είδος, 
εφόσον βέβαια υπερβαίνουν το ποσό 
των €300,00 ανά απασχολούμενο.

5. Επιπροσθέτως, η έλλειψη των προ-
βλεπόμενων από τον Κ.Φ.Α.Σ. παρα-
στατικών αποτελεί ανασταλτικό πα-
ράγοντα για την έκπτωση των ως άνω 

δαπανών από τα ακαθάριστα 
έσοδα της εταιρείας, αφού κα-
θίσταται, εν πολλοίς, ανέφικτη 
η διενέργεια ελεγκτικών επαλη-
θεύσεων για την εξακρίβωση της 
παραγωγικότητάς τους. Η θέση 
μας αυτή είναι, άλλωστε, σύμ-
φωνη και με τη νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας 
(ίδετε ενδεικτικά, ΣτΕ 614/1990, 
ΣτΕ 3154/1995, ΣτΕ 1704/2014). 

Τούτων επισημανθέντων, επειδή για κα-
νένα από τα ποσά που κατεβλήθησαν σε 
υπαλλήλους για έξοδα σίτισης, διαμονής 
και μετακινήσεων δεν υπάρχουν νόμιμα 
παραστατικά, σας καλούμε να προβεί-
τε σε φορολογική αναμόρφωση των εν 
λόγω δαπανών κατά την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 
φορολογικού έτους 2014.

6. Τέλος, σας καλούμε να λάβετε υπ' 
όψιν σας ότι αφενός, η εξακρίβωση των 
πραγματικών περιστατικών ανήκει στην 
αρμοδιότητα των εντελλομένων ελε-
γκτών για τη διενέργεια του πλήρους 
ή του μερικού επιτόπιου φορολογικού 
ελέγχου και αφετέρου, το σύνολο των 
προεκτεθέντων τελούν υπό την επιφύλα-
ξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του 
άρθρου 9 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Η Διευθύντρια του Κέντρου Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

Μαριάνθη Χ. Πανταζοπούλου
Εφοριακός ΠΕ/Β3

 Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 13280/26.5.2015 
Περί της φορολογικής μεταχείρισης των ποσών της εκτός έδρας 

αποζημίωσης που δίνονται στο προσωπικό
ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 12422/18-05-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 
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