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Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Αριθμός Φύλλου 283 - 27 Ιουνίου 2019 

Την Δευτέρα 1η Ιουλίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της 

πρώτης κατοικίας. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ξεκινήσει αφορά 180.000 σπίτια που μπορούν να 

διασωθούν. Μέσω αυτής ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βρει και την επιδότηση του 

Δημοσίου που μπορεί να ανέρχεται στο 50% της δόσης. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση 

υπάρχουν περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Η αντικειμενική αξία του σπιτιού δεν 

πρέπει να ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ και το ετήσιο εισόδημα τα 36.000 ευρώ. 

Περίπου ένα μήνα μετά την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα, οι τράπεζες στην 

οποία υπάρχουν τα «κόκκινα δάνεια» θα προτείνουν μια ευνοϊκή ρύθμιση. Στη συνέχεια 

ο πολίτης θα έχει ένα μήνα να αποφασίσει το κατά πόσο επιθυμεί να υπαχθεί στη 

ρύθμιση και στη συνέχεια υπογράφει τη σχετική σύμβαση και ξεκινά η διαδικασία της 

επιδότησης. 

Μέσα σε ένα μήνα θα ξεκινά η καταβολή της επιδότησης των μηνιαίων δόσεων έως 25 

χρόνια. Μέχρι το τέλος του έτους θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν 

αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους. 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 

• ΞΕΚΙΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

• ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

• ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ 
Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΕΩΣ 30/9/2019 

• ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ API 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 

• ΣΤΟ ΦΕΚ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΑΠΟΛΥΣΗΣ 

Ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας 

http://pofee.gr/
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Νωπά και ευαλλοίωτα 
προϊόντα: Αναστέλλεται η 
υποχρέωση καταχώρησης 
τιμολογίων έως 
30/9/2019 

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε 
ότι η διαδικτυακή υπηρεσία για την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας 
καταχώρισης στοιχείων των τιµολογίων στην εφαρµογή για τη δια-
κίνηση νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. 

Αρχικά είχε ενημερώσει ότι για να τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή, 
αλλά και για να δοθεί εύλογο χρονικό διάστηµα στους ενδιαφε-
ρόµενους να εναρµονιστούν µε τις προδιαγραφές της αναστέλλεται 
κάθε είδους κύρωση του ν. 4492/2017 µέχρι την 30/9/2019, ενώ 
στη συνέχεια ενημέρωσε ότι  αναστέλλεται η υποχρέωση καταχώρη-
σης τιμολογίων και ως εκ τούτου η επιβολή των προβλεπόμενων 
στο ν. 4492/2017 κυρώσεων έως την 30/9/2019.  

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κοινοποίησε επιστολή που συνέταξε σε συ-
νεργασία με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελευθέρων Ε-
παγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. 
Καρδίτσας κ. Παπαδημητρίου Γεώργιο σχετικά με την α-
νάρτηση των τιμολογίων στην ψηφιακή πλατφόρμα νωπών 
και ευαλλοίωτων προϊόντων: 

Η επιστολή έχει ως εξής: "Με την υπ. αριθμ. 
140/50665/14.03.19 διευκρινιστική εγκύκλιο για την 
εφαρμογή της ΚΥΑ υπ' αριθ. 80/26402/Β 715.2.2019, 
ορίζεται: «§12. Διευκρινίζεται ότι κάθε είδους κύρωση 
του ν. 4492/2017 αναστέλλεται μέχρι την 15/6/2019, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν στοχευμένες τεχνικές βελ-
τιώσεις της εφαρμογής και να αντιμετωπιστούν τυχόν καθυ-
στερήσεις στην εμπρόθεσμη ανάρτηση των τιμολογίων. 
Για το διάστημα αυτό η λειτουργία της εφαρμογής θα γίνε-
ται χωρίς κυρώσεις, ακόμα και στην περίπτωση που η ε-
φαρμογή εμφανίζει το μήνυμα για την επιβολή του σχετι-
κού προστίμου». 

Η εφαρμογή αυτή ενεργοποιήθηκε με κύριο στόχο την δη-
μιουργία ρευστότητας στους αγρότες και παραγωγούς νω-
πών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, αφού υπο-
χρεώνει τους αγοραστές να τους εξοφλούν εντός 60 ημε-
ρών από την έκδοση των τιμολογίων. 

Επειδή: 

Μέχρι στιγμής οι παραγωγοί δεν έχουν κατανοήσει τον 
κίνδυνο που διατρέχουν από τη μη ανάρτηση των τιμολο-
γίων στην πλατφόρμα και το μέγεθος των προστίμων που 

τους περιμένει, με τους περισσότερους να μην γνωρίζουν 
καν την υποχρέωση, 

Οι αγοράστριες εταιρείες σε μεγάλο ποσοστό, δεν γνωρί-
ζουν (ή αδιαφορούν) και δεν εξοφλούν στις 60 ημέρες 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εγκύκλιο, με αποτέ-
λεσμα τα κινδυνεύουν επίσης με υψηλότατα και πολύ μεγα-
λύτερα πρόστιμα, 

Ο σκοπός της δημιουργίας της εν λόγω ψηφιακής πλατφόρ-
μας έγινε με σκοπό τη δημιουργία ρευστότητας στους α-
γρότες, κάτι που στην πράξη παράγει μέχρι στιγμής μηδενι-
κό αποτέλεσμα, 

Με το πέρας της 15ης Ιουνίου οι ποινές θα είναι εξοντωτι-
κές και θα αναγκαστούν παραγωγοί και αγοραστές να στα-
ματήσουν τις δραστηριότητες τους εξαιτίας των ποινών, 
Υπάρχουν αρκετά ακόμη ζητήματα που δημιουργούν πε-
ρισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν και χρήζουν συ-
ζήτησης, 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και πολλούς ακόμη που 
δεν αναφέρονται, 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να παραταθεί η 
δυνατότητα υποβολής των παραστατικών πώλησης νωπών 
και ευαλλοίωτων προϊόντων στην ψηφιακή πλατφόρμα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης χωρίς κυρώσεις, έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

Κοινός σκοπός όλων των μερών είναι η διαμόρφωση κλί-
ματος ικανού για την υγιή λειτουργία του πρωτογενούς 
τομέα της χώρας μας και όχι η επιβολή προστίμων".  

Αίτημα παράτασης της 
ανάρτησης των τιμολογίων 
στην ψηφιακή πλατφόρμα 
νωπών και ευαλλοίωτων 
προϊόντων 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία  
Φοροτεχνικών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε) 

Ιουλιανού 42-46,  
Αθήνα, Τ.Κ. 10434 

Τηλ: 210.82.53.445 

Φαξ: 210.82.53.446 

Email: info@pofee.gr 

Website: www.pofee.gr 

Facebook:  
www.fb.com/pofee.gr 

Δεν λαμβάνετε το newsletter στο email σας; 
Γραφτείτε στην λίστα παραληπτών μας για να λαμβάνετε τα  

ενημερωτικά της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. απευθείας στο email σας. 
 

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες  
και εγγραφή πατήστε εδώ 

Μην ξεχάσετε να κάνετε 
like στην σελίδα της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο Facebook 

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν 4 αποφάσεις με τις οποίες κη-
ρύσσονται ως υποχρεωτικές οι Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλια-
κών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης 
της χώρας, των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων 
Κρήτης, των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις Νομού Ηρακλείου και τις Καπνοβιομηχανίες όλης 
της χώρας: 

26706/1589/12-06-2019 
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 15-5-2019 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοι-
βής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των 
ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσε-
ων όλης της χώρας» 

26708/1591/12-06-2019 
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 23-5-2019 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοι-
βής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορεί-
ων Κρήτης 

26707/1590/12-06-2019 
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 10-4-2019 
Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για 
τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων 
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου 

26705/1588/12-06-2019 
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 29-3-2019 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Καπνοβιομηχανίας 
όλης της χώρας 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να πιστώνεται στον τραπεζικό 
λογαριασμό του δικαιούχου και η αποζημίωση απόλυ-
σης από 1.7.2019. Έως σήμερα υπήρχε υποχρέωση 
κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό μόνο των μη-
ναίων αποδοχών. 

Όπως ορίζει όμως νέα κοινή υπουργική απόφαση των 
υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, από την 1/7 
καθιερώνεται τόσο η υποχρεωτική καταβολή από τους 
εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ι-
διωτικό τομέα, όσο και της αποζημίωσης απόλυσης 
αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών. 

Η καταβολή των αποδοχών και της αποζημίωσης από-
λυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών 
γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών. 

Σε τραπεζικό λογαριασμό και η αποζημίωση απόλυσης 

Στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για τέσσερις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

Αναφορικά με την επικείμενη υποχρέωση ηλεκτρονικής 

υποβολής στοιχείων για την «Τριμηνιαία Δήλωση Παρα-

δόσεων Γάλακτος» που θα αρχίσει η εφαρμογή της τον 

Σεπτέμβριο του 2019, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι είναι απα-

ραίτητη η υλοποίηση σχετικής διεπαφής-διασύνδεσης 

(API) για την προσπέλαση-πρόσβαση των ψηφιακών λει-

τουργιών-υπηρεσιών της διαδικτυακής εφαρμογής ΑΡΤΕ-

ΜΙΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από τις λογιστικές εφαρμογές 

μηχανογραφικών εταιριών με στόχο την ευκολότερη και 

αμεσότερη υποβολή των σχετικών δηλώσεων.  

Αίτημα για υλοποίηση API για την διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ 
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