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Με το άρθρο 43 του Ν.5006/2022, (ΦΕΚ Α' 239/22-12-2022), διευκρινίστηκαν οι 
προϋποθέσεις, υπό τις οποίες οι διατακτικές σίτισης που παρέχονται από τους εργοδότες στους 
εργαζομένους δεν συνιστούν εισόδημα που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Ασφαλιστικές 
ρυθμίσεις ως προς 
τις διατακτικές 
σίτισης

• Το άρθρο 43 του Νόμου 5006/2022 τροποποίησε 
την παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού 
Εργατικού περί των παροχών σε είδος προς 
εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς 
σκοπούς των επιχειρήσεων.

• Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, με έναρξη ισχύος από 
την 1.1.2023, οι διατακτικές σίτισης που 
χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από 
τους εργοδότες στους εργαζομένους, εμπίπτουν 
στην έννοια των παροχών σε είδος, οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των 
εργαζομένων, εφόσον:
• χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη 

στους εργαζομένους για την κάλυψη των 
αναγκών διατροφής τους κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους, 

• η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) 
ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα και 

• ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα 
φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, 
ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο 
καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του 
εκδότη των διατακτικών σίτισης και των 
καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος 
αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών 
σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους.



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους:

Στέφανο Μήτσιο
Επικεφαλής Φορολογικού τμήματος, EY Ελλάδος
Τηλ: +30 210 2886 363
email: stefanos.mitsios@gr.ey.com

Γιάννη Γουλιά
Partner, Φορολογικό τμήμα, EY Ελλάδος
Τηλ: +30 210 2886 413
email: john.goulias@gr.ey.com 

Μαρία Ρηγάκη
Director
Τηλ: +30 210 2886 528
email: maria.rigaki@gr.ey.com 

© 2023 EY
All Rights Reserved.

ey.com

Το εν λόγω υλικό έχει δημιουργηθεί για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν προορίζεται για 
χρήση ως λογιστική, φορολογική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Παρακαλώ επικοινωνήστε 
με τους συμβούλους σας, για εξειδικευμένη καθοδήγηση.

EY | Building a better working world

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας 
μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας 
εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 
150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω 
των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν 
καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που 
αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

Ο όρος ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες 
μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young 
Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. 
Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και 
περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι 
διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το ey.com

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως
Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν την οικοδομήσετε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. 
Στην EY, πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας  υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα, μπορεί 
να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 50.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοί μας, σε περισσότερες από 150 
χώρες, διαθέτουν εξειδικευμένες τεχνικές επιχειρηματικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, παρέχοντας με 
συνέπεια και ακλόνητη δέσμευση υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές 
επιχειρηματικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.
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