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Μην αναζητάς μια θέση εργασίας 
αλλά δημιούργησε την… 



 Γιατί τη χρειαζόμαστε; 

 Από τι χαρακτηρίζεται η Σύγχρονη 
Επιχειρηματικότητα; 

 Μπορεί στην Ελλάδα να λάβει χώρα η Ανάπτυξη 
Σύγχρονων Μοντέλων Επιχειρηματικότητας; 
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Επιχειρηματικότητα στη χώρα μας 



 Επαγγέλματα που συνάδουν μαζί της:  

Software 

Social Media 
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Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα  

Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο η πληροφορική  

Με ποιες μορφές μπορεί να ασκηθεί;  

Ποιες είναι οι παράμετροι που καθορίζουν τα φορολογικά 
προβλήματα που ανακύπτουν; 

Παραγωγή 
Εμπορία 

Youtubers 
Brand ambassadors 
Influencers 



 Οι πληρωμές οι οποίες γίνονται για την απόκτηση μερικών δικαιωμάτων στην 
πνευματική ιδιοκτησία (χωρίς ο εκχωρητής να αποξενώνει πλήρως τα 
δικαιώματα στην πνευματική ιδιοκτησία) θα αντιπροσωπεύουν δικαιώματα…. 

 Παραδείγματα τέτοιων συμφωνιών περιλαμβάνουν άδειες να αναπαράγουν και 
να διανείμουν στο κοινό, λογισμικό που ενσωματώνει το πρόγραμμα που έχει 
κατοχυρωμένη πνευματική ιδιοκτησία ή να τροποποιήσει και να παρουσιάσει 
δημόσια το πρόγραμμα 

 Όταν το αντίτιμο πληρώνεται για τη μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας των 
δικαιωμάτων στην πνευματική ιδιοκτησία, η πληρωμή δε μπορεί να 
αντιπροσωπεύει δικαίωμα και οι διατάξεις του άρθρου δεν είναι εφαρμόσιμες  
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Παράδειγμα σκέψεων  
φορολογικής διοίκησης 

Εγκύκλιος 2020/2019 της Α.Α.Δ.Ε. / Αυτούσιες εκφράσεις 



 Δημιουργία Software 

• Αυτοτελής Δημιουργία  «Προγράμματος» 

• Εταιρική Συνεργασία  για τη δημιουργία «Προγράμματος» 

• Απασχόληση εξ αποστάσεων στη δημιουργία «Προγράμματος»  

 Ενασχόληση μέσω των Social Media 

• Ανεξάρτητος - Επιτηδευματίας  

• Μερική Απασχόληση – Εξαρτημένη Εργασία 

• Χρήση του παραστατικού «Τίτλος Κτήσης»  

• Συμμετοχή του απασχολούμενου στα εταιρικά κέρδη  
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Software &  Social Media  



 Ταιριάζει στο «κοινωνικό προφίλ» των Ελλήνων; 

 Μπορούν να έχουν συνεργασίες χωρίς φορολογικά & 
ασφαλιστικά προβλήματα;  

 Υπάρχουν Ελληνικά Χρηματοδοτικά μοντέλα; 
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Εταιρείες StartUp κ.α.  



 Βόρεια Ελλάδα & Επιχειρείν 

 Πανευρωπαϊκά προβλήματα και Σύγχρονη 
επιχειρηματικότητα  
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Επιπλέον…. 



 Αλλαγή της φορολογικής αντιμετώπισης των «δημιουργημάτων» 
της πληροφορικής 

 Μείωση της κρατικής επιβάρυνση (Ασφαλιστικές Εισφορές & 
Φορολογία) στα διανεμόμενα κέρδη στους εργαζόμενους που 
συμμετέχουν με τις ιδέες τους στην παραγωγή προϊόντων 
πληροφορικής 

 Δημιουργία δημόσιου μοντέλου ενίσχυσης «συνεργασίας» και 
κοινής χρηματοδότησης νεοφυών εταιριών  

 Επανεξέταση του καθεστώτος: 
• Της εξαρτημένης απασχόλησης από αλλοδαπές εταιρίες  
• Της μισθωτής συνεργασίας εξ αποστάσεως   
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Χρειάζεται … 
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Ευχαριστώ πολύ 


