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Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις Γ.Ε.ΜΗ 

Οι πρώτες αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ είναι γεγονός. Πλέον 

μπορεί κανείς να καταχωρίσει αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ, χωρίς κανένα 

προηγούμενο διοικητικό έλεγχο, την ιστοσελίδα της επιχείρησης, το Σχέδιο 

Σύμβασης Συγχώνευσης, την πιστοποίηση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 

για Α.Ε και Ι.Κ.Ε, την πρόσκληση σε ΓΣ και την πρόσκληση για την αναγγελία 

δικαιώματος προτίμησης. Επιπλέον, ειδικά για το ζήτημα του ελέγχου 

νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε, εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος του 

Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  
Περισσότερα στη σελ. 4 
 
Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο  
Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται η μορφή του 
προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο έκδοσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων.  
Περισσότερα στη σελ. 8 
 
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο  

Κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχέδιο νόμου 
με τίτλο: «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός εθνικού 
φορέα κοινωνικής ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)». Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία 
ακρόασης φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ενώ 
υπέβαλλε και τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς. 
Περισσότερα στη σελ. 15  
 
Καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 
Το ΔΕΕ έκρινε ότι, με βάση την Οδηγία 2011/7/ΕΕ, στις εμπορικές συναλλαγές στις 
οποίες οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να 
διασφαλίζουν ότι η προθεσμία πληρωμής που προβλέπεται για αυτές τις δημόσιες 
αρχές δεν υπερβαίνει τις 30 ή τις 60 ημέρες. 
Περισσότερα στη σελ. 19 

 

  

Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & 
Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του 
Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & 
Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ και την 
επιστημονική υποστήριξη της Δικηγορικής 
Εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ». Αποτελεί μια 
ακόμη υπηρεσία του ΣΕΒ στα μέλη του και 
περιλαμβάνει τρέχουσες νομοθετικές και 
ρυθμιστικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην ΕΕ, διαβουλεύσεις, αποφάσεις ανεξάρτητων 
αρχών και φορέων καθώς και σημαντική 
νομολογία στα εργασιακά φορολογικά και 
ευρύτερα ζητήματα του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος για την περίοδο αναφοράς από την 
15η ημέρα του παρελθόντος μήνα έως και την 15η 
ημέρα του τρέχοντος μήνα.  Για οποιαδήποτε 
πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τη συντακτική Ομάδα.  

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο παρόν δελτίο 
αποτελούν προϊόν προσωπικής επεξεργασίας 
των συντακτών τους και ο ΣΕΒ δεν φέρει καμία 
ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των 
πληροφοριών ή απόψεων που περιλαμβάνουν. 

 

TEYXΟΣ 37 | Φεβρουαρίου 2020 

 

mailto:mmitsopoulos@sev.org.gr
mailto:avounatsou@sev.org.gr
mailto:aoikonomidou@sev.org.gr
mailto:ilainas@sev.org.gr
mailto:skalantzi@sev.org.gr
mailto:info@potamitisvekris.com


TEYXΟΣ 37 | Φεβρουαρίου 2019  | σελ. 2 

 

  
 
 
  

  
 

 

 
01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 

 

 
Τάνια Μπιζούμη 
 
Consultant 
Athex Group, Greece 

Linkedin 

 
«Η πρόκληση της διαφάνειας και η ενσωμάτωση του ESG» 

 
Τα μη χρηματοοικονομικά θέματα ESG (Environmental, Social, Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία 
Διακυβέρνηση) είναι η λέξη-κλειδί για τους επενδυτές παγκοσμίως. Οι απαιτήσεις των επενδυτών για την 
ενσωμάτωση αυτών των θεμάτων στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, σε συνδυασμό με το μεταβαλλόμενο 
ρυθμιστικό πλαίσιο, κατευθύνουν τις εταιρείες και τις κεφαλαιαγορές προς την υιοθέτηση νέων πρακτικών.  
 
Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, υποδεικνύει συστημικές 
αλλαγές που ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στη λειτουργία των εταιρειών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και των πράσινων επενδύσεων. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να 
επεκταθούν στο μέλλον, και εταιρείες που θέτουν σαφείς πρακτικές για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση και τη 
διαχείριση της επίδοσης τους σε θέματα ESG θα μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και έγκαιρα 
στις ρυθμιστικές εξελίξεις, μειώνοντας τους κινδύνους συμμόρφωσης. 
 
Παράλληλα, το επενδυτικό ενδιαφέρον για εταιρείες που τηρούν πρακτικές διαφάνειας και έχουν καλές επιδόσεις 
σε θέματα βιωσιμότητας αυξάνεται εκθετικά. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, εταιρείες που δημοσιοποιούν 
και εμφανίζουν καλή επίδοση σε ουσιαστικά θέματα ESG, αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια με 
χαμηλότερο κόστος. Ενδεικτικά, το σύμφωνο «PRI Initiative (Principles for Responsible Investment)» που θέτει το 
πλαίσιο για την ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στις επενδυτικές αποφάσεις, έλαβε πάνω από 
2.300 υπογραφές το 2019 αντιπροσωπεύοντας ενεργητικό υπό διαχείριση άνω των 86 τρισεκατ. δολαρίων. 
 
Πως μπορούν λοιπόν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης των 
επενδυτών, και να ενσωματώσουν ουσιαστικά θέματα ESG στη στρατηγική τους; Αναγκαία συνθήκη είναι η 
διαφάνεια και η ύπαρξη αξιόπιστων, συγκρίσιμων και ποιοτικών στοιχείων που αποτυπώνουν την επίδοση 
των εταιρειών σε ουσιαστικά θέματα ESG και διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση του ρίσκου και 
την έγκαιρη αξιοποίηση των ευκαιριών που απορρέουν από τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
 
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία τον καθηγητή του Harvard Business School, κ. Γιώργο Σεραφείμ και 
την ΚΚS Advisors, έχει δημιουργήσει τον «Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG», ένα πρακτικό εργαλείο 
που απευθύνεται σε εισηγμένες και μη εταιρείες. Ο Οδηγός προτείνει εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές 
και μια σειρά από δείκτες που διευκολύνουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά θέματα ESG που 
πρέπει να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται, με βάση τον κλάδο δραστηριοποίησης τους.  
 
Είναι ευθυγραμμισμένος με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/95/ΕΕ για τη μη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση, και οι πρακτικές που προτείνει βασίζονται σε διεθνή πρότυπα όπως τα κλαδικά του SASB, στις 
κατευθυντήριες οδηγίες της πρωτοβουλίας GRI, το CDP και τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, καθώς και στις 
απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Πέραν των μη 
χρηματοοικονομικών δεικτών, ο Οδηγός προτείνει βέλτιστες πρακτικές, όπως τη συμμετοχή του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της διοίκησης στον προσδιορισμό των στόχων και των ουσιαστικών θεμάτων ESG, την εξωτερική 
διασφάλιση των πληροφοριών, και τη χρήση ποσοτικών δεικτών όπου είναι εφικτό. Η αυξημένη διαφάνεια και η 
ποιοτική πληροφόρηση σε θέματα ESG μπορούν να ενισχύσουν την αξιοπιστία των εταιρειών και της τοπικής 
κεφαλαιαγοράς, να προσελκύσουν μακροπρόθεσμους επενδυτές και να συμβάλλουν σημαντικά στην 
μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία που προσανατολίζεται στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας 
έναντι του βραχυπρόθεσμου κέρδους. Ο «Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG» είναι διαθέσιμος στην 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

https://www.linkedin.com/in/tania-bizoumi-75985982/
https://www.unpri.org/
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5665122/GR-ESG+REPORTING+GUIDE/e4f7fa48-d16a-4156-b9da-fbc27282a227
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  

 
 
Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου για τις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές  

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 27 
Φεβρουαρίου 2020 σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του 
Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διασφάλιση 
της οικονομικής ουδετερότητας της αναφορικά με την εκκαθάριση της αγοράς, στο πλαίσιο ένταξης του 
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Συμψηφισμού Ανισορροπιών (IGCC). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), ως 
προς την χρήση της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (5η 
Αναθεώρηση) και του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) τις εισηγήσεις/μεθοδολογίες της ΕΧΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) τις εισηγήσεις της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear) 
που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
Ενδοημερήσιας Αγοράς.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ζ) την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά με τις απαραίτητες τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών 
Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της 
Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. 2020-2024, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας 2020-2024 και την Μελέτη 
Κόστους Οφέλους Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας καθώς και το 
Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής 2020-2024 της Εταιρείας Διανομής Αερίου 
Αττικής Α.Ε. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ 

β) έως την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την μεθοδολογία 
καθορισμού των ζωνικών και συστημικών αναγκών για την Ισχύ Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.opengov.gr/ynanp/?p=1410
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1701_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1601.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/2901.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2020/0502_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0502_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0502.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/120220_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/120220_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/1202_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/1202_3.csp
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Τηλεπικοινωνίες 

α) Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 την χορήγηση Δικαιωμάτων 
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz και τη διαδικασία 
και τους όρους χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύων 
κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G), μέσω των οποίων θα παρέχονται ασύρματες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ. 

β) Παρατείνεται έως την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 η δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την ανάλυση 
των αγορών: i) Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή 
θέση [Αγορά 2 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2007] και ii) Χονδρικού τερματισμού κλήσεων σε 
μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή θέση [Αγορά 1 (Νέας) Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 

Ξεκίνησαν οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ 

Ξεκίνησαν οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ για πράξεις και στοιχεία που δεν υπόκεινται 
πλέον σε οποιοδήποτε προηγούμενο διοικητικό έλεγχο νομιμότητας. Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να 
καταχωρούν αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ την ιστοσελίδα τους ή την ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου, το Σχέδιο 
Σύμβασης Συγχώνευσης, την πιστοποίηση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, την πρόσκληση σε ΓΣ και την 
πρόσκληση για την αναγγελία δικαιώματος προτίμησης. Με εγκύκλιο του, ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή διευκρινίζει ότι παύει ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των Α.Ε και των 
μετασχηματισμών όλων των νομικών μορφών από τις υπηρεσίες των ΠΕ και στο εξής ο έλεγχος 
νομιμότητας και πληρότητας και οι καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ θα πραγματοποιούνται εξ' ολοκλήρου 
από τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Εμπορικά σήματα 

Κατατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχέδιο νόμου σχετικά με τα εμπορικά σήματα 
και την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Ο ΣΕΒ ανέδειξε τις προβλέψεις με θετικό πρόσημο όπως ο έγγραφος τύπος για την 
παραχώρηση άδειας χρήσης, η απλοποίηση της διαδικασίας απόδειξης της μεταβίβασης σήματος 
ενώπιον των δικαστηρίων μεσούσης εκκρεμοδικίας, και η μείωση των τελών για τις ηλεκτρονικές 
καταχωρίσεις ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την πρακτική εφαρμογή των προβλέψεων σχετικά με 
την κατάργηση του διοικητικού προελέγχου των σχετικών λόγων απαραδέκτου, την τελεσιδικία ως 
προϋπόθεση διαγραφής από το μητρώο σημάτων και την απονομή της αρμοδιότητας της κρίσης 
περί του κύρους των εθνικών σημάτων στα πολιτικά δικαστήρια στο πλαίσιο εκκρεμούς αστικής 
διαφοράς για προσβολή σήματος 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υδατοδρόμια- Μεταφορές  

Ψηφίστηκε ο Ν. 4663/2020 σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων στον 
οποίο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις σχετικά με τις μεταφορές.  

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το Ν.4663/2020 πιέστε εδώ 

 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1130.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1134.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1132.html
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9E7465%CE%A7%CE%998-45%CE%97?inline=true
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=61341fdb-956b-41a2-909e-ab60012b3f51
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=8a283599-9f7f-46a7-a950-ab4c015debaa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL9kslkrkmdPBn4s7k_WzWPBiA0Fi4daUdQ7rHPWbvLS
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Φαρμακευτική δαπάνη  

Θεσπίστηκαν τροποποιήσεις στο νομοθετικό καθεστώς περί διακίνησης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους 
(ΦΥΚ ) από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενώ καθορίστηκε η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμψηφισμού 
αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης 
και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής, 
καθώς και το ανώτατο ποσό για τις δαπάνες του έτους 2019.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Αγορές Επόμενης Ημέρας 

Έγινε αποδεκτή η κοινή εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) Α.Ε. 
ενώ καθορίστηκε δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεών τους, σε 
συνεργασία με την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., ως 
Φορέα Εκκαθάρισης, για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και 
Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και διαδικασία διαπίστωσης της υλοποίησης των σχετικών ενεργειών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χερσαίοι Αιολικοί Σταθμοί 

Τροποποιήθηκαν οι προβλέψεις σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό κατηγοριών χερσαίων αιολικών 
σταθμών, τον καθορισμό των Τιμών Αναφοράς και τον καθορισμό του Επιτοκίου Αναγωγής των 
κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Καθορίστηκε η εγκατεστημένη ισχύς ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών και ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για το 
2020, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών και το τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών με 
βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας 

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα» για την 
κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ρύθμιση οφειλών 

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4664/2020 με το οποίο κυρώθηκε η από 24.12.2019 πράξη νομοθετικού περιεχομένου 
σχετικά με την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΕΣΠΑ 2021-2027 

Με απόφαση του Πρωθυπουργού συστάθηκαν τα όργανα κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το νέο 
ΕΣΠΑ συγχρηματοδοτεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργα και δράσεις σε καίριους τομείς της 
οικονομίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-n8HAPBnn3PtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAfWZ9jrJszKFOcTh-JG2UDIAo4XGD0zbYRrQBfc7VDj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E2J_-M8XZqF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSgOkwR0j-Di5M9ws3CJ7GHTAVvzk5p3NT2hLNGLtjYU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8i2n7ZC8E30l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWbdy2KrmN-jPduzAGc1LBytUokV0W0KSs4CSsx2UwLn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89eDCOmS-8Ux5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRS1qt_qcPbTb3nkt3tf8RxbCChKHsNfNELRkYW4-A_M
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8auLqJdgkY7h5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubFP_bmnTGQhaTsDuO_fm00st_WPtvYHkYSzcLn27azH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SFJZYW49XfPtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijMj9K1dJjwRwPX7hrXvdQrZcrbs1eOyMXL7NLEv_zADq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EhFB1EBb5qvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPQ102zeUlrYUirgyJTO0ve_QIEJtx37TasWV4YgHVlv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xPb2K9j7o6d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWvV293G-49axC0JFTnYU1Vv021nff8GRr4oqa0R5Z4y
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Επιχειρηματικότητα 

α) Με υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την «Τρίτη Προκήρυξη 
καθεστώτος ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016». Η ημερομηνία 
έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 27.12.2018 και ως ημερομηνία 
λήξης ορίζεται η 28.02.2020. 

β) Με υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την «Προκήρυξη 
καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού 
Ν. 4399/2016. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 
03.07.2019 και ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η 28.02.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 
 

 
Προϊόντα έντυπου τύπου 

Δημοσιεύθηκε η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την λειτουργία του 
ανταγωνισμού στην εθνική αγορά διανομής προϊόντων έντυπου Τύπου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Εγκρίθηκαν τα τιμολόγια χρήσης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας για το Δίκτυο Διανομής και το Σύστημα 
Μεταφοράς, τα οποία ισχύουν από 01.03.2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο 

Εγκρίθηκε ο Συντελεστής Απωλειών Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για το 
έτος 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ επί των διατάξεων του ν. 4624/2019 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωμοδότησε επί των διατάξεων του ν. 
4624/2019 με τις οποίες καθορίζονται τα μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού GDPR. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας 

Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας 
Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 117Β παρ. 11 του Ν. 4001/2011.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αγορά Επόμενης Ημέρας 

Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 4425/2016.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. 

Με απόφαση της ΕΕΤΤ θεσπίστηκαν ρυθμίσεις σχετικά με την αξιολόγηση της αναπροσαρμογής των 
τιμολογίων καθολικών υπηρεσιών της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8grxKqk0vP7N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTuoofAiINlB9Xg9a-fdcfY5FCaPEz8LvGa6KuX-U-45
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80S2J7qXR-HXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKmr9-aaBdVWE9l0hTWZibEGT7k32G-6fDXpJU9wJorn
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/2801.csp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8LNomXabbWrx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuddSy8B7-B7dEtHU_I8rLq5g2b3xeqr9vnIhGOgaNtmC
https://www.dpa.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8i7PTwEqwc3V5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYt0B7MvoXA7Qh9gXNfj_LpH2xE44Ved6RjPK9kPGAY-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BYtDYUbnqYF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueZpldOZhNZMAf77zNbhJZvPY42-OuctBVIUEYaGNGcb
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
«Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές βασικό εργαλείο για φορολογική δικαιοσύνη, διαφάνεια και καθαρούς 
κανόνες για όλους» 
 
Η ψηφιακή επανάσταση  μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχος των κρατών στη μάχη κατά της παραοικονομίας 
και της διαφθοράς. Ειδικά δε η  ηλεκτρονική τιμολόγηση που καθιστά ουσιαστικά ανέφικτη την έκδοση 
εικονικών τιμολογίων, προσφέροντας  οικονομικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στις φορολογικές 
αρχές, μπορεί να μειώσει  δραματικά τη διαφυγή στην πληρωμή του ΦΠΑ. Αυτός είναι ο λόγος που όλο και 
περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Δανία, η Νορβηγία προχωρούν προς 
τη σταδιακή εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.  
 
Το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την πρόσφατη ψήφιση του 
φορολογικού νομοσχεδίου κάνει ένα σημαντικό βήμα για τη σταδιακή καθιέρωση ηλεκτρονικών 
συναλλαγών. Επιδιώκει να πετύχει μείωση της φοροδιαφυγής, κάλυψη των δημοσιονομικών κενών και 
διόρθωση των στρεβλώσεων τα οποία γεννώνται από το δίδυμο  Φοροδιαφυγή -Υπερφορολόγηση. Για τις 
επιχειρήσεις τα οφέλη θα έρθουν από τη μείωση των φόρων, αλλά και από τη σημαντική εξοικονόμηση κόστους 
λογιστικής διαχείρισης και αναλωσίμων. 
 
Υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά βιβλία από τον Απρίλιο του 2020.  
Από τον Απρίλιο του 2020 ενεργοποιούνται τα ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα υποχρεωτικά. Παράλληλα, ξεκινάει με προαιρετικό χαρακτήρα σε 
πρώτη φάση, η ηλεκτρονική τιμολόγηση με στόχο και αυτή να γίνει υποχρεωτική για όλους σταδιακά. Τι σημαίνει 
αυτό για τις επιχειρήσεις? 
 
Μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, ο 
εκδότης αποστέλλει ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο στην Α.Α.Δ.Ε. τα τιμολόγια και τις αποδείξεις του. Η 
διαβίβαση των στοιχείων θα μπορεί να γίνεται είτε μαζικά και αυτοματοποιημένα είτε μέσω ειδικής φόρμας 
καταχώρισης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. 
Στην πλατφόρμα αυτή θα τηρούνται τα φορολογικά ηλεκτρονικά βιβλία (e-βιβλία) τα οποία θα πρέπει να είναι σε 
συμφωνία με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (Ε3), ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών της επιχείρησης. 
Μέσω της πλατφόρμας Mydata η ΑΑΔΕ θα μπορεί να ελέγχει και να διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία των 
εκδοτών και των ληπτών των τιμολογίων. Αντίστοιχα, στις περιοδικές δηλώσεις οι επιχειρήσεις, θα βρίσκουν 
προ-συμπληρωμένο και μη μεταβαλλόμενο το ποσό του Φ.Π.Α προς απόδοση καθώς και τους λοιπούς φόρους. 
Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων 
 
Στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 551/20.02.2020 καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας και οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχουν υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και 
μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στους λήπτες. Μεταξύ των υποχρεώσεων των παρόχων είναι και η 
αποστολή σε πραγματικό χρόνο (real-time) όλων των παραστατικών που εκδίδουν στην πλατφόρμα των 
ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA της ΑΑΔΕ. 
 
Ο μορφότυπος του ηλεκτρονικού τιμολογίου 
Στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 457/14.02.2020 εξειδικεύεται ο μορφότυπος που πρέπει να έχουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που 
χρησιμοποιούνται για όλες τις συναλλαγές (εξαιρουμένων των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των 
δημοσίων συμβάσεων), με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931:2017.  Το ΦΕΚ καθορίζει τα απαραίτητα 
πεδία και ομάδες πεδίων που πρέπει να αναφέρονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο. 
 
 
 

 

 
 
Μάγκυ Αθανασιάδη 
 
Senior Advisor Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτυών & Περιφερειακής Πολιτικής,  
ΣΕΒ 

Linkedin 

 

https://gr.linkedin.com/in/maggie-athanassiadi-1a30b158


TEYXΟΣ 37 | Φεβρουαρίου 2019  | σελ. 8 

 

  
 
 
  

  
 

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  
 

 
Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου 

Καθορίστηκε η μορφή του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, που χρησιμοποιείται σε 
όλες τις συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων, εκτός των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των 
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών και τις διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
έκδοσης στοιχείων 

Εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και οι 
διαδικασίες ελέγχου της ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις α) 
για την χορήγηση και τη διαδικασία χορήγησης  «Άδειας Καταλληλότητας» λογισμικού για την Ηλεκτρονική 
Έκδοση Στοιχείων β) για την ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων μέσω παρόχου και τις προδιαγραφές 
εγκεκριμένου λογισμικού «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ».  
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για την παρακράτησης φόρου μερισμάτων 5% 

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου 
μερισμάτων από 10% σε 5%. Ειδικότερα, ο ως άνω μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται επί των κερδών 
που διανέμουν οι Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής από το αρμόδιο 
όργανο έχει ληφθεί από την 01.01.2020 και μετά. Για προμερίσματα και απολήψεις κερδών που 
έχουν διανεμηθεί το 2019 και επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 10%, εφαρμόζεται ο 
συντελεστής 5%. Το υπόλοιπο 5% που καταβλήθηκε, επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 
Αναφορικά με το εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται 
όταν η απόκτηση του δικαιώματος είσπραξης αυτού είναι μετά την 01.01.2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ)  

Αποσύρονται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ), που έχουν λάβει άδειες 
καταλληλότητας με τις ΠΟΛ. 1234/09.10.2002 και ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 και οι κάτοχοι τους 
υποχρεούνται να δηλώσουν, μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, την παύση τους, στο TaxisNet ή στην αρμόδια 
ΔΟΥ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Περαιτέρω ορίζονται συμπληρωματικές 
προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης, επιπλέον αυτών που είχαν οριστεί 
με την ΠΟΛ.1166/2018 και τις οποίες εφαρμόζουν αφενός το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ και 
αφετέρου οι ΦΗΜ που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ.1220/2012, 
και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Διαβίβαση δεδομένων των τιμολογίων πώλησης που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. 

Οι πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, 
υποχρεούνται σε έκδοση των τιμολογίων τους με τη χρήση Φ.Η.Μ., για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αναφορικά με τη διαβίβαση των δεδομένων των παραστατικών χονδρικών πωλήσεων 
πετρελαίου θέρμανσης στην ΑΑΔΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Odaz7e2VCox5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWw19mBl8HA4vQaxdwKHJnZLIOSacq4YE5zdxzNF0tVD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3Sch5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTwnkbkPC3w9q1zPkw_7hUKtFqoNT4NS4LkSh1T41VL9
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/e2012_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-01/a1011_2020.pdf
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1024-31-01-2020
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-01/e2011_2020.pdf
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Απαλλαγή των ενεργειακών προϊόντων από τον ΕΦΚ 

Με την με αριθμό Α.1005/2020 απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα 
δικαιολογητικά και η διαδικασία για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, όπως το 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης. Ειδικότερα, δικαιούχοι της απαλλαγής είναι οι βιομηχανικές ή 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν τα προϊόντα αυτά ως πρώτες ύλες για την 
παραγωγή των προϊόντων τους σε μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατόπιν υποβολής αίτησης 
ενώπιον του αρμόδιου τελωνείου προκειμένου να λάβουν την ανωτέρω απαλλαγή.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΦΠΑ στα ακίνητα 

Με την με αριθμό Α.1012/2020 υπουργική απόφαση καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης αναστολής 
εφαρμογής του ΦΠΑ στα ακίνητα. Ειδικότερα, με αίτηση του υποκείμενου στο φόρο κατασκευαστή́ 
οικοδομών προς πώληση, που υποβάλλεται στο Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους 
Φορολογουμένους της ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή́ της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής 
περιόδου που αφορά́ η αίτηση αναστολής, χορηγείται αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Με την με αριθμό Α.1013/2020 υπουργική απόφαση καθορίζεται η διαδικασία διακανονισμού έκπτωσης 
ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, 
κατά́ τον χρόνο παράδοσης ακίνητου που έχει υπαχθεί́ στο καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ, 
διακανονίζεται ο εκπεσθείς φόρος που αντιστοιχεί́ στο ακίνητο που παραδίδεται, όπως αυτός προκύπτει 
κατά́ τον χρόνο της αναστολής. Περαιτέρω, ο φόρος που οφείλεται λόγω διακανονισμού́ καταβάλλεται 
εφάπαξ με την υποβολή́ έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ κατά́ τον χρόνο παράδοσης και οπωσδήποτε πριν την 
υποβολή́ δήλωσης μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Με την με αριθμό Ε.2006/2020 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες για την υποβολή αίτησης αναστολής 
του ΦΠΑ στα ακίνητα των επιχειρήσεων κατασκευής και πώλησης οικοδομών. Ειδικότερα, διευκρινίζεται η 
έννοια των «αδιάθετων» ακινήτων και επισημαίνεται ότι εφόσον προσκομιστεί από τον υποκείμενο η 
κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει 
την αναστολή. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του φόρου που 
οφείλεται λόγω διακανονισμού θα είναι η 31.12.2022. Οι υποκείμενοι στο φόρο, που έχουν ενταχθεί σε 
καθεστώς αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα, εξακολουθούν να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ παρέχονται 
οδηγίες για τις δηλώσεις ΦΠΑ στις περιπτώσεις του φόρου που καταβάλλεται λόγω διακανονισμού και 
τις παραδόσεις ακινήτων που τελούν σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έμμεσος προσδιορισμός εισοδήματος του άρθρου 28 ΚΦΕ  

Με την εγκύκλιο Ε.2015 του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 28 ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Ειδικότερα, σημειώνεται ενδεικτικά τι περιλαμβάνεται 
στην έννοια «διαθέσιμα στοιχεία» για τον προσδιορισμό του εισοδήματος. Επίσης, διευκρινίζεται η 
έννοια της «αδυναμίας διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων» στην περίπτωση της μη τήρησης των 
λογιστικών αρχείων ή της μη σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο για τα 
λογιστικά πρότυπα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναστολή λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων 

Με την με αριθμό 824 ΕΞ 2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό 
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» και οι προθεσμίες υποβολής των στοιχείων των ανωτέρω 
προσώπων για το χρονικό διάστημα από 20.1.2020 έως και την 28.2.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-01/a1005_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-01/A1013_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-01/A1012_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-01/%CE%952006_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/e2015_2020.pdf
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Διακανονισμός φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν τέθηκε σε λειτουργία εντός 
πενταετίας από την απόκτηση του 

Με την με αριθμό Ε.2200/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι εάν εντός πενταετίας από την 
πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει 
έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε 
αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της 
διαχειριστικής περιόδου. Περαιτέρω, οι υποκείμενοι που δεν προέβησαν στους σχετικούς 
διακανονισμούς του φόρου εισροών λόγω παρόδου πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για 
το επενδυτικό αγαθό μέχρι τη θέση σε λειτουργία και σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γεννήθηκε γι’ αυτούς η 
υποχρέωση διακανονισμού, δεν οφείλουν να προβούν στους διακανονισμούς αυτούς για όσο χρόνο διαρκεί 
η παράταση ολοκλήρωσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μέθοδος της αρχής των αναλογιών και μέθοδος σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο 
κύκλου εργασιών  

Με την με αριθμό Α.1008/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται το περιεχόμενο των 
μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α’ και δ’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν. 4174/2013 για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και 
συγκεκριμένα της μεθόδου της αρχής των αναλογιών και της μεθόδου σχέσης της τιμής πώλησης 
προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με την εγκύκλιο Ε.2016 του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των 
μεθόδων της αρχής των αναλογιών και της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου 
εργασιών. Αναφορικά με τη μέθοδο της αρχής των αναλογιών, επισημαίνονται ενδεικτικά αναλογίες, 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι κύρια πηγή των πληροφοριών είναι η ίδια η επιχείρηση, άλλως, 
δεδομένα ομοειδών επιχειρήσεων. Σημειώνεται δε ότι η εν λόγω τεχνική ενδείκνυται σε επιχειρήσεις με 
περιορισμένο εύρος δραστηριοτήτων ή όταν η κύρια πηγή εσόδων προέρχεται από διάθεση των 
αποθεμάτων. Όσον αφορά στη μέθοδο της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο 
κύκλου εργασιών, διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος προσδιορίζει τον αριθμό των μονάδων ή τον όγκο 
κύκλου εργασιών με βάση τη συνάρτηση παραγωγής και την ποσότητα της εισροής που απαιτείται 
για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος ή παροχής μιας υπηρεσίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ρύθμιση των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι η υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε 
πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών άρχεται την 26/2/2020. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι στη ρύθμιση 
υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων, κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης, οφειλών στις ΔΟΥ, τα ελεγκτικά κέντρα και τα τελωνεία, που δεν είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε 
νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 01.11.2019 ήταν σε ισχύ. Επιπλέον δύνανται να ρυθμιστούν και 
βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές καθώς και βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες που τελούν σε αναστολή 
πληρωμής. Περαιτέρω, προβλέπονται εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Βεβαίωση αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων 
από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα  

Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των 
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 
δικαιώματα και επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 13η Μαρτίου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-12/e2200_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-01/a1008_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/e2016_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/a1010_2020ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/a1025_2020ada.pdf
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Συμψηφισμός πιστωτικών υπολοίπων που προέκυψαν από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 

Με έγγραφο της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι οι τράπεζες που εμφανίζουν πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν 
από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013, τα οποία δεν 
συμψηφίστηκαν εντός των πέντε (5) ετών, υποβάλουν στην αρμόδιά τους Δ.Ο.Υ αίτηση συμψηφισμού 
φόρου με φορολογικές υποχρεώσεις εντός μηνός από την έκδοση της παρούσας απόφασης. Το 
Τμήμα Συμμόρφωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ αφού διενεργήσει έλεγχο, προς επιβεβαίωση του σχετικού 
ποσού, θα προβεί σε έκδοση, στο όνομα της αιτηθείσας τράπεζας, ατομικού φύλλου έκπτωσης, ποσού 
ίσου με τη φορολογική υποχρέωση που πρόκειται να συμψηφισθεί και όχι μεγαλύτερου από το ένα δέκατο 
(1/10) της συνολικής απαίτησης, προκειμένου να διενεργηθεί συμψηφισμός με τη συγκεκριμένη φορολογική 
υποχρέωση, η οποία έχει προκύψει από 1.1.2020 και μετά.  

 Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων  

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παραλαβή με απαλλαγή από τον ΕΦΚ 
ενεργειακών προιόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις νόμιμα λειτουργούσες 
βιομηχανίες ή βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες κατά τη διαδικασία παραγωγής των 
προϊόντων τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έντυπο Ε3 - Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

Με την με αριθμό Α. 1020/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζεται ο τύπος και το 
περιεχόμενο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Έντυπο 
Ε3). Ειδικότερα, διευκρινίζεται ο τρόπος υποβολής του κατά περίπτωση. Επισημαίνεται ότι υποβάλλεται 
μία φορά το χρόνο για το σύνολο της επιχείρησης, ενώ δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την περίπτωση 
μεταβολών εντός του ίδιου φορολογικού έτους στην κατάσταση της επιχείρησης. Επιπλέον, παρέχονται 
οδηγίες για την περίπτωση διακοπής και λήξης εργασιών εντός του ίδιου φορολογικού έτους. Σημειώνεται, 
τέλος, ότι δεν προβλέπεται η υποβολή του Εντύπου Ε3 με επιφύλαξη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με την με αριθμό Ε. 2019/2020 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, παρέχονται οδηγίες για τη 
συμπλήρωση της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) 
και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης του φορολογικού έτους 2019. Επισημαίνεται ότι τα ως 
άνω έντυπα είναι ενιαία για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν. 
4172/2013, καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις. Στο Έντυπο Ε3 καταχωρούνται τα δεδομένα των 
βιβλίων των επιχειρήσεων όπως αυτά προκύπτουν με βάση τις διατάξεις για τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα. Ειδικότερα, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τα πληροφοριακά στοιχεία και τα 
οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης. Περαιτέρω, παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό 
του κέρδους για τους ασκούντες ατομική αγροτική δραστηριότητα. Τέλος, δίνονται διευκρινίσεις αναφορικά 
με νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε όμιλο πολυεθνικών επιχειρήσεων, ο οποίος έχει υποχρέωση 
υποβολής Έκθεσης ανά χώρα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πτώχευση Thomas Cook 

Οι επισφαλείς απαιτήσεις των τουριστικών ημεδαπών επιχειρήσεων μέσα στο φορολογικό έτος 2019 
λόγω της πτώχευσης της «Thomas Cook», μπορούν να διαγραφούν οριστικά και να εκπέσουν τα 
σχετικά ποσά από τα ακαθάριστα έσοδα τους με την επιπλέον προϋπόθεση ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση 
που ζημιώθηκε δεν έχει αποζημιωθεί με κανέναν τρόπο για το ποσό των υπόψη οφειλών. Επιπλέον, η Ε. 
2005/2020 εγκύκλιος εφαρμόζεται για τις επισφαλείς απαιτήσεις που προέκυψαν λόγω της πτώχευσης 
της μητρικής εταιρίας «Thomas Cook», αλλά και των θυγατρικών αυτής που περιήλθαν στο ίδιο 
καθεστώς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-01/odeaf1009544.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/e2020_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/a1010_2020_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/e2019_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-01/e2007_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-01/e2005_2020.pdf
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Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 για την υποβολή δήλωσης Intrastat  

Γνωστοποιούνται τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 01.01.2020 έως 31.12.2020, πάνω από τα 
οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat και τα οποία διαμορφώνονται σε 
150.000€ για τις αφίξεις και 90.000€ για τις αποστολές.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δήλωση εισφοράς επί συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ 

Καθιερώνεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του 
συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου 
ποσού σε ευρώ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής 

Οι τίτλοι πληρωμής που εξοφλούνται από τις Δ.Ο.Υ. εξοφλούνται υποχρεωτικά με εντολή 
μεταφοράς σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών 
νομιμοποίησης της εκπροσώπησης ή της ταυτότητας. Η γνωστοποίηση του ανωτέρω λογαριασμού 
πραγματοποιείται μέσω υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο περιβάλλον TAXISnet. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

 

ΣτΕ 1147/2019: Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών κατά το χρόνο της διανομής 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά ΑΕ, ήτοι τα έσοδα της εν λόγω εταιρείας προερχόμενα από την 
δραστηριότητά της, τα οποία δεν περιελήφθησαν κατά την οικεία χρήση στο τελικό φορολογητέο εισόδημά 
της δυνάμει ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων (άρθρο 106 ν. 2238/1994, πρώην ΚΦΕ), υπάγονται σε φόρο 
εισοδήματος στο όνομα του νομικού προσώπου και κατά τον χρόνο της διανομής τους. Πρόκειται, 
δηλαδή, για φορολόγηση εισοδήματος του νομικού προσώπου της διανέμουσας ΑΕ και όχι του 
προσώπου του δικαιούχου που εισπράττει τα διανεμόμενα μερίσματα. Επομένως, προκύπτει ότι υπό 
το προϊσχύον καθεστώς του ν. 2238/1994 και ειδικότερα δυνάμει του άρθρου 106, δεν θεσπίζεται 
παρακράτηση στην πηγή κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 5 της Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ. Ειδικότερα 
και αναφορικά με την ανωτέρω Οδηγία, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει κρίνει ότι συνιστά 
παρακράτηση φόρου στην πηγή κάθε φόρος επί των εισοδημάτων που πραγματοποιούνται στο κράτος στο 
οποίο διανέμονται τα μερίσματα και γενεσιουργός αιτία του οποίου είναι η καταβολή μερισμάτων ή 
οποιασδήποτε άλλης μορφής αποδόσεως των τίτλων, εφόσον βάση υπολογισμού του φόρου αυτού είναι η 
απόδοσή τους και υποκείμενος στον φόρο είναι ο κάτοχος των τίτλων αυτών. Ως εκ τούτου, 
προκειμένου να μπορεί φόρος να χαρακτηρισθεί ως παρακράτηση στην πηγή, κατά την έννοια του άρθρου 
5 της ως άνω Οδηγίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικώς τρία κριτήρια. Συγκεκριμένα, πρώτον, ο 
φόρος πρέπει να επιβάλλεται στο κράτος στο οποίο διανέμονται τα μερίσματα και η γενεσιουργός του αιτία 
πρέπει να είναι η καταβολή μερισμάτων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αποδόσεως των τίτλων, δεύτερον, 
βάση επιβολής του φόρου να είναι η απόδοση των τίτλων και, τρίτον, ο υποκείμενος στον φόρο να είναι ο 
κάτοχος των τίτλων αυτών. Κατά συνέπεια, όταν υποκείμενος στον φόρο δεν είναι ο κάτοχος των 
τίτλων, αλλά η διανέμουσα το μέρισμα εταιρία, τότε η τρίτη ως άνω προϋπόθεση δεν πληρούται και 
η φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών της ημεδαπής θυγατρικής ΑΕ δεν συνιστά 
ανεπίτρεπτη παρακράτηση φόρου στην πηγή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/e2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-01/a1003_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/a1019_2020fek.pdf
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ΣτΕ 1668/2019: Αντισυνταγματική η προσθήκη στα φορολογητέα κέρδη Α.Ε. των αφορολόγητων ή 
ειδικώς φορολογηθέντων εσόδων της, τα οποία αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη, χωρίς 
προηγούμενη έκπτωση από αυτά των δαπανών που επιβαρύνουν την απόκτησή τους 

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 106 του 
ν. 2238/1994, κατά το μέρος που προβλέπουν προσθήκη στα φορολογητέα κέρδη ΑΕ των 
αφορολόγητων ή ειδικώς φορολογηθέντων εσόδων της, τα οποία αναλογούν στα με οποιοδήποτε 
τρόπο διανεμόμενα κέρδη, χωρίς προηγούμενη αντίστοιχη έκπτωση από αυτά των δαπανών που 
επιβαρύνουν την απόκτησή τους και κατά τις οποίες (δαπάνες) μειώνεται το συνολικό ποσό των 
εκπεστέων δαπανών. Ωστόσο, λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος, η υπόθεση παραπέμπεται προς 
κρίση στην επταμελή σύνθεση του Δικαστηρίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1675/2019: Απαραίτητο περιεχόμενο τιμολογίου 

Σε περίπτωση που τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών έχει εκδοθεί από άλλον επιτηδευματία, η τυχόν 
αοριστία της περιγραφής σ' αυτό των παρασχεθεισών υπηρεσιών δεν εμποδίζει την έκπτωσή 
τους, εφόσον η αοριστία αυτή καλύπτεται από αναφορά που γίνεται στο ίδιο τιμολόγιο σε έγγραφη 
σύμβαση των μερών από την οποία προκύπτει ακριβώς η αιτιολογία της δαπάνης και μπορεί να 
ελεγχθεί η παραγωγικότητα και το αληθές αυτής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 
 
 
 
Χρήστος Α.Ιωάννου 
 
Οικονομολόγος 
Διευθυντής Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, ΣΕΒ  
 

«Νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις μέχρι τις επόμενες» 
 
Η υποχρέωση συμμόρφωσης με πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ για τον ν.4387/2016, η ανάγκη οργανωτικού και 
ψηφιακού μετασχηματισμού του για να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες του ΕΦΚΑ και η έναρξη εφαρμογής 
κυβερνητικών προγραμματικών εξαγγελιών έφεραν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που βαίνει προς ψήφιση αυτήν την 
εβδομάδα. Αφορά τον πρώτο πυλώνα του ασφαλιστικού, ενώ το ευσταθές και βιώσιμο ασφαλιστικό απαιτεί τρεις 
λειτουργικούς πυλώνες.  
Περιλαμβάνει μεν θετικές διατάξεις, που θα αναλύσουμε όταν ψηφισθεί, υπάρχουν δε αρκετές διατάξεις που 
θα έπρεπε να τύχουν βελτιώσεων, προς όφελος των παραγωγικά εργαζομένων μισθωτών και των 
επιχειρήσεων:  

- Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών που είναι 6500 ευρώ (είχε ορισθεί στο 
δεκαπλάσιο του κατωτάτου μισθού) αποσυνδέεται από το ύψος του κατώτατου νομοθετημένου 
μισθού. Θα πρέπει να επανεξεταστεί η εκ νέου μείωσή του. 

- Προβλέπεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών πλήρους απασχόλησης κατά 0,90% από 
1.6.2020  (0,48% στον εργοδότη – 0,42% στον εργαζόμενο.  Θα πρέπει να επανεξετασθεί η ευρύτερη και 
ταχύτερη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών – εργαζομένων κατά  2% από 1.6.2020 (αντί 
0,90%) και κατά 3% από 1.1.2021. Τα υφιστάμενα ποσοστά τροφοδοτούν την αδήλωτη εργασία,  το brain 
drain, και συνδυασμό με την υπερφορολόγηση «τιμωρούν» την παραγωγική ειδικευμένη μισθωτή εργασία 
στις επιχειρήσεις.  

- Η διάταξη που παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής σε δύο ή περισσότερες παράλληλες 
δραστηριότητες που ισχύει και στην περίπτωση των μισθωτών που παράλληλα αμείβονται και με δελτία 
παροχής υπηρεσιών, και η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 35 του νομοσχεδίου, και το 
ανώτατο όριο  της παραγράφου 1.γ του ιδίου άρθρου θα έπρεπε να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις 
μισθωτών ώστε να αρθεί η μεροληψία σε βάρος των παραγωγικών μισθωτών εργαζομένων που 
απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων.  

- Το μέρισμα κερδών που μπορεί να χορηγεί η επιχείρηση στους εργαζόμενους της πρέπει να 
απαλλάσσει ρητά  από τις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργοδοτών, ώστε να μην αποτελεί 
ισχυρό αντικίνητρο χορήγησής του.   

- Η θετική διάταξη (παρ. 3.δ του άρθρου 38 (άρθ. 34 του νομοσχεδίου) σχετικά με την αναγωγή σε 
ημέρες ασφάλισης των μελών ΔΣ Α.Ε. που λαμβάνουν αμοιβή θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ 
ώστε να καλύψει υφιστάμενες εκκρεμότητες.  

- Τα μερίσματα που εισπράττουν τα μέλη του ΔΣ, οι οποίοι είναι μέτοχοι σε ποσοστό άνω του 3% του 
μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, να απαλλάσσονται ασφαλιστικών εισφορών, καθώς αφορούν 
σε πηγή εισοδήματος όπου η βάση της είναι το κεφάλαιο και όχι η εργασία. Ιδίως δε στις περιπτώσεις 
όπου μέτοχος περισσοτέρων επιχειρήσεων συμμετέχει σε περισσότερα του ενός Διοικητικά Συμβούλια, το 
ανώτατο όριο των ασφαλιστικών εισφορών του υπολογίζεται επί του συνόλου των μερισμάτων που 
λαμβάνει από το εκάστοτε ΔΣ στο οποίο συμμετέχει, ενώ από πλευράς επιχείρησης το ανώτατο όριο 
υπολογίζεται σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα και μεμονωμένα.  

Η αναγκαία μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης θα συνεχισθεί τα επόμενα  χρόνια και εξίσου αναγκαία 
είναι η μέριμνα  για 

- την διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της εργασίας, με μείωση του μη μισθολογικού κόστους της 
εργασίας που κινείται σε υψηλά επίπεδα (έχοντας μάλιστα χαμηλή ανταποδοτικότητα -  παρά  τις 
επικείμενες, με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, αυξήσεις των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους έχουν 
πλέον των 30 ετών ασφάλισης).  

- την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροαποφυγής και της αδήλωτης εργασίας, 
φαινόμενα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος. 
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο 

Κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχέδιο νόμου με τίτλο: 
«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.)». Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες αφορούν α) στις 
ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών β) στην κατάργηση 
των διπλών εισφορών για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση γ) στην αύξηση των ποσοστών 
αναπλήρωσης για τις κύριες συντάξεις δ) στην ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ με τη συγχώνευση του Ενιαίου 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων υποβάλλοντας και 
τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στο οποίο επισημαίνει τη θετική κατεύθυνση αρκετών διατάξεων και 
τονίζει την ανάγκη βελτιώσεων και λήψης επιπλέον μέτρων όπως η περαιτέρω μείωση του μη 
μισθολογικού κόστους της εργασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η θεμελίωση ενός πραγματικά φιλικού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την παραγωγική εργασία και  να συνεχισθεί η ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση  για την καθιέρωση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ., για 
εργοδότες που ασφαλίζουν προσωπικό, χωρίς να καταβάλουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές 

Με τη με αρ. 1/2020 εγκύκλιό του, ο ΕΦΚΑ παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή του 
μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή 
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), που επιβάλλεται σε εργοδότες που ασφαλίζουν προσωπικό 
μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές σε έξι τουλάχιστον 
μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια ενός έτους και δεν βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή 
προβαίνουν επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών και απώλεια αυτών  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 717/2019: Ανεπίτρεπτη η κατά το διάστημα της προειδοποιήσεως επιβολή συστήματος εκ 
περιτροπής εργασίας 

Κατά το άρ. 2 του Ν. 3846/10: «Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή 
του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, 
μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νομίμους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ 260/06 και του Ν. 1767/88.» Δεν είναι, όμως, νόμιμη η 
επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχολήσεως (ακολουθουμένη από μείωση 
αποδοχών) κατά το διάστημα της προειδοποιήσεως (καταγγελία με προειδοποίηση). Αν επιβληθεί 
τέτοιο σύστημα, ο μισθωτός του οποίου έχει καταγγελθεί με προειδοποίηση η σύμβαση εργασίας πρέπει 
παρά την μείωση του χρόνου εργασίας, να εξακολουθήσει και υπό το νέο σύστημα να λαμβάνει πλήρεις τις 
αποδοχές του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=09ffc82e-d562-4b56-9c82-ab640117b726
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-01/EGK_1_2020.pdf
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ΑΠ 942/2019: Προθεσμία αξίωσης αποζημίωσης απόλυσης που καταβάλλεται σε δόσεις 

Κατά το άρ. 5 παρ. 3 του ν. 3198/1955, η καταγγελία της σχέσεως εργασίας θεωρείται έγκυρη, εφ' όσον 
γίνει εγγράφως και καταβληθεί η οφειλομένη αποζημίωση. Κατά την διάταξη του άρθρου 74 παρ. 3 Ν. 
3863/2010, εάν η οφειλομένη αποζημίωση υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών, οι αποδοχές δύο μηνών 
καταβάλλονται κατά την απόλυση, το υπόλοιπο δε καταβάλλεται κατά διμηνιαίες δόσεις, αποδοχών δύο 
μηνών εκάστη. Αφ' ετέρου, από την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3198/1955 ορίζεται ότι πάσα 
αξίωση μισθωτού περί καταβολής ή συμπληρώσεως της αποζημιώσεως του ν. 2112/1920 τυγχάνει 
απαράδεκτη, εάν η σχετική αγωγή δεν κοινοποιηθεί εντός εξαμήνου, αφ' ότου η αποζημίωση κατέστη 
απαιτητή. Απαιτητή καθίσταται η αποζημίωση, επί καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, την ημέρα 
της καταγγελίας, οπότε η προθεσμία συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 241 ΑΚ αρχίζει την 
επομένη της καταγγελίας, ενώ, εάν η αποζημίωση καταβάλλεται τμηματικώς, η προθεσμία ως προς 
εκάστη δόση αρχίζει την επομένη της ημέρας, κατά την οποία εκάστη δόση καθίσταται απαιτητή. Η 
ως άνω προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3198/1955 ως αποσβεστική λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπ' 
όψιν από το δικαστήριο συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 280 ΑΚ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 1367/2019: Βάση υπολογισμού αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας 

Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αμοιβή για υπερεργασία και για νόμιμη 
υπερωριακή απασχόληση, καθώς και οι προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας κατά τη νύκτα, τις 
Κυριακές και τις αργίες και γενικά κάθε προσαύξηση του βασικού μισθού ή του ημερομισθίου 
εφόσον παρέχονται τακτικά και σταθερά (ΟλΑΠ 16/2011). Δεν συμπεριλαμβάνεται όμως στις αποδοχές 
αδείας το επίδομα αδείας, διότι αυτό υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές αδείας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 1191/2019: Εργατικό ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη 

Από το συνδυασμό ων διατάξεων των άρθρων 914, 932 του ΑΚ και 1, 16 του Ν.  προκύπτει ότι 
χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, 
όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχημα ή 
τα κατά το άρθρο 6 πρόσωπα, δικαιούνται να εγείρουν την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να 
ζητήσουν πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των 
προστηθέντων από αυτόν προσώπων, ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις 
νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων και εξαιτίας της μη 
τηρήσεως αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και όχι στη 
χρηματική ικανοποίηση για ηθική ζημία για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόμο και 
εφαρμόζονται γι' αυτό μόνο οι γενικές διατάξεις. Επομένως, για να δικαιούται η οικογένεια του 
θανατωθέντος σε εργατικό ατύχημα χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης αρκεί να 
συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου 
του έργου ή των προστηθέντων απ' αυτούς (άρθρο 922 ΑΚ), με την έννοια της διατάξεως του 
άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή της υπαίτιας ζημιογόνου, πράξεως ή παραλείψεως. (ΑΠ 1801/2017). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 952/2019: Υπερημερία εργοδότη 

Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να 
απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, καθώς και το µισθό για το διάστηµα που δεν απασχολήθηκε. 
Δικαίωµα να απαιτήσει το µισθό έχει ο εργαζόµενος και στην περίπτωση που η αποδοχή της 
εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που αφορούν στον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανώτερη 
βία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο εργαζόµενος δεν είναι υποχρεωµένος να παράσχει την εργασία σε άλλο 
χρόνο. Ο εργοδότης, όµως, έχει δικαίωµα να αφαιρέσει, από το µισθό καθετί που ο εργαζόµενος 
ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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ΑΠ 454/2019: Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος - Πιστοποιητικό υγείας  

Με το άρ. 1 της με αριθ. 35797/4.4.2012 ΥΑ ορίσθηκε ότι "όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να 
απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή/και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τα 
τρόφιμα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας. Στο πιστοποιητικό υγείας θα βεβαιώνεται ότι 
ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα 
μη συμβατό με την απασχόλησή του", ενώ με το άρθρο 2 αυτής ορίσθηκε ότι τα ατομικά βιβλιάρια υγείας, τα 
οποία έχουν ήδη εκδοθεί, ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους. Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι 
με βιβλιάρια υγείας (ήδη πιστοποιητικά υγείας) πρέπει να εφοδιάζονται όχι όλοι όσοι ασκούν 
εργασία χειριστή τροφίμων ή ποτών ή απασχολούνται σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
αλλά εκείνοι από αυτούς που ασχολούνται με την παρασκευή, συσκευασία και προετοιμασία των 
τροφίμων ή ποτών για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση ή παρέχουν υπηρεσίες προς το κοινό, οι 
οποίες προϋποθέτουν ή συνεπάγονται άμεση επαφή με τον καταναλωτή των τροφίμων ή των 
ποτών ή με το χρήστη των υπηρεσιών, αφού τότε μόνο υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθούν στον 
τελευταίο τα νοσήματα από τα οποία πάσχουν ή τα μικρόβια, οι ιοί και τα παράσιτα των οποίων 
είναι φορείς. Η έλλειψη βιβλιαρίου υγείας (ήδη πιστοποιητικού υγείας) ή η μη θεώρησή του επιφέρει 
ακυρότητα της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται με την παρασκευή, 
προετοιμασία και συσκευασία των τροφίμων και ποτών για τη διάθεσή τους στη κατανάλωση ή παρέχουν 
υπηρεσίες προς το κοινό, οι οποίες προϋποθέτουν ή συνεπάγονται άμεση επαφή με τον καταναλωτή των 
τροφίμων ή των ποτών ή με τον χρήστη των υπηρεσιών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 
 

Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 
 

 

ΑΠΔΠΧ 43/2019: Νόμιμη η παρακολούθηση των εταιρικών e-mails 

Σύμφωνη με τις αρχές του άρθρου 5 παρ. 1 και 6 παρ. 1 εδ. ΣΤ` ΓΚΠΔ επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την εργοδότρια εταιρία σε διακομιστή (server) για σκοπούς 
εσωτερικού ελέγχου εργαζομένου, καθώς  από τις εσωτερικές πολιτικές και κανονισμούς της 
εργοδότριας προβλεπόταν η απαγόρευση χρήσης των εταιρικών μέσων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και δικτύων για ιδιωτικούς σκοπούς καθώς και η δυνατότητα διενέργειας εσωτερικών ελέγχων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 

 

 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 
«Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθετεί προτάσεις για την αναθεώρηση του GDPR » 

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μία έκθεση αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη των δύο συνομοθετών.  

Ο κανονισμός GDPR προβλέπει ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει να καλύπτει ιδίως την εφαρμογή και τη λειτουργία 

του κεφαλαίου V σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, καθώς και το 

κεφάλαιο VII σχετικά με τη συνεργασία και τη συνεκτικότητα.   

Στις 21 Ιανουαρίου 2020, τα κράτη μέλη της ΕΕ υιοθέτησαν τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση του 

GDPR.  Στη έκθεση του, το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι ο Κανονισμός έχει συνεισφέρει σημαντικά στην 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, δημιουργώντας ταυτοχρόνως ένα θεσμικό πλαίσιο 

εμπιστοσύνης που κρίνεται απαραίτητο για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στην ΕΕ. Το GDPR έχει 

επίσης αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη σημασία της προστασίας των δεδομένων τόσο 

εντός ΕΕ όσο και στο εξωτερικό. 

Ωστόσο, η έκθεση εντοπίζει ορισμένα θέματα εφαρμογής και ερμηνείας τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα κράτη 

μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών. 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ένα ζήτημα που πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί από την Επιτροπή αφορά 

στην επάρκεια των πόρων των εθνικών εποπτικών αρχών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 

Δεδομένων (EDPB).  Πιο συγκεκριμένα, αρκετά κράτη μέλη κρίνουν ότι οι προθεσμίες που 

συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 60 του Κανονισμού περί συνεργασίας μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής 

αρχής και των άλλων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και ενέχουν 

αυξημένο διοικητικό φόρτο.      

Επίσης, η έκθεση του Συμβουλίου βλέπει κίνδυνο κατακερματισμού εντός της ΕΕ ως αποτέλεσμα του 

διακριτικής ευχέρειας που δίνεται στους εθνικούς νομοθέτες να διατηρούν ή να θεσπίζουν πιο 

συγκεκριμένες διατάξεις προκειμένου να προσαρμόσουν την εφαρμογή ορισμένων κανόνων. Ενώ το 

Συμβούλιο της ΕΕ θεωρεί ότι αυτή η ευελιξία παραμένει δικαιολογημένη, θεωρεί ωστόσο ότι η εξέλιξή της πρέπει 

να παρακολουθείται στενά.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άρθρο 8 του Κανονισμού που αφήνει στα κράτη 

μέλη να κρίνουν την ηλικία συγκατάθεσης των ανηλίκων, η οποία ορίζεται ωστόσο μεταξύ 13 και 16 ετών, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο νομικής αβεβαιότητας και κατακερματισμού της ψηφιακής αγοράς της ΕΕ. 

Τέλος, τα κράτη μέλη καλούν την Επιτροπή να εξετάσει και να αποσαφηνίσει το συντομότερο δυνατό τον τρόπο 

με τον οποίο ο κανονισμός GDPR εφαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η αναγνώριση 

προσώπου και το blockchain.  Τα Συμβούλιο, παρότι θεωρεί ότι ορισμένες αναδυόμενες τεχνολογίες δύναται να 

ενισχύσουν τη  προστασία της ιδιωτικής ζωής των ευρωπαίων πολιτών, συνιστά να παρακολουθείται στενά η 

ανάπτυξή τους. 

Δείτε εδώ τις προτάσεις της ΕΕ για την αναθεώρηση του GDPR 

 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14994-2019-REV-2/en/pdf


TEYXΟΣ 37 | Φεβρουαρίου 2019  | σελ. 19 

 

  
 
 
  

  
 

 
 
 
 

 
Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Κυβερνοασφάλεια στις Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 το ζήτημα της 
κυβερνοασφάλειας στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να 
διαπιστωθούν τα κενά του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να εναρμονιστούν οι 
εθνικές νομοθεσίες.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ρυθμιστικό πλαίσιο Κρυπτονομισμάτων  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 το ρυθμιστικό 
πλαίσιο σχετικά με τα κρυπτονομίσματα. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ 
συμβαδίζει με την ψηφιακή εποχή, τηρώντας παράλληλα όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας 
των πολιτών της.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΔΕΕ Υπόθεση C 122/18: Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές 

Στο πλαίσιο εξέτασης παράβασης κατά κράτους μέλους, το ΔΕΕ έκρινε ότι, με βάση τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, τα κράτη μέλη 
έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι η προθεσμία πληρωμής που προβλέπεται για αυτές τις 
δημόσιες αρχές δεν υπερβαίνει τις 30 ή τις 60 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, η Οδηγία επιβάλλει επίσης 
στα κράτη μέλη την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αποτελεσματική τήρηση, εκ μέρους των δημοσίων 
αρχών τους, των προθεσμιών πληρωμής που αυτά προβλέπουν. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Υπόθεση C-394/18: Διασπάσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης - Προστασία των συμφερόντων 
των πιστωτών της διασπώμενης εταιρίας  

Στο πλαίσιο προδικαστικής προσφυγής το ΔΕΕ κλήθηκε να ερμηνεύσει τα άρθρα 12 και 19 της Οδηγίας 
82/891/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το άρθρο 12 της έκτης οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
κρίθηκε ότι έχει την έννοια ότι επιτρέπει, μετά την πραγματοποίηση διάσπασης, στους πιστωτές της 
διασπασθείσας εταιρίας, των οποίων τα δικαιώματα είναι προγενέστερα της διάσπασης αυτής και οι οποίοι 
δεν έκαναν χρήση των μέσων προστασίας των πιστωτών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία κατ’ 
εφαρμογή του εν λόγω άρθρου 12, να ασκήσουν παυλιανή αγωγή προκειμένου να αναγνωριστεί ότι η εν 
λόγω διάσπαση δεν παράγει αποτελέσματα έναντι αυτών και προκειμένου να κινήσουν διαδικασίες 
αναγκαστικής εκτέλεσης ή να υποβάλουν αιτήσεις συντηρητικής κατάσχεσης για τα περιουσιακά στοιχεία 
που μεταβιβάστηκαν στη νεοσύστατη εταιρία. Σε ότι αφορά το άρθρο 19 της οδηγίας 82/891, όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2007/63, σε συνδυασμό με τα άρθρα 21 και 22 της εν λόγω οδηγίας 
82/891, το οποίο προβλέπει το καθεστώς των ακυροτήτων της διάσπασης, έχει την έννοια ότι δεν αποκλείει 
την άσκηση, μετά την πραγματοποίηση διάσπασης, από πιστωτές της διασπασθείσας εταιρίας, παυλιανής 
αγωγής η οποία δεν θίγει το κύρος της διάσπασης, αλλά έχει ως μόνο αποτέλεσμα να μη μπορεί να 
αντιταχθεί η διάσπαση έναντι των πιστωτών αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/financial-services-digital-resilience-2019/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/crypto-assets-2019/public-consultation_en
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-01/cp200007el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0394&from=EN
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Φορολογική νομοθεσία 

 
 

ΔΕΕ Υπόθεση C-156/17: Φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμονται στους οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 

Στο πλαίσιο της αρχής  ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων μεταξύ των κρατών-μελών και της απαγόρευσης 
περιορισμών στις μεταξύ τους πληρωμές (άρθρο 63 ΣΛΕΕ), το Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι είναι 
συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο εθνική ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι εγκατεστημένος στην 
αλλοδαπή οργανισμός επενδύσεων δεν δικαιούται, για τον λόγο ότι δεν αποδεικνύει ότι οι μέτοχοι 
ή οι μεριδιούχοι του πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η ρύθμιση αυτή, την επιστροφή του 
φόρου μερισμάτων που παρακρατήθηκε επί των μερισμάτων τα οποία έλαβε από οντότητες 
εγκατεστημένες σε αυτό το κράτος μέλος. Παράλληλα, είναι ασύμβατη με το κοινοτικό δίκαιο εθνική 
ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή οργανισμός επενδύσεων δεν 
δικαιούται επιστροφή του φόρου μερισμάτων τον οποίο υποχρεώθηκε να καταβάλει στο κράτος 
μέλος αυτό, για τον λόγο ότι δεν πληροί τις νομικές προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η 
συγκεκριμένη επιστροφή, δηλαδή δεν διανέμει εξ ολοκλήρου στους μετόχους ή στους μεριδιούχους του 
στο εν λόγω κράτος μέλος το αποτέλεσμα των επενδύσεών του εντός οκτώ μηνών από τη λήξη της 
λογιστικής χρήσης του, εφόσον στο κράτος μέλος της εγκατάστασής του το αποτέλεσμα των επενδύσεων 
που δεν έχει διανεμηθεί λογίζεται διανεμηθέν και περιλαμβάνεται στον φόρο που το κράτος μέλος αυτό 
επιβάλλει στους μετόχους του ή στους μεριδιούχους, ως εάν είχε ήδη διανεμηθεί το κέρδος αυτό, και ότι, 
λαμβανομένου υπόψη του σκοπού τον οποίον εξυπηρετούν οι προϋποθέσεις αυτές, ένας τέτοιος 
οργανισμός επενδύσεων βρίσκεται σε κατάσταση συγκρίσιμη με εκείνη ενός εγκατεστημένου στην ημεδαπή 
οργανισμού ο οποίος δικαιούται την επιστροφή του ως άνω φόρου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 
 
ΔΕΕ Υπόθεση C-177/18: Ερμηνεία ρήτρας 4 της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου 
χρόνου 

Το ΔΕΕ δέχθηκε, ότι η ρήτρα 4, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν 
αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία δεν προβλέπει την καταβολή αποζημιώσεως λόγω λήξεως 
των καθηκόντων ούτε στους εργαζομένους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που 
απασχολούνται ως έκτακτοι δημόσιοι υπάλληλοι ούτε στους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους οι 
οποίοι απασχολούνται στο πλαίσιο σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου, ενώ προβλέπει την 
καταβολή τέτοιας αποζημιώσεως στους συμβασιούχους υπαλλήλους αορίστου χρόνου κατά τη 
λύση της συμβάσεως εργασίας τους για αντικειμενικό λόγο. Τα άρθρα 151 και 153 ΣΛΕΕ καθώς και η 
ρήτρα 4, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε 
εθνική ρύθμιση η οποία δεν προβλέπει την καταβολή αποζημιώσεως στους εργαζομένους ορισμένου 
χρόνου που απασχολούνται ως έκτακτοι δημόσιοι υπάλληλοι, κατά τη λήξη των καθηκόντων τους, ενώ 
στους συμβασιούχους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου καταβάλλεται αποζημίωση κατά τη λήξη της 
συμβάσεως εργασίας τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=222885&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=4816785
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AC4ED600B8C70F4C18FB7586BC3D7FD6?text=&docid=222503&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4156949
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ                

 
 

 

 
*      21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή  

Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής 
οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

 


