
 
 
 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕΒ 

 

Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα 

Ε: mmitsopoulos@sev.org.gr 

Τ: +30 211 500 6157     

Αθηνά Βουνάτσου, Senior Advisor 

Ε: avounatsou@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6109  

Αυγή Οικονομίδου, Associate Advisor 

E: aoikonomidou@sev.org.gr 

T: +30 211 500 6130 

Γιάννης Λαϊνάς, Associate Advisor 

E: ilainas@sev.org.gr 

T: +30 211 500 6114 

Κρυσταλί Μπούρχα, Associate Advisor 

E: cbourcha@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6150 

Σωτηρία Καλαντζή, Advisor 

E: skalantzi@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6113 
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

E: info@potamitisvekris.com  

T: +210 33 80 095, +30 210 33 80 000 

Ομήρου 11, 10672, Αθήνα 

 Οι παρεμβάσεις του μήνα    
  

   «Οι Επιτροπές Ελέγχου μπροστά στην πρόκληση 
του αναβαθμισμένου ρόλου τους» 

 

 

 Αναστασία Στάμου  

 ● Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
● Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Ελληνικού  
Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης 

σελ. 2 

 
 

  «Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά 
την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19)» 

 
 
Παναγιώτης Γιαννόπουλος 

Deputy Chairman  
Hellenic Accounting and Auditing Standards 
Oversight Board 

σελ. 9 

  

 

  «Τηλεργασία: ευκαιρία ή απειλή» 

 
 
 
 
Ισίδωρος Παπαμιχάλης 
● Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων Star Channel 
●  Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Ανθρώπινου 
Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ 

σελ. 14 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Τα σημαντικά του μήνα  
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

…..................…………………………..  σελ. 2 

02. Φορολογική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 9 

03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 14 

04. Τα νέα από την ΕΕ  

…..................…………………….……... σελ. 17 

05. Προσεχώς 

…..................…………………….……...  

  
Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διεξάγει δημόσια διαβούλευση για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο έως τις 15.05 με στόχο τη μελέτη των συνθηκών ανταγωνισμού στο 
ψηφιακό περιβάλλον, τον εντοπισμό τυχόν στρεβλώσεων και περιορισμών που 
ζημιώνουν τους καταναλωτές και τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την 
αξιολόγηση μέτρων και άλλων ενεργειών που θα μπορούσαν να 
αποκαταστήσουν τα εντοπιζόμενα προβλήματα. Ο ΣΕΒ θα υποβάλλει τις 
προτάσεις του εγγράφως ενώ θα έχει συμμετοχή και στη σχετική τηλεδιάσκεψη 
της Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 28/ 29 Μαΐου 2020.  

 
Περισσότερα στη σελ. 3 

 
Τέλη Χαρτοσήμου 

Με την υπ’ αριθμόν 432/2020 απόφαση του ΣτΕ η δυνατότητα του Δημοσίου 

να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου και κοινωνική εισφορά υπέρ ΟΓΑ υπόκειται στην 
εύλογη πενταετή προθεσμία παραγραφής όπως προβλέπεται και εφαρμόζεται 
και για το σύνολο των λοιπών φορολογικών αντικειμένων. 
 
Περισσότερα στη σελ. 13 

 
Ασφαλιστικές εισφορές μελών ΔΣ των Α.Ε 
Με εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού του 
χρόνου ασφάλισης στις περιπτώσεις των μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
Ανωνύμων Εταιρειών. 
 
Περισσότερα στη σελ. 15 

 

  
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. 
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01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αναστασία Στάμου  

●Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
●Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Linkedin 

«Οι Επιτροπές Ελέγχου μπροστά στην πρόκληση του αναβαθμισμένου ρόλου τους»  
 
Ο ρόλος των επιτροπών ελέγχου είναι κυρίαρχος  στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων 
επιχειρήσεων. Καλούνται να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των 
εταιρικών υποθέσεων, να επιβλέψουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας (εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση 
κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση), καθώς και την, με διαφανή και ακέραιο τρόπο, κατάρτιση και δημοσίευση των 
χρηματοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ήταν, συνεπώς, αναμενόμενο το σχέδιο νόμου για την 
εταιρική διακυβέρνηση και τον εκσυγχρονισμό της κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο ενός πλέγματος ρυθμίσεων που 
επιδιώκει τη γενικότερη ενδυνάμωση της λειτουργικής οργάνωσης και των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχων, 
να περιλαμβάνει και διατάξεις με τις οποίες αναβαθμίζεται, άμεσα ή έμμεσα, η λειτουργία της επιτροπής ελέγχου.  
Πιο συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (άρθρο 75 του σχεδίου νόμου) :  
- Ορίζεται πλέον με σαφήνεια ότι η επιτροπή ελέγχου μπορεί να είναι α) επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, 

αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του, ή β) ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη είτε από μη εκτελεστικά μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, κατά πλειοψηφία, είτε μόνο από τρίτους. Τα μέλη της, περιλαμβανομένου του 

προέδρου, είναι, κατά πλειοψηφία, ανεξάρτητα. 

- Διευκρινίζεται ο τρόπος διορισμού των μελών της επιτροπής, ανάλογα με το είδος της: από το διοικητικό 

συμβούλιο, όταν η επιτροπή είναι του διοικητικού συμβουλίου, ή από τη γενική συνέλευση, όταν η επιτροπή είναι 

ανεξάρτητη.  

- Ρυθμίζεται ο τρόπος αντικατάστασης ελλείποντος μέλους, με ορισμό αντικαταστάτη από το διοικητικό 

συμβούλιο. 

Πέραν των παραπάνω τεχνικών θεμάτων, που επιλύουν νομικά και πρακτικά προβλήματα εφαρμογής, σημαντικές είναι οι 

αλλαγές που στόχο έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της λειτουργίας της επιτροπής 

ελέγχου. Η πρώτη, αφορά στα προσόντα ορισμού των μελών και ιδίως αυτά που σχετίζονται με την επάρκεια και 

ανεξαρτησία τους: στο εξής, το  μέλος που απαιτείται να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, 

πρέπει α) να είναι ανεξάρτητο και β) να παρίσταται απαραιτήτως στις συνεδριάσεις που αφορούν στην έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική: 

- η κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, 

- η τήρηση πρακτικών και  

- η υποβολή ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση στην οποία περιλαμβάνεται και η 

περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρίας. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως οι επιτροπές ελέγχου, σε νομοθετικό επίπεδο, θωρακίζονται και ενδυναμώνονται για να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός απαιτητικού θεσμικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, η 
πολυπλοκότητα του οποίου απαιτεί ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της 
παραγωγής και δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Αυτό όμως δεν 
αρκεί. 
Οι εταιρίες από την πλευρά τους, όταν επιλέγουν τα μέλη των επιτροπών ελέγχου, οφείλουν να τα αξιολογούν 
συνολικά, ώστε να επιτυγχάνεται το κατάλληλο μείγμα ανθρώπων και δεξιοτήτων, αφήνοντάς τους χώρο 
δράσης και διαθέτοντάς τους μέσα και πόρους για να επιτελέσουν το έργο τους. Τα ίδια τα μέλη των επιτροπών 
ελέγχου, πρέπει να αφιερώνουν ικανό χρόνο στη μελέτη της λειτουργίας της εταιρίας και στην κατανόηση της κουλτούρας 
της, ανταποκρινόμενα με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, ακεραιότητα και ανεξαρτησία πνεύματος στα καθήκοντά τους. 

Έτσι, ο αναβαθμισμένος ρόλος που αποδίδεται, θα μπορέσει να έχει το ανάλογο αντίκρυσμα. 

 

https://gr.linkedin.com/in/stamou-anastasia-98106717
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  

 
 

Ανταγωνισμός  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 κλαδική έρευνα στον κλάδο της παραγωγής, διανομής και 
εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθαριότητας και 
προσωπικής υγιεινής. Ο ΣΕΒ θα συμμετάσχει στη διαβούλευση μέσω γραπτού υπομνήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 κλαδική έρευνα αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο με στόχο 
τη μελέτη των συνθηκών ανταγωνισμού στο ψηφιακό περιβάλλον, τον εντοπισμό τυχόν στρεβλώσεων 
και περιορισμών που ζημιώνουν τους καταναλωτές και τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την 
αξιολόγηση μέτρων και λοιπών ενεργειών που θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν τα 
εντοπιζόμενα προβλήματα. Ο ΣΕΒ θα συμμετάσχει στη διαβούλευση μέσω γραπτού υπομνήματος και 
παρουσίας στην τηλεδιάσκεψη που προγραμματίζεται για τις 28 - 29.05.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) τους συμψηφισμούς απαιτήσεων στους λογιστικούς λογαριασμούς των Διαχειριστών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) την Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) την εισήγηση του Διαχειριστή Συστήματος με τίτλο «Οδηγός σύνταξης Μελετών Κόστους-Οφέλους 
για έργα που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)» 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα την τροποποίηση του Κεφαλαίου 7.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

στ) τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ζ) τον Μηχανισμό Αλληλεγγύης στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

η) την αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού τιμής εκκίνησης δημοπρασιών ποσοτήτων 
φυσικού αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

θ) την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

https://www.epant.gr/enimerosi/nea/item/864-enarksi-dimosias-diavoylefsis-tis-kladikis-erevnas-sta-vasika-katanalotika-eidi.html
https://www.epant.gr/enimerosi/nea/item/859-enarksi-dimosias-diavoylefsis-gia-to-ilektroniko-emporio.html
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/170320_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/190320_3.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/190320.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0104_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/0104_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0804_3.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/060420_3.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/160420_1.csp
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Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ι) τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης σε συνέχεια της σύναψης συμφωνίας 
ανάθεσης λειτουργιών εκκαθάρισης συναλλαγών αγοράς εξισορρόπησης μεταξύ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της 
EnExClear Α.Ε. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ια) την τροποποίηση της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού εκφόρτωσης φορτίων 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επικοινωνίες 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ:  

α) για την Αναμόρφωση του Συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων της Χώρας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΕΕΤΤ παρατείνει: 

α) έως την Δευτέρα 30 Απριλίου 2020 την δημόσια διαβούλευση σχετικά με την διαδικασία και τους 
όρους χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύων κινητών 
επικοινωνίας 5ης γενιάς (5G).   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) έως την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 την δημόσια διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση της 
Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 την διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 
στην ζώνη 410-430 MHz. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) έως την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 την τροποποίηση του Κανονισμού για τον καθορισμό των στόχων 
επίδοσης στην παροχή καθολικής υπηρεσίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 τα εναλλακτικά σενάρια Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων στην ζώνη 3400-3800 MHz (συμπληρωματική διαβούλευση).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 την Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για 
την ανάθεση της Σύμβασης προμήθειας αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου 
Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Ευεκπομπής» (Υποέργο 6 της Πράξης «Ανάπτυξη 
καινοτόμου εκτεταμένου συστήματος εποπτείας φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον 
τομέα ηλεκτρονικώνω επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)»). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ:  

α) για το Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Προμήθεια Μεταφερόμενων 
Συστημάτων Ραδιογωνιομέτρησης σε συνδυασμό με Δέκτες Εποπτείας Φάσματος 
Ραδιοσυχνοτήτων» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος 
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/140420_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0804_3.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/170320.csp
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1175.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1167.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1183.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1169.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1177.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1180.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1184.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1168.html
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β) για τις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης κατά την έκδοση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 

 COVID-19: Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων  

Με τον ν.4683/2020 κυρώθηκε η από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία 
θεσπίστηκαν μία σειρά διατάξεων για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Με σειρά Υπουργικών Αποφάσεων θεσπίστηκαν μέτρα για την α) προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας έως την 30.04.2020 β) 
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα 
μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας γ) δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ,  εδώ, εδώ και εδώ 

Αναζητήστε εδώ τα τεύχη του Έκτακτου Δελτίου του ΣΕΒ με όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

ΕΣΠΑ 

Δημοσιεύθηκε η 3η τροποποίηση προγενέστερης απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 
2014-2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος 
ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του αναπτυξιακού ν. 4399/2016». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τους ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την εξειδίκευση προϋποθέσεων και τον καθορισμό 
ανώτατων ορίων ενισχυόμενων δαπανών και έντασης ενισχύσεων, καθώς και διαδικασιών και 
δικαιολογητικών για τις ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Θαλάσσιες Ενδομεταφορές 

Ψηφίστηκε ο ν. 4676/2020 με τον οποίο θεσπίστηκαν διατάξεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

 

 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1178.html
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XBfvf6aYgtV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY2ERT4cdwhPrdodte-6BSQ2x3NMkc3alDP7a_i8QRub
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zNy8ycs-iQjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtddZ_hOylqo0uKagGy7rpC6W5MeWnKMnP3eDJtAthsy4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT1kbLuASF0zOcZZtZFYlsCbKpsqn9XV5vDgRZvyX6KI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbVf7WxopdYvkrlPbt0Nf4imdqJkF1gB9Kxn-ecVql6P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ8iejwcoYVwrMl8EdQOW7lv_YPqwfEzXQsRbYWMOSIM
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/sev-enimerosi-gia-ton-koronoio/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86BYA0d1yFhvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSDJFeXWyVXl4SKp4ukB0-Lbz8GTHv6TKRsyE-7Bgro2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT44xQQB5xLJ91j_yaxfxOgsdoN-YCCYkf0-hTp45nu0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc3elIa4u44hmZ3y4_-rj_c6KZQAZSwk_3bV9rQ-T0S8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qeNX8NkDoSd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIud6MSB0gyiaeY78MiKB_URGpLTiOco_FXRoBem7xlNpT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SFJZYW49XfPtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOWjTSktAzBHeMPnT3jP1Z4TzV2Dqf0M1VjdhEUzoLac


TEYXΟΣ 39 | Απριλίου 2020  | σελ. 6 

 

 

  
 
 
  

  
 
   

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 

Δόθηκαν επείγουσες οδηγίες για την εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης 
δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης 

Θεσπίστηκαν διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη και ανατέθηκε στο 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας η ανάπτυξη, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

Καθορίστηκε το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για 
σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Αποφασίστηκε η συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
Ενεργειακή Αποδοτικότητα» (Programme GR-Energy), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme 
Operator) το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Φάρμακα 

Ορίστηκε η διαδικασία κοινοποίησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της έναρξης 
παρασκευής στην Ελλάδα προϊόντος ή φαρμάκου που προστατεύεται με συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/933.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Μεταφορά ευπαθών τροφίμων 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων 
μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που υπάγονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς 
μεταφορές, καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού ATP. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Μεταφορικό Ισοδύναμο 2019 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων 
υπαγωγής στην Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο» για το έτος 2019». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ανοικτά Δεδομένα Δημοσίου Τομέα 

Συγκροτήθηκε Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την 
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 για τα «ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημοσίου τομέα». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Πρατήρια υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων 

Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών 
καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων αλλά και των λοιπών 
λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων 
εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A97%CE%96%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%A1%CE%A5%CE%A6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRnuVS5an1XpUiAigFWeKWdspqK3O_VO2vBnChrUheSi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-XW9hldkR6x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudBaPFVt4y1TNz3WezkvrkIwdqF9PNyt9T_GgxCLS7rX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8YliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteQBLo1yfqr3wAQssIF0UVVis_xuHanDrsaOeWw0pxg4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8un-8Qnzo0a15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXa8NfyM7z3S0fpzOJqsmea66kw5O_VQp8Yu8Nu6hzlL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL82yh7yZjcHfvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZAyee1U286AUKeVOv81eeFPuzzYntHKHtpLZVf5EyOI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwB_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZG_QDDPyRDcZY5xwq_mcbl246YZVqmjEQmkE321ol_O
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SzKdMKJot95_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXg1n0BSYc-PrZiGqIFeCz_NYhihm3jLN7WjAqrzVNck
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8euOdSIwklWPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQdox8S9mwn-JdzWiG865BguBtydd_928eyc3O9yzezK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ionFKVgnNuUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQhcwg9sWeByfpzUmYILIxbsFU_YwEO6WrHknlVLEO1J
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 
Επιτροπή Ανταγωνισμού  

Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαπιστώθηκε η παράβαση εκ μέρους εταιρείας σε υπόθεση 
διερεύνησης πιθανής παρεμπόδισης-δυσχέρανσης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά 
την διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 39 του ν. 3959/2011. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

ΡΑΕ 

Εγκρίθηκε το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2019-2028.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών 
Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Με κοινή ανακοίνωση ΡΑΕ-ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θεσπίστηκε μεθοδολογία προσδιορισμού του εσόδου του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία στοχεύει στην ομαλή μετάβαση του ρυθμιστικού πλαισίου από το ισχύον καθεστώς, 
σε καθεστώς παροχής κινήτρων προς τον Διαχειριστή για την επίτευξη στόχων προς όφελος της 
ενεργειακής αγοράς και των καταναλωτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Με απόφασή της ΡΑΕ: α) τροποποιήθηκε το πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» 
του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο 
κείμενο, β) αποφασίστηκε η παρακολούθηση των διαστάσεων ποιότητας εξυπηρέτησης μέσω 
δεικτών ολικής απόδοσης και γ) καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής αναφορικά με την χορήγηση 
χρηματικού ποσού σε καταναλωτές του Δικτύου λόγω βλαβών σε συσκευές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο 
ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων χαμηλής τάσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Θεσπίστηκε η διαδικασία, οι όροι και τα κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
υποψηφίων Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από 
την 23.06.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4001/2011. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και των Εγγυήσεων Προέλευσης 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYGdEyU97YIim9DeB4KSJqXZvozhJTeg6cYTidvFGSJb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8buFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ6TBQnv3_BgjmR1NFHpZ-PGKC_8K4Y0DBf4I-5rBSMh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8V49WiEDx08MtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT2eBo5lrF3THTHNKNJkHod7DIcSNCWnry_XPgxBcOSo
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/100420.csp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXGWS3cU8Ktp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX-8sCiq18GOIS9e5lYeQHqhqcSNsUCoPfgheaXUkJaQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8euOdSIwklWN_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdBgGuGPTpVC1TBc-Uz1efhWMDcGVNYWMKayaqtPh_st
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ndsiOD8jfQv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWY3GDRaGsNdi9zteaqaakhwSLcN8wqYkJTiOs_OZzdY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86BYA0d1yFhsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaVHgVATaysbZuk3V_1IcwrkvwoxHPR1mJRetxG_wkcj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86BYA0d1yFhsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaVHgVATaysbZuk3V_1IcwrkvwoxHPR1mJRetxG_wkcj
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Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της εταιρείας «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας Α.Ε.» για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117Β παρ. 11 του ν. 4001/2011. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

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   

Χρηματιστήριο 

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απαγορεύτηκαν οι ανοικτές πωλήσεις ή άλλες 
συναλλαγές πέραν των ανοικτών πωλήσεων, οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή 
αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Τράπεζα της Ελλάδος  

Με απόφασή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά 
υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
και αναθεωρήθηκε το αφορών αυτή μέγιστο επιτρεπτό ποσό απαλλαγής του ασφαλιστή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
δημοσιεύθηκαν: α) το σχέδιο της πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του ν. 4504/2017 και 
β) το σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ   

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86BYA0d1yFhsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaVHgVATaysbZuk3V_1IcwrkvwoxHPR1mJRetxG_wkcj
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/060420_5.csp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ulSU3Qvcpf_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdbPGfOLkrjDme4F4Kkmcpa108D7I-tglUVOStK4hV4T
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exgDlHxktv4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRsFmactI1bbQNB_ch0rIQzsMSMNuPIbRw82SG5hK2E8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yznwqApJ_LsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYWX-NvF9Xcy7jHzVNx9bOYwg1Revq2e-VX2O-wdSfQ6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exgDlHxktv7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSS_eZhXvaRRqRVZGhI5z283vLNJ1o_Y3n4MjtQsei4v
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) 
 
Η κρίση πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,οι οικονομικές της επιπτώσεις και η αβεβαιότητα που επικρατεί,  
δημιουργεί όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη για την βελτίωση της ποιότητας στην παροχή χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης προς τους επενδυτές και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς. 

Για το σκοπό αυτό όλες οι εποπτικές αρχές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο εξέδωσαν  άμεσα 
οδηγίες και κατευθύνσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις της λογιστικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19,κατά την 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.Όλες επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να είναι σε εγρήγορση όχι μόνο για το τι έχει συμβεί  κατά την 
ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, αλλά και τι αναμένεται να συμβεί τόσο μέχρι την 
ημερομηνία έγκρισης για την έκδοσή τους, αλλά και  στη συνέχεια.Σημειώνεται δε, ότι οι εταιρείες που δημοσιεύουν 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να αποτυπώνουν τις οικονομικές επιπτώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 34-
 “Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση”, παρέχοντας παράλληλα αξιόπιστες πληροφορίες που σχετίζονται 
με την κατανόηση της οικονομικής θέσης και την απόδοση  της εταιρείας.  

Οι σημαντικές περιοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά  τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεωνγια τις 
εταιρείες που δεν έχουν ακόμη εκδώσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αλλά και για εκείνες που θα εκδώσουν 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι : 

Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going Concern): Δεδομένων των συνθηκών, αυξήθηκε τόσο η 

αβεβαιότητα σχετικά με τις προβλέψεις για τις οικονομίες παγκοσμίως όσο και η αβεβαιότητα σχετικά με τις 
προοπτικές για πολλές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεγκτές  θα πρέπει να εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή 
την εκτίμηση της διοίκησης σχετικά με την ικανότητα των οντοτήτων να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους (Going 
Concern). Στην αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα για συνέχιση της δραστηριότητας, η 
εταιρεία οφείλει κατά την σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων να παρουσιάσει τα στοιχεία που 
εμπεριέχονται σε αυτές σε  ρευστοποιήσιμες αξίες.  
Μη διορθωτικά Μεταγενέστερα γεγονότα/Γνωστοποιήσεις/Απομείωση: Καθώς  η κρίση της πανδημίας του 
κορωνοϊού έλαβε χώρα μετά το τέλος της οικονομικής χρήσης 2019 (31η Δεκεμβρίου- ημερομηνία ισολογισμού για τις 
περισσότερες επιχειρήσεις), αποτελεί μεταγενέστερο γεγονός  και μάλιστα «μη διορθωτικό » – σύμφωνα με το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 (ΔΛΠ 10), αλλά και το Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων – και 
ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν σε γνωστοποιήσεις (σημειώσεις στο προσάρτημα) στις οικονομικές 
τους καταστάσεις, οι οποίες θα αναφέρουν τη φύση του γεγονότος και μία εκτίμηση της οικονομικής επίπτωσής του ή 
μία δήλωση στην περίπτωση που μία τέτοια εκτίμηση δεν είναι εφικτή. Αντίστοιχη αξιολόγηση και σημαντική κρίση 
πρέπει να διενεργήσουν οι εταιρείες κατά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών τους καταστάσεων. 
Συνεπώς,  στις επερχόμενες ενδιάμεσες οικονομικές τους καταστάσεις , οι εταιρείες πρέπει να αποτιμήσουν 
τα περιουσιακά τους στοιχεία και να αναγνωρίσουν, όπου απαιτείται, τις σχετικές ζημίες απομείωσης. Για 
παράδειγμα οι εταιρείες πρέπει να επιμετρήσουν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από  απαιτήσεις σύμφωνα με 
το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και να εξετάσουν την ανακτησιμότητα των αύλων περιουσιακών  
στοιχείων  τους όπως η υπεραξία, βάσει του ΔΛΠ 36 «ΑπομείωσηΠεριουσιακών Στοιχείων». Ομοίως ζημίες θα 
προκύψουν πιθανώς από περιουσιακά στοιχεία και  υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία, η οποία  
προσδιορίζεται βάσει των αρχών τουΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας».  
Πρέπει να επισημανθεί ωστόσο, ότι σε περίπτωση βελτίωσης των συνθηκών και του οικονομικού κλίματος 
γενικότερα σε μεταγενέστερες περιόδους, οι ζημίες απομείωσης  καθώς και οι ζημίες από αποτίμηση στην 
εύλογη αξία μπορεί να αναστραφούν και να αναγνωρισθούν κέρδη (με εξαίρεση την ζημία που προκύπτει από 
την απομείωση της υπεραξίας, η οποία μεταγενέστερα δεν αναστρέφεται για αναγνώριση κέρδους).  
Στο νέο αυτό περιβάλλον όπου η οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις,  η παροχή αξιόπιστης και  
υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομική πληροφόρηση αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την  
ελαχιστοποίηση των συνεπειών αυτής της κρίσης στις επιχειρήσεις και την βελτίωση του οικονομικού κλίματος. 

  
 
 

 
Παναγιώτης Γιαννόπουλος 

Deputy Chairman  
Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board 
Linkedin 

 

https://www.linkedin.com/feed/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

COVID – 19: Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων  

Με Υπουργικές Αποφάσεις α) δόθηκαν αναστολές και παρατάσεις προθεσμιών υποβολής, καταβολής και 
είσπραξης μίας σειράς φορολογικών οφειλών β) διευρύνθηκαν τα κριτήρια υπαγωγής και η λίστα των 
πληττόμενων ΚΑΔ γ) δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης με  τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ ,εδώ 

και εδώ 

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», μεταξύ άλλων, προβλέπονται: α) έκπτωση 25% για δόσεις 
βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων β) ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή 
προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας γ) ρυθμίσεις για την μερική καταβολή 
μισθωμάτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με έγγραφο της η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι προτάσσονται κατά προτεραιότητα έλεγχοι που αφορούν σε 
υποθέσεις επιστροφών φόρων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κοινοποιείται η απόφαση (ΕΕ) C2020/491 της Επιτροπής για την εισαγωγή στη χώρα μας με απαλλαγή 
από δασμό και Φ.Π.Α., ειδών που προορίζονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω της 
πανδημίας του COVID-19.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κυρώνεται η από 20.3.2020 ΠΝΠ, στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται η επέκταση μείωσης 
μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ν. 4683/2020 πιέστε εδώ 

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή δήλωσης μεταβολών για την τροποποίηση του κύριου ενεργού ΚΑΔ, 
κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020, υποβάλλεται υπό την 
προϋπόθεση ότι: α) ο νέος κύριος ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στο Φορολογικό Μητρώο έως την έναρξη 
ισχύος των ως άνω διατάξεων ως δευτερεύων ΚΑΔ και β) είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα 
μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.    

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά πιέστε εδώ 

Αναζητήστε εδώ τα τεύχη του Έκτακτου Δελτίου του ΣΕΒ με όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

Ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθρου 43Α του ν.4172/2013 

Τροποποιείται η Α.1099/2019, που αφορά στον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς 
και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών  

Κοινοποιείται η διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες 
φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/A1061.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/6%CE%A6%CE%9C%CE%A546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9E%CE%A8%CE%A0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/A1063.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/A1064_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/A1052_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/1168_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DYt4eVo2yCccNV7yn65wCOyYyWx2ocsR/view
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1072_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1073_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1074_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1075_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1079_FEK.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU9CTbqfQ_ZV5SD2UgOYRV4U9jqWvefJvMP9UXY7Bix2
https://drive.google.com/file/d/1QYoToyFUeAshiKy8DOENsAZmKfn_6Tz4/view
https://drive.google.com/file/d/1mHXAjoHWl9a_AZq-z8sBrlXUHv2C0EOq/view
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/1043783.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B52045.pdf
https://drive.google.com/file/d/14efqtjdII2-EiXgCfgYeFij4gl22KmK1/view
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B52048.pdf
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/sev-enimerosi-gia-ton-koronoio/
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/%CE%B11038-2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/e2031.pdf
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Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών  

Τροποποιείται η ΠΟΛ.1022/2014 με τίτλο «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για 
διασταύρωση πληροφοριών». Ειδικότερα, για το ημερολογιακό έτος 2019, η υποβολή των 
καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 30.06.2020. 
Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2019, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία 
προμηθευτών, θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι 31/07/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών 

Καθορίζεται η διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο 
πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών που πραγματοποιεί από 14.2.2020 υποκείμενος στον φόρο 
προς φορέα του δημοσίου τομέα, ΝΠΙΔ ή άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αιθυλική αλκοόλη 

Προβλέπεται η δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό 
παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση 
της διάδοσης του κορωνοϊού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τροποποιείται η  Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθ. Φ.1554/811/2008 με θέμα: «Όροι και διατυπώσεις για την 
μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που 
παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 1 
του άρθρου 83 του ν.2960/2001».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 23/ΠΝΠ/20.03.2020 με το οποίο δίνεται άδεια εισαγωγής από 
τρίτες χώρες, μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης για το διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται 
άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας η 
οποία είναι η 20η Μαρτίου 2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη/μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας  

Παρέχονται οδηγίες για τη διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη/μεταβολή επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο 
(αυτοψία), μόνον σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν υπάρχουν πληροφορίες ή κάθε είδους επιβαρυντικά 
στοιχεία, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των 
δηλωθέντων στοιχείων, η ύπαρξη της επιχείρησης στη συγκεκριμένη έδρα κλπ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΕΝΦΙΑ ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4646/2019 για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ακινήτων 
που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας μέσω TAXISnet 

Προβλέπεται η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας μέσω 
TAXISnet για τη διευκόλυνση και των ιδιοκτητών/κατόχων αυτοκινήτων οχημάτων, οι οποίοι επιθυμούν να 
μεταβιβάσουν αυτά ή να τα διαγράψουν, λόγω εξαγωγής ή επαναταξινόμησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://drive.google.com/file/d/1iFDhy5U6AyxbDXtcXNy_K3awGsM8V6xK/view
https://drive.google.com/file/d/1oYEStb5COq2uDLUzd31iXuwShwliI8uQ/view
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/6%CE%A6%CE%9C%CE%A546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9E%CE%A8%CE%A0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/a1056.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/e2039_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1J_pIjo99BSwuafGJ4qZz4ONcMo9wasTA/view
https://drive.google.com/file/d/15o4X1o2TIKNOHIGQ-mHsvJQ5K7Tq9zgz/view
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/e2034_2020.pdf
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Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου 

Καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία είσπραξης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου. 
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αντικαθιστά την έντυπη μορφή παραβόλου και τα αποδεικτικά οίκοθεν 
είσπραξης και καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με την υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση του, 
οι εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης και πληρωμής του, η κατάθεση σε Υπηρεσία/Λήπτη, η διαδικασία 
αιτήματος επιστροφής ποσού από Νομικό Πρόσωπο ή ΔΟΥ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οδηγίες για εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων στα τελωνεία 

Παρέχονται ψηφιακές διευκολύνσεις στα τελωνεία για την επιτάχυνση του τελωνισμού και τη 
διευκόλυνση του εμπορίου. Ειδικότερα, ακολουθείται πλήρης ηλεκτρονική διεξαγωγή των διαδικασιών 
εισαγωγής και εξαγωγής μέσω του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet, το οποίο 
υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των διασαφήσεων καθώς και των υποστηρικτικών τους εγγράφων 
αλλά και την παρακολούθηση και ενημέρωση των συναλλασσόμενων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
μέσω μηνυμάτων. Ως εκ τούτου, η εκτύπωση διασαφήσεων καθίσταται εύλογα περιττή.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης μέσω ICISnet  

Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της Α. 1032/2020, με την οποία ορίζεται ως νέα ημερομηνία 
εφαρμογής της διαδικασίας υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής 
αποθήκευσης με ηλεκτρονικά μέσα, η 11η Μαΐου 2020 κατά την οποία αναμένεται να έχουν 
ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μηχανογραφικές προσαρμογές ώστε η υποβολή Δελτίου Εισόδου, Δελτίου 
Εξόδου και Δελτίου Μεταβίβασης να πραγματοποιείται μέσω του ICISnet.. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) – φαρμακευτικά προϊόντα  

Κοινοποιείται απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), σύμφωνα με την οποία, 
προστίθενται νέα φαρμακευτικά προϊόντα στα προϊόντα για τα οποία ισχύει απαγόρευση των 
παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης, στο πλαίσιο διασφάλισης της επάρκειάς 
τους στο εσωτερικό της χώρας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Σύνταξη εισήγησης πιστοποιημένων εκτιμητών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης  

Η παράδοση του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών αναφορικά με την σύνταξη εισήγησης για 
τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης αναστέλλεται από 03.04.2020 και για όσο χρονικό διάστημα 
διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού ενώ αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
καταχώρισης της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη βάση δεδομένων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το 2020 

Το ποσό που καταβάλλεται για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το 2020 
καθορίζεται στις 80.000.000,00 ευρώ και θα κατανεμηθεί για την εφαρμογή σε επιβάτες, εμπορεύματα και 
καύσιμα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παροχή οδηγιών για την χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας 

Οι δημόσιοι φορείς καλούνται όπως μεριμνήσουν άμεσα για τη λήψη της διαδικτυακής υπηρεσίας 
"Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας", ώστε να μην απαιτείται η προσκόμιση της 
φορολογικής ενημερότητας από το ίδιο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1047-21-03-2020
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/e2033.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/%CE%952040.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/1040136.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUXnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVaPc2KKq0_r3O4U-f1l56KhcDf8Psrp27eZmzgLHF-z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXdZxbD2gF__5do_-dtO3m0ogSvqzQMmzPqnO5hPfHgJ
https://diavgeia.gov.gr/doc/978346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%9D%CE%A90?inline=true
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Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού 2019  

Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων φορολογικού έτους 2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet 

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του 
TAXISnet μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οδηγίες αναφορικά με τα παραστατικά πωλήσεων για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων 

Από 01.01.2019 οι οντότητες με δραστηριότητα την εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την 
πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου 
σε πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των εκδιδόμενων 
παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οδηγίες για την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών 

Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, 
τη διακίνηση τους υπό καθεστώς ενωσιακής/κοινής διαμετακόμισης, τις διατυπώσεις στο τελωνείο 
αναχώρησης, στο τελωνείο διέλευσης και στο τελωνείο προορισμού, τη διακίνηση με χρήση 
δελτίων TIR, την προθεσμία για την προσωρινή εναπόθεση και τη δυνατότητα αναβολής της 
ακύρωσης διασάφησης εξαγωγής ή επανεξαγωγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2050/2020 πιέστε εδώ  

«Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» Α’ τριμήνου 2020 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρμογής TAXISnet, της «Κατάστασης Συμφωνητικών 
παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» του Α’ τριμήνου 2020 μέχρι την 20η ημέρα του Ιουλίου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 

Ευθύνη μελών αστικής εταιρείας σχετικά με φορολογικές υποχρεώσεις  

Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 294 του ν.4072/2012, που προστέθηκε με το άρθρο 103 του 
ν.4605/2019, εφαρμόζεται και σε οφειλές (κύριες και πρόσθετες) αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας 
από φόρους, όπως εν προκειμένω Φ.Π.Α. και παρακρατούμενους φόρους, εφόσον βεβαίως 
συντρέχουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής της.  

  Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πενταετής η παραγραφή της δυνατότητας επιβολής τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 

Με την υπ’ αριθμόν 432/2020 απόφαση του ΣτΕ η δυνατότητα επιβολής τελών χαρτοσήμου και 
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ υπόκειται στην πενταετή προθεσμία παραγραφής και, κατά παρέκκλιση, στη 
δεκαετή προθεσμία παραγραφής, σε περίπτωση που διαπιστώνεται συμπαιγνία του φορολογουμένου και 
του αρμόδιου φορολογικού οργάνου ή εάν περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής Διοίκησης 
«συμπληρωματικά στοιχεία». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%911070.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU9CTbqfQ_ZV5SD2UgOYRV4U9jqWvefJvMP9UXY7Bix2
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B52049.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%9B%CE%9C46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A5%CE%94%CE%9A?inline=true
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1092_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/%CE%952035.pdf
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
1 https://www.weforum.org/agenda/2020/02/europeans-work-home-careers/  

2 Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment  

Nicholas Bloom, James Liang, John Roberts, Zhichun Jenny Ying,The Quarterly Journal of Economics, Volume 130, Issue 1, February 2015, Pages 165–218, https://doi.org/10.1093/qje/qju032 
Assessing the growth of remote working and its consequences for effort, well‐being and work‐life balance. Felstead, A. and Henseke, G. (2017), New Technology, Work and Employment, 32: 195-
212. doi:10.1111/ntwe.12097 
Why Remote Workers Are More (Yes, More) Engaged by Scott Edinger, Harvard Business Review, August 24, 2012 

 
 

                                         
                                        
 
 
                                       Ισίδωρος Παπαμιχάλης 
 
                                        ● Διευθυντή Ανθρώπινων Πόρων Star Channel  ● Αντιπρόεδρο Ινστιτούτου Ανθρώπινου  
                                        Linkedin 

 
«Τηλεργασία: ευκαιρία ή απειλή» 
Όπως όλοι γνωρίζουμε εν μέσω της έξαρσης της επιδημίας του Covid-19, οι ελληνικές επιχειρήσεις έπρεπε να λάβουν 

γρήγορα προληπτικά μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού στους χώρους εργασίας. Η τηλεργασία, αν και έκανε 

την εμφάνισή το 2006 στα πλαίσια της ΕΓΓΣΕ και ενσωματώθηκε στη συνέχεια στο ελληνικό δίκαιο με το Ν 

3846/2010,  καταγράφει χαμηλή εφαρμογή στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες1.  

Ωστόσο, η έξαρση της πανδημίας στη χώρα μας παρουσίασε εμφατικά την ανάγκη οι επιχειρήσεις να λάβουν 

προληπτικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων τους  και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν την αδιάκοπη λειτουργία τους. 

Η εργασία του προσωπικού με τηλεργασία σαφώς έρχεται να καλύψει και τις δύο ανάγκες. 

Όμως, πώς μπορεί να γίνει η μετάβαση στην τηλεργασία δίχως να «απειλήσει» την ομαλότητα στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων και τη ζωή των  εργαζομένων; Η εμπειρία από το εξωτερικό που η τηλεργασία είναι πολύ πιο 

διαδεδομένη δείχνει ότι, είναι επωφελής τόσο για τις επιχειρήσεις  όσο και για τους εργαζόμενους.  

Έρευνες  που έχουν γίνει σε Ευρώπη και Αμερική2 καταδεικνύουν ότι με την τηλεργασία αυξάνεται η παραγωγικότητα 

των εργαζομένων περίπου κατά 20% (μέχρι και 50%). Αυτό οφείλεται κυρίως στον πιο εστιασμένο τρόπο εργασίας, 

την εξοικονόμηση χρόνου από την έλλειψη των μετακινήσεων και τις λιγότερες ημέρες έκτακτων απουσιών.Ομοίως, 

έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται με τηλεργασία είναι πιο ικανοποιημένοι διότι εξοικονομούν χρήματα 

από την αποφυγή των μετακινήσεων, αποκτούν επιπλέον διαθέσιμο χρόνο (μ.ο. 155 ώρες/ετησίως), ενώ παράλληλα 

τους δίνεται η δυνατότητα να καλύψουν τις τυχόν αυξημένες οικογενειακές ανάγκες όπως ένα μέλος της οικογένειας που 

χρειάζεται φροντίδα ή μια καλή ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

Στο λίγο χρόνο που οι επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει την τηλεργασία στην Ελλάδα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι 

επιβεβαιώνονται τα παραπάνω οφέλη. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί η τηλεργασία με επιτυχία πρέπει να πληρούνται 

κάποιες κρίσιμες προϋποθέσεις από επιχειρήσεις και εργαζόμενους. 

Πρωτίστως είναι η διάθεση από τις επιχειρήσεις της απαραίτητης τεχνολογίας όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο, τις απαραίτητες εφαρμογές για την εκτέλεση της εργασίας και, απαραιτήτως τα εργαλεία 

ασφάλειας όλων των παραπάνω. Επίσης, απαιτείται σωστή διαχείριση της εργασίας από τους επικεφαλής των ομάδων 

εργασίας. Με δεδομένη τη φυσική απόσταση μεταξύ τους, θα πρέπει να διατηρούν συχνή επαφή  για να δίνουν την 

κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλα τα  μέλη της ομάδας τους. Πλάνα εργασίας, συχνή καθημερινή 

επικοινωνία, παρακολούθηση στόχων και  coaching είναι μερικές από τα χρήσιμες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. 

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι οφείλουν να κάνουν την απαραίτητη οριοθέτηση στο σπίτι και να δείχνουν αυτοπειθαρχία 

στην τήρηση του χρόνου που εργάζονται ώστε να λειτουργούν ανεπηρέαστοι από τις τυχόν διασπάσεις αλλά και να 

τηρούν σαφή όρια επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

Εν κατακλείδι, σήμερα γνωρίζουμε ότι η τηλεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει σημαντικά οφέλη για 

επιχειρήσεις και εργοδότες. Στο σύντομο διάστημα εφαρμογής της στην Ελλάδα τα πρώτα δείγματα είναι 

θετικά. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των βασικών προϋποθέσεων που χρειάζονται για την επιτυχή 

εφαρμογή της, οι πιθανότητες είναι μεγάλες ώστε η τηλεργασία να παραμείνει στις επιλογές που έχουμε για τον 

τρόπο που επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα συνεργάζονται και στο μέλλον όταν θα έχουμε ξεπεράσει την 

υγειονομική κρίση του Covid-19. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/02/europeans-work-home-careers/
https://academic.oup.com/qje/article/130/1/165/2337855?searchresult=1
https://academic.oup.com/qje/search-results?f_Authors=Nicholas+Bloom
https://academic.oup.com/qje/search-results?f_Authors=James+Liang
https://academic.oup.com/qje/search-results?f_Authors=John+Roberts
https://academic.oup.com/qje/search-results?f_Authors=Zhichun+Jenny+Ying
https://doi.org/10.1093/qje/qju032
https://doi.org/10.1111/ntwe.12097
https://www.linkedin.com/in/isidorospapamichalis/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 

 

COVID-19: Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων  

Με σειρά Υπουργικών Αποφάσεων α) θεσπίστηκαν μέτρα αναστολής συμβάσεων εργασίας στις 
επιχειρήσεις των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και των 
οποίων η λειτουργία πλήττεται σημαντικά βάσει οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ  β) 
δόθηκαν διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) για εργαζομένους και εργοδότες γ) δόθηκαν διευκρινίσεις για την δυνατότητα παροχής 
εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, σε 
πληττόμενες επιχειρήσεις και για τη μη υπαγωγή των δικηγόρων με πάγια εντολή ή πάγια αντιμισθία στο 
πεδίο εφαρμογής της υπ' αριθμ. 12998/232/23-3-2020 Κ.Υ.Α. δ) δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς τη 
δυνατότητα μεταβολής, διόρθωσης, συμπλήρωσης και ανάκλησης των υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής 
συμβάσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις-εργοδότες και τους εργαζομένους ε) δόθηκαν διευκρινίσεις ως 
προς τους δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€) στ) παρατάθηκε η 
προθεσμία εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το 
διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας 
έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, η) παρατάθηκε η αναστολή της υποχρέωσης εργοδότη για 
καταχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγής / τροποποίησης ωραρίου, υπερωρίας, νόμιμης υπερωρίας ή 
οργάνωσης χρόνου εργασίας εργαζομένων μέχρι τις 30/5/2020 βάσει της Εγκυκλίου 6135/499 της 
23/4/2020 του Υπουργείου Εργασίας), θ) επανακαθορίστηκαν οι παραβάσεις και το ύψος των προστίμων 
που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ, ι) ρυθμίστηκαν θέματα τηλεργασίας - τηλεκπαίδευσης των πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ , εδώ, εδώ και εδώ 

Καθορίστηκαν τα νέα έντυπα ειδικού σκοπού και οι όροι ηλεκτρονικής υποβολής τους για εξ’ 
αποστάσεως ή πρόσκαιρη εργασία, για το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας και για τη μεταφορά 
προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εφόσον οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις 
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, παρέχεται η δυνατότητα 
μειωμένης καταβολής, κατά ποσοστό 25%. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναζητήστε εδώ τα τεύχη του Έκτακτου Δελτίου του ΣΕΒ με όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

Ασφαλιστικές εισφορές μελών ΔΣ των Α.Ε 

Διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης στις περιπτώσεις των μελών ΔΣ ΑΕ. 
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι από 1.1.2020 εφόσον το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς που καταβλήθηκε 
αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, θεωρούνται ως 
συμπληρωμένες από τον ασφαλισμένο 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα. Σε περίπτωση που το 
ποσό ασφαλιστικής εισφοράς υπολείπεται του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, ο 
χρόνος ασφάλισης κατά μήνα προκύπτει από το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής 
εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25. 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSMvm0m024awEtaFRYna2dJj0WizTQqWmbFPxeywvmI3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AQ5p6lrNBa95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWCEGDkWSgNLq6Tt_22_NZIRDhntKfgZ4CQRSidEEJx7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ot3j7Nk8V715MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZF6AvQzQ1COKBHv1sPqQo9MxhksazdI1peh1Kv5PxWg
https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%94%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A3%CE%97%CE%A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A83%CE%9446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-7%CE%A1%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A972546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9A%CE%A3%CE%A1?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcsI8y1jT5y4QFjqBRo6EfyjC8Lu1dKfk3dhKLLBnlKi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSRAUrXH-NopRqRTPBetEXa4MPXSP0-UbWuwnLMg5gxj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/sev-enimerosi-gia-ton-koronoio/
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%9E%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%94%CE%A5%CE%92?inline=true
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Δραστηριότητες και εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) 

Ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Κοινοτική Οδηγία 2016/2341 η οποία αναφέρεται στις 
δραστηριότητες και στην εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ), ήτοι 
σε ιδρύματα που λειτουργούν, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, σε κεφαλαιοποιητική βάση 
και ιδρύονται, ξεχωριστά από οποιαδήποτε χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή επαγγελματική ένωση, 
με στόχο να χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής 
δραστηριότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τη μερική απασχόληση και την αδήλωτη εργασία 

Ο ΕΦΚΑ παρέχει διευκρινίσεις επί των νέων διατάξεων του ν. 4635/2019 για τη μερική απασχόληση και 
για την αδήλωτη εργασία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), 
από 1/12/2013, των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται 
στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων και γνωματεύσεων και χορήγηση παροχών σε χρήμα  

Κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις του άρθρου 14 και του άρθρου 15 του ν.4670/2020, με βάση τις οποίες οι 
ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις για την πιστοποίηση της ανικανότητας προς εργασία, τη 
χορήγηση αναρρωτικής άδειας από ασθένεια ή από ατύχημα εργατικό ή μη, καθώς και άδειας 
μητρότητας εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της 
εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και καθορίζεται η 
διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας –
λοχείας), του ειδικού επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας και των εξόδων κηδείας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών   

 

 

Τηλεργασία 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε Κατευθυντήριες Γραμμές για τη λήψη 
μέτρων ασφαλείας στο πλαίσιο τηλεργασίας, με τις οποίες δίνονται πρακτικές οδηγίες και συστάσεις για 
το τι πρέπει να προσέχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας από πλευράς διαδικασιών και συστημάτων 
στο πλαίσιο της εκτέλεσης τηλεργασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nIi-LEK-7lntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijH6YMHhARw4M9li_T4N7faq0KPuGEjc_mRPlxHUv-UGm
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%A5%CE%95465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A9%CE%9D%CE%96?inline=true
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-03/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2011_2020_%CE%A4%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%95%CE%9A%CE%A9%20%286%CE%A6%CE%A32465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%98%CE%A5%CE%9C%29.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%9B%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-448?inline=true
https://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/HOME/FILES/KATEFTHINTIRIES%20GRAMMES_TILERGASIA.PDF
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 

 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 

«Πρακτικές οδηγίες και «πράσινες λωρίδες» για τη διασφάλιση της συνεχούς ροής εμπορευμάτων στην ΕΕ» 

Η κρίση του κορονοϊού έχει αναγκάσει τις χώρες της ΕΕ να πάρουν πρωτοφανή περιοριστικά μέτρα ώστε να 

επιβραδυνθεί η εξάπλωση της πανδημίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το ουσιαστικό κλείσιμο των συνόρων 

για ιδιωτικές μετακινήσεις που έχει οδηγήσει σε μία αναστολή της ελεύθερης μετακίνησης εντός της ζώνης 

Σένγκεν.  

Τα πρωτοφανή αυτά μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ακούσια αλλά σοβαρά εμπόδια στις 

διασυνοριακές ροές αγαθών, όπου σχηματίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μεγάλες ουρές στα εσωτερικά σύνορα 

της ΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη συνοχή της ενιαίας αγοράς.   

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη 

διαχείριση των συνόρων ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια στις διασυνοριακές μετακινήσεις 

εμπορευμάτων, διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των οδηγών και των 

συνοριακών φυλάκων.   

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να ορίσουν όλα τα συνοριακά σημεία διέλευσης ως «πράσινες 

λωρίδες» στις οποίες θα επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων ανεξαρτήτως των 

εμπορευμάτων που θα μεταφέρουν και ο χρόνος που θα απαιτείται για τη διέλευση δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 15 λεπτά.   

Ταυτοχρόνως, οι έλεγχοι στα σύνορα θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να περιοριστούν στους απόλυτα αναγκαίους.   

Πιο συγκεκριμένα, δεν θα απαιτείται η έξοδος των οδηγών από τα οχήματα ενώ οι αρχές θα πρέπει να ζητούν 

μόνο αστυνομική ταυτότητα, άδεια οδήγησης και σχετική επιστολή από τον εργοδότη εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο η ηλεκτρονική υποβολή/ εμφάνιση των οποίων θα πρέπει να γίνεται δεκτή.  

Τέλος, με σκοπό να λειτουργήσουν τα μέτρα με αποτελεσματικό τρόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη 

μέλη να αναστείλουν προσωρινά όλους τους περιορισμούς οδικής πρόσβασης που ισχύουν επί του παρόντος στην 

επικράτειά τους, όπως απαγορεύσεις κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα ή τη νύχτα.  

Ο απαραίτητος συντονισμός μεταξύ των χωρών της ΕΕ θα επιτευχθεί μέσω ενός δικτύου εθνικών σημείων 

επαφής που θα είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματική λειτουργία των «πράσινων» λωρίδων» καθώς και μέσω 

μιας πλατφόρμας παροχής πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά μέτρα στον τομέα των μεταφορών τα οποία 

λαμβάνονται από τα κράτη μέλη ως αντίδραση στον κοροναϊό.  

 

Αναζητήστε εδώ  τις κατευθυντήριες γραμμές για τις «πράσινες λωρίδες» 

Αναζητήστε εδώ την πλατφόρμα για τα εθνικά μέτρα στον χώρο των μεταφορών 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 

 

Δορυφορικό Σύστημα ‘Galileo’  

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την χρήση των δορυφορικών συστημάτων ‘Galileo’ προς όφελος σημαντικών 
υποδομών (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

«Προστασία προσωπικών δεδομένων μέσω κρίσης κορονοϊού –Κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο ΕΕ» 

Οι ψηφιακές εφαρμογές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην «μάχη» που δίνουν οι κυβερνήσεις για τη 

καταπολέμηση της πανδημίας και την επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα. Εκτός από τη δυνατότητα 

αυτοδιάγνωσης ή ασφαλούς επικοινωνίας με γιατρό, μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική άρση των 

μέτρων περιορισμού καθώς θα είναι δυνατή η ενημέρωση μέσω κινητού τηλεφώνου πιθανής επαφής με 

πολίτες που έχουν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό.  

Η ανάπτυξη ωστόσο των εν λόγω εφαρμογών πρέπει να γίνει με σεβασμό στην ιδιωτικότητα των πολιτών 

και είναι συμβατή με τους αυστηρούς κοινοτικούς κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 20  Απριλίου έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων εφαρμογών που στηρίζουν την καταπολέμηση 

του κορονοϊού με το οποίο αποσαφηνίζονται σημαντικά ζητήματα νομικής και διοικητικής φύσης.    

Με δεδομένο ότι οι πληροφορίες που θα διατίθενται μέσω των εν λόγω εφαρμογών είναι άκρως ευαίσθητου 

χαρακτήρα, ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα προς αποσαφήνιση είναι η ταυτότητα του αρμόδιου φορέα για 

την εγγύηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ αναφορικά με την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή συστήνει προς τα κράτη μέλη την ανάθεση του ρόλου αυτού στις εθνικές 

υγειονομικές αρχές. 

Επιπλέον, η χρήση των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να αξιοποιούνται 

μόνο όσα είναι απαραίτητα για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών. Ενδεικτικά, η Επιτροπή δεν θεωρεί 

απαραίτητη τη διάθεση δεδομένων θέσης για τον σκοπό της ιχνηλάτησης των επαφών και συνιστά την αποφυγή 

χρήσης τους. Επίσης, η αποθήκευση των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις 

και η διατήρησή τους δεν πρέπει να ξεπερνά το αναγκαίο χρονικό διάστημα.     

Τέλος, οι χρήστες θα εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που τους αφορούν. Πιο συγκεκριμένα, η εγκατάσταση των εν λόγω εφαρμογών θα πρέπει να είναι 

οικειοθελής και οι χρήστες θα πρέπει να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για κάθε λειτουργία που αυτές 

περιλαμβάνουν.   

Αναζητήστε εδώ τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2093-European-initiative-on-the-use-of-Galileo-in-Critical-infrastructures
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=EN
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Τελωνειακή Συμφωνία ΕΕ-Κίνας  

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 η πρωτοβουλία της Ευρωπαικής 
Επιτροπής για την αξιολόγηση της τελωνειακής συνεργασίας και την αμοιβαίας διοικητικής 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Κίνας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 

 

Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης των δράσεων ετών 2016-2020 

Σε δημόσια διαβούλευση θα βρίσκεται μέχρι τις 23.6.2020 η έκθεση αξιολόγησης στην οποία θα αναλύονται 
η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνοχή και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των 
δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών 
απασχόλησης (EURES) αυτής από το 2016 κι έπειτα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1941-EU-China-Customs-Agreement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11866-European-network-of-employment-services-EURES-evaluation-2016-2020
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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.

 


