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 Οι παρεμβάσεις του μήνα    
  

 

 

«Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ: 
Τέλος στην αναμονή και τις καθυστερήσεις» 

 

 

Αθανασάκη Ελένη 

Επιστημονική Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή 

σελ. 2 

  

  «Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες. Νέα 
δεδομένα. Νέα ερμηνευτικά ζητήματα» 

 
 
 
Λεπίδα Λιάνα 
Senior Associate,Tax law, Accounting law, 
Commercial law 
Δικηγορική Εταιρεία Δρυλλεράκης και 
Συνεργάτες 

σελ. 9 

  

 
 «Εργαζόμενοι προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου 

και επιδόματα ανεργίας» 

 
 
 
Μπακόπουλος Κωστής 
Νομικός Σύμβουλος ΣΕΒ για Εργασιακά θέματα  
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ  
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω  

σελ. 15 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Τα σημαντικά του μήνα  
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

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

02. Φορολογική νομοθεσία 

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

03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 13 

04. Τα νέα από την ΕΕ  

…..................…………………….……... σελ. 18 

 
 
Τα νέα πρόστιμα για μη ενημέρωση της πλατφόρμας e- katanalotis 
Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
θεσπίστηκε ειδική υποχρέωση για τις επιχειρήσεις σουπερ μάρκετ με συνολικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών το 2018 πάνω από 90.000.000€ για ενημέρωση της 
ψηφιακής πλατφόρμας e – katanalotis του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων σχετικά με τις τιμές βασικών καταναλωτικών αγαθών έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020 ενώ σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής 
θα επιβάλλονται πρόστιμα μέχρι και €100.000.  
 
Περισσότερα στη σελ. 4 
 
Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
Κατά την ψήφιση του ν.4685/2020 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης 
φορέων στη Βουλή ενώ υπέβαλε και αναλυτικό υπόμνημα θέσεων στους 
αρμόδιους φορείς. 
 
Περισσότερα στη σελ. 5 
 
Πενταετής παραγραφή και για τις παραβάσεις του ΚΒΣ 
Με την με αριθμό 1486/2019 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι η δυνατότητα του 
Δημοσίου για επιβολή προστίμων για παραβάσεις του ΚΒΣ υπόκειται σε 
πενταετή παραγραφή. 
 
Περισσότερα στη σελ. 13 

 

  
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 
 

 

 

 

 

 

 

Αθανασάκη Ελένη 

 

Επιστημονική Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

 
«Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ: Τέλος στην αναμονή και τις καθυστερήσεις» 
 
Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διανύει ήδη τον δέκατο χρόνο λειτουργίας του και σταδιακά έχει εξελιχθεί σε 
ένα χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο για την επιχειρηματικότητα. Η πολυδιάσπαση και η γραφειοκρατία που 
χαρακτήριζε την τήρηση των εμπορικών Μητρώων πριν την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν πια 
παρελθόν. Με την πρόσφατη δε αλλαγή του νόμου (ν. 4635/2019) σηματοδοτήθηκε το πέρασμα του Γ.Ε.ΜΗ. στην 
ψηφιακή εποχή και με τη θεσμοθέτηση της αυτοματοποιημένης καταχώρισης, τέθηκαν οι προϋποθέσεις για 
περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης της δημοσιότητας.  
Τι είναι όμως η αυτοματοποιημένη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., ποιες πράξεις αφορά και ποιες εξαιρούνται; 
Πρόκειται για ηλεκτρονική καταχώριση και δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. που πραγματοποιείται 
αυτόματα, με μέριμνα του ίδιου του υπόχρεου. Αφορά πράξεις και στοιχεία που σύμφωνα με την οικεία εταιρική 
νομοθεσία, απαιτούν «δηλωτική» δημοσιότητα, δηλαδή δεν υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας και τα αποτελέσματά 
τους εκκινούν από την ημερομηνία τέλεσής τους και όχι από την ημερομηνία καταχώρισης και δημοσίευσης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. Οι πράξεις αυτές αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. εκθέσεις 
εκτίμησης, σχέδια σύμβασης συγχώνευσης/ διάσπασης, οικονομικές καταστάσεις, εκλογή Δ.Σ., Δικαστικές 
Αποφάσεις, πράξεις που καταρτίζονται με Συμβολαιογραφικά έγγραφα κ.ά.). Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι πράξεις 
που αφορούν σε: α) μετασχηματισμούς β) λύση, διαγραφή και αναβίωση προσωπικών και κεφαλαιουχικών 
εταιρειών γ) τροποποίηση καταστατικού κεφαλαιουχικών εταιρειών.  
Ποια είναι η διαδικασία της αυτοματοποιημένης καταχώρισης;  
α. Ο υπόχρεος συνδέεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ και επιλέγει την κατάλληλη αίτηση  
β. συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία  
γ. επισυνάπτει τα απαιτούμενα αρχεία ανυπόγραφα σε μορφή pdf 
δ. πραγματοποιεί ηλεκτρονική πληρωμή τέλους καταχώρησης (10 ευρώ) 
ε. κάνει οριστική υποβολή και λαμβάνει Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 
στ. δημιουργείται αυτόματα ανακοίνωση καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία φέρει ηλεκτρονική σφραγίδα 
και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον αιτούντα. 
Οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 21-02-2020 και προς το παρόν καλύπτουν 
ορισμένα είδη αιτήσεων (δείτε εδώ). Έως το τέλος του έτους, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η πλειοψηφία 
των αιτήσεων για όλες τις νομικές μορφές, οι υπόχρεοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., οι 
οποίες υποχρεούνται να δημοσιεύσουν αμελλητί την πράξη, χωρίς έλεγχο νομιμότητας.   
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.;  
α) η εκμηδένιση του χρόνου αναμονής της πλειοψηφίας των πράξεων που απαιτούν δημοσιότητα, β) η άμεση 
ενημέρωση των τρίτων για τις εταιρικές μεταβολές, γ) η μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις, δ) η 
απελευθέρωση ανθρώπινων πόρων στις αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και η επικέντρωσή τους στις πράξεις που 
απαιτούν έλεγχο νομιμότητας.  
Είναι τελικά αξιόπιστες οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις; 
Εύλογα γεννάται το ερώτημα πόσο αξιόπιστες είναι οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις και αν οι δικλίδες 
ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι είναι αρκετοί για να αποτρέψουν 
ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Μαΐου αποδεικνύει ότι το ποσοστό ανακριβών ή λανθασμένων καταχωρίσεων είναι εξαιρετικά χαμηλό και 
οφείλονται κυρίως στην έλλειψη εξοικείωσης των υπόχρεων με τις νέες φόρμες και ενδεχομένως στην έλλειψη της 
δέουσας προσοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος εξαρτάται και από την 
επιχειρηματική κουλτούρα. Η πολιτεία, με τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις ευελπιστεί να ενεργοποιήσει 
την ατομική ευθύνη και να εγκαινιάσει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης και του 
επιχειρηματία, η οποία θα έπρεπε να διέπει την σχέση κράτους- πολίτη στο σύνολό της. 
 

https://services.businessportal.gr/
https://services.businessportal.gr/
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  

 
 
Απονομή Δικαιοσύνης  

Το Υπουργείο δικαιοσύνης θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 σχέδιο 
νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ελεγκτικό συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή 
της δικαιοσύνης» το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του (Ενότητα Α’) περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο ενώ η Ενότητα Β’ (άρθρα 360-364) αφορά σε παρεμβάσεις με στόχο την 
αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προωθούνται α) σύσταση 
αυτοτελούς Υπηρεσίας Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών β) δυνατότητα δημιουργίας σε 
πρωτοδικεία και εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ειδικών τμημάτων για εκδίκαση υποθέσεων που 
αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα προσωπικά δεδομένα γ) δυνατότητα 
σύστασης ειδικών τμημάτων στα διοικητικά δικαστήρια με εξειδικευμένους δικαστές δ) λοιπές 
τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

α) Ο Οργανισμός της ΕΕ για τη Συνεργασία των εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
ολοκλήρωσε τη δημόσια διαβούλευση για τις μεθοδολογίες που αφορούν στην αξιολόγηση της 
ενεργειακής επάρκειας σε επίπεδο ΕΕ, τον υπολογισμό του Value of Lost Load, του κόστους νέο-
εισερχόμενης μονάδας και του προτύπου αξιοπιστίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ: 

β) για τις προτάσεις των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς της περιφέρειας υπολογισμού 
δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας για την μεθοδολογία για διαδικασία βασιζόμενη στην αγορά κατανομής 
και για την κατανομή διαζωνικής δυναμικότητας με βάση ανάλυση οικονομικής αποδοτικότητας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) για την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά με την επιβολή μέτρων κατά των Συμμετεχόντων της 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) για την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 88 του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης αναφορικά με τον υπολογισμό της Τιμής Αποκλίσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) για τις εισηγήσεις της EnExClear σχετικά με: α) τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα 
εκκαθάρισης θέσεων της αγοράς εξισορρόπησης, β) την επιβολή μέτρων κατά των εκκαθαριστικών μελών 
της αγοράς εξισορρόπησης, γ) την επενδυτική της πολιτική και δ) τα τέλη της για την Εκκαθάριση Θέσεων 
Αγοράς Εξισορρόπησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) για τις εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις παρόχων 
υπηρεσιών εξισορρόπησης και συμβαλλόμενων μερών με ευθύνη εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) για την θέσπιση Πρότυπης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=11402
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/080520.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/040520_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/1505_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/1505_3.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/1505_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/130520_.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/290420.csp
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Επικοινωνίες 

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 την τροποποίηση και 
κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών 
Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Ανταγωνισμός 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διεξάγει κλαδική έρευνα/δημόσια διαβούλευση για τις χρηματοοικονομικές 
τεχνολογίες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 

Πλατφόρμα e- katanalotis: Πρόστιμα για σούπερ μάρκετ 

Ως ειδικό μέτρο στο πλαίσιο της έκτακτης νομοθεσίας για την καταπολέμηση της πανδημίας, 
θεσπίστηκε η υποχρέωση των επιχειρήσεων σουπερ μάρκετ με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών το 
2018 πάνω από €90.000.000 να ενημερώνουν την ψηφιακή πλατφόρμα e – katanalotis του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τις τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών έως και 
τις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, ενώ σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής προβλέπεται 
η επιβολή προστίμων μέχρι και €100.000.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

COVID-19: Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων 

Με το ν. 4684/2020 κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με σειρά Υπουργικών Αποφάσεων θεσπίστηκαν μέτρα για α) την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, εποχικών τουριστικών καταλυμάτων και των κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» στο σύνολο της Ελληνικής 
Επικράτειας έως και τις 31.05.2020 β) την παράταση της υποχρέωσης δήλωσης αποθεμάτων 
υγειονομικού υλικού και τροφίμων και γ) την παράταση έως και 31.05.2020 του καθεστώτος λειτουργίας 
των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων. 

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

COVID 19: Εγγυοδοσία Επιχειρήσεων 

Συστάθηκε το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα 
στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών 
ρευστότητας των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την αναστολή των δραστηριοτήτων τους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημοσιεύθηκε η 2η Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με την «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων 
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

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

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1196.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1197.html
https://www.epant.gr/enimerosi/nea/item/903-enarksi-dimosias-diavoylefsis-tis-kladikis-erevnas-stis-xrimatooikonomikes-texnologies-fintech.html
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8H69BYATHe5UfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVe1u1ebj1rPYYutf_1x_AmXFjzggEjURAqZyiGOpxOE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHHbJuU8plfWuuS5ZdFvXQRRNnYOrZeey5_Ry9tX54LS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRxef24CSuQT10sqTLXWh29QZpwdY_PWCiQtbNJF6e_S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRFMrVraS0vzlDTh2mluPDHyHIs_LQ_Jq_12fePB7ESD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_t-tPq24FQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYp2nFtI1QGdPulaZzxMxfKm1d7Stn4gjvLgWVRiIYSQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t3VVDiksYNv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRDeLN43dkk8lIm6Tr3PBUNqhh4BBXtuepCw6dEg4Wgb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yb7l1HobT0juFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRHHq_-5n9br4hBCIwGLA03NK55cV9ptO-GnWsMQ34s6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gb8ZK5B_4HnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSOvtfVy7yMjjvedQoDMHEJGvHVxGtdPDnVOz_IMJfv0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gb8ZK5B_4Hlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbUx5iTyzwB4t7qkM5n42ZUT50BPFJx-_1qO4FyQFsNn
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/sev-enimerosi-gia-ton-koronoio/
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Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

Ψηφίστηκε ο ν.4685/2020 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την 
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης 
φορέων στη Βουλή ενώ υπέβαλε και αναλυτικό υπόμνημα θέσεων επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο 
κινείται στη σωστή κατεύθυνση και επιχειρεί να ανταποκριθεί σε πάγια αιτήματα των μελών του όπως 
ενδεικτικά: α) η επιτάχυνση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με τη 
δυνατότητα αξιοποίησης ιδιωτών αξιολογητών ΜΠΕ, β) η αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν σε μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις -εξαιτίας των παραλείψεων της διοίκησης- 
αναφορικά με το δασικό καθεστώς των εκτάσεων, γ) ο εκσυγχρονισμός του αδειοδοτικού πλαισίου και των 
διαδικασιών που διέπουν τα έργα και τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δ) οι βελτιώσεις 
που επέρχονται στην νομοθεσία έρευνας και εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών, ε) η μέριμνα που φαίνεται 
ότι λαμβάνεται για την υπό προϋποθέσεις συνέχιση της λειτουργίας των νομίμως υφιστάμενων και 
αδειοδοτημένων έργων και δραστηριοτήτων σε περιοχές του δικτύου Natura, στ) η περιγραφή των 
κριτηρίων χαρακτηρισμού, των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών και των δυνητικών 
κατηγοριών χρήσεων γης με κλιμακούμενη προστασία ανά ζώνη. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4685/2020 πιέστε εδώ 

Ενσωμάτωση Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, την κύρωση του Μνημονίου 
Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις τροποποιήσεις του 
ν.3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη  

Ψηφίστηκε ο ν. 4688/ 2020 σχετικά με τις ειδικές μορφές τουρισμού και την τουριστική ανάπτυξη με τον 
οποίο επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνεται στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της τουριστικής αγοράς.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Αυτόματη επιστροφή φαρμακευτικής δαπάνης 

Συστήνονται Επιτροπές για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των υποβληθέντων αιτημάτων των επιχειρήσεων για την χορήγηση βεβαίωσης που 
αφορά στον συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτική δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών: α) 
έργων έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων ή/και β) επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης 
προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής για τις δαπάνες του έτους 2019, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ 
αριθ. 4577/07.02.2020 (ΦΕΚ Β’ 380/2020) ΥΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιχειρηματικότητα 

α) Ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες διαχείρισης 
συγκεκριμένων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Καθορίστηκε το ποσό, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα 
ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2020.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=2d2016aa-ebb1-43cf-a88b-aba7018724bc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JqcMq8_XPEXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLoxTPpDilwXcUY3jpPAakXuEnPpnpEhGfZ_REuJHBim
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Syzitiseis-kai-Psifisi?law_id=451420ce-7808-483f-ac60-abb8017ae7a2
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=a19a7807-fe92-47f3-a8f2-abbc015caecd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVdY7GGOu6GD0sCg-PuNVsc5U7JMEuRTDt1nirqTi9BS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RZsdmVE36E-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcE9nnTZwn0yaivn03iUBovhn_-hldKng1tYgMrQ2suJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yb7l1HobT0j3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWkrCSn_6Jlm76NJFwo8G6AIIOBT2Mm47ZImgimfZOgb


TEYXΟΣ 40 | Μαΐου 2020  | σελ. 6 

 

  
 
 
  

  
 
    

γ) Με υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 7314/1819/29.11.2016 (Β’ 
3904) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Σύσταση Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πλαστικές Σακούλες 

Με κοινή υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων 
και κανόνων για την μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακούλων μεταφοράς σε συμμόρφωση με 
την Οδηγία 2015/720/ΕΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υδατοδρόμια 

Με υπουργική απόφαση συστάθηκε και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Υδατοδρομίων και καθορίστηκε το 
έργο και οι αρμοδιότητές της. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μεταφορικό Ισοδύναμο 

Με υπουργική απόφαση παρατάθηκε έως 31.07.2020 η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου (Μ.Ι.) στο σκέλος των καυσίμων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή 
αίτησης πιστοποίησης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε έγχαρτη μορφή. Η ΥΑ ορίζει ότι οι 
δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδυνάμου μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση σε έγχαρτη μορφή 
στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αγωγός Φυσικού Αερίου 

Με τον ν. 4687/2020 κυρώθηκε η Διακυβερνητική Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του 
Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για ένα Σύστημα Αγωγού 
για την μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς τις ευρωπαϊκές αγορές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εργασίες Μικρής Κλίμακας 

Με υπουργική απόφαση ορίστηκαν οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης 
Μικρής Κλίμακας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:  

α) ρυθμίστηκε η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των φυσικών προσώπων που παρέχουν 
επενδυτικές συμβουλές ή πληροφόρηση σε πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4514/2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gl-APRkFu5DNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtey1UspgZgjN64A6oEyuqepvCaC9pzX_ZZj5i3AYxAuX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Tq6rbLkT5HRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZmOYkXQB0iUb9ESVQK62lCNWWey5oB9ZmthiOBGMbTN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW5cKyraapF830puswnMHqfvVPlbLNQ4zZ18osvZMVEC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84yO_9F7QSVvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUNI81EilM_OQaUCm3cMLnLoCpmtu2cEIyusX_BpjqFm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIHnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcZyF7db2NSvRcCoQROdfYuRK2LPDvo53fizde5PCSQm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qch8ztD7IMbtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLEstAPcG8Bd4MV31QeBdTLzZfU4e9JgB5uhFY0TuLma
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yb7l1HobT0i4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUofDPF-efmC36_2TyVNEBFu7P-e-cLNzI7ln77db-6Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVzv8LNyHlt6vBy5mLRUqFJXRCgjwoS5sAvpJ3puJAxM
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β) παρατάθηκε μέχρι την 18.05.2020 η απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων ή άλλων συναλλαγών 
πέραν των ανοικτών πωλήσεων, οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε 
μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) επεκτάθηκε η άδεια λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών επί Παραγωγών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) χορηγήθηκε i) άδεια διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο 
Ενέργειας Α.Ε.» (ΕΧΕ Α.Ε.),ii) άδεια λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς στην «Ενεργειακή 
Χρηματοπιστωτική Αγορά» του ΕΧΕ, iii) έγκριση της ανάθεσης στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών 
κρίσιμων επιχειρηματικών λειτουργιών του ΕΧΕ και δ) έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της 
Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του ΕΧΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΡΑΕ  

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) εγκρίθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης και ο Κανονισμός Τιμολόγησης του αγωγού Interconnector 
Greece-Bulgaria (IGB) σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) υπεβλήθη αίτημα προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ-ACER) για 
την έκδοση απόφασης σχετικά με την κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της 
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για την 
μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους της αναδιανομής και της αντίρροπης συναλλαγής, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/22. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που 
αφορούν στην χρήση της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Ρεβυθούσα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής για την περίοδο 2020-2024. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 423/2016 απόφασής της ως προς τις ενότητες Γ1, Δ1 και Ε της 
μεθοδολογίας υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου 
της ΔΕΠΑ Α.Ε. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) εγκρίθηκε η Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) 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 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vQU7OEDJhqT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQB_NUjg30YWRbH_ajjBF9rViwUr5db2DElC3gBl5S0a
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oegNlWStPL_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbN0nnPb7PUN6u89qf5_F55R1ZxDzoOJ0IKrR_d0qa5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaANzvoGm6VQHXreRNGJhrUVvgpeKKKyjn8a50Lw4441
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8LNomXabbWrwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYazNsj4cwDkFbQArbrcFUkepB7hrDuoxRMiHG6IDCQk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86k-uc3ngztjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcax2fCvYOvQSkL3wp2CKo4HJ9m1SVgy96_xLhq5UieS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteL512rdrdJDQAELnStQ8ejrYXyhm5sl2_rKeO_GEjtP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cXZ3FBsNLKQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbCXsLzuJgy2yIamy8CVXw_KRlpaNVwujs_uD_8fCKn8
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/080520_1.csp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8i61zBD63tizuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRiJzeFFyWSEtiSKKdQYrgkBDn0a9hX72ib_jNzLVEHd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ionFKVgnNuUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQhcwg9sWeByfpzUmYILIxbsFU_YwEO6WrHknlVLEO1J
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ΕΕΤΤ 

Με απόφαση της ΕΕΤΤ: 

α) ελήφθησαν προσωρινά μέτρα αναφορικά με τον καθορισμό μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών και τις 
τιμές των προϊόντων των αγορών: i) Τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 
4 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014], ii) Ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 
χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003], που θα εφαρμοστούν κατά το 
διάστημα από την θέση σε ισχύ της τελικής απόφασης της ΕΕΤΤ επί του 3ου κύκλου ανάλυσης των 
χονδρικών αγορών μισθωμένων γραμμών έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up 
LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής σύμφωνα με τα εκεί 
αναφερόμενα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) ορίστηκαν οι αγορές και καθορίστηκαν οι επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ και οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις 
αυτών στις αγορές: i) Τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 4 Σύστασης 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014/710/ΕΕ (χονδρική αγορά παροχής πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε 
σταθερή θέση (Wholesale high-quality access provided at a fixed location)], ii) Ζευκτικών τμημάτων 
Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/311/ΕΚ], γ) 
Μισθωμένων γραμμών λιανικής με χωρητικότητες έως και 2 Mbps [ΑΓΟΡΑ 7 Σύστασης Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 2003/311/ΕΚ].  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Λιμενικές Υπηρεσίες 

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων: 

α) δημοσιεύθηκε το σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης (Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78) για την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) δημοσιεύθηκε το σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης (Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RZsdmVE36E_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtct4phQ-UBF0xkX6N0evcCdHR5MOFUtMEhsHo9Nl8-Sp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t3VVDiksYNu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYNLSSFRNh6Ip34EUcCYXco1Ery1KEgOpiSOEHGtaz60
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ionFKVgnNuXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWecaW54V5nECMtoCGKQlh-hWm3e3kcbUWzMp-rCHZpD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cXZ3FBsNLKQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtexZOxj85XU7xYYkcImon-cJVw351CnoqxM3jWWZszfJ
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
 
                

 
Λεπίδα Λιάνα  
 
Senior Associate,Tax law, Accounting law, Commercial law 
Δικηγορική Εταιρεία Δρυλλεράκης και Συνεργάτες 
Linkedin 

 
«Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες. Νέα δεδομένα. Νέα ερμηνευτικά ζητήματα» 

  
Η διάταξη του αρ. 66 του Κ.Φ.Ε. για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (Ε.Α.Ε.) εισήχθη το 2013, κατόπιν 
σύστασης του Ο.Ο.Σ.Α. και αργότερα της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. με θεωρητικό σκοπό τον 
περιορισμό της τεχνητής εκτροπής εισοδήματος σε εταιρείες στην αλλοδαπή. Εν τούτοις, στην πράξη έτυχε 
περιορισμένης εφαρμογής λόγω των ερμηνευτικών ζητημάτων που έφερε. 
Με την εν λόγω διάταξη προβλέφθηκε η υποχρέωση στους «φορολογούμενους» να συμπεριλάβουν υπό 
προϋποθέσεις στο φορολογητέο τους εισόδημα το μη διανεμηθέν εισόδημα αλλοδαπού νομικού προσώπου ή 
οντότητας, οι οποίες μεταβλήθηκαν ριζικά το 2019, λόγω ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ (ATAD) και δη 
αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου.   

- Με τη νέα διάταξη, ως «φορολογούμενος», στο εισόδημα του οποίου προστίθεται το μη διανεμηθέν 
εισόδημα της Ε.Α.Ε. νοείται πια εκτός από το νομικό και το φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει σε αυτή 
με υψηλό ποσοστό. 

- Στις Ε.Α.Ε. περιλαμβάνονται πλέον και οι μόνιμες εγκαταστάσεις («ΜΕ») στην αλλοδαπή (τα κέρδη των 
οποίων δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στην ημεδαπή).  

- Διατηρείται η προϋπόθεση συμμετοχής του «φορολογούμενου» στην φερόμενη ως «Ε.Α.Ε.» με ποσοστό 
άνω του 50%, και το κριτήριο του ύψους συγκεκριμένων κατηγοριών εισοδημάτων της (τόκων, 
μερισμάτων κλπ.) σε ποσοστό άνω του 30% του συνολικού καθαρού εισοδήματός της, ενώ διευρύνθηκε η 
φορολογική βάση αφού αποσύρθηκε η πρόβλεψη που όριζε ότι, θα πρέπει άνω του 50% των εν λόγω 
εισοδημάτων να προέρχεται από συναλλαγές με τη φορολογούμενη εταιρεία ή τα συνδεδεμένα με αυτή 
πρόσωπα. 

- Καταργήθηκε η προϋπόθεση της ύπαρξης της έδρας της φερόμενης ως «Ε.Α.Ε.» σε μη συνεργάσιμο 
κράτος ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και πλέον τίθεται το κριτήριο της σύγκρισης 
ανάμεσα στον πραγματικό φόρο που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και στον φόρο που θα οφειλόταν 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.  

- Καταργήθηκε η εξαίρεση των εισηγμένων εταιρειών.  
- Δίδεται ορισμός των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ειδικά για σκοπούς Ε.Α.Ε. (πέραν της γενικής 

πρόβλεψης του αρ. 2 περ. ζ΄ Κ.Φ.Ε.). 
- Το φορολογητέο εισόδημα του «φορολογούμενου» περιορίζεται  στο μη διανεμηθέν εισόδημα της Ε.Α.Ε. 

από συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων αντί του συνολικού μη διανεμηθέντος εισοδήματος. Στις εν 
λόγω κατηγορίες δεν συγκαταλέγεται πια το εισόδημα από κινητά περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα, ενώ 
προστίθενται άλλα εισοδήματα (π.χ. χρηματοδοτικής μίσθωσης). 

- Τίθενται κανόνες υπολογισμού του εισοδήματος των Ε.Α.Ε.. 
- Η διάταξη δεν εφαρμόζεται σε εγκατεστημένα εντός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. νομικά πρόσωπα, οντότητες ή ΜΕ, εφ΄ 

όσον ασκούν ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, που υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό, 
περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διάταξη μεταβλήθηκε άρδην. Κάποια ζητήματα ξεκαθαρίστηκαν, όπως ότι 
αφορά και τα φυσικά πρόσωπα. Εν τούτοις,  προκύπτουν διάφορα ερωτήματα. Ποια είναι η έννοια του 
πραγματικά καταβαλλόμενου φόρου; Ποιοι φόροι λαμβάνονται υπ’ όψιν; Για τη σύγκριση  με το φόρο που θα 
οφειλόταν στην Ελλάδα θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα απαλλασσόμενα εισοδήματα; Θα εφαρμοστεί η διάταξη 
σε εταιρείες που ασκούν μεν ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα αλλά δεν υπάρχει προσωπικό ή 
εξοπλισμός (διότι ακριβώς δεν απαιτείται βάσει της επιχειρηματικής πρακτικής); Τα ζητήματα αυτά καθώς και 
σειρά άλλων πρέπει να διευκρινιστούν άμεσα, ιδίως ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. 

https://www.linkedin.com/in/nikolaia-anna-lepida-31a8a217/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
COVID – 19: Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων  

Με το ν. 4684/2020 κυρώνεται η από 30.3.2020 ΠΝΠ: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Ειδικότερα: α) προβλέπεται η επέκταση οικονομικών 
ενισχύσεων β) παρατείνονται έως τις 25 Ιουνίου 2020 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του 
Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση 
αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον 
μήνα Μάρτιο του 2020 και έως τις 25 Ιουλίου 2020 η είσπραξη των ανωτέρω επιβαρύνσεων που 
αναλογούν στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Απρίλιο του 
2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημοσιεύτηκε η Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄90/01.05.2020) με τίτλο «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα», με την οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται: α) η συμπλήρωση ρύθμισης 
σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών 
προσώπων (άρθρο 2), β) η παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων 
σε ενεργειακά προϊόντα (άρθρο 4), γ) η στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές 
δραστηριότητες (άρθρο 5), δ) η παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με 
μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (άρθρο 7). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με σειρά ΥΑ και Εγκυκλίων α) αποφασίζεται η χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού που 
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την 17.03.2020 έως και την 
30.04.2020 β) κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου τρίτου «Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές 
κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» της από 13.4.2020 ΠΝΠ γ) 
παρέχονται διευκρινίσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή δ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής 
από την 01.04.2020 και εφεξής, για τους κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, 
εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, οι εξαιρέσεις, η 
διαδικασία υποβολής αίτησης και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά ευεργετήματα δ) παρατείνονται οι 
προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και οφειλών ΦΠΑ ε) επιβάλλονται κυρώσεις για 
ανακριβή δήλωση μεταβολής ΚΑΔ. 

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

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

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων  

Με την Α.1101/2020 καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι αρχικές και 
τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται 
υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές 
οντότητες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, προσκομίζουν στην αρμόδια 
για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν 
υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η 
Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για φορολογικό έτος 2019 λήγει την 30 
Ιουνίου 2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHHbJuU8plfWuuS5ZdFvXQRRNnYOrZeey5_Ry9tX54LS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/39162_2020_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%95.2052.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cCuQUBhnEutAwAkg5A38QhYSx_4vqoK0/view
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NFVwjN9oWbYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWeEDT_rFewgmboH7DZvtJrU8kD4xyw0EZxXEpLOSkkg
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/a1099_2020fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/%CE%B11105_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/%CE%B11106_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/%CE%B11107_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/a1108_2020.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WtYosSaVLSjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY9K81Td5buTv3YCAOXEe_4w4NlfpiErdHNZH6PHqfWt
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/sev-enimerosi-gia-ton-koronoio/
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/A.1101.pdf
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Με την Ε.2065/2020 παρέχονται οδηγίες σχετικά με το έντυπο φορολογίας εισοδήματος για το 
φορολογικό έτος 2019 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 
45 του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) 
ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων. Κατά την υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μεθόδου της δήλωσης δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων, αλλά 
συμπληρώνονται μόνο αυτοί που αφορούν στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με 
βάση την εξής κατηγοριοποίηση: α) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, β) 
Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία, γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν οικονομικές 
καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π. ή με βάση τα Ε.Λ.Π. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων 
έκαστου φορολογικού έτους, είναι ενεργοί και ισχύουν μόνο οι κωδικοί που ορίζονται στην αντίστοιχη 
Απόφαση για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποβολή και την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής και ελεύθερης κυκλοφορίας  

Με την Ε.2053/2020 διευκρινίζεται ότι κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων σε προτιμησιακή χώρα η 
έκδοση του πιστοποιητικού θα πραγματοποιείται κατά τη συνήθη διαδικασία από το τελωνείο με τις 
απαιτούμενες σφραγίδες και υπογραφές. Ωστόσο, όταν δεν είναι εφικτό να παραδοθεί στον 
συναλλασσόμενο το πρωτότυπο πιστοποιητικό, θα αποστέλλεται αντίγραφο αυτού, μέσω fax ή e-
mail, Επιπρόσθετα, δύναται και η εκ των υστέρων έκδοση του πιστοποιητικού λόγω της «ειδικής 
περίστασης» που έχει διαμορφωθεί. Κατά τη διαδικασία εισαγωγής, ο εισαγωγέας θα πρέπει στις δύο 
ως άνω περιπτώσεις, εντός 60 ημερών από την υποβολή της διασάφησης, να έχει στην κατοχή του το 
πρωτότυπο πιστοποιητικό καταγωγής με τις κατάλληλες σφραγίδες και υπογραφές, το οποίο θα πρέπει να 
το προσκομίσει στο τελωνείο άμεσα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έκδοση Αδειών Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για την προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων  

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της «Άδειας του Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» 
για την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή της Ελεύθερης 
κυκλοφορίας των Εμπορευμάτων. Ωστόσο και με δεδομένη την ισχύ των εκτάκτων μέτρων πρόληψης 
της εμφάνισης και αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού, οι οικονομικοί φορείς καλούνται, να αναβάλουν 
όσο είναι εφικτό, την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για μεταγενέστερη 
χρονική στιγμή.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών 

Με την Α.1087/2020 προστίθενται εδάφια στο τέλος του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1063/2018 σύμφωνα με τα 
οποία, για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2019, οι Πάροχοι υποχρεούνται επιπλέον να 
αποστείλουν άπαξ, τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2019, συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., μέχρι 
την 24η Απριλίου 2020. Για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2020 και επόμενα, οι Πάροχοι 
υποχρεούνται επιπλέον να αποστέλλουν άπαξ, συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των 
συναλλαγών για το εκάστοτε προηγούμενο ημερολογιακό έτος, μέχρι τις 5 Μαρτίου εκάστου έτους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet» 

Με την Α.1094/2020 η εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
TΑXISnet μπορεί να πραγματοποιηθεί  και μέσω βιντεοκλήσης. Περαιτέρω, αν δεν επιβεβαιωθούν τα 
στοιχεία, ως ανωτέρω, ο φορολογούμενος δύναται να παραλάβει τον κλειδάριθμο εξ αποστάσεως υπό 
προϋποθέσεις. Εναλλακτικά, ο φορολογούμενος μπορεί να διεκπεραιώσει την παραλαβή του 
κλειδαρίθμου αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/e2065_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/e2053_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/1046800.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/a1087_2020_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/A1094_FEK.pdf
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Ε.Φ.Κ. καυσίμων  

α) Με έγγραφο της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τον έλεγχο των υποβληθέντων με την αίτηση δικαιολογητικών των 
δικαιούχων επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων, διευκρινίζεται ότι με την αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων, 
συνυποβάλλονται τα παραστατικά (τιμολόγια) για τις ποσότητες πετρελαίου που παρελήφθησαν 
για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης/ιδρύματος, καθώς και οι αποδείξεις εξόφλησης με τη 
χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Με την Ε.2059/2020, διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων, ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή, υποχρεούνται με την αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ να συνυποβάλλουν το 
«Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης». Εξαιρούνται από την υποβολή του εν λόγω 
δικαιολογητικού τα δημόσια νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση 
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Με την Α.1110/2020 παρατείνεται εκ νέου έως και την 31.05.2020 η χρονική περίοδος διάθεσης 
πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διασαφήσεις που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης 

Κατά την αποδοχή των διασαφήσεων που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης τα Τελωνεία 
θα πρέπει να ελέγχουν εάν α) οι αιτήσεις ανάληψης αντιστοιχούν επακριβώς στα δεδομένα της 
διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και είναι έγκυρες, καθώς και τις ημερομηνίες ανοίγματος 
και κλεισίματος της συγκεκριμένης δασμολογικής ποσόστωσης, β) το απαιτούμενο πιστοποιητικό 
καταγωγής ή γνησιότητας έχει προσκομιστεί στο τελωνείο, η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό της ποσότητας και ο δηλωθείς συνδυασμός είναι έγκυρα, και γ)  η σχέση μεταξύ της δηλωθείσας 
αξίας και της δηλωθείσας ποσότητας είναι πραγματική.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εμπορεύματα σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης  

Με την Ε.2063/2020 παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία απαλλαγής του ΦΠΑ κατά τη θέση 
εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής 
αποθήκευσης (εφεξής «καθεστώς 07») και κατά την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων με υπαγωγή 
σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φ.Η.Μ 

Με την Α.1100/2020 τροποποιείται η Α.1011/2020 «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ, που έλαβαν 
άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 
(1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων». Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η 
απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 
31.7.2020. Από την 1.8.2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των 
υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού, παράβαση των σχετικών διατάξεων του 
ν. 4174/2013. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με την Α.1102/2020 ορίζεται ότι οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
απόφασης λαμβάνονται υπόψη στον εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να εκδοθεί άδεια 
καταλληλότητας σε νέο μοντέλο ΦΗΜ. Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες ενεργοί ΦΗΜ 
υποχρεούνται σε αναβάθμιση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/1047847.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/e2059_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/A1110_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/1047805_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/e2063.pdf
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1100-29-04-2020
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/a1102.pdf
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Εγχειρίδιο Ερωτήσεων - Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα  

Αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ το «Εγχειρίδιο Ερωτήσεων - Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα», το 
οποίο απαντά στα συνήθη ερωτήματα των φορολογουμένων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναστολή πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής 

Παρατείνεται εκ νέου η αναστολή των πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή 
διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης έως και τις 12.6.2020 με εξαίρεση τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 46 της από 30.3.2020 Π.Ν.Π ή από άλλες ειδικότερες διατάξεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναλογία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών για εταιρείες συμμετοχών με οικονομική δραστηριότητα 

Οι εταιρείες συμμετοχών που πραγματοποιούν έσοδα με ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, λόγω 
φορολογητέας παροχής διοικητικών, λογιστικών, μηχανογραφικών και διαχειριστικών υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν και έσοδα από τόκους δανείων που χορηγούν στις θυγατρικές 
τους ή από τόκους καταθέσεων των ταμειακών διαθεσίμων τους σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τα 
οποία απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν απαιτείται να 
προσδιορίζουν την αναλογία της έκπτωσης του ΦΠΑ των κοινών τους δαπανών που προβλέπεται 
στις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαλλασσόμενες από τον 
ΦΠΑ πράξεις είναι παρεπόμενες της κύριας, υπαγόμενης σε ΦΠΑ, δραστηριότητας τους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δαπάνες για στοιχεία που εκδόθηκαν κατά την «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» 

Τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1143/2015 σχετικά με την έκπτωση των δαπανών που αφορούν σε αγορά 
αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και τα οποία εξοφλήθηκαν χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου 
πληρωμής κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης τραπεζικής αργίας και κάθε παράτασής της, ισχύουν και 
για τα τιμολόγια και γενικά για τα στοιχεία που εκδόθηκαν κατά την εν λόγω αργία (ήτοι και μετά την 
28.6.2015 και έως και την 19.7.2015). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φόρος τόκων ΟΕΔ που αποκτά νομικό πρόσωπο ή οντότητα φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής 

Η απαλλαγή από την παρακράτηση η οποία προβλέπεται στην παρ.9 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 
αφορά όχι μόνο τις περιπτώσεις που το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή οντότητα δεν διατηρεί μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλά και την περίπτωση που, παρόλο που το εν λόγω πρόσωπο διατηρεί 
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, το υπόψη εισόδημα από τόκους αποδίδεται στο κεντρικό στην 
αλλοδαπή και δεν σχετίζεται με τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο προκύπτει και 
αποδεικνύεται από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
ΣτΕ 1486/2019: Πενταετής η παραγραφή και για τις παραβάσεις ΚΒΣ 

Η δυνατότητα του Δημοσίου για επιβολή προστίμων για παραβάσεις του ΚΒΣ υπόκειται σε 
πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης στην 
οποία αφορά η παράβαση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://drive.google.com/file/d/12W1V04y38m1X2LLcghPIFwFZGgWB0glJ/view
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tvmGnUriqndp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQ2-0OgghUsO5VSd5UMR2hAZrA4jtcQ4jwZRZDgXS0y
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/e2064_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/%CE%B52069.pdf
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ΣτΕ 271/2020: Συμπληρωματικά στοιχεία για παρέκταση του χρόνου παραγραφής 

Δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», άγοντα σε παρέκταση του χρόνου παραγραφής από 
πενταετία σε δεκαετία, εκείνα που προκύπτουν από τραπεζικούς λογαριασμούς του 
φορολογούμενου στην ημεδαπή, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 498/2020: Αλληλέγγυα ευθύνη για φορολογικές οφειλές νομικού προσώπου 

Βάσει του άρθρου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τα διοικούντα πρόσωπα των νομικών 
προσώπων υπέχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για τις οφειλές του νομικού προσώπου. 
Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση έκδοσης καταλογιστικής πράξης σε βάρος του νομικού προσώπου, τα 
πρόσωπα αυτά μνημονεύονται στην εν λόγω πράξη και νομιμοποιούνται ενεργητικά να αμφισβητήσουν τη 
νομιμότητα του καταλογισμού, ασκώντας ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών και, σε περίπτωση απόρριψης αυτής, δικαστική προσφυγή ενώπιον των διοικητικών 
δικαστηρίων ουσίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1491/2019: Δικαστική αμφισβήτηση καταλογιστικών πράξεων και έννομα αποτελέσματα αυτών 

Η φορολογική διοίκηση έχει τη δυνατότητα έκδοσης μίας και μόνο αρχικής καταλογιστικής πράξης για την 
ίδια υπόθεση παράβασης του Κ.Β.Σ. ή φορολογίας εισοδήματος και σε περίπτωση που η πράξη ακυρωθεί 
δικαστικά, η Διοίκηση μπορεί, αφ' ενός μεν να προσβάλει με ένδικα μέσα την ακυρωτική απόφαση, 
αφ' ετέρου δε, σε συμμόρφωση προς αυτήν, να εκδώσει νέα. Ωστόσο, στην τελευταία περίπτωση, 
η νέα πράξη παράγει έννομα αποτελέσματα, υπό την προϋπόθεση ότι η ακυρωτική δικαστική 
απόφαση, που αποτέλεσε το έρεισμά της, δεν θα εξαφανισθεί αμετακλήτως με μεταγενέστερη απόφαση 
ανώτερου δικαστηρίου. Αν τούτο συμβεί, η αρχική πράξη αναβιώνει, ενώ η νέα, έχοντας απωλέσει το 
νόμιμο έρεισμά της, αποβαίνει ανενεργή και τα έννομα αποτελέσματά της ανατρέπονται. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1062/2019: Μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα 

Με την με αριθμό 1062/2019 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι μία αλλοδαπή 
εταιρεία έχει δικαίωμα επιστροφής του φόρου εισροών με τον οποίο επιβαρύνθηκαν αγαθά ή 
υπηρεσίες που της είχαν παρασχεθεί στην Ελλάδα, υπό τις δύο προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει 
να συντρέχουν σωρευτικά: (α) δεν πρέπει να διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και (β) δεν 
πρέπει να έχει πραγματοποιήσει παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που να θεωρούνται ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. 

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

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Μπακόπουλος Κωστής 
· Νομικός Σύμβουλος ΣΕΒ για Εργασιακά θέματα  
· Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ  
· Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω  
 

«Εργαζόμενοι προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου και επιδόματα ανεργίας» 
 
Δικαιούνται να λάβουν επίδομα ανεργίας οι εργαζόμενοι που εντάσσονται σε πρόγραμμα εθελουσίας 
εξόδου και αποχωρούν συναινετικά έναντι κάποιων κινήτρων που προσφέρει οικειοθελώς ο εργοδότης; 
Ο ΟΑΕΔ λέει όχι, με το σκεπτικό ότι η συναίνεση που παρέχει ο εργαζόμενος για τη λύση της σύμβασής του, την 
εξομοιώνει με «εκούσια αποχώρηση» η οποία εξαιρείται από το δικαίωμα λήψεως τακτικής επιδότησης ανεργίας. 
Η άποψη αυτή, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμβαδίζει πλήρως με το γράμμα και το σκοπό των διατάξεων 
της ασφαλιστικής νομοθεσίας που καθορίζουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας και, 
πάντως, δεν εναρμονίζεται άνευ άλλου με τον κοινωνικό-προστατευτικό χαρακτήρα τους (άρθρα 3 και 7 ν. 
1545/1985). 
 
Άνεργος θεωρείται (και δικαιούται επιδότησης) «εκείνος  που  μετά  τη  λύση  ή  τη  λήξη  της εργασιακής  σχέσης  
αναζητεί  εργασία». Εδώ ανήκει, κατ’ αρχήν, η περίπτωση ακούσιας απώλειας της θέσης εργασίας, άρα η 
απόλυση. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι, όταν ο εργαζόμενος με δική του πρωτοβουλία και απόφαση τερματίζει 
τη σχέση εργασίας, δεν υπάρχει δικαίωμα επιδότησης. Υπάρχει όμως και η ενδιάμεση περίπτωση που η 
σύμβαση λύεται με αντίθετη συμφωνία των μερών (actus contrarius – ΑΚ 361) ή έστω τυπικά με απόλυση 
που αιτείται ή/και αποδέχεται εγγράφως ο μισθωτός. Την περίπτωση αυτή ο νόμος δεν την ρυθμίζει 
ρητώς. Αυτή η έλλειψη ρύθμισης κάλλιστα μπορεί να ερμηνευθεί υπέρ του εργαζομένου, με την έννοια ότι αφού ο 
νόμος δεν εξαιρεί ρητώς τη συναινετική αποχώρηση από την επιδότηση ανεργίας, αυτή υπάγεται στον κανόνα του 
άρθρου 3 παρ. ν. 1545/1985 (και άρα επιδοτείται). Ενόψει του κοινωνικού-προστατευτικού σκοπού που επιτελεί η 
συγκεκριμένη κοινωνική παροχή, οι νομοθετικές εξαιρέσεις από την επιδότηση ανεργίας θα πρέπει να 
ερμηνεύονται στενά, ασφαλώς όμως με φειδώ και περίσκεψη χάριν προστασίας του ασφαλιστικού κεφαλαίου. 
 
Επίσης πρέπει να αναρωτηθούμε, με ποιά από τις ήδη ρυθμιζόμενες στον νόμο περιπτώσεις προσομοιάζουν 
περισσότερο οι περιπτώσεις των συναινετικών απολύσεων. Δεν πρέπει να σταθούμε τόσο στη στενά νομική, όσο 
στην κοινωνική αιτία για την οποία ο εργαζόμενος περιήλθε σε κατάσταση ανεργίας. Ο εργαζόμενος που 
εντάχθηκε σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ναι μεν συνήνεσε στη λύση της σύμβασης εργασίας του, όμως δεν 
απώλεσε τη θέση εργασίας με δική του πρωτοβουλία ή για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό του.. Με άλλα 
λόγια: η λύση της σύμβασης με τον τρόπο αυτό δεν αποτελεί μεν απόλυση κατά την έννοια του ν. 1387/1983 περί 
ομαδικών απολύσεων, όμως δεν μπορεί να εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας, επειδή αυτή (η 
ανεργία) επήλθε για οικονομικοτεχνικούς λόγους και όχι με τη δική του βούληση. 
 
Αντίθετο επιχείρημα θα ήταν ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν ανάγκη κάλυψης με δημόσιο χρήμα αφού λαμβάνουν τις 
παροχές που χορηγεί με τη μορφή κινήτρων η επιχείρηση. Το επιχείρημα αυτό δεν ευσταθεί. Δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι εξαιρείται αυτομάτως από την ανάγκη κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας κατά το διάστημα της 
ανεργίας κάθε εργαζόμενος του οποίου η εργασιακή σχέση λύεται με όρους ευνοϊκότερους των νομίμων, 
ανεξαρτήτως μάλιστα του ύψους αυτών (που δεν είναι πάντοτε επαρκείς). Το κράτος δεν απαλλάσσεται από τον 
κοινωνικό του ρόλο στις περιπτώσεις αυτές. Εξάλλου, η πλήρης εξαίρεση των εργαζομένων που συμμετέχουν 
σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου από την προστασία λόγω ανεργίας θα λειτουργούσε και ως 
αντικίνητρο για την χορήγηση πρόσθετων παροχών από τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται 
έτσι τελικά η προστασία των εργαζομένων και να μην εξυπηρετείται ο - κοινός για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη- 
στόχος της αποτελεσματικότερης, στο μέτρο του εφικτού, αντιμετώπισης της ανεργίας. 
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
COVID - 19: Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων 

Με σειρά ΥΑ και Εγκυκλίων α) παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις  των 
οποίων ανεστάλη η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας 
αρχής και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών β) 
ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την οριστική και την προσωρινή ανάκληση των αναστολών των 
συμβάσεων εργασίας, γ) παρατείνεται έως και τις 31.5.2020 η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να 
καταχωρεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου, την υπερεργασία και την νόμιμη 
υπερωρία δ) παρατείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που είχαν τεθεί σε αναστολή, μετά το τέλος 
της αναστολή τους, για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται,  ε) παρέχονται οδηγίες για τις ειδικές 
κατηγορίες απασχολούμενων και την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού στ) παρατείνεται έως 
30.11.2020 η προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 για 
επιχειρήσεις ή  εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής 
απασχόληση ζ) παρέχονται διευκρινίσεις για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των οφειλόμενων εισφορών προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία.  

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

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

Αναστολή συμβάσεων εργασίας: Εισφορές και περιοδικές δηλώσεις 

Προσδιορίστηκε η διαδικασία για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων 
εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
1078/Β728-3-2020) ενώ ο ΕΦΚΑ παρέχει οδηγίες για την υποβολή Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 
03/2020, στις περιπτώσεις της αναστολής συμβάσεων εργασίας, των αποδοχών εξ ελευθεριότητας και 
αποδοχών για εργασία με τηλεργασία, καθώς της άδειας ειδικού σκοπού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και κανόνες τήρησης αποστάσεων   

Καθορίστηκαν οι  κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι κανόνες τήρησης αποστάσεων 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα τηρούμενα μέτρα προστασίας, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας 
κατά περίπτωση, καθώς και οι κυρώσεις που απειλούνται στις περιπτώσεις παραβάσεων των σχετικών 
διατάξεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ 

Επιμόρφωση εργαζομένων και εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας  

Διευκρινίστηκαν οι όροι υλοποίησης, μεταξύ άλλων, α)  των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και 
εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας 
(υ.α. 39278/1823/2018 (Β' 3001) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), β) των προγραμμάτων επιμόρφωσης 
Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ –ΤΕΙ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προστασία εργαζομένων από έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες 

Με τη με αρ. 17860/532/11.5.2020 εγκύκλιο του, το Υπ. Εργασίας διαβίβασε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων που αφορούν την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με 
την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες. 

 Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRnVFge1YrQ4w2jwalSc78cWjCqy4gqO-raNSiRItKpY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oegNlWStPL8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR7k8xfrtPwmcqYrIMm8Bs3DEsfAUcFNaTd6de010aVP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ9HntFUQbw4BbfA6TtdMQBfNSsSm4XtKQjHN7R4okeZ
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A8%CE%A046%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-9%CE%A7%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%94%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%92%CE%A12?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81A0Jyv-wIgj3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVzOsU8wydzOEyRFIJoLFfIYACad4fdFTlJHpu2l11Rt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vq__ztTtDse4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtafvmERHyWtHMAwMuvA93VUGifsz0Ty4KEcQ4cn5MGqS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86k-uc3ngzthp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfGW5hCCePdgecBdjMBHLNn-7MfoEK5bYsZPGQjLYsLs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVuXy68geNMsvn5lFlm5ZEnyrwIyqCwY5b1gZqC1MnHC
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2016.pdf
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/sev-enimerosi-gia-ton-koronoio/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ogwUOGs3KFsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRU1dRoNcE0Hi8esEuipetl1Aw5vkVi7FpQuqprHmGFG
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%986465%CE%A7%CE%A0%CE%99-20%CE%A8?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xhbsbmd7Xg33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta7PNRWSawv-bjtFo1XApx-rHdMY7X3ciy-GMyLykvno
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8i61zBD63tizNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZgm_tXH1GdjlU0qz1Jq80OY7OL28dUA-rsvMyOWXswM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vq__ztTtDsdp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUpl5f3XKBhRdsqzCqcrqOtVm1ht0VRSQg-Ynh9cnrFT
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29084
http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2020-05/Egg.%2018547_2020.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A4846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9498?inline=true
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Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας  

Με τη με αρ. 17312/Δ9. 506/4.5.2020 Εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας παρασχέθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις 
προς τις επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία, στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, ανεστάλη ολικώς ή 
εν μέρει, όσο στις επιχειρήσεις που τελούν ήδη σε λειτουργία, ως προς τη λήψη ή τη διατήρηση ή/και 
βελτίωση ήδη υφιστάμενων μέτρων και πρακτικών πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του 
κορωνοϊού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΕΦΚΑ: Αξιοποίηση παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. 

Με το με αρ. Φ.80000/οικ.13008/561/5.5.2020 έγγραφο του, ο ΕΦΚΑ παρέχει οδηγίες και παραδείγματα 
για τη συνταξιοδοτική αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 και 
παράλληλης απασχόλησης στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και εφεξής, σύμφωνα με το αρ. 32 του ν, 
4670/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Με τη με αρ. 15435/913/2020 απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίστηκαν, 
μεταξύ άλλων, οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας. Περαιτέρω διευκρινίσεις για τα ανωτέρω δόθηκαν με τα με αρ. 18048/1027/12.5.2020 και 
88572/Σ.24798/14.5.2020 έγγραφο του Υπ. Εργασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ 

Eφάπαξ παροχή σε όλους τους ασφαλισμένους βάσει του ν. 4670/2020 

Με τη με αρ. Φ80020/οικ. 12029/Δ16/310/29.4.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας παρέχονται Διευκρινίσεις 
σχετικά με τις ρυθμίσεις του αρ. 31 του ν. 4670/2020 για την εφάπαξ παροχή, τις προϋποθέσεις της και 
τη διαδικασία απονομής της εν λόγω παροχής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/92%CE%9D546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-09%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A5%CE%A446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-7%CE%92%CE%9A?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vQU7OEDJhqRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRF5yhK4x-zz6alzMbTVrWZzsrqLdVU8SkaENMqGAQIA
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%A8%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A7%CE%9A%CE%99?inline=true
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-05/88572-s24798_14052020.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%A3%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A1%CE%958?inline=true
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 
 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 

«Έγκριση του προγράμματος επιδότησης της εργασίας σε επίπεδο ΕΕ» 
 
Η κρίση του κοροναϊού έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ευρωπαϊκή οικονομία θα βιώσει φέτος την 
χειρότερη ύφεση της ιστορίας της σε καιρό ειρήνης καθώς το ΑΕΠ της ΕΕ αναμένεται να συρρικνωθεί 
κατά 7,4%.  
 
Παρότι όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν αρχίσει σταδιακά να άρουν τα έκτακτα μέτρα κατά του κοροναϊού ώστε να 
ανακάμψει η οικονομική δραστηριότητα, είναι σαφές ότι για το βραχυπρόθεσμο μέλλον τουλάχιστον, πολλοί 
κλάδοι της οικονομίας θα συνεχίσουν να υπολειτουργούν γεγονός που αναμένεται να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την απασχόληση.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στις 18 Μάϊου 2020 την πρόταση της Επιτροπής για το 
πρόγραμμα SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) που δημιουργεί ένα 
προσωρινό μέσο προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζομένους να διατηρήσουν τις δουλειές τους όσο διαρκεί η 
κρίση.   
 
Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εξ’ ονόματος της ΕΕ) να 
αντλήσει από τις αγορές έως €100 δις που στη συνέχεια θα δοθούν σε χώρες της ΕΕ υπό τη μορφή 
δανείων με ευνοϊκούς όρους. Εξ αρχής, όλα τα κράτη μέλη θα μπορούν να κάνουν χρήση του SURE αναλογικά 
με το ποσοστό τους στο ΑΕΠ της ΕΕ.  
 
Στη περίπτωση της Ελλάδας, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπολογίζει σε πόρους έως €1,4 δις σε πρώτη 
φάση.  
 
Τα δάνεια του SURE θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την διαφύλαξη θέσεων εργασίας μέσω της επιδότησης του 
κόστους εργασίας των εργαζομένων, εκεί που μία επιχείρηση αδυνατεί να τους διατηρήσει σε πλήρη απασχόληση 
λόγω της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας.  
 
Βασισμένο στο γερμανικό μοντέλο του kurzarbeit, στη πράξη, οι πόροι του SURE θα επιτρέπουν σε έναν 
εργοδότη να μειώνει το ωράριο ενός εργαζομένου χωρίς ωστόσο αυτός να υποστεί ανάλογη μείωση 
μισθού καθώς το κράτος θα επιδοτεί ένα σημαντικό μέρος της διαφοράς.  
 
Το SURE θα ενεργοποιηθεί μόλις το κράτη μέλη παράσχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις ύψους € 25 δις 
που θα επιτρέψουν της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντλήσει τους απαραίτητους πόρους από τις διεθνείς 
αγορές.    
 
Το SURE, ως προσωρινό εργαλείο, θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση έως τις 21 Δεκεμβρίου 2022 και το 
Συμβούλιο της ΕΕ, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, θα μπορεί να παρατείνει την ισχύ του ένα εξάμηνο κάθε 
φορά. 

Αναζητήστε εδώ το Δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 

Κλιματικοί στόχοι 2030 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 την πρωτοβουλία 
για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ με στόχο να διασφαλιστεί μείωση 
ρύπων κατά 50% με 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αντί για 40% που είχε προηγουμένως 
αποφασιστεί.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 
Φορολογική νομοθεσία 

 

 
ΔΕΕ C-661/18: Καθορισμός ποσού έκπτωσης ΦΠΑ 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α (Οδηγία 2006/112/ΕΚ) και με γνώμονα τις αρχές της 
φορολογικής ουδετερότητας, της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας, το Δικαστήριο της Ένωσης 
έκρινε ότι, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιτρέπει στους υποκειμένους στον φόρο να 
προβαίνουν σε έκπτωση του ΦΠΑ αναλόγως της χρήσης του συνόλου ή μέρους των αγαθών και 
των υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για πράξεις παρέχουσες δικαίωμα προς έκπτωση 
όσο και για πράξεις μη παρέχουσες το δικαίωμα αυτό, δεν αντιτίθεται στο ενωσιακό δίκαιο εθνική 
ρύθμιση αυτού του κράτους μέλους, η οποία απαγορεύει στους εν λόγω υποκειμένους στον φόρο 
να μεταβάλουν τη μέθοδο έκπτωσης του ΦΠΑ σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο του καθορισμού 
της οριστικής αναλογίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-565/18: Φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 

Στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, το Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι είναι 
συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση κράτους μέλους, με την οποία επιβάλλεται φόρος 
επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με αντικείμενο παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ο 
φόρος αυτός δύναται να βαρύνει τους συμβαλλομένους υπό την μοναδική προϋπόθεση ο 
υποκείμενος τίτλος των μέσων αυτών να έχει εκδοθεί από εταιρία εγκατεστημένη εντός του ως άνω 
κράτους μέλους. Και τούτο, μάλιστα ανεξαρτήτως (α) του τόπου όπου πραγματοποιήθηκε η 
συναλλαγή, (β) του κράτους εγκατάστασης των συμβαλλομένων και (γ) του ενδεχόμενου 
ενδιαμέσου που μεσολαβεί στην εκτέλεσή της. Ωστόσο, οι διοικητικές υποχρεώσεις και οι 
υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων οι οποίες συνοδεύουν τον φόρο αυτόν και βαρύνουν τους 
εγκατεστημένους στην αλλοδαπή φορείς δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αναγκαίο για την είσπραξη 
του φόρου αυτού μέτρο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=225986&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=709906
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=225993&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=636854
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Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 
 

Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 την 
αξιολόγηση των ενεργειών που ελήφθησαν από το 2016 και μετά στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 
για την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο 
σχετικό πρόγραμμα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΔΕΕ 507/2018 Οι ομοφοβικές δηλώσεις ως δυσμενής διάκριση στον τομέα της απασχόλησης  

Το ΔΕΕ έκρινε ότι εμπίπτουν στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/78, και ειδικότερα στο 
εννοιολογικό πεδίο της φράσης «όρο[ι] πρόσβασης στην απασχόληση […] και την εργασία» κατά το άρθρο 
3, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας αυτής, δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής, στη διάρκεια της οποίας ο ερωτώμενος κατέστησε σαφές ότι 
ουδέποτε θα προσλάμβανε ούτε θα απασχολούσε άτομα ορισμένου γενετήσιου προσανατολισμού 
στην επιχείρησή του, μολονότι κατά τον χρόνο που έγιναν οι δηλώσεις αυτές δεν είχε 
δρομολογηθεί ούτε προγραμματιστεί οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης, υπό την προϋπόθεση 
όμως ότι δεν είναι υποθετική η σύνδεση μεταξύ των δηλώσεων αυτών και των όρων πρόσβασης 
στην απασχόληση και την εργασία στη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11866-European-network-of-employment-services-EURES-evaluation-2016-2020
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FC9685A2E6C805383C0B1AA98BCF01BA?text=&docid=225526&pageIndex=0&doclang=el&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698705
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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.

 


