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Χωροταξία και πολεοδομία 
Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και 
πολεοδομικής νομοθεσίας, με το οποίο αναθεωρείται όλο το φάσμα των 
πολεοδομικών και χωροταξικών διατάξεων. Ο ΣΕΒ θα συμμετάσχει στη 
δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας αναλυτικό υπόμνημα θέσεων στους 
αρμόδιους φορείς. 
 
Περισσότερα στη σελ. 03 
 
Πλαστικά και περιβάλλον 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  θέτει σε δημόσια διαβούλευση 
έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σχέδιο νόμου για την πρόληψη και 
μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης 
(ΠΜΧ) στο περιβάλλον. 
 
Περισσότερα στη σελ.03 
 

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος  

Με το ν.4714/2020 προβλέπεται η μείωση από 30% - 100% της προκαταβολής 

φόρου εισοδήματος  για το φορολογικό έτος 2019 ανάλογα με τη μείωση του 

κύκλου εργασιών του ΦΠΑ το πρώτο εξάμηνο 2020 έναντι του πρώτου 

εξαμήνου 2019. 

 
Περισσότερα στη σελ. 10 

 

  
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 
 

 

 

 
 
 
Πασχάλης Καστανάς  
 
AG Manager 
Nestle Ελλάδος 

Linkedin 

«Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και μέτρα για τα Πλαστικά μιας Χρήσης: ευκαιρίες και προκλήσεις 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις» 
 
Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για τη χρονική περίοδο 2020 – 2030, σε συνδυασμό με 
την  ευρωπαϊκή οδηγία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 
περιβάλλον), για την ενσωμάτωση της οποίας τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση σχετικό σχέδιο νόμου, αποτελεί 
μέρος  μιας σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν να ρυθμίσουν και να βελτιώσουν τη διαχείριση των 
απορριμμάτων και να προστατεύσουν το περιβάλλον και τη θάλασσα από τις αρνητικές επιπτώσεις της 
λανθασμένης διαχείρισης. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας 
και περιέχουν μέτρα που αφορούν τους παραγωγούς, τους εμπόρους, τις δημοτικές αρχές, τον δημόσιο τομέα αλλά και 
τους καταναλωτές. 
Οι απαιτήσεις αυτής της νομοθεσίας οδηγούν ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής βιομηχανίας να επαναξιολογήσει την 
παραγωγή και αξιοποίηση των αποβλήτων, αλλά και την απόρριψη των προϊόντων μετά το τέλος της ωφέλιμης χρήσης 
τους. Για πρώτη φορά, η νομοθεσία αναφέρεται σε συγκεκριμένους τύπους συσκευασίας, που συνιστούν πλαστικά 
προϊόντα μιας χρήσης, οι οποίοι πρέπει είτε να τροποποιηθούν σημαντικά είτε ακόμα να καταργηθούν και να 
αντικατασταθούν από άλλους, φιλικότερους  προς το περιβάλλον.  Έτσι, η ελληνική βιομηχανία καταναλωτικών 
προϊόντων έχει κατ’ αρχάς μια πολύ καλή ευκαιρία να εκσυγχρονίσει την παραγωγική της υποδομή με βάση τις αρχές της 
κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Συγχρόνως, όμως, αναδεικνύονται σημαντικές προκλήσεις για το 
σύνολο της επηρεαζόμενης αλυσίδας αξίας και της βιομηχανίας μεταποίησης πλαστικών υλών, οι οποίες καλούνται να 
στραφούν στην αναζήτηση νέων εναλλακτικών προϊόντων, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί επαρκώς ποιες μπορεί να είναι 
αυτές οι λύσεις και με τις υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων να μην εγγυώνται τη 
διασφάλιση εγχώριας αυτάρκειας στα αναγκαία δευτερογενή υλικά. 
Επίσης για πρώτη φορά γίνεται υποχρεωτική η χρήση ανακυκλωμένων υλικών στην παραγωγή συσκευασιών μίας 
χρήσης και προβλέπεται η επιβράβευση των παραγωγών που χρησιμοποιούν μεγαλύτερες ποσότητες ανακυκλωμένων 
υλικών. Ως εκ τούτου δημιουργείται η ανάγκη για τοπική ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών η οποία θα παράγει 
τις ποσότητες των υλικών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες σε 
πολλούς κλάδους της οικονομίας, ανοίγοντας νέες δραστηριότητες για την ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών. 
Οι νομοθεσίες αυτές πρέπει να εφαρμοστούν με προσοχή γιατί η εισαγωγή τους στην καθημερινότητα εξαρτάται από 
πολλές διευκρινίσεις τεχνικών όρων που θα οριστούν σε επόμενες φάσεις από διάφορους φορείς. 
Η Ελληνική βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές προκλήσεις της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις και 
θα χρειαστεί αναβάθμιση του εξοπλισμού ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή των νέων συσκευασιών, αλλά και να 
καλυφθεί το κόστος των νέων ακριβότερων πρώτων υλών. Ως εκ τούτου, το ΥΠΕΝ, θα πρέπει να προτείνει και να 
αξιοποιήσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση που θα καλύψουν τις ανάγκες που θα 
δημιουργήσει η νέα νομοθεσία, γιατί όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις 
καινούργιες ανάγκες από τα έσοδα τους.Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη κατά τη 
χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων, την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση, την αύξηση της χρήσης υποπροϊόντων και δευτερογενών υλικών, τη μείωση των πράγματι επικίνδυνων 
υλικών συσκευασίας και την αντικατάστασή τους με εναλλακτικά ασφαλή υλικά.  
Παρόλα αυτά, η χώρα πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας γιατί σε διαφορετική 
περίπτωση θα δώσει την αφορμή να πουληθούν στην Ελλάδα τα αποθέματα των χωρών που έχουν αποφασίσει την 
άμεση εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και του παροπλισμένου εξοπλισμού που σχετίζεται με αυτές τις πλαστικές 
συσκευασίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα έχουν υιοθετήσει την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη ως 
βασικό πυλώνα ενίσχυσης της οικονομίας. Η ελληνική βιομηχανία σήμερα αντιμετωπίζει, όπως και η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, μια σημαντική πρόκληση που αφορά στην ενσωμάτωση αυτών των στρατηγικών  στα αναπτυξιακά 
της σχέδια και στην προετοιμασία για τη βέλτιστη εφαρμογή. Στην παρούσα φάση είναι καθοριστικής σημασίας 
η τήρηση του χρονοδιαγράμματος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και η συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων και κρατικών οργανισμών, με βάση αντικειμενικές μετρήσεις προόδου, 
ώστε να είναι διαθέσιμο έγκαιρα το πλέγμα των σχετικών νόμων, διατάξεων και κανονισμών. 

https://www.linkedin.com/in/pascalis-kastanas-20761b18/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.opengov.gr%2Fminenv%2F%3Fp%3D11148&data=02%7C01%7CPascalis.Kastanas%40gr.nestle.com%7Cb3f8eea22eb94dddd71308d848e2eda9%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637339488000631748&sdata=dlUsR0SMZXXuAk%2BQ1ZLtu%2FJnqQ3Rn%2Fzay3Z5ip0nDcc%3D&reserved=0
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Χωροταξία και Πολεοδομία 

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας» στο οποίο περιλαμβάνονται 
ρυθμίσεις σε όλο το φάσμα των πολεοδομικών και χωροταξικών διατάξεων όπως ενδεικτικά: 
τροποποιήσεις στο ισχύον σύστημα χωρικού σχεδιασμού και στη θαλάσσια χωροταξία, τροποποιήσεις 
των όρων για την Εκτός Σχεδίου Δόμηση και τους Οργανωμένους Υποδοχείς, ρυθμίσεις για την 
ενεργοποίηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, ρυθμίσεις για 
την αναθεώρηση του πλαισίου διενέργειας και επιβολής ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, τροποποιήσεις 
στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, διατάξεις για τη δημόσια προσβασιμότητα κοκ. Ο ΣΕΒ θα 
συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας αναλυτικό υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους 
φορείς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) με το οποίο προβλέπεται: α) ανακύκλωση σε ποσοστό 
55% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων το 2025 και αντίστοιχα 60% το 2030 β) παραγωγή ενέργειας 
σε ποσοστό 10% το 2025 και άνω του 25% το 2030 γ) ποσοστό ταφής 10% κατά βάρος των αστικών 
αποβλήτων το 2030.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πλαστικά προϊόντα και περιβάλλον  

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 18 
Σεπτεμβρίου 2020 σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση 
των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» με το οποίο θεσπίζονται μέτρα 
για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ, για την πρόληψη 
και μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης (ΠΜΧ) στο 
περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένοι στόχοι και μέτρα μείωσης της κατανάλωσης σε 
ορισμένες κατηγορίες ΠΜΧ, προβλέπονται απαιτήσεις υποχρεωτικής σήμανσης για τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης/ ανακύκλωσης, επεκτείνονται προγράμματα διευρυμένης ευθύνης 
παραγωγού σε ΠΜΧ, καθιερώνεται σύστημα επιστροφής εγγύησης στις πλαστικές φιάλες ποτών και 
ορίζονται προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. Ο ΣΕΒ θα συμμετάσχει 
στη δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας αναλυτικό υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς.    

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ: 

α) για την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 295-301 του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΜΗΕ που αφορούν στην λειτουργία του νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) για την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 295-299 και 301 του 
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=10910
http://www.opengov.gr/minenv/?p=11116
http://www.opengov.gr/minenv/?p=11147
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1707_1.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/200720.csp
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γ) για την αναθεώρηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της Δημόσιας Επιχείρησης 
Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. για την περίοδο 2020-2024. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) για τις εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις παραμέτρους των χρεώσεων μη συμμόρφωσης, 
όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 96 έως και 105 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) για την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τον καθορισμό τιμής της Προσαύξησης Ελλείμματος 
Ενέργειας Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) για την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με το όριο ανοχής για τον υπολογισμό της 
Επιβεβλημένης Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) για την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τον προσδιορισμό του τέλους αίτησης για την 
εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

η) για την κοινή τροποποιημένη πρόταση των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με την μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της 
δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας κατά τα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 
της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την 
κατανομή της δυναμικότητας και την διαχείριση της συμφόρησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

θ) για την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, καθώς και την τροποποίηση της 
Μεθοδολογίας εφαρμογής κανόνων αποδοχής Εντολών Αγοράς/Πώλησης με αλληλένδετη τιμή 
στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ι) για την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 67 του Κανονισμού 
Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ια) για την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις εγγυήσεις που οφείλει να προσκομίζει κάθε 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την εκπλήρωση του συνόλου των 
υποχρεώσεων του που πηγάζουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του ACER: 

α) για τις τεχνικές προδιαγραφές της Μεθοδολογίας για τη Διασυνοριακή Συμμετοχή στους 
Μηχανισμούς Δυναμικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της 
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – Ιταλίας (CCR GRIT)/ Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
σχετικά με τον καθορισμό των διαδικασιών επαναφοράς κατά το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 
1222 της Επιτροπής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/2907_3.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/240720.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2407_3.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/2407_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0508_3.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0508_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0708_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/110820.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/120820_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/2807.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0508_5.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0508_4.csp
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Ο ENTSO-e θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την αναθεώρηση του Κώδικα 
Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την 
τροποποίηση της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ στην 
Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

Ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ σχετικά με:  

α) το Τεύχος Προκήρυξης για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την 
ανάπτυξη δικτύων 5G. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) το Τεύχος Προκήρυξης για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 
700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 την προσφορά 
αναφοράς για την παροχή μισθωμένων γραμμών χονδρικής του ΟΤΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4772/2020 με τον οποίο ρυθμίζεται πληθώρα θεμάτων όπως η σύσταση  
Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η λειτουργία 
των κέντρων αποθήκευσης/ διανομής, η παροχή δυνατότητας συνεδριάσεων των επιτροπών 
εμπειρογνωμόνων μέσω τηλεδιάσκεψης, η σύσταση ΙΚΕ αποκλειστικά μέσω e-ΥΜΣ, η προσαύξηση σε 
100% της φορολογικής έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η 
παροχή φορολογικών κινήτρων σε επενδυτικούς αγγέλους. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το Ν.4772/2020 πιέστε εδώ 

Ηλεκτροκίνηση 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4710/2020 σχετικά με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τα φορολογικά κίνητρα για 
την ανάπτυξη αυτής και τις χωροταξικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το Ν.4772/2020 πιέστε εδώ  

Λειτουργία Καταστημάτων 

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών ρυθμίστηκε η λειτουργία των 
καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/200820.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0108.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0708_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/190820_1.csp
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1266.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1265.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1282.html
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=32b7c57d-29ed-4b12-8272-abf701866ac3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NFVwjN9oWbZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudH4rs_dGRFLGzA5rQZx6raH_bTX-TjpWEaTJKFUpmY8
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=c4745462-f50a-4d68-a9c8-abf4017918d2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXO1jSbWSYy_vYwB5yGgaLLpuuIUwMYeaoBNVy_wIjci
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8bsgmZEpdfDDnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRQgm8pvI2aMJ3kNF6RidXT8XAXlf7kgD8QbvYkh0wgc
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Φαρμακευτική Δαπάνη 

Τροποποιήθηκε απόφαση σχετικά με τον Μηχανισμό Αυτόματων Επιστροφών (Clawback) 
φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια  

Προσδιορίστηκε ο συμψηφισμός απαιτήσεων που καταχωρίζονται στους λογιστικούς λογαριασμούς 
των Διαχειριστών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Καθορίστηκε το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του 
οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Καθορίστηκε η αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάσταση και την σύνδεση με το δίκτυο διανομής 
σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τροποποιήθηκε η απόφαση «Μεθοδολογία υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρικού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, 
κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της προσαύξησης ανάπτυξης ετοιμότητας συμμετοχής στην αγορά και 
διαδικασία χορήγησής της, καθώς και διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους 
σταθμούς που έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Θεσπίστηκε ο επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου 
λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την 
περίοδο των ετών 2015 – 2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Αγορά Πετρελαιοειδών 

Καθορίστηκαν τα ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση, τροποποίηση, επέκταση και χρήση των αδειών 
του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και τα πρόστιμα για την μη καταβολή ή την εκπρόθεσμη καταβολή τους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Αέριοι Ρύποι 

Ρυθμίστηκε η διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού 
Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Υπαίθρια Διαφήμιση 

Ρυθμίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Χρήση Αιγιαλού 

Τροποποιήθηκε η απόφαση «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων 
λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mtB1k5LNh7Np6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfJnEv6_euMQHQfF6wJaJfPirVfJEnBAT7U4kOi6WNeB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z9DpXoFZ5_5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHHaBd7zyMiDD1fkfSRpwbLWEuJwbc30DjyQ9cnTzSm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z9DpXoFZ5_5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHHaBd7zyMiDD1fkfSRpwbLWEuJwbc30DjyQ9cnTzSm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BWSxBgEw3dHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT1owI0cb0dscML4lEvYxgLM6EL4X39cgax41cVP3WxX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BWSxBgEw3dHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT1owI0cb0dscML4lEvYxgLM6EL4X39cgax41cVP3WxX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BWSxBgEw3dF_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT1fhTRn13rHjqqcy27qwnf4Oko6XvqOC3QNTWh9m3VM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BWSxBgEw3dEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTR4z5GVM1jw2uoZ4gQN2Tzay6J-OdlHx-0urkix4jzC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BWSxBgEw3dHnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSCuBIx7WWmelrc6R6vWbg-A1gsuPzpAkzRWVpio_Fcm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aHyK_kVuaY5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtckGJy97F2BFlJTzJnjz1W5N3tyB318pp822u24a8HcV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YsYh3oJ2J4_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta9xpauSWidhtSd21qrRe5yXpy9bgoD4vUHZvOWaCs4K
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Τυχερά Παίγνια 

α) θεσπίστηκε ο Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) θεσπίστηκε ο Κανονισμός Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά 
Συστήματα (ΚΠΣ).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) θεσπίστηκε ο Κανονισμός Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) θεσπίστηκε ο Κανονισμός Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω 
Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) θεσπίστηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων 
τύπου Video Lottery Terminal (VLT). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) θεσπίστηκε ο Κανονισμός Παιγνίων για την Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω 
Διαδικτύου και ο Κανονισμός Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής 
Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Υδατοδρόμια 

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκαν τα τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιχειρηματικότητα 

Δημοσιεύθηκε η 5η Τροποποίηση της απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία 
«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

COVID-19 

α) Αποφασίστηκε η 4η τροποποίηση της απόφασης «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  

β) Θεσπίστηκε η εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές 
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού 
στο σύνολο της Επικράτειας καθώς και σε κλειστούς χώρους. 

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

γ) Θεσπίστηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων για τον μήνα Ιούνιο 
2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Τροποποιήθηκε η απόφαση «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με την μορφή 
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-mNBWOUtMbTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtewYjVl2IHuoWkgRHfYhTOqShvJLj3_CnO9VVLF1OsnT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-mNBWOUtMbQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcJtldO1iZfJ-w1g2MTlAntfQI_WDDQgc3kHpt0PuREq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-mNBWOUtMbTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZEX9XoJW0FMz3DCAj4nsnCbaHUECvKq4EpVBFnW0t6D
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-mNBWOUtMbS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYlfkXaT86l7jkf1L2yqvq1mBYKBkGnlV5VGg4RRoB0z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-mNBWOUtMbR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR1zbGojFa4Tn3kGx1oxmxbkWZbtahAo4q_eVeSEOcxN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-mNBWOUtMbQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXbrtbg9KZZM7GML2CKBKbrs_BamK8nYDfjmgUyD6TBc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-mNBWOUtMbQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUJrJqEsKnZTHM2gr485lBzC9QLi2E2MlJaEp-mfsJTx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8X_ApUWC6xWD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZm2Ox16Opid1GqZHTHJY3u6uV6O1a6fPesstJctvcPH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XXcmT22CgbQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc9Jax-BDa_VL-C7XrgUUMEgRJvI6Lz68X34dGDpXl2v
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8obvBd5I1pcLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZz0NvaTizkx19-XqFPt1y1FdAd-RJ3d5Bhwb4tJmaJa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VUSpgL_HkaAtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWaXrn8B_f0XKjKQ2tqgsNdYa7IVSDhm8Th7zFtNOCHd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQLTNqf6SspvqWNA9mu9H-9FE3Ix8H3ZrAfXGlx0PggT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vRefUq-MhTp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXbqBHgsAngrCiziMMJmxaFmlUhw6FNlxin8ddHmVxht
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mUSONZkH27vNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKikX7mSruSs9ncR41WD3w-VyB9J3UDw3MfcIuBFWB7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mUSONZkH27stiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbW-TWBaazp5uxD6bTVmK0y0XUTSss4dVTgT-1ybFkjp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UsAeWDY0SAbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZxM1IJEiXmgUrHruH76Ha4adovOFM1JTLFG4vMsyI6Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sENLc0JBky3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ_g2h49y3W4XdBiUuvhudfY6SwCO5fIckp_to0B4rey
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vRefUq-MhTq4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteYUN23AiNRNtgkkMlMw-f56NUGPIyDyc1vd6jCAsLai
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ε) Καθορίστηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών 
καταλυμάτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) Εισήχθησαν επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και 
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

ΡΑΕ 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) εγκρίθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP) σύμφωνα με την κοινή 
απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών της Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) εγκρίθηκε η συμφωνία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. για την ανάθεση λειτουργιών εκκαθάρισης συναλλαγών αγοράς 
εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 4425/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Θεσσαλονίκης και του Δικτύου Διανομής 
Θεσσαλίας για την περίοδο 2020-2024. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) εγκρίθηκε ο Ετήσιος Σχεδιασμός Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για το έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) θεσπίστηκαν ρυθμίσεις σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους 
Εντολών, οι παράμετροι υποβολής αυτών, καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που αφορούν στο 
περιεχόμενό τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) εγκρίθηκε ο Κατάλογος Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής της 
Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (ΔΕΔΑ) και των μοναδιαίων τιμών αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

η) θεσπίστηκε η Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

θ) θεσπίστηκαν οι Κανόνες Εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της 
αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YsYh3oJ2J4-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpMm0nE8pdcYXr9BjFkTeE40d_5lsuJe03Jf299psRK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VPBDtIYo-N7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS6tejEG_HYYpbuK9ySjAhV4bIgWvHv2N-oBdntiYiWY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9wliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteaa5ZMewKykTD0-NRhltg272oZZ6IM0Q3N_HK0O8DT8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8z3KynwC3ixEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQyd8YLyfTk1gwvkeZuyPFmY30mzyrabUlDWEm5cShUS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL863onwxewgRPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXvAsH9vcGLc4dWkw77t8idn-CWK2wqAPcLsk58kmyUY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8DrfpbbFUTyt_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdWI78K8ruxXP_UqxusdPcbFnR5Pwiy-xqoMzvCt0kdn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YsYh3oJ2J48fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSUF2j1DcZ7LBhsd3KgCLOz0B_xItkWAcqEw7K7r5_aW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YmjdNDP4WoznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte5kj3tER_BCdEWDhJPdPPr3UkkxCCUBhE-aWKYQrgW7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-0KKDGXACJUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVlYu3P8k2O6bf8pgnUx3aD-XlVfwJKyP-oN9X_wVehj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vRefUq-MhTr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtegaR935XTmZI3QAHkBqEe1CJ8lq65ffyFXGK8ub_KXu
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ι) θεσπίστηκε η Μεθοδολογία επιβολής μέτρων κατά των Συμμετεχόντων κατά τις διατάξεις της 
ενότητας 3.7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας 
Αγοράς και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ια) εγκρίθηκε η εκτελεστική απόφαση αναφορικά με τις «Χρεώσεις και Τέλη EnExClear για την 
Εκκαθάριση Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-
2022». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ιβ) εγκρίθηκε το Τιμολόγιο Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ιγ) εγκρίθηκε η Εκτελεστική Απόφαση αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο 
Σύστημα Εκκαθάρισης Θέσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ιδ) ορίστηκε το ποσοστό Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας 
που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που 
αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το 
έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας 4.4.2.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ιε) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εφαρμογή του νέου Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

ιστ) εγκρίθηκε η Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών 
Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 και της παρ. 7 του άρθρου 44 
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ιζ) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ιη) εγκρίθηκε η εκτελεστική απόφαση της EnExClear Α.Ε. αναφορικά με τη Μεθοδολογία Επιβολής 
Μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4425/2016 και 
την παρ. 3 της ενότητας 5.1. του κεφαλαίου 5 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 
Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

Με απόφαση της ΕΕΤΤ παρατάθηκε η προθεσμία για την εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού 
Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου για τις ταχύτητες μέχρι τις 25.11.2020 προκειμένου για σταθερά 
δίκτυα και την 01.03.2021 προκειμένου για σταθερά δίκτυα. Επίσης, μετατίθεται η προθεσμία για την 
διεξαγωγή πιλοτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας εκτίμησης των ταχυτήτων στα κινητά δίκτυα και 
την αναφορά των αποτελεσμάτων στην ΕΕΤΤ για τις 30.09.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XXcmT22CgbTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbgXYkqkJ8FBLZ0_1xAiqqXIpRwOd2UCtEpg-_SMg3JX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-mNBWOUtMbT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYq8e0tlIH6Hu_5xkNZYvWtugN7DTIpVmxfSGgQrCl-C
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8j5OuxfOtmWz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY9KCo-PB-YLJIz-WACvbtRAXPTgpitlKMGTVrAd7lA3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mtB1k5LNh7O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ-Wrr1CZ_qLa4vFH7fc02us0ejMEuB4VjNiuRzPJHRo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mtB1k5LNh7MliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaUxyNaZYxVf6rS5XUNilXhZexzcLUmPBcxmTjqO7yaL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mtB1k5LNh7PuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbIYxfpErAfphmFCYp3vj-TAzI778DwMHJebeGiUxqO
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/100820_1?p=file&i=0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lEkA8Fows_MfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSCuXWWldnz-dQ2bRuvKQk2pYnwmP0MydBtx6_azjpQ4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8bsgmZEpdfDDuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdsEGQ92HQ-LyMOOYOo707Xq5cU4YbMoti8W9YOpk7aY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8bsgmZEpdfDD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVMcLrGB_NGKDEk2rh5deUATgnha6pJb3jxHsDMbBcxL
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1267.html
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 
 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

Μείωση προκαταβολής φόρου  

Δημοσιεύτηκε  ο ν.4714/2020 με τον οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η μείωση από 30% - 100% της 
προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 ανάλογα με τη μείωση του κύκλου 
εργασιών του ΦΠΑ το πρώτο εξάμηνο 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου 2019. Περαιτέρω προβλέπεται 
πληθώρα φορολογικών διατάξεων που αφορούν σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α, φορολογίας 
κεφαλαίου, Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το Ν.4714/2020 πιέσετε εδώ  

Με την Α.1186/2020 παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για το ποσοστό μείωσης της προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το ποσό προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 του ν. 4172/2013 μειώνεται ανάλογα 
με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας (ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019. Για 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν 
έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του 
μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Περαιτέρω, το ποσό προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 αντιστοιχεί σε 
ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή 
εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων  

Με την Ε.2123/2020 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά για την εφαρμογή της Α.1035/2020 για τις 
υποχρεώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και τις διαδικασίες 
ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα  

Με την Ε.2128/2020 διευκρινίζεται ότι οι προσωπικώς και αλληλεγγύως κατά νόμο ευθυνόμενοι για 
την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών προσώπων ή οντοτήτων δύνανται να 
ασκήσουν την κατ' άρθρο 63 του Κ.Δ.Φ. ενδικοφανή προσφυγή κατά οποιασδήποτε πράξης ρητής ή 
σιωπηρής, που εκδίδεται σε βάρος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας από τη Φορολογική 
Διοίκηση και εν συνεχεία να ασκήσουν δικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να εξετάζει 
μόνο λόγους περί ελλείψεως των προβλεπόμενων προϋποθέσεων γένεσης της αλληλέγγυας 
ευθύνης του προσφεύγοντος, ενώ, εφόσον με την ενδικοφανή προσφυγή προβάλλονται λόγοι 
αναγόμενοι στην νομιμότητα της οικείας καταλογιστικής πράξης και της εν γένει φορολογικής 
υποχρέωσης του νομικού προσώπου, ο προσφεύγων δύναται να υποβάλει αίτηση ενώπιον του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για αναστολή της προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) 
ημερών για έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=6aaa0c68-294a-4390-963b-abfc000ba5b3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/%CE%B11186.pdf
https://www.taxheaven.gr/circulars/32385/a-1035-2020
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/E2123.pdf
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/63
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/e2128.pdf
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Επιστροφές φόρων  

Αναφορικά με τη διεκπεραίωση των επιστροφών τίθεται διαδικασία διεκπεραίωσης με βάση τη 
χρονολογική ωρίμανση και το ύψος των επιστραφέντων ποσών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δόσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020  

Με την Ε.2111/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136), και 
διευκρινίζεται ότι η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών 
οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις 
νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί πριν την 
17/7/2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενίσχυση  Φορολογικής  Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο ν. 3908/2011 

Με την ΚΥΑ 69298/2020 προστίθεται στην παρ. 9 του άρ. 3 της ΚΥΑ 61238/15-6-2020 («Εφαρμογή της 
ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 
3908/2011») η φράση «Η πρώτη υποβολή ΔΦΑ, καθώς και τυχόν αναδρομική υποβολή ΔΦΑ, θα 
λάβει χώρα εντός των οριζομένων προθεσμιών υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
έτους 2021». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του ν.4487/2017  

Τροποποιείται το άρθρο 71Ε του ΚΦΕ για την παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης του ν.4487/2017 με σκοπό την ενδυνάμωση των 
κινήτρων ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α) «Προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης», σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται στα μεταχειρισμένα επιβατικά και φορτηγά 
αυτοκίνητα, από 23/7/2020, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο συνεισπράττεται με το τέλος 
ταξινόμησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διοικητικός προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και πράξεις επιβολής προστίμου  

Κατά την εφαρμογή της παρ. 53α του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 η ακύρωση/τροποποίηση 
πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξεων επιβολής προστίμου που 
εκδόθηκαν εντός του 2019 οι οποίες αφορούν αναδρομικά ποσά μισθών και συντάξεων, τα οποία 
εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους το έτος 2013 («προσβαλλόμενες πράξεις»), είναι δυνατή κατόπιν 
αίτησης του φορολογούμενου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογική έκπτωση δαπανών για Ε&Α και φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους  

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 46, 49 και 55 του ν.4712/2020 (Α΄ 146), για την έκπτωση 
δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη και για φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους, δηλαδή 
σε φορολογούμενους- φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική 
εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, για τους οποίους 
προβλέπεται έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/e2112_2020_0.pdf
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2111-21-07-2020
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR8iFXlrXJzmBkM6sfM6l_ngNWzXEItA3YzoJhdhgQge
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/e2117_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%952114_2020ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%B11169.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/%CE%B52136.pdf
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Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. 

Οι Δ.Ο.Υ εκδίδουν πιστοποιητικό για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών 
που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κ-μ της ΕΕ, βεβαίωση από την οποία 
προκύπτει ο φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε στην ημεδαπή από νομικά πρόσωπα, τα οποία 
δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών 
εκκρεμοτήτων, βεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, βεβαίωση 
απαλλαγής από Φ.Π.Α., βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων για αγορά επενδυτικών αγαθών με 
καταβολή του Φ.Π.Α. από τον ίδιο τον αγοραστή ορισμένων βιομηχανικών, μεταλλευτικών κλπ 
επιχειρήσεων, αποδεικτικό ενημερότητας κ.α. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μεταβολή Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

Οι δηλώσεις για έναρξη, μεταβολή ή διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας υποβάλλονται εις απλούν 
από το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία 
myAADElive, εφόσον ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, επιλέξει την εγγραφή ή και έναρξη στο 
φορολογικό Μητρώο με τη διαδικασία αυτή.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διεθνής Διοικητική Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πεδίο της άμεσης φορολογίας  

Παρέχονται αναθεωρημένες ερμηνευτικές οδηγίες και υποδείγματα αναφορικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική 
κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση, με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους 
από τη Φορολογική Διοίκηση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογία κεφαλαίου 

Με την Ε.2133/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 96 και της παραγράφου 2 του άρθρου 
14 του ν. 4714/2020 με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 43 και 44 του Κώδικα Διατάξεων 
Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια και 
αφορούν τη φορολογία δωρεών και γονικών παροχών καθώς και η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του 
ν.4223/2013 (Α΄287), που αφορά τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποβολή Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 

Για τα συμφωνητικά της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, ήτοι μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων 
για οιανδήποτε συναλλαγή που καταρτίζονται εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως του ημερολογιακού 
τριμήνου κατάρτισής τους, ορίζεται ετήσια υποβολή, με προθεσμία την 29η Ιανουαρίου 2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) 

Η απόσυρση από την χρήση συγκεκριμένων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 
31.10.2020. ως εκ τούτου, οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 
31.10.2020, την παύση αυτών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ 

Παρατείνεται έως 31.10.2020 η προθεσμία αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην απόφαση «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και 
κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1161-03-07-2020
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/a1188_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/%CE%952137.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/%CE%B52133.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/%CE%911185.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/%CE%B11176.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/a1175.pdf
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Δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 

Με την Α.1163/2020 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού 
δαπανών, τις κατηγορίες φορολογουμένων που απαλλάσσονται, τη μεταφορά δαπανών σε 
περίπτωση κοινής δήλωσης συζύγων/μερών συμφώνου συμβίωσης, καθώς και τις συνέπειες μη 
κάλυψης του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 220/2019 του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την τύχη της κατάσχεσης εις 
χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης 

Με την Ε.2118/2020 κοινοποιείται η Γνωμοδότηση 220/2019 του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την τύχη της 
κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του 
άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την έκδοση οριστικής (θετικής) δικαστικής απόφασης. Σύμφωνα με 
αυτήν, εάν η κατάσχεση εις χείρας τρίτου επιβλήθηκε σε χρόνο πριν τη δημοσίευση της δικαστικής 
απόφασης, με την οποία τέθηκε μία επιχείρηση στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης κατά το 
άρθρο 68 του ν. 4307/2014, οι κατασχεθείσες απαιτήσεις έχουν ήδη αποχωρισθεί από την περιουσία 
του οφειλέτη, εξαιτίας της αναγκαστικής εκχώρησης και το Δημόσιο έχει καταστεί δικαιούχος των 
απαιτήσεων αυτών. Συνεπώς, η δημοσίευση της παραπάνω απόφασης δεν έχει ως συνέπεια την 
αναστολή των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος οφειλέτη του Δημοσίου στα χέρια των πιστωτικών 
ιδρυμάτων σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση αυτή.  Κατ' επέκταση τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να 
αποδώσουν στο δικαιούχο δανειστή, και εν προκειμένω στο Δημόσιο, τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, υπό 
την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της κατάσχεσης υφίσταται η βασική έννομη σχέση, η οποία αποτελεί 
την παραγωγό αιτία της μελλοντικής απαίτησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 COVID - 19 

α) Με την Ε.2113/2020 παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί 
φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 και τους κανόνες των 
Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.») για ζητήματα 
διασυνοριακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Με την Α.1171/2020 προβλέπεται παράταση στην υποβολή της Δήλωσης Covid περί μεταβολής του 
μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/a1163_2020.pdf
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/658
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%B11165_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1RRTQ70LxL_aRe3fYbnEqVGLpeYsUjLyT/view
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/a1171_2020.pdf
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

                                         
                                        
 
Ευφροσύνη Δαγλαρίδου 
 
Γενική Διευθύντρια 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος 
 
  

 
«Αναζητείται οριστική λύση για την ασφάλιση των μελών ΔΣ των Ανωνύμων Εταιριών» 
 
Ο ιδρυτικός νόμος του ΕΦΚΑ, ο Ν. 4387/2016, δημιούργησε μια νέα κατηγορία ασφαλισμένων-εισφερόντων στον 
Οργανισμό και στο Ασφαλιστικό Σύστημα, στην οποία ενέταξε, μεταξύ των άλλων, τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Ανωνύμων Εταιριών για τις αμοιβές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους ΔΣ, οι οποίες δεν 
σχετίζονται με σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας.  
 
Έτσι, από 1/1/2017, για τις αμοιβές των μελών ΔΣ των ΑΕ, υπολογίζονταν ασφαλιστικές εισφορές για τους 
κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και σε χρήμα και επικουρική κάλυψη, υπολογιζόμενες επί της 
όποιας μορφής αμοιβής λάμβαναν τα υπαγόμενα πρόσωπα λόγω ιδιότητας.  
 
Με την υπ΄ αριθμ. 4/2.2.2017 εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, προκειμένου για την εξασφάλιση της ορθής και 
ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων, προβλεπόταν ότι κατά την καταχώριση των δεδομένων στις Αναλυτικές 
Περιοδικές Δηλώσεις, α) στο πεδίο «Ημέρες Ασφάλισης» δεν θα καταχωρούντο οι ασφαλιστέες ημέρες αλλά 
ο υπολογισμός τους θα προέκυπτε μετά από έλεγχο του αρμόδιου υποκαταστήματος της έδρας του 
εργοδότη και β) ως ημέρες ασφάλισης θα λογίζονταν οι πραγματικές ημέρες απασχόλησης-συμμετοχής 
στο ΔΣ των ΑΕ, όπως αυτές θα προέκυπταν από τα πρακτικά ή τα σχετικά παραστατικά που θα 
κατατίθεντο στο αρμόδιο για τον έλεγχο υποκατάστημα.  
 
Από την πρώτη στιγμή επισημάνθηκε το παράδοξο ότι ένα Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας, 
όπως για παράδειγμα είναι ένας Διευθύνων Σύμβουλος, να ασφαλίζεται για μόνο μία ημέρα το μήνα, αυτή της 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τη στιγμή που καλείται να καταβάλλει υψηλότατες ασφαλιστικές 
εισφορές καθώς ως βάση υπολογισμού αυτών των εισφορών ορίζονταν οι πάσης φύσεως αποδοχές, και 
με ανώτατο όριο υπολογισμού των εισφορών, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών που τότε 
ανερχόταν στο ποσό των 5.860,80 € και αργότερα στο ύψος των 6.500 €  
 
Για την αντιμετώπιση του θέματος, προτάθηκε η νομοθέτηση ρύθμισης που θα προέβλεπε την αναγνώριση 25 
ημερών ασφάλισης ανά μήνα, για τα Μέλη των ΔΣ των ΑΕ, τα οποία, λόγω των αμοιβών τους, κατέβαλαν και 
συνεχίζουν να καταβάλλουν υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες, μάλιστα, στερούντο 
ανταποδοτικότητας.  
 
Το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020 και οι διευκρινίσεις της υπ΄ αριθμ. 131641/2020, εγκυκλίου του ΕΦΚΑ, 
αποκατέστησε, εν μέρει, την δυσανάλογη, άνιση και άδικη μεταχείριση την οποία υφίσταντο τα Μέλη του 
ΔΣ των ΑΕ, καθώς παρασχέθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης των ημερών ασφάλισης τους από 1/1/2020, 
αλλά και η υποβολή αιτήματος για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών 
εισφορών τους από 1/1/2017 και για όσο χρονικό διάστημα ενέπιπταν στην υποχρέωση καταβολής 
αυτών.  
 
Ωστόσο, παραμένει σε εκκρεμότητα, η αναδρομικότητα την οποία θα έπρεπε να καταλαμβάνει η νομοθετική 
ρύθμιση, για όσους επιθυμούν την αναγνώριση των ημερών ασφάλισής τους, ως συντάξιμων ετών και 
αποδοχών, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 και για το συνολικό χρονικό διάστημα ισχύος των 
αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 4387/2016. 
 
Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά για την πλήρη και οριστική επίλυση του θέματος, 
στη λογική της αποκατάστασης των θεμελιωδών αρχών της κοινωνικής ασφάλισης, με κυρίαρχες, την 
ανταποδοτικότητα και την αναλογικότητα των εισφορών προς τις παροχές.  
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

Aνώτατα όρια υπερωριών  

Με τη με αρ. 26676/790/1.7.2020 απόφαση του Υπ. Εργασίας καθορίζονται τα ανώτατα όρια υπερωριών 
για τις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο του 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων  

Με τη με αρ. 3921/80/16.7.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε το  "Πρόγραμμα 
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.500 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών", με δικαιούχους όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 

Με το αρ 124 του του ν. 4714/2020, όπως αυτό τροποποιήθηκε με με το άρθρο πρώτο της από 10.8.2020 
Π.Ν.Π., θεσπίστηκε η δυνατότητα επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν στους κλάδους του 
τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των 
χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και 
κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, 
βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των 
εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή 
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και 
τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ` ανώτατο χρονικό 
διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Εξ’ αποστάσεως εργασία και ευπαθείς ομάδες 

Με τη με αρ. 30742/1002/2020 κοινή υπουργική απόφαση παρατάθηκε μέχρι και τις 30.9.2020 η 
δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 
εργαζόμενο θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ' αποστάσεως εργασίας. Επιπλέον, με την 
από 22.8.2020 ΠΝΠ, ορίστηκε ότι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με 
το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματος τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο 
μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Σε 
μια τέτοια περίπτωση, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το σχετικό αίτημα, εφόσον η εργασία δύναται να 
παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ως άνω περίπτωση ο 
εργοδότης θέτει τη σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, σε 
αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας 

Με τη με αρ. 22964/1285/2020 ΚΥΑ προσδιορίζεται η διαδικασία για την κάλυψη των ασφαλιστικών 
εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 17788/346 
κοινής υπουργικής απόφασης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87e_1TwhCA6lp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtReif7-kqbwWnKmeaHr-vQWELnhzhksZK9_5SCvfvg85
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL838vig92cf9y4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYhhmU2c5tseC7bKdhBGMyrIo_UltNyq6uHEzIZyjxPG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z9DpXoFZ5_7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtblcXh_Y5qE_YEfEe0sfe5Kju0aUAygkzHhDxIIZahqX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88bwy3eyVpoItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUoXDQss3vMp1DJpBQUBKFGNm4rhSP3M9khauvR5-b-
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 «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

Με το αρ. 122 του ν. 4714/2020 προβλέφθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 
καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών 
εισφορών (εργατικών και εργοδοτικών) που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν 
απασχολούνται, λόγω ένταξής τους στο Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιπλέον, με το αρ. 123 του 
ν.4714/2020 προβλέφθηκε ότι, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020,  οι εργοδοτικές 
ασφαλιστικές εισφορές, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή 
τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ και που εντάσσονται στο μηχανισμό 
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η 
διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών εξειδικεύθηκε με την με αρ. 32085/1771/2020 ΚΥΑ. 
Επίσης, με το άρθρο δεύτερο της 10.8.2020 ΠΝΠ προβλέπεται ότι ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι σε εργαζομένους που απασχολούνταν με σύμβαση εργασίας 
πλήρους απασχόλησης, στις 10.8.2020.Τέλος, με τη με αρ. 29408/682/17.7.2020 εγκύκλιο του Υπ. 
Εργασίας παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» για τη συμπλήρωση της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τις επιχειρήσεις – εργοδότες αναφορικά με τη Β’ ΦΑΣΗ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ, εδώ και εδώ 

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και υποχρεωτική χρήση μάσκας 

Με τη με αρ. 47241/25.7.2020 κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι  κανόνες λειτουργίας 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων 
μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 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.Επιπλέον, με τις με αρ. 48967/2020, 49329/2020, 50176/2020 ΚΥΑ κατέστη 
υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους 
γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους 
συνάθροισης κοινού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ, εδώ και εδώ 

Άδεια και επίδομα ασθένειας και μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) για το χρονικό διάστημα 
αναστολής των επιχειρήσεων λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας COVID-19 

Με τη με αρ. 40021/οικ.32117/1357/6.8.2020 εγκύκλιό του, το Υπ. Εργασίας παρέχει διευκρινίσεις α) 
σχετικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού σε συνδυασμό με τη χορήγηση επιδομάτων ασθένειας ή 
μητρότητας καθώς και με την αποτύπωση των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών στις αντίστοιχες ΑΠΔ και 
β) σχετικά με την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν στους εργαζόμενους και εργαζόμενες 
βεβαιώσεις περί αποχής από την εργασία ή περί ενεργής εργασιακής σχέσης, σε περιόδους που οι 
συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούσαν σε αναστολή λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων 
στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 

Παρατάθηκε μέχρι 31/08/2020 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και 
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου για: α) εργαζόμενους ενταχθέντες 
τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, β) εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα 
επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 και γ) 
εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι επαναπροσλήφθησαν με μερική 
απασχόληση τον Ιούνιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88bwy3eyVpoItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUoXDQss3vMp1DJpBQUBKFGNm4rhSP3M9khauvR5-b-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%A7%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%986%CE%A7?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Hcsihn8f1EJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfT1yeZo_6zjN6gEYfwVOM3MLw7S7VSv0obKzdOloN1N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88JI94GGsYwvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQLTNqf6SspvqWNA9mu9H-9FE3Ix8H3ZrAfXGlx0PggT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vRefUq-MhTp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXbqBHgsAngrCiziMMJmxaFmlUhw6FNlxin8ddHmVxht
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mUSONZkH27vNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKikX7mSruSs9ncR41WD3w-VyB9J3UDw3MfcIuBFWB7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%98%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-4%CE%9F3?inline=true
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-08/173837_31072020.pdf
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Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων 

Με τις με αρ. Φ.10043/24986/952/8.7.2020 και Φ.10035/24984/951/8.7.2020 αποφάσεις του Υπ. Εργασίας 
τροποποιείται το νομικό πλαίσιο για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως 
απασχολούμενων στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α) και στους ασφαλισμένους του e-
Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 

 

ΑΠ 1450/2019: Οικειοθελείς παροχές εργοδότη – μετατροπή σε συμβατικές υποχρεώσεις του 

Ως μισθός στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας θεωρείται κάθε παροχή, την οποία με βάση το νόμο ή 
τη συμφωνία καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης 
εργασίας. Επομένως, δεν έχουν τον χαρακτήρα μισθού οι πρόσθετες παροχές, που δίδονται από τον 
εργοδότη στον εργαζόμενο εκουσίως από ελευθεριότητα και όχι από νόμιμη υποχρέωση ή από 
πρόθεση, εκδηλούμενη και από τα δύο μέρη, να αποτελέσουν αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία, 
με αποτέλεσμα ο εργοδότης να έχει τη δυνατότητα να τις ανακαλέσει οποτεδήποτε και να παύσει τη 
χορήγηση τους. Οι οικειοθελείς αυτές παροχές δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν σε συμβατικές 
υποχρεώσεις του εργοδότη, ανεξαρτήτως του μακροχρονίου, του αδιάλειπτου ή του γενικευμένου της 
καταβολής τους, εάν ο εργοδότης κατά την έναρξη της χορήγησής τους ή, έστω και αργότερα, πριν 
δημιουργηθούν οι συνθήκες της δεσμευτικότητάς τους, επιφύλαξε για τον εαυτό του το δικαίωμα να τις 
ανακαλέσει ελευθέρως και μονομερώς οποτεδήποτε. Τέτοιες παροχές είναι και οι παροχές σε χρήμα με 
αφορμή τις μαθητικές επιδόσεις των τέκνων των εργαζομένων στο σχολείο ή τη φοίτησή τους σε ανώτερες 
σχολές. Οι παροχές αυτές, και αν ακόμη καταβάλλονται τακτικά και αδιάλειπτα επί μακρό χρονικό 
διάστημα, διατηρούν το χαρακτήρα τους ως οικειοθελών. Στην περίπτωση αυτή από την ούτω 
δημιουργηθείσα επιχειρησιακή συνήθεια δεν μπορεί να ανακύψει σιωπηρή συμφωνία και κατ' επέκταση 
συμβατική δέσμευση του εργοδότη για τη συνέχιση καταβολής των εν λόγω παροχών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 865/2018: Οικειοθελείς παροχές και συνυπολογισμός τους στην αποζημίωση απόλυσης  

Ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται και οι πρόσθετες παροχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της 
εργασιακής σύμβασης σταθερά και μόνιμα, ως τακτικό, νόμιμο ή συμβατικό αντάλλαγμα της 
προσφερόμενης εργασίας. Ως τακτικές αποδοχές, που συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της 
αποζημίωσης, θεωρούνται και τα επιδόματα εορτών και αδείας και, μεταξύ άλλων, οι οικειοθελείς 
παροχές, τις οποίες ο εργοδότης καταβάλλει για μεγάλο χρονικό διάστημα σταθερά, ομοιόμορφα 
και ανεπιφύλακτα, οπότε παύουν να είναι ελευθέρως ανακλητές και αποκτούν μισθολογικό 
χαρακτήρα. Δεν έχουν το χαρακτήρα τακτικών αποδοχών τυχόν πρόσθετες παροχές, που δίδονται 
από τον εργοδότη οικειοθελώς και χωρίς νόμιμη υποχρέωση ή με πρόθεση μεν να αποτελέσουν 
αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας, αλλά με την εξ υπαρχής δηλωθείσα βούλησή του ότι 
μπορεί αυτός, κατά την κρίση του και οποτεδήποτε θελήσει, να παύσει τη χορήγησή τους. Τότε, οι 
παροχές αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό, μεταξύ άλλων, του ύψους των επιδομάτων 
που καταβάλλονται κατά τις εορτές και, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, για τον προσδιορισμό της 
οφειλόμενης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83i-wFkA-EdS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdFEoxug_cAON5PZFXmUXHZ_4yl605nLV-QOCuvWD3hX
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 

 «Αναβολή της εφαρμογής του πακέτου ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο ως απάντηση στο Covid-19» 

Υπό το ισχύον ευρωπαϊκό καθεστώς Φ.Π.Α, οι επιχειρήσεις μπορούν να πωλούν προϊόντα δικτυακά μεταξύ δύο 

χωρών της ΕΕ χωρίς την υποχρέωση να υποβάλλουν ΦΠΑ στη χώρα προορισμού υπό τον όρο ότι δεν 

ξεπερνούν ένα ανώτατο όριο πωλήσεων, το οποίο ωστόσο ορίζεται ξεχωριστά από κάθε χώρα. Με άλλα λόγια, 

όταν μία ελληνική επιχείρηση πουλάει προϊόντα διαδικτυακά, π.χ. στη Γερμανία κάτω από το ανώτατο πλαφόν, 

χρεώνει τους πελάτες της με το ποσό του εθνικού συντελεστή ΦΠΑ τον οποίο και αποδίδει στη συνέχεια στις 

ελληνικές αρχές.  

Καθώς όμως ο όγκος των διαδικτυακών πωλήσεων αυξάνεται ραγδαία και το ανώτατο όριο απαλλαγής από 

υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ στην χώρα προορισμού είναι γενικά χαμηλό (π.χ. € 100,000 στη Γερμανία), 

μεγαλώνει σημαντικά η προοπτική όλο και περισσότερες εταιρίες να αναγκάζονται να αποδίδουν ΦΠΑ σε 

πολλαπλές χώρες, κάτι το οποίο θα ενείχε σημαντικό διοικητικό βάρος, ιδίως για ΜΜΕ.   

Για το λόγο αυτό, υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο 2017 ένα  «πακέτο» κανόνων Φ.Π.Α με το οποίο προβλέπεται 

η δημιουργία ενός B2C One Stop Shop για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η κατάργηση των εθνικών 

ανώτατων ορίων από 1 Ιανουαρίου 2021. Από τη μία, αυτό αποτελεί σημαντική διευκόλυνση για εταιρίες και 

ειδικά ΜΜΕ, ενώ αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία όρων ίσου ανταγωνισμού μεταξύ εταιριών εντός της 

ενιαίας αγοράς και ηλεκτρονικών πλατφορμών τρίτων χωρών οι οποίες με το ισχύον καθεστώς πωλούν 

προϊόντα σε πελάτες στην ΕΕ χωρίς ΦΠΑ. 

Από την άλλη, για να εφαρμοστεί με επιτυχία θα απαιτηθεί συστηματική απόδοση του ΦΠΑ και αποτελεσματικά 

μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με δεδομένο ότι, με τους νέους κανόνες, ένα κράτος μέλος θα 

συλλέγει τον ΦΠΑ εκ μέρους ενός άλλου κράτους μέλους, μεταφέροντας τον στη συνέχεια στην τελική χώρα 

προορισμού. Στην πράξη, η ίδια ελληνική εταιρία που πουλάει προϊόντα διαδικτυακά στην Γερμανία θα εγγραφεί 

στο ελληνικό One Stop Shop, θα χρεώνει τους πελάτες της με βάση το γερμανικό συντελεστή ΦΠΑ το ποσό του 

οποίου στη συνέχεια θα αποδίδει στις ελληνικές αρχές που με τη σειρά τους θα μεταφέρουν στο κράτος μέλος 

στο οποίο πρέπει να αποδοθεί δικαιωματικά.   

Σε απάντηση στο ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, το Συμβούλιο της ΕΕ 

ενέκρινε επίσημα την απόφαση αναβολής για έξι μήνες της εφαρμογής του νέου αυτού πακέτου για τον 

εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο,  προκειμένου να δοθεί χρόνος στις 

δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του νέου καθεστώτος.   

 

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή τη 1η Ιούλιου 2021.  

 

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

 
 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
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«Νέοι εναρμονισμένοι κανόνες για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Αλκοόλης σε επίπεδο ΕΕ» 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) αντιπροσωπεύουν 

μεταξύ 5% και 18% των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών και αντιστοιχούν σε 2-5% του εθνικού τους 

ΑΕΠ. Κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να ορίσει το δικό το ποσοστό ΕΦΚ υπό τον όρο ότι τηρούνται τα 

ελάχιστα ποσοστά όπως έχουν οριστεί στην Οδηγία 92/83/ΕΕΚ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι Ε.Φ.Κ  

εφαρμόζονται ενιαία και στα ίδια προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 

Στις 29 Ιουλίου, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε νέους κανόνες που θα διέπουν τον Ε.Φ.Κ για την αλκοόλη. Η 

μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές: 

 

- αύξηση του κατώτατου ορίου για τη μπύρα χαμηλού αλκοολικού τίτλου που μπορεί να υπόκειται σε 

μειωμένους συντελεστές 2,8 % - 3,5 % κατ' όγκο. Η αλλαγή αυτή παρέχει κίνητρα στους καταναλωτές να 

επιλέγουν αλκοολούχα ποτά χαμηλού αλκοολικού τίτλου έναντι των «ισχυρότερων» ποτών, μειώνοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρόσληψη αλκοόλης. Ενθαρρύνει επίσης τους ζυθοποιούς να καινοτομούν 

δημιουργώντας νέα προϊόντα χαμηλότερου αλκοολικού τίτλου. 

 

- επέκταση του ειδικού καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών Ε.Φ.Κ για μικρούς παραγωγούς μπύρας 

και αιθυλικής αλκοόλης στους παραγωγούς άλλων ποτών που παρασκευάζονται με ζύμωση, όπως ο 

μηλίτης. 

 

- καθιέρωση ενιαίου συστήματος πιστοποίησης στην ΕΕ για την επιβεβαίωση του καθεστώτος των 

ανεξάρτητων μικρών παραγωγών, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 
 

 

- διασαφήνιση των όρων εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ για τη μετουσιωμένη 

αλκοόλη, η οποία χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε προϊόντα καθαρισμού. 

 

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022. 

 

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:31992L0083
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1429


TEYXΟΣ 43 | Αυγούστου 2020  | σελ. 20 

 

  
 
 
  

  
 
    

 
 

 
Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Διασυνοριακή παράδοση δεμάτων  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί δημόσια διαβούλευση έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 
σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Στόχος της διαβούλευσης είναι η 
συγκέντρωση σχολίων και απόψεων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 για τις 
υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Φορολογική νομοθεσία 

 
 
ΔΕΕ Υπόθεση C-424/19: Έννοια του “υποκειμένου στον φόρο” και αρχή του δεδικασμένου 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α. (Οδηγία 2006/112/ΕΚ), το Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι 
ένα πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου θεωρείται «υποκείμενος στον φόρο». 
Παράλληλα, κρίθηκε ότι είναι αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο η εφαρμογή εκ μέρους εθνικού 
δικαστηρίου της αρχής του δεδικασμένου στο πλαίσιο διαφοράς σχετικής με τον ΦΠΑ, όταν: (α) η 
διαφορά αυτή δεν αφορά φορολογική περίοδο ταυτόσημη με την επίμαχη στη διαφορά επί της οποίας 
εκδόθηκε η δικαστική απόφαση που έχει αποκτήσει τέτοια ισχύ δεδικασμένου (β) δεν έχει το ίδιο 
αντικείμενο με την εν λόγω διαφορά, και (γ) η εφαρμογή της εν λόγω αρχής εμποδίζει το δικαστήριο αυτό 
να λάβει υπόψη τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τον ΦΠΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0644&from=EN
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1275.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=228676&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=12751037
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ                

 
*      19.910  δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2018 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

 


