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Λαθρεμπόριο 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά 

με το σχέδιο νόμου με τίτλο «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του 

Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού».  

 
Περισσότερα στη σελ. 04 
 
Εταιρική Διακυβέρνηση  
Εξειδικεύθηκε το σύστημα προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του 
ύψους των κυρώσεων, οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου και οι κατευθύνσεις για την Πολιτική Καταλληλότητας των 
μελών ΔΣ των εισηγμένων εταιρειών. Ο ΣΕΒ υπέβαλε προτάσεις αναφορικά με 
την ανάγκη αποσαφήνισης της διαδικασίας ελέγχου και επιβολής κυρώσεων 
και θέσπισης ενός σταδίου προειδοποίησης και παροχής προθεσμίας για την 
θεραπεία και άρση συγκεκριμένων τυπικών παραβάσεων, επισημαίνοντας 
παράλληλα την ανάγκη απαλοιφής ασαφών διατυπώσεων που ενδέχεται να 
προκαλέσουν νομική αβεβαιότητα. 
 
Περισσότερα στη σελ.08 
 
Διαγραφή υποχρεώσεων κατά την προπτωχευτική διαδικασία 
Δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, σύμφωνα με τον Ν4173/2013, η ωφέλεια 
που προκύπτει από την διαγραφή υποχρεώσεων κατά την προπτωχευτική 
διαδικασία.  

 
Περισσότερα στη σελ. 11 

 

  
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 

 
 

 

 

Ιωάννης Λιανός 
 

· Πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού  

· Καθηγητής Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημόσιας Πολιτικής στο Τμήμα Νομικής του 

University College London 
 

 

 
«Η Πολιτική Ανταγωνισμού και το νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την εθνική οικονομία» 
 
Με τη δημοσίευση της Ενδιάμεσης Μελέτης της «Επιτροπής Πισσαρίδη» τον Ιούλιο 2020, άνοιξε η συζήτηση για ένα 
εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και οικονομικών 
τομέων, μέσω της μετάλλαξης της εθνικής οικονομίας και της μετάβασης στην «Πράσινη Ανάπτυξη» και στην 
Ψηφιακή εποχή.  
 
Αξίζει να ερευνηθεί πώς αυτή η μετάλλαξη της οικονομίας εκφράστηκε σε προηγμένες οικονομίες (π.χ. ΗΠΑ), 
κοιτώντας την κατάταξη των μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών την περίοδο 2006 με 2019. Από το 2016, οι 
πέντε πρώτες εταιρείες (σε κεφαλαιοποίηση) στις ΗΠΑ είναι πλατφόρμες ψηφιακής οικονομίας, ενώ καμία από τις 
εταιρείες τεχνολογίας που δέσποζαν στην κατάταξη το 2019 (εκτός του τεχνολογικού κολοσσού της Microsoft) δεν 
ήταν μεταξύ των πρώτων πέντε το 2006, που ήταν τράπεζες, πετρελαϊκές εταιρείες, αλυσίδες σουπερμάρκετ και 
εταιρείες βιομηχανικών προϊόντων. 
 

 
 

Εάν δούμε την αντίστοιχη κατάταξη στην Ελλάδα, αυτό που αμέσως διακρίνεται είναι η στασιμότητα του 
οικονομικού μας μοντέλου, με την έννοια ότι καμία από τις πρώτες πέντε εταιρείες (σε κεφαλαιοποίηση) από το 
2007 μέχρι το 2020 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιχείρηση ψηφιακής οικονομίας, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι οι 
ίδιες επιχειρήσεις και κλάδοι της οικονομίας παραμένουν διαχρονικά στην κορυφή της κατάταξης, παρά την έλευση 
της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.  
 
Ειδικότερα, θα ήθελα να τονίσω τη συνεισφορά της πολιτικής (και του δικαίου) ανταγωνισμού στο νέο οικονομικό 
μοντέλο ανάπτυξης. Οι πολιτικές ανταγωνισμού θέτουν το πλαίσιο λειτουργίας για τις αγορές και, ως εκ τούτου, 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κατανομή πόρων που απαιτούνται για την οικονομική ανάπτυξη. Γνωρίζουμε επί 
μακρόν ότι ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός παρέχει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές μέσω περισσότερων 
επιλογών, χαμηλότερων τιμών και καλύτερης ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός προωθεί επίσης 
την ανάπτυξη, διότι παρέχει ισχυρά κίνητρα προκειμένου να καθίστανται οι επιχειρήσεις πιο αποτελεσματικές από 
τους ανταγωνιστές τους, ενώ επιβραβεύει την καινοτομία. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους.  
 



TEYXΟΣ 45 | Οκτωβρίου 2020  | σελ. 3 

 

  
 
 
  

  
 
    

Πρώτον, εντός των επιχειρήσεων, ο ανταγωνισμός λειτουργεί ως μηχανισμός πειθαρχίας, ασκώντας πίεση στους 
διαχειριστές των εταιρειών προκειμένου να καθίστανται πιο αποτελεσματικοί.  
 
Δεύτερον, ο ανταγωνισμός διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις υψηλότερης παραγωγικότητας αυξάνουν το μερίδιο 
αγοράς τους σε βάρος των λιγότερο παραγωγικών επιχειρήσεων. Έτσι, είναι πιθανό οι τελευταίες να εξέρχονται της 
αγοράς και να αντικαθίστανται από επιχειρήσεις υψηλότερης παραγωγικότητας, με τον επακόλουθο θετικό δι-
εταιρικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα.  
 
Τρίτον, και ιδιαιτέρως σημαντικό, ο ανταγωνισμός ωθεί τις επιχειρήσεις στην καινοτομία, αυξάνοντας τη δυναμική 
αποτελεσματικότητα μέσω τεχνολογικών βελτιώσεων των παραγωγικών διαδικασιών ή της δημιουργίας νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών. Με την παρουσία ανταγωνισμού, οι εταιρείες στοχεύουν στην καινοτομία για να 
εξασφαλίσουν πλεονέκτημα κόστους, τη διαφοροποίηση των προϊόντων τους ή/και την διοχέτευση νέων προϊόντων 
στην αγορά. 
 
Ο ανταγωνισμός αποτελεί επίσης άμυνα ενάντια στην εδραίωση των κεκτημένων συμφερόντων και του 
προστατευτισμού, συμβάλλοντας στο άνοιγμα των αγορών σε νεοεισερχόμενους παίκτες και στην αύξηση της 
ελκυστικότητας μιας χώρας ως αποδέκτη άμεσων ξένων επενδύσεων (με ενδεχόμενο σχετικό δευτερογενές 
αποτέλεσμα που θα έχει τη μορφή ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και συστημάτων διαχείρισης). 
 
Ο θετικός αντίκτυπος του ανταγωνισμού στην οικονομική ανάπτυξη μπορεί να ενισχύεται περαιτέρω από την 
προστασία του συμφέροντος των καταναλωτών. Όταν οι καταναλωτές εμπιστεύονται τις επιχειρήσεις και τις αγορές 
και μπορούν να επιλέγουν ενεργά και να αγοράζουν το καλύτερο γι’ αυτούς, τότε οι εταιρείες θα ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους με θεμιτό τρόπο προκειμένου να καλύψουν τις επιθυμίες των καταναλωτών, ώστε να αποσπούν 
πελάτες η μία από την άλλη. 
 
Τον τελευταίο καιρό έχει ανοίξει συζήτηση τόσο στο εθνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη σχέση μεταξύ 
βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής ανταγωνισμού. Υπάρχουν διάφορες περιστάσεις στις οποίες μία ενεργός 
βιομηχανική πολιτική μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα.  
 
Κατ’ αρχήν, τα μαθησιακά αποτελέσματα (learning by doing effects) είναι ζωτικής σημασίας για τους περισσότερους 
κλάδους της οικονομίας, αλλά ιδίως για την ανάπτυξη καινούριων βιομηχανιών και της ψηφιακής οικονομίας. 
Προβλήματα συντονισμού και ατελείς αγορές ή έλλειψη ορθής ενημέρωσης των επενδυτών οδηγούν όμως στη 
γνωστή περίπτωση της υπο-επένδυσης. Εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει κάποια μορφή κεντρικού πληροφοριακού 
συστήματος, ρόλος που συνήθως υιοθετείται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε άλλες περιπτώσεις, τον ρόλο 
αυτό μπορεί να επωμιστεί ένας εθνικός πρωταθλητής με δεσπόζουσα θέση στη συγκεκριμένη εγχώρια βιομηχανία ή 
ένας συντονιστής ευρύτερου οικοσυστήματος ανεξαρτήτων εταιρειών. Για να λειτουργήσει σωστά αυτό θα πρέπει 
να στηρίζεται στην απαραίτητη εμπιστοσύνη ότι ο ενορχηστρωτής του οικοσυστήματος δεν θα εκμεταλλευτεί την 
κεντρική του θέση για να απομυζήσει τα υπόλοιπα μέλη του οικοσυστήματος, κάτι που θα επηρεάσει την 
παραγωγικότητά τους. Η εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού με σκοπό την προστασία των μελών ενός 
οικοσυστήματος δομικής σημασίας για τον ανταγωνισμό μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αυτής της 
εμπιστοσύνης, και επομένως να δράσει συμπληρωματικά. 
 
Συμπερασματικά, τα εμπειρικά στοιχεία για μία ενίσχυση της βιομηχανικής πολιτικής παραμένουν ακόμα ασαφή, 
ενώ υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η πολιτική ανταγωνισμού και η εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού μπορούν 
να προωθήσουν την καινοτομία και την ανάπτυξη, διαφυλάττοντας και την κοινωνική δικαιοσύνη 
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Λιγνιτικές Περιοχές 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 
2020 το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Master Plan) για τις λιγνιτικές περιοχές Δυτικής 
Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Λαθρεμπόριο 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών επί του σχεδίου νόμου με τίτλο 
«Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου 
εμπορίου καπνού» Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαβούλευση υποβάλλοντας υπόμνημα παρατηρήσεων για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, την αντιμετώπιση του 
λαθρεμπορίου και για επί μέρους ρυθμιστικές αλλαγές σε θέματα του κλάδου των πετρελαιοειδών, 
των αλκοολούχων ποτών, των προϊόντων καφέ και των προϊόντων καπνού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιγραμμικές Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί του σχεδίου  
Νόμου «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης (L 186)». Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας υπόμνημα 
παρατηρήσεων με έμφαση στα ζητήματα α) καθιέρωσης ενός συστήματος άσκησης συλλογικών 
αγωγών ικανού να αποτρέπει τις καταχρηστικές πρακτικές και β) πληρέστερης διαμόρφωσης του 
πλαισίου ελέγχου, καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων του 
Κανονισμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσιες Συμβάσεις 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί του εθνικού 
σχεδίου δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη 
δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας υπόμνημα παρατηρήσεων στην κατεύθυνση της 
αποτελεσματικότερης αντιστοίχισης στόχων και δράσεων του εθνικού σχεδίου, της εξειδίκευσης 
της μεθοδολογίας αξιολόγησής του και των τρόπων εκτίμησης του κόστους κύκλου ζωής, αλλά και 
αναδεικνύοντας θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκαν οι δημόσιες διαβουλεύσεις της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τα προς διάθεση προϊόντα Ανταγωνιστικής και 
Συσχετισμένης Δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) την κοινή πρόταση των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας- Ιταλίας σχετικά με 
την μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=11202
http://www.opengov.gr/minfin/?p=9910
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11264
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11247
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/2109.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/290920.csp
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γ) το σχέδιο Ρυθμίσεων για την εφαρμογή του Μηχανισμού Αλληλεγγύης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) το σχέδιο Ρυθμίσεων για την εφαρμογή του Μηχανισμού Αλληλεγγύης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για την εισαγωγή μεταβατικού χαρακτήρα 
διάταξης στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας του Ετήσιου 
Προγραμματισμού Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΑ για το έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) για το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της Δημόσιας Επιχείρησης 
Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. για την περίοδο 2020-2024. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Η ΡΑΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση: 

α) έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021-2030. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 τον προτεινόμενο σχεδιασμό του Μηχανισμού 
Παρακολούθησης και Εποπτείας της λειτουργίας του ανταγωνισμού στις ελληνικές αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ    

 

 
 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Ρύθμιση Οφειλών 

Ψηφίστηκε ο νόμος σχετικά με την Ρύθμιση Οφειλών και την παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας. Ο ΣΕΒ υπέβαλλε 
αναλυτικό υπόμνημα θέσεων επισημαίνοντας ότι οι προβλέψεις επί των φορολογικών ζητημάτων που 
αφορούν στην εξυγίανση και πτώχευση κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και παραμένουν 
φορολογικά αντικίνητρα προς απομάκρυνση, προτάσσοντας παράλληλα την ανάγκη για αξιοποίηση 
της σημαντικής υποδομής και τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί έως σήμερα στα πλαίσια του 
«εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών» με στόχο την ψηφιοποίηση των διαδικασιών όλου 
του πλαισίου και την ανάγκη δημιουργίας ενός πλήρως ψηφιακού δικαστηρίου για τις εμπορικές 
υποθέσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πλαστικά Μιας Χρήσης  

Ψηφίστηκε ο ν.4736/2020 σχετικά με την μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων 
στο περιβάλλον. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στην διαδικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή και υπέβαλλε 
αναλυτικό υπόμνημα θέσεων δίνοντας έμφαση στα πρακτικά ζητήματα υλοποίησης των νέων 
προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού και των συνεπαγόμενων υποχρεώσεων για τις 
υπόχρεες επιχειρήσεις, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την καθιέρωση του εθνικού 
προγράμματος καθαρισμού, συστήματος εγγυοδοσίας, ελέγχων και επιβολής κυρώσεων. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4736/2020 πιέστε εδώ  

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0510.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0510.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/121020.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1210_3.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/081020.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0610.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/191020.csp
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=bd0d254f-3f59-43f6-bf10-ac520185c75a
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=73ef8ad4-72d1-4766-8011-ac4801537167
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87ZvTgFsPnU15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufbeNvmhfyB0c5DoEzn-ylAXR_PueKoLYs0BzsIwGiL2
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Κρατικός Προϋπολογισμός  

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου σχετικά με το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Rebate Υπηρεσιών Υγείας 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με το «Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των 
μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 
100 του ν. 4172/2013».   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φυσικό Αέριο 

Προκηρύχθηκε ο 2ος Κύκλος της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με 
συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή 

Ρυθμίστηκαν θέματα αναφορικά με τους Αριθμούς Προγράμματος (Logical Channel Number, LCN) για 
περιεχόμενο επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Επιχειρηματικότητα 

Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Μεταφορικό Ισοδύναμο 

Αναρτήθηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο 
(Μ.Ι.)» για το έτος 2020.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφαλείας 

Κυρώθηκε ο νέος Εθνικός Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ).   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Προϊόντα Βιομηχανικής Μεταποίησης 

Καθορίστηκαν οι βασικές απαιτήσεις για προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απόβλητα 

Εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) για την περίοδο 2020-2030 και 
Δημοσιεύθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα για την διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

e-Καταναλωτής 

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της απόφασης «Δήλωση Δεδομένων Τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα 
«e- katanalotis» έως και την 29η Μαρτίου 2021, προστίθενται νέοι κωδικοί και προβλέπεται η 
δυνατότητα ανάρτησης των προωθητικών ενεργειών με ψηφιοποιημένα φυλλάδια προσφορών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=a9c03e05-5c53-4fd6-800f-ac4b00d4c02a
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I6km-pXQuJu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYQX6QeaRuSqfY9tFhyIRyinOfswJ11xhCyofFtWdT2k
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8KdL0NqcgvJT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtatSpsCkegRaJyYXB9EHdlGyLgAUE1rQ6K9cFGBcCC4V
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EYtpUznKYRPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTgwwbGnvGB1V3k0Vgitrfdtnj9irB31eTbJAc764THv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8DSgLTYXAybUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY21glfyGcugE0flCqOgwdm-tAHw9J9jTj7zQPfZSdA6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8grxKqk0vP7O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte3sz808bOGOB_Hj1ZQSWm9rPYLmPMzPNVU1eFFY52My
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_VilEoXv9_x_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWLB93K2DUA3ZAAXTrOmbcZsoSNFGLZBRhXoGYSWimuD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8etzVAp_14rYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQIxL3ePyxNEWPH3A5X4_jO51JnFx0imgjesf0kK_3Dx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JGoXPEVBWHnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbtD2oyk05zC33NhQKz3Ymj1Br6qBmiQx5E0IAeDOT4b
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WtYosSaVLSh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQr6y9LVwLr0-_9UYxwcggONBgIgy0WxMl7gr5NaBbdW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8m5HxDW-de073U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteFMqP3TrJiTTGbbGC0jExe__sdHgP06kmeXNAyf5uic
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UGc_wT4JnIEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWkkoCpYG9SZC9tAmlB2d5J6juTR1-SAQlY0z-gIaiLN
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Έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες 

Τροποποιήθηκε ο ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας-Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4734/2020 πιέστε εδώ 

Ηλεκτρικά Οχήματα 

Παρασχέθηκαν τεχνικές οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιχειρήσεις Τροφίμων 

Κατατάχθηκαν οι επιχειρήσεις τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και καθορίστηκε η συχνότητα 
των επίσημων ελέγχων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

COVID-19 

α) Θεσπίστηκε η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με την μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020».   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ ,εδώ και εδώ 

β) Τροποποιήθηκαν προγενέστερες αποφάσεις σχετικά με την «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την 
ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» για τους μήνες 
Μάιο και Ιούλιο 2020.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ 

γ) Καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με 
εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς 
συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) Προσδιορίστηκαν α) οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την προαιρετική απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος και β) οι πληττόμενες 
επιχειρήσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για 
τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και Οκτώβριο 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ και εδώ 

στ) Θεσπίστηκαν οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για 
την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες 
που έχουν πληγεί από την πανδημία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ζ) Ρυθμίστηκαν ζητήματα με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων 
σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=f92ab2b1-5fd5-45be-99d0-ac41018afc74
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8H69BYATHe5V5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYC4Me1gvhPloDNNOM0aVaxwn2lkI806JIx0BOuD0bp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VpVEfyfJCl3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf7LFYwXq8-WQ4EchvepTRyiGsk-mvJmENhiqH1oKGs4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u6_25MndSo8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTftM19TOsZKdFdduxGZMxU8j3pcAXl2Y9YNHS427JdB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I9Wb_bCpds24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbnpIGq0xSVE1e4zfRdplxF2NoqZ8AQUlRSdV68sgaSd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjrEFo56B8QtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRJmR8rVZaCZCnCQZerCGxA6ur_hV2SUaSztWk2X60Ai
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8etzVAp_14ra4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRhe5L7t_ZyzT6Cs74tHJS7HwDt75BwSP4Dba6i20EXB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8etzVAp_14rZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdymfNN87aRNY2kLk_9mlB7tlyWuzWpZhXJzzp98cA5x
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EYtpUznKYRMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteLtUO6bNjFh_Wf1s_BOPA7gb7C9b5QXdP4y5cj68AkD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qD78D9MCGF0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ8cEqjEGbwJaVJplHv81deEvy0j5X0VzSht4ueYDxW2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8etzVAp_14rb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVsFe9JK6D7eoZcYIid54r1fEp5k2vbxPXqq_6LgV9Nh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qD78D9MCGF1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYbGkXiF5xw9u6SW8wjJRzXSZtUSrwL_kBb5M3kGrprh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83JGoXPEVBWEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSgGvZ48oHMMUvhFy9TqGivHGogdwh5wwHU56BXyKbjc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qD78D9MCGF3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtazIYzLR1Fyt_tOt7pcyArj5tIuQrza1KSxFvvZ0It3p
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qD78D9MCGF0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbWrjC-1TEesRQXxH4v6GItQOJUAsyxO8mj_2Loe0ulY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I9Wb_bCpds1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsAQ8oQIbgZpW8QuTlSqX5IfdsIBFG_3zLI-Ss_7urz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VpVEfyfJCl0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ2sxJ1omnOPOxEZimjWb8YsZWO53fd9qToOYaB7afY_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I6km-pXQuJvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWuzZPbnBk0IPLP6bISbz6ZRxLoXSVjUiznPokJFLJr4
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 
Εταιρική Διακυβέρνηση- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Εξειδικεύθηκε το σύστημα προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των 
κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020 και εξειδικεύθηκαν 
οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και την Εφαρμογή 
των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020. Ο ΣΕΒ συμμετείχε ενεργά στη 
διαβούλευση των εν λόγω σχεδίων υποβάλλοντας βελτιωτικές προτάσεις αναφορικά με την ανάγκη 
αποσαφήνισης της διαδικασίας ελέγχου και επιβολής κυρώσεων καθώς και θέσπισης ενός σταδίου 
προειδοποίησης και παροχής προθεσμίας για την θεραπεία και άρση συγκεκριμένων τυπικών 
παραβάσεων, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη απαλοιφής ασαφών διατυπώσεων που 
ενδέχεται να προκαλέσουν νομική αβεβαιότητα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

β) Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί 
τίτλων με λογιστική μορφή (Άυλοι Τίτλοι). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Δόθηκαν κατευθύνσεις για την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ των εισηγμένων εταιρειών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Τράπεζα της Ελλάδος 

α) Καθορίστηκαν οι όροι για την χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδρυμάτων Μικροχρηματοδοτήσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την διαδικασία για α) χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) 
ανάληψη θέσης μέλους ΔΣ και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Υιοθετήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους συνδεδεμένους πελάτες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) Υποβλήθηκε αίτημα προς τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για έκδοση 
απόφασης σχετικά με την κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς της περιφέρειας 
υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την μεθοδολογία επιμερισμού 
μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Καθορίστηκε η τιμή της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/ae9dcd9c4-abe1-4773-86ee-0e5dffc51c54-695604395-0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vSJ4gRiqa7cfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWO1fo4KBrus45z6Y7LqgujZM--rosSmTMoj4-sh9Jqu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HCqNR3PCgBv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQm5ZMqDARKnfMhRucoeblsFY6e5zYf25NPmFrJ4aBy3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8m5HxDW-de04liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta9F9-MRWdpJK4SecxiCGUmLuCUADelAw-NAGaKfZqIm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89Nkq0pWjxLr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXTRJh-iUn9gxQUB5pZXxUy0LN7kc5AZiuiL_EJPm3_f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_KJzaZeOO9e4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfSQLBdlDVTVV--OHs8EPrqKsLO2XFhjb7TVqCf9KPzt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gk0ulCn9aF24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX9oSNx00ueeWa7BVwFlB1vnR16vwNAULMomuhb8r9HH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Py46MrOjGBB_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ7THWm-vq0sCgAeFIvGMIeRFv2-NpoNdJxo9BrhBde9
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δ) Ορίστηκε η εταιρεία «ELPEDISON A.E.» ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για την περίοδο 29.09.2020 – 28.09.2022 και εγκρίθηκε το σχετικό αντάλλαγμα.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) Θεσπίστηκε η Μεθοδολογία εφαρμογής κανόνων αποδοχής Εντολών Αγοράς/Πώλησης με 
αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) Θεσπίστηκαν ρυθμίσεις σχετικά με την ημέρα έναρξης της μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

η) Καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων των χρεώσεων μη συμμόρφωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

θ) Εγκρίθηκαν οι χρεώσεις μη συμμόρφωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ι) Θεσπίστηκαν ρυθμίσεις μεταβίβασης διαμετακόμισης για την ανταλλαγή ενέργειας και οικονομικών 
συναλλαγών στο πλαίσιο της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης σε όλες τις ευρωπαϊκές ζώνες 
προσφορών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ια) Τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ για την εισαγωγή μεταβατικών ρυθμίσεων 
για την εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού εκφόρτωσης φορτίων Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου (ΥΦΑ) του έτους 2021 στην Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ιβ) Θεσπίστηκαν ρυθμίσεις σχετικά «Σχετικά με τα προς διάθεση προϊόντα Ανταγωνιστικής 
Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης του ΕΣΜΦΑ “Νέα Μεσημβρία” και “Κήποι” και 
Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης “Νέα Μεσημβρία”. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ιγ) Εγκρίθηκε ο Κατάλογος των Διαιτητών και Επιδιαιτητών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ιδ) Εγκρίθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

α) Με απόφαση της ΕΕΤΤ εγκρίθηκαν τα εφάπαξ τέλη των «αδρανών γραμμών» (idle lines).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παίγνια 

Θεσπίστηκαν διατάξεις σχετικά με την χορήγηση άδειας καταλληλόλητας συνεργατών προωθητικών 
ενεργειών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών (Affiliates) 
και τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, 
Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/290920.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0210.csp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8grxKqk0vP7N_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRl_TYdDpfFNZhcDttMhQzhlA9X1ukgL1oGWxsxZxHtn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HCqNR3PCgBsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtakgsxvpPtwCRY2LJ2iQAkf3UJEopXHJFU2cC1JC4ZkR
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1210_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1210_2.csp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcCLp3h_NPss4CNwvOk_ZW2UEhCxAGlNNp4uz7DNR7Jj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I6km-pXQuJsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT-BP-cDm-9rO0-slthtOHqAP-1-60OLV15EQVDcHlZH
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/151020.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1310.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/191020_2.csp
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP961-003.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gsm5rMx4atjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW3I019Futn_VDqD44abS4HD2JQmWvh4kvVDYqcR5_hx
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
«Δεν συνιστά εισόδημα η ωφέλεια από διαγραφή χρεών σε προπτωχευτική διαδικασία» 

 

Μόλις προ ολίγων ημερών εκδόθηκε η με αριθμό Ε2164/16.10.2020 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με την οποία δίνονται 

διευκρινήσεις σχετικά με τον φορολογικό χαρακτηρισμό και μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει υπέρ 

επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης 

(Ν.3588/2007 ΠτΚ).  

Η εγκύκλιος αυτή επιχειρεί να τερματίσει την αντίθετη στη λογική και τον Νόμο πρόσφατη πρακτική 

ορισμένων περιφερειακών φορολογικών υπηρεσιών. Οι οποίες θεωρούσαν ότι, από τον χρόνο παύσης 

ισχύος του προϊσχύσαντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) και την έναρξη ισχύος του 

Ν.4172/2013 (1.1.2014) μέχρι τη μόλις ψήφιση του νέου πτωχευτικού κώδικα, στον οποίο έχει περιληφθεί ειδική 

ρύθμιση για τη μη φορολογική επιβάρυνση της, η εν λόγω ωφέλεια δήθεν υπαγόταν σε φόρο εισοδήματος. Με 

ειδικότερη αιτιολογία του ισχυρισμού αυτού ότι δεν προβλέπεται ρητή απαλλαγή της στον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος.  

Πρωτίστως, η άποψη πως οτιδήποτε δεν εξαιρείται ρητά από τον φόρο εισοδήματος, υπάγεται σε αυτόν 

δεν βρίσκει συνταγματικό έρεισμα. Καθώς, το αντικείμενο του φόρου συνιστά ουσιώδες στοιχείο της 

φορολογικής ενοχής, που με ρητό τρόπο πρέπει να έχει περιληφθεί στην οικεία φορολογική διάταξη. Επομένως, 

για να επιβληθεί φόρος εισοδήματος, θα πρέπει η ελεγχόμενη ύλη να δύναται να ενταχθεί στο φορολογικό 

περιστατικό που περιγράφεται στον Νόμο, ενώ δεν είναι συνταγματικά ανεκτή η επιβολή φόρου με το επιχείρημα 

ότι αυτή δεν έχει ρητά εξαιρεθεί (αναστροφή – ανεπίτρεπτη αρνητική προϋπόθεση). Έτσι, προκειμένου να ήταν 

βάσιμη η ένταξη της ωφέλειας διαγραφής στο πεδίο εφαρμογής του φόρου εισοδήματος θα έπρεπε αυτή 

να συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού κέρδους. Όμως, η διαγραφή της 

ωφέλειας στο στάδιο (προ)πτωχευτικής διαδικασίας δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά αυτά χαρακτηριστικά. 

Καθώς, αυτή λαμβάνει χώρα ακριβώς διότι η επιχείρηση έχει ενταχθεί σε διαδικασία (προ)πτώχευσης και κατά 

συνέπεια η διαγραφή αυτή δεν συνιστά το θετικό αποτέλεσμα συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η δε 

διαγραφή λαμβάνει χώρα με σκοπό την εξυγίανση και όχι με σκοπό την επίτευξη επιχειρηματικού κέρδους.  

Αυτά είχαν γίνει δεκτά και στο παρελθόν από τη φορολογική διοίκηση με Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ (457/1994 και 

168/2007). Η παράλειψη έκδοσης ειδικής εγκυκλίου μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 άφησε ανοικτό το 

πεδίο φορολογικών καταλογισμών επί των διαγραφόμενων ποσών απαιτήσεων και εντός της (προ)πτωχευτικής 

διαδικασίας. Ο επιχειρούμενος από τις φορολογικές υπηρεσίες φορολογικός καταλογισμός επί ανύπαρκτου 

φορολογητέου κέρδους (αντικείμενο του φόρου) κατ’ ουσία ακύρωνε την προσπάθεια επιχειρηματικής εξυγίανσης 

εντός του πτωχευτικού πλαισίου. Αφού το καταλογιζόμενο ποσό φόρου πλέον των προσαυξήσεων αυτού ήταν 

σχεδόν ισόποσο των διαγραφόμενων απαιτήσεων. Η πρακτική λοιπόν αυτή δεν εξυπηρετούσε το δημόσιο 

συμφέρον που στοχεύει στην επιχειρηματική εξυγίανση, με περαιτέρω στόχο την οικονομική ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα, δεν εξυπηρετούσε ούτε και το ταμειακό συμφέρον του δημοσίου, καθώς από επιχείρηση που τελεί 

υπό πτώχευση ή σε προπτωχευτική διαδικασία είναι σφόδρα αμφίβολη η είσπραξη ποσού φόρου εισοδήματος 

υπολογιζόμενου επί του ποσού των διαγραφέντων χρεών.  

Έτσι, η μόλις εκδοθείσα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, που ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του Ν.4172/2013 

(1.1.2014), καθώς αυτή έχει ερμηνευτικό  χαρακτήρα, συνιστά το αναγκαίο ανάχωμα στην πιο πάνω 

τακτική. Τακτική, η οποία εκτός από αντίθετη στον Νόμο, επιπρόσθετα ήταν ταμειακά αναποτελεσματική 

για τα δημόσια έσοδα και εντέλει έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον. 

 

 

 

 

Ασπασία Μάλλιου 

 

Εταίρος 

Δικηγορική εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ» 
Linkedin 

https://www.linkedin.com/in/aspasia-malliou-15298442/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  
 

 

Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στον σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση 
Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης, για το φορολογικό 
έτος 2021, για τα εισοδήματα α) φυσικών προσώπων που θα δηλώσουν για το 2020 ετήσια εισοδήματα 
άνω των 12.000 ευρώ προερχόμενα από επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες, ενοίκια, μερίσματα, 
τόκους, υπεραξίες μετοχών, ομολόγων και άλλων αποταμιευτικών προϊόντων β) από μισθωτή εργασία 
στον ιδιωτικό τομέα, για μισθωτούς των οποίων οι αποδοχές το 2021 μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών 
εισφορών και πριν από τη φορολόγησή τους υπερβαίνουν τα 857 ευρώ τον μήνα ή τα 12.000 ευρώ σε 
ετήσια βάση. γ) δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων που αποκτούν το 2021 - πέραν των μισθών και 
των συντάξεών τους- εισοδήματα κι από άλλες πηγές, όπως αυτές προσδιορίζονται στις παραπάνω 
κατηγορίες. Η απαλλαγή δεν ισχύει για την περίπτωση που ο φορολογούμενος τα δύο 
προηγούμενα χρόνια έχει φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Μη φορολογητέο εισόδημα η ωφέλεια από διαγραφή υποχρεώσεων κατά την εξυγίανση 

Σύμφωνα με την Ε.2164/2020 της ΑΑΔΕ, κατά τον Ν4172/2013 ωφέλεια που προκύπτει υπέρ 
επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας 
εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα δεν συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά το χρόνο διαγραφής της και θα πρέπει να 
εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Εκδότες τιμολογίων- μείωση της βάσης ΦΠΑ λόγω ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος 

Επισημαίνεται ότι στην Οδηγία ΔΕΕΦ Α 1165616/2019 προβλέπεται ότι οι εκδότες των τιμολογίων που 
καταλαμβάνονται από την 8/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μπορούν να 
ακολουθήσουν αναλογικά τη διαδικασία μείωσης της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής μη πληρωμής του τιμήματος, εφόσον δεν έχουν ασκήσει προσφυγή στο δικαστήριο ή έχουν 
παραιτηθεί από το ένδικο βοήθημα της προσφυγής που είχαν ασκήσει στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 

Προβλέπεται η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δικαιολογητικά για τέλος ταξινόμησης  

Τροποποιείται η Α.1203/2019, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και 
διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα 
οχήματα και τις μοτοσικλέτες.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πληττόμενες επιχειρήσεις –απαλλαγή από την καταβολή μισθώματος 

Προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και 
Οκτώβριο 2020, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11411535.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/e2164_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/o_1113162_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/a1206.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/a1207_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/a1213_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/A1225_FEK.pdf


TEYXΟΣ 45 | Οκτωβρίου 2020  | σελ. 12 

 

  
 
 
  

  
 
    

Ο μισθωτής σε επαγγελματική μίσθωση προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται 
οικονομικά λόγω COVID-19 κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 
του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ειδικά θέματα σχετικά τη μερική καταβολή μισθωμάτων  

Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, για τις οποίες έχουν 
ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 
λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 
συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020. Επίσης, οι μισθωτές 
επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί οικονομικά από την 
επιδημία του COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 
μισθώματος για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020. Περαιτέρω, οι μισθωτές 
μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος εργαζομένου σε 
πληττόμενη επιχείρηση, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων 
αποφυγής της διασποράς του COVID-19 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 
συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 
2020, κατά περίπτωση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστροφή του ΦΠΑ για δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος  

Οι αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτονται ολικά ή μερικά οι αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α, 
κοινοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΦΔ και κατά αυτών μπορεί να ασκηθεί 
προσφυγή. Η τακτοποίηση των επιστροφών του φόρου, ως αφαιρετικό των εσόδων γίνεται από τη 
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και αρμόδια Υπηρεσία για την βεβαίωση και την είσπραξη των εν λόγω ποσών 
ορίζεται η Δ.Ο.Υ Α΄ Αθηνών. Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν και για αιτήσεις επιστροφής από υποκείμενο 
στον φόρο με εγκατάσταση σε έδαφος εκτός της Ε.Ε με προϋπόθεση τη χορήγηση ανάλογων 
πλεονεκτημάτων στον Φ.Π.Α. από τις τρίτες χώρες σε υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ν.4728/2020: Ε.Ν.Φ.Ι.Α, Φ.Π.Α., διαφημιστικές δαπάνες 

Εκδόθηκε ο ν. 4728/2020, ο οποίος μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και φορολογικού περιεχομένου διατάξεις. 
Ειδικότερα  α) επανακαθορίζονται, ειδικά για το έτος 2020. οι προθεσμίες καταβολής των 
προβλεπόμενων δόσεων (έξι ισόποσες) του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. β) παρατείνεται, έως και τις 30-4-2021 η 
μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. που ισχύει για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, δυνάμει του Κώδικα 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (άρ. 10) γ) προβλέπεται η χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για 
συγκεκριμένες διαφημιστικές δαπάνες επιχειρήσεων κατά τα φορολογικά έτη 2020-2021 (άρ. 11).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση προθεσμιών 

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων που έχουν λυθεί ή τεθεί σε εκκαθάριση, των οποίων η προθεσμία υποβολής έληξε στις 
30.09.2020, υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι και τις 07.10.2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μέχρι και την 7.10.2020 παρατάθηκε ο χρόνος υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία 
υποβολής την 30.09.2020. Η προθεσμία καταβολής του φόρου που προκύπτει είναι η 30.10.2020 και 
είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε 
δόσεις.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/%CE%911214_2020.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I6km-pXQuJvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWuzZPbnBk0IPLP6bISbz6ZRxLoXSVjUiznPokJFLJr4
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/a1208_2020.pdf
../../../../../../../../../../../../Downloads/5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vq__ztTtDsd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/%CE%911219.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/a1218_2020.pdf
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Παρατάθηκε έως και την 7.10.2020 η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου 
διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους, τελών χαρτοσήμου και φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, με 
καταληκτική ημερομηνία την 30.09.2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προβλέπεται η παράταση μέχρι και την 20.10.2020 της προθεσμίας υποβολής των «Δηλώσεων 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης ή 
τροποποίησης της μίσθωσης από 1.08.2020 έως και 31.08.2020. Περαιτέρω, παρατείνεται μέχρι και την 
04.12.2020 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών, λόγω σιωπηρής παράτασης της διάρκειας των 
μισθώσεων ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος, 
για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12.06.2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά 
«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνεται ως 30.10.2020 η προθεσμία της παρ. 51 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, που αφορά στην 
καταβολή οφειλών από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 
31.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές 
που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013. Ομοίως, η προθεσμία που αφορά στην υποβολή 
αιτήσεων ακύρωσης ή τροποποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων 
που εκδόθηκαν εντός του 2019, για τις οποίες συντρέχει λόγος των περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 
63Β του ΚΦΔ. Επίσης, παρατείνεται ως 30.11.2020 η προθεσμία της παρ. 53α του άρθρου 72 του ΚΦΔ, 
που αφορά στην έκδοση των πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης. Κατά την ίδια προθεσμία, δύναται να 
γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου χωρίς αίτηση 
του φορολογούμενου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 63Β του ΚΦΔ. 
Ομοίως, παρατείνεται ως 30.11.2020 η προθεσμία έκδοσης πράξης που προσδιορίζεται μετά από 
ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 53α του άρθρου 72 του 
ΚΦΔ λογίζεται ως αίτηση. Επιπλέον, παρατείνεται ως 30.12.2020 η προθεσμία διαβίβασης από τις Δ.Ο.Υ. 
προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, των αρχικώς ασκηθεισών ενδικοφανών προσφυγών και 
των σχετικών εγγράφων, όταν συντρέχει περίπτωση σιωπηρής απόρριψης αιτημάτων ακύρωσης ή 
τροποποίησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Ψηφίστηκε ον. 4734/2020 ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει φορολογικού περιεχομένου διατάξεις. 
Ειδικότερα, τροποποιείται το άρ. 20 του ν. 4557/2018 και το άρ.21 αναφορικά με το Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων (άρ.16) και το Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων (άρ. 17) 
αντίστοιχα. Περαιτέρω, τροποποιείται το άρ.30 του ν.4557/2018 αναφορικά με τη φύλαξη αρχείων και 
στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα (άρ. 21). Επίσης, τροποποιείται το άρ.34 του ν.4557/2018 αναφορικά 
με τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών (άρ.24), και προστίθεται το άρ. 34Α στον ν. 4557/2018 
αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών 
(άρ.25). Τέλος , τροποποιείται το άρ. 49 του ν. 4557/2018 αναφορικά με τις εξουσίες των Μονάδων της 
Αρχής (άρ.31).). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Άμεση απαλλαγή από τον ΦΠΑ 

Με την Α.1221/2020 προβλέπεται η χορήγηση άμεσης απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για την αγορά από το 
εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση ή 
την λήψη συγκεκριμένων υπηρεσιών, εφόσον κατά την τελευταία τριετία δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
τους αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου για τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων 
που συνιστούν φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 παρ. 1 έως 4 του ν. 4174/2013. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/a1220.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/a1209_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/a1215_2020.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ndsiOD8jfQt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ6e4iPuKdVB4BuAyQjDStDa4e_Ew8o8GtgSckuUOukf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/%CE%911221.pdf
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Όροι απαλλαγής από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα 

Προκειμένου να χορηγείται απαλλαγή από Φ.Π.Α. κατά την παράδοση αγαθών σε αεροσκάφος 
αλλοδαπής αεροπορικής εταιρίας, που δεν είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της χώρας αλλά 
δραστηριοποιείται στο εσωτερικό αυτής (οπότε δεν πραγματοποιεί κατά τεκμήριο μόνο πτήσεις 
εξωτερικού αλλά εν τοις πράγμασι πραγματοποιεί και πτήσεις εσωτερικού), πρέπει η εταιρία: Α) να αποκτά 
Α.Φ.Μ. για σκοπούς Φ.Π.Α. και Β) να υποβάλλει στο Τελωνείο βεβαίωση εκδοθείσα από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.. Σε περίπτωση αεροπορικής εταιρίας που δεν έχει έδρα ούτε μόνιμη εγκατάσταση 
(υποκατάστημα) στην Ελλάδα αλλά εκτελεί διεθνείς πτήσεις, με στάση στο εσωτερικό της χώρας, 
χωρίς την διενέργεια μεταφοράς (επιβίβασης/αποβίβασης) στο εσωτερικό της χώρας, δικαιούται της 
απαλλαγής από ΦΠΑ κατά την παράδοση των καυσίμων στα αεροσκάφη της, χωρίς να υποχρεούται να 
αποκτήσει ΑΦΜ στη χώρα μας υπό προϋποθέσεις..  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData 

Με την Α.1227/2020 τροποποιείται η Α.1138/2020 ιδίως, αναφορικά με τις οντότητες παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις λοιπές οντότητες 
πώλησης ύδατος μη ιαματικού, τις οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής 
τηλεόρασης, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού 

Με την Α.1226/2020 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχουν 
κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο φορολογούμενος 
έχει μεταγενέστερα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία σε άλλο κράτος, η αίτηση πρέπει να 
υποβληθεί στο κράτος όπου ήταν κάτοικος κατά το έτος επιβολής φόρου κατά παράβαση των 
διατάξεων της ΣΑΔΦ. Περαιτέρω, προβλέπεται η αρμόδια αρχή για την υποβολή, την εξέταση των 
αιτημάτων και τη διεξαγωγή της ΔΑΔ, το περιεχόμενο του αιτήματος, ο τρόπος τυπικού και 
ουσιαστικού ελέγχου και επισημαίνεται ότι η τυχόν άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον των 
αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων δεν εμποδίζει την πρόσβαση του αιτούντος στη ΔΑΔ, ωστόσο, 
προχωρά στον ουσιαστικό έλεγχο και την αξιολόγηση του αιτήματος μόνον εφόσον και για όσο διάστημα η 
υπόθεση δεν έχει συζητηθεί. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διοικητικός προσδιορισμός φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 

Με την Ε.2162/2020 διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) προβλέπεται ότι η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση 
στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε 
άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. Εάν η Φορολογική Διοίκηση 
προσδιορίσει το φόρο ολικά ή μερικά με βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται σε 
φορολογική δήλωση του φορολογούμενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα οποία 
βασίστηκε ο προσδιορισμός του φόρου. Όπως προκύπτει από τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 32, 
ικανή και αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 είναι η προηγούμενη 
υποβολή δήλωσης εκ μέρους του φορολογούμενου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/e2153_2020.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/a1227_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/a1226_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KZ3EgpP1WUzRuQL812vj8ZEaJzQ1h3x9/view
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

Πληροφορίες για τραπεζικές καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα 

Στοιχεία για την ύπαρξη, το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις λογαριασμών των φορολογούμενων σε τραπεζικά 
ιδρύματα της Ελβετίας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση της ημεδαπής φορολογικής αρχής μετά την 
παρέλευση της αρχικής πενταετούς παραγραφής συνιστούν «συμπληρωματικά στοιχεία», τα οποία 
συνεπάγονται την επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής από πενταετία σε δεκαετία για τη διενέργεια 
σχετικού φορολογικού ελέγχου και καταλογισμού. Και τούτο, διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μεταξύ 
των βασικών και τακτικών μέσων του φορολογικού ελέγχου της ακρίβειας των δηλώσεων 
εισοδήματος είναι και η διερεύνηση της ύπαρξης τραπεζικών λογαριασμών των φορολογούμενων 
στην Ελβετία και η εξέταση του υπόλοιπου και των κινήσεων τέτοιων λογαριασμών και, περαιτέρω, ότι η 
φορολογική αρχή μπορεί και οφείλει να λάβει γνώση των στοιχείων αυτών εντός της καταρχήν 
εφαρμοστέας πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, εάν επιδείξει την δέουσα επιμέλεια. Αντιθέτως, 
στοιχεία για την ύπαρξη, το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των 
φορολογουμένων στην ημεδαπή δεν συνιστούν «συμπληρωματικά στοιχεία» ικανά να δικαιολογήσουν την 
επιμήκυνση της παραγραφής σε δεκαετία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Δέσμευση διοικητικού δικαστηρίου από αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου 

Το Διοικητικό Δικαστήριο που κρίνει επί της διοικητικής παράβασης της λαθρεμπορίας, δεν δεσμεύεται από 
την οικεία αμετάκλητη αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, αλλά υποχρεούται να τη συνεκτιμήσει 
και δη, κατά τρόπο ειδικό. Αυτό σημαίνει ότι το Διοικητικό Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να αποκλίνει 
από τις ουσιαστικές κρίσεις του ποινικού δικαστή, αλλά με τρόπο τέτοιο ώστε να μην 
καταλείπονται εύλογες αμφιβολίες ως προς τον σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας που απορρέει 
από την τελική έκβαση της ποινικής δίκης. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό, δεν αποκλείεται να στηρίξει την 
κρίση του περί διάπραξης της αποδοθείσας παράβασης και σε στοιχεία που δεν είχε λάβει υπόψη του το 
ποινικό δικαστήριο ή στον διαφορετικό (χαμηλότερο) βαθμό/επίπεδο απόδειξης των παραβάσεων 
φοροδιαφυγής που ισχύει στη Διοικητική Δίκη σε σχέση με εκείνο που διέπει την Ποινική Δίκη, για τα 
αντίστοιχα ποινικά αδικήματα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Τόπος παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση υπηρεσιών που σχετίζονται με ακίνητα 

Ως υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα νοούνται μόνον αυτές που παρέχονται σε σαφώς καθορισμένο 
ακίνητο, υπό την έννοια ότι το ακίνητο πρέπει να αποτελεί αυτό καθαυτό το κύριο αντικείμενο της 
παροχής. Επομένως, όταν κατά τη σχετική σύμβαση των μερών, στον λήπτη της παροχής δεν έχει 
παραχωρηθεί το δικαίωμα προσβάσεως στο μέρος του ακινήτου που τοποθετούνται τα 
εμπορεύματα, διότι αυτό δεν παραχωρείται προς αποκλειστική χρήση του ή το ακίνητο δεν 
αποτελεί κεντρικό στοιχείο της παροχής, δεν πρόκειται για υπηρεσία σχετική με ακίνητα και, 
συνεπώς, δεν τυγχάνει εφαρμογής η ειδική ρύθμιση, αλλά η γενική ρύθμιση για τον τόπο παροχής 
υπηρεσιών. 

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

 
 
 
 
 
Χρήστος Α. Ιωάννου 
 
Διευθυντής Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας 
ΣΕΒ  
 

«Η Μείωση  των Ασφαλιστικών Εισφορών» 

Η προς νομοθέτηση τις επόμενες ημέρες, εξαγγελθείσα από τον Πρωθυπουργό τον Σεπτέμβριο, μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2021 κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες για τον ιδιωτικό τομέα (1,21% 
για τον εργαζόμενο και 1,79% για τον εργοδότη) είναι ένα θετικό μέτρο.  

 
Είναι ένα θετικό μέτρο στον βαθμό που θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, θα συμβάλλει 
στην διατήρηση θέσεων εργασίας και στην ευκολότερη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  ενώ θα 
βοηθήσει παράλληλα τη μείωση του κόστους της εγχώριας παραγωγής, συμβάλλοντας στην 
ανταγωνιστικότητά της. 
 
Η έγκαιρη νομοθέτηση της μείωσης στέλνει θετικό μήνυμα  στους εργαζομένους και στις επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα. Και παρέχει τα περιθώρια να προετοιμασθούν οι διοικητικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την 
εφαρμογή της, με την έκδοση διοικητικών αποφάσεων και εγκυκλίων εντός των επομένων εβδομάδων. Καθώς 
συχνά παρατηρείται η εξαιρετικά καθυστερημένη έκδοσή τους,  που δημιουργεί διοικητικά βάρη και ανασφάλεια 
στις επιχειρήσεις.  

 
Η μείωση των  ασφαλιστικών εισφορών θα συμβάλλει στην μείωση  της «φορολογικής σφήνας» (tax 
wedge) στην Ελλάδα. Η «φορολογική σφήνα» είναι ένα μέτρο της φορολογίας της εργασίας που περιλαμβάνει 
τις επιβαρύνσεις και του εργαζομένου και της επιχείρησης- εργοδότη. Δείχνει την σχέση  μεταξύ του συνολικού 
κόστους της επιχείρησης για την εργασία του μισθωτού και του τι καθαρά απομένει στον μισθωτό για την εργασία 
του.  
 
Για την Ελλάδα η  μείωση  είναι αναγκαία  για την στροφή μας στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα,  
και στην διατήρησή της.  Οι ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και εργαζομένων  είναι μία  από τις δυο 
μείζονες  συνιστώσες της «φορολογικής  σφήνας» (tax wedge). Η άλλη είναι οι φορολογικοί συντελεστές της 
μισθωτής εργασίας ανά κλιμάκιο εισοδήματος.  
 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία  του  ΟΟΣΑ  (Taxing Wages 2020) η «φορολογική σφήνα» το 2019 
για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο ήταν στην Ελλάδα στο 40,8% έναντι 36% μέσου όρου του ΟΟΣΑ, Αυτό φέρνει 
την Ελλάδα στην 14η υψηλότερη θέση στα 36 κράτη-μέλη. Είναι όμως στην 2η υψηλότερη θέση για τον έγγαμο με 
δυο παιδιά μισθωτό, με 37,8% έναντι 26,4% μέσου όρου στον ΟΟΣΑ. 
 
Σημειωτέον ότι η υψηλή «φορολογική σφήνα» στην Ελλάδα δεν συνεπάγεται τον ανάλογο «κοινωνικό μισθό» για  
παιδεία, υγεία και τις λοιπές παροχές δημοσίων αγαθών, όπως συμβαίνει σε αλλά κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ και της 
ΕΕ που έχουν υψηλή «φορολογική σφήνα».  «Τιμωρεί»  δε περισσότερο τον μισθωτό με παιδιά, για τον οποίον 
μάλιστα η φορολογία είναι συγκριτικά από τις υψηλότερες διεθνώς.  
 

Η πορεία μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών είχε ξεκινήσει με την μείωση κατά  0,90% από 1.6.2020  (0,42% 

για τον εργαζόμενο, 0,48% για τον εργοδότη)  για τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. Η νέα μείωση κατά 

3 % από 1.1.2021 θα πρέπει, ανάλογα με την ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου,  να επεκταθεί και στο 2022.  

 

Και  να υπάρξει δυνατότητα για περαιτέρω μείωση κατά 1.10%  το  2022,  ώστε με συνολική μείωση του 

5% να συγκλίνει   η «φορολογική σφήνα» (tax wedge)  στην Ελλάδα προς τους μέσους όρους της  ΕΕ και 

του ΟΟΣΑ. Χρειάζονται βέβαια και ανάλογες κινήσεις μειώσεων όσον αφορά του φορολογικούς συντελεστές  της 

μισθωτής εργασίας του ιδιωτικού τομέα ανά κλίμακα εισοδήματος. 
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Ανοιχτές και ολοκληρωμένες διαβουλεύσεις  

 
 
Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων  
 
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 29 
Οκτωβρίου σχέδιο νόμου με τίτλο: ««Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 

 

Έκτακτα προσωρινά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής για τον περιορισμός της πανδημίας  

Με το αρ. 235 του ν. 4727/2020 θεσπίστηκαν, για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στην 
Περιφέρεια Αττικής και μέχρι 4.10.2020, (α) σύστημα υποχρεωτικής εξ αποστάσεως εργασίας σε όποιες 
περιπτώσεις η εργασία των εργαζομένων μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί 
του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων (β) κλιμακωτό ωράριο εργαζομένων, ώστε ανά μισή ώρα 
και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη 
αντίστοιχα του ωραρίου τους. Με τη με αρ. 40000/1269/2.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση, η εφαρμογή 
των παραπάνω μέτρων παρατάθηκε μέχρι 31.10.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας 

Με τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 ΚΥΑ εξειδικεύονται τα προληπτικά μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας και ορίζονται τέσσερα (4) επίπεδα προληπτικών μέτρων (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ 
υψηλό). Ως προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων μέτρων όπως π.χ. η χρήση μάσκας, η ΚΥΑ 
προβλέπει, εντός των περιφερειών που κατατάσσονται στο επίπεδο 2, υποχρεωτική τηλεργασία στο 20% 
ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα, και εντός των περιφερειών που 
κατατάσσονται στο επίπεδο 3, υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% ανεξαρτήτως εάν αφορά 
ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού λόγω κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 

Με τη με αρ. 39683/1259/1.10.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχονται 
οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 
ΠΝΠ, όπως ισχύει, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας 
παιδιού, καθώς και τμημάτων αυτών λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος κορωνοϊού 
COVID-19. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.opengov.gr/minlab/?p=4731
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamaZppf1YGuFqs-72Wsfr7c7-sBp-O-Xlfrl56OkYmC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8m5HxDW-de04fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZtIKEp1R5GJNj6JFtnSXoEMQM_Rq-SeC6IXm-buhH-w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQRlvSJ9um4YvpekKbE-oCmSjzQZlAn6vZutMyMiXWM
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%97%CE%A7%CE%9846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A5%CE%A54
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Εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας ευπαθών ομάδων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 

Με τη με αρ. 39363/1537/30.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής των μέτρων της εξ αποστάσεως εργασίας και της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 
των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων». 
Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε «ευπαθείς ομάδες» διακρίνονται στα «Άτομα Υψηλού 
κινδύνου» και στα «Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου», τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν συγκεκριμένα 
ιατρικά πιστοποιητικά, όπως ορίζονται, για την απόδειξη της υπαγωγής του στις ευπαθείς ομάδες. Κατόπιν 
αιτήματός τους, μπορούν να παρέχουν την εργασία τους με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, 
εφόσον τα καθήκοντά τους δύνανται να εκτελούνται εξ αποστάσεως. Εάν η παροχή της εξ αποστάσεως 
εργασίας δεν καθίσταται εφικτή, ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει 
σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Στην 
περίπτωση αυτή ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του 
εργαζόμενου- αιτούντα σε άλλη θέση εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του. 
Ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την ανωτέρω πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το 
πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ' αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως 
προς τον εργοδότη του. Αν έχουν εξαντληθεί οι παραπάνω δυνατότητες, ο εργοδότης θέτει σε αναστολή τη 
σύμβασης εργασίας του, ως ύστατο μέτρο προστασίας της υγείας αυτού. 
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότης (ΚΑΔ), 
θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας «Άτομα 
Υψηλού κινδύνου» σε αναστολή, για το χρονικό διάστημα όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Οι 
εργαζόμενοι οποίων η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού, η οποία υπολογίζεται ανά μήνα κατ' αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας 
των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα 
τεσσάρων (534,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και παρέχεται πλήρης 
ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις ημέρες που η σύμβαση εργασίας τελεί σε 
αναστολή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση προθεσμιών 

Με το με αρ. 232355/29.9.2020 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ παρατάθηκε μέχρι 9.10.2020 η προθεσμία (α) 

της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων 
ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης, (β) της ηλεκτρονικής υποβολής 
Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για 
εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους 
των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών του άρθρου 123 του Ν.4714/2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με τη με αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 37618/1492/25.09.2020, κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίστηκε η νέα 
παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, 
Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30.4.2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με τη με αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.37620/1493/24.9.2020 υπουργική απόφαση παρατείνονται έως και 30.4.2021 οι 
προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων 
επαγγελματιών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με τη με αρ. 44/2020 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι ρυθμίσεις των αρ. 29, 30 και 31 του ν. 
4722/2020 περί παράτασης της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α, 
στα μέλη οικογενείας τους και στους άνεργους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYN7EUozEv8-eW-wau8aNSLxUrhqwrg7S1EdB8cWP_Oc
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-09/%CE%93.%CE%95.%20%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%91%CE%97_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%28%CE%A98%CE%9F%CE%9846%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9F%CE%98%CE%9D%29.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfCpO9kfTo6aLdojSQ71KGAD5FJJ-0dyAKohuoQGu6M5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfCpO9kfTo6aLdojSQ71KGAD5FJJ-0dyAKohuoQGu6M5
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-10/egk_44_2020.pdf
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Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας  

Με τη με αρ. 39539/996/30.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση εξειδικεύονται οι όροι και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του αρ. 28 του ν. 4726/2020 για τη θέσπιση ανοιχτού προγράμματος του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) επιδοτούμενων 
νέων θέσεων εργασίας με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- 
εργαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, 
εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την 
υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, και με διακόσια 
(200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Στις 
επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό 
διάστημα των 6 μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον 
αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18-9-2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων 
εργαζομένων.  Επιπλέον, για την υλοποίηση των ανωτέρω, με τη με αρ. 39551/Δ1.11831/30.9.2020 
υπουργική απόφαση καθορίστηκε το νέο έντυπου «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό 
Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων» που θα υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απαλλαγή συνυπόχρεων φυσικών προσώπων για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικών 
προσώπων από την αλληλέγγυα ευθύνη και χορήγηση άρσης κατάσχεσης 

Με τη με αρ. 42/2020 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του 
Ν.4701/2020  σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της 
παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την 
καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και για τη χορήγηση άρσης κατάσχεσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

e-ΕΦΚΑ 

Με τις με αρ. 47,48/2020 εγκυκλίους του e-ΕΦΚΑ παρέχονται νέες οδηγίες ως προς την απεικόνιση της 
ασφάλισής των δικηγόρων με έμμισθη εντολή, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών στην Α.Π.Δ. σχετικά 
με την ασφάλιση στους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Με τη με αρ. 46/2020 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς 
τους μη μισθωτούς, που περιλαμβάνουν (α) «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης», (β) 
«Μεταβολή Δραστηριότητας», (γ) «Λήξη Ασφάλισης». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με τη με αρ. 46/2020 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ κοινοποιείται το αρ. 32 του Ν. 4670/2020,  με το οποίο 
αντικαθίσταται το άρθρο 36 του Ν. 4387/2016 που ρυθμίζει τη καταβολή εισφορών επί παράλληλης 
απασχόλησης και ταυτόχρονα προστίθεται άρθρο 36Α το οποίο αναφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα στη 
συνταξιοδοτική αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 και παράλληλης 
απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και εφεξής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30  

Με τη με αρ. 13/2020 δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ τέθηκε σε εφαρμογή Πρόγραμμα προεργασίας για 
3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, 
οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Στερεάς 
Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKGRSt8c6bxVZFpmt4lpWfJyHaZEkFRZe8NXQ3PuR-i
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-09/EGK_42.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-10/%CE%95%CE%93%CE%9A.%2047_2020%20%289%CE%A1%CE%A0%CE%9646%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%91%CE%9E%CE%A7%29.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-10/%CE%95%CE%93%CE%9A.%2048_2020%20%289%CE%952846%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%944%CE%91%29.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-10/EGK_46_2020.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-10/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2045_2020.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95874691%CE%A92-%CE%9F%CE%A4%CE%A8?inline=true
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 

 

Παραπομπή σε ΣΣΕ με ατομική συμφωνία 

Σύμφωνα με την "αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων" (ΑΚ 361), οι συμβαλλόμενοι έχουν απεριόριστη 
δυνατότητα για κατάρτιση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας, αρκεί αυτό να μην απαγορεύεται από το νόμο ή να 
μην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Σε ατομικό επίπεδο, είναι έγκυρη η μεταξύ εργοδότη και μισθωτού 
συμφωνία, κατά την οποία ο δεύτερος θα λαμβάνει, για την παρεχόμενη εργασία, την αμοιβή που 
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα ή μέλλουσα να ισχύσει ΣΣΕ, η οποία καταρτίζεται μεταξύ 
τρίτων, έστω και αν τα μέρη της ατομικής σύμβασης δεν είναι μέλη των οργανώσεων, που 
καταρτίζουν τη ΣΣΕ, ή θέτει προϋποθέσεις που δεν συγκεντρώνει ο συγκεκριμένος μισθωτός. Για το 
κύρος της συμφωνίας αυτής δεν απαιτείται η τήρηση τύπου. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι συλλογικές 
ρυθμίσεις, προς τις οποίες γίνεται η παραπομπή με την ατομική σύμβαση, αποκτούν έναντι των 
συμβαλλομένων συμβατική δύναμη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 



TEYXΟΣ 45 | Οκτωβρίου 2020  | σελ. 21 

 

  
 
 
  

  
 
    

04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 

 
 
«Παράταση στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή» 
 
Στις 13 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την ισχύ του προσωρινού πλαισίου για τις 
κρατικές ενισχύσεις αναγνωρίζοντας ότι η οικονομία της ΕΕ συνεχίζει να αντιμετωπίζει έκτακτες 
προκλήσεις λόγω της πανδημίας του κορωναϊού.    
Πιο συγκεκριμένα, όλα τα τμήματα του προσωρινού πλαισίου παρατείνονται για έξι μήνες έως τις 
30 Ιουνίου 2020 ενώ το τμήμα για την παροχή στήριξης μέσω ανακεφαλαιοποίησης παρατείνεται για τρεις μήνες, 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.  
 
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει και σε μία στοχευμένη τροποποίηση του 
προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων.  Πιο 
συγκεκριμένα, θα επιτρέπεται πλέον στις κυβερνήσεις να καλύψουν μέρος των πάγιων 
δαπανών τους που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, με ανώτατο όριο 3 εκατ. ευρώ ανά 
επιχείρηση υπό την προϋπόθεση ότι αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 
30 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.    
 
Υπενθυμίζεται ότι το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις αρχικά εγκρίθηκε στις 19 
Μαρτίου και εισήγαγε σημαντικές τομές στο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα έδωσε στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα:   
 

 να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως και 800 000 ευρώ σε μια επιχείρηση για την κάλυψη 
των επειγουσών αναγκών ρευστότητας  

 να παρέχουν κρατικές εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να παρέχουν την 
απαραίτητη ρευστότητα στην οικονομία   

 να χορηγούν στις εταιρείες δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια  

 να παρέχουν διασφαλίσεις στις τράπεζες που διοχετεύουν κρατικές ενισχύσεις στην οικονομία   
 

Δείτε εδώ το αρχικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και όλες τροποποιήσεις που έχουν ακολουθήσει  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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«Μεγαλύτερος συντονισμός των εθνικών μέτρων που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ» 
 
Ως αποτέλεσμα του δεύτερου κύματος του κορωναϊού, τα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να επιβάλλουν εκ νέου 
περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ.   Για να αποφευχθεί εκ νέου μία αποσπασματική 
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης όπως συνέβη τον Μάρτιο και η οποία οδήγησε σε σοβαρά 
προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε στις 13 Οκτωβρίου μία 
σύσταση προς τα κράτη μέλη με στόχο το καλύτερο συντονισμό των εθνικών πολιτικών.  
 
Για πρώτη φορά, δημιουργούνται κοινά κριτήρια για την χαρτογράφηση και αξιολόγηση της υγειονομικής 
κατάστασης ανά περιφέρεια. Κάθε εβδομάδα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα ακόλουθα κριτήρια:  
 

- αριθμός πρόσφατα γνωστοποιημένων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους κατά τις τελευταίες 
14 ημέρες  

- αριθμός τεστ ανά 100.000 κατοίκους που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα 
(ποσοστό τεστ)  

- ποσοστό θετικών τεστ που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα (ποσοστό θετικότητας 
των τεστ)  
 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το ECDC θα πρέπει να δημοσιεύει εβδομαδιαίο χάρτη των κρατών μελών της ΕΕ, 
κατανεμημένο ανά περιοχές, για να στηρίζει τα κράτη μέλη στη λήψη των αποφάσεών τους.  Οι περιοχές θα 
πρέπει να επισημαίνονται με τα ακόλουθα χρώματα:  
 

- πράσινο εάν το 14ήμερο ποσοστό κοινοποίησης είναι κάτω του 25 και το ποσοστό θετικότητας 
των τεστ κάτω του 4%  

- πορτοκαλί εάν το 14ήμερο ποσοστό κοινοποίησης είναι κάτω του 50 αλλά το ποσοστό 
θετικότητας των τεστ είναι 4 % ή υψηλότερο, ή εάν το 14ήμερο ποσοστό ανακοίνωσης 
κυμαίνεται μεταξύ 25 και 150 και το ποσοστό θετικότητας των τεστ είναι κάτω του 4 %  

- κόκκινο εάν το 14ήμερο ποσοστό κοινοποίησης είναι 50 ή υψηλότερο και το ποσοστό 
θετικότητας των τεστ είναι 4 % ή υψηλότερο ή εάν το 14ήμερο ποσοστό ανακοίνωσης είναι 
υψηλότερο του 150  

- γκρίζο εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή εάν το ποσοστό των τεστ είναι χαμηλότερο 
από 300  

 
Στη βάση αυτών των δεδομένων, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αναλαμβάνουν μέτρα που περιορίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία που ωστόσο θα πρέπει είναι αναλογικές και να σέβονται τις διαφορές στην επιδημιολογική 
κατάσταση ανά περιφέρεια και χώρα.     
 
Κατ’ αρχήν, η σύσταση τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να βάζουν περιορισμούς σε πολίτες από άλλες 
χώρες.   Σε περίπτωση που θεωρήσουν να θέσουν τέτοιους περιορισμούς σε εφαρμογή για πολίτες που 
προέρχονται από περιοχές που δεν είναι πράσινες, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα πολίτες να τεθούν σε 
καραντίνα κατά την άφιξή τους είτε να υποβληθούν σε εξέταση πριν ή μετά την άφιξή τους.  
 
 
Δείτε εδώ τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον 
περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
 
Δείτε  εδώ  τους υγειονομικούς χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων   

 
 
 
 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11689-2020-REV-1/el/pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαική Επιτροπή: 
 
Ενεργειακή Απόδοση 

Έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 οι ενιαίοι κανόνες για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή 
επισήμανση με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών και την μετατροπή της ΕΕ 
σε κλιματικά ουδέτερη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών 

Έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 οι ενιαίοι κανόνες για τα έξυπνα συστήματα μεταφορών με 
στόχο την επιτάχυνση και το συντονισμό ανάπτυξης και χρήσης τέτοιων συστημάτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επενδυτικά Κεφάλαια 

Έως την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2021 οι ενιαίοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα 
επενδυτικά κεφάλαια.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2021 οι ενιαίοι κανόνες για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στην ΕΕ (Πρόγραμμα ISA2). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Φορολογική νομοθεσία 

 
 
Ανώτατο όριο συμμετοχής στο κεφάλαιο ορισμένων εταιριών χρηματοοικονομικών επενδύσεων 

Δεν είναι συμβατό με το ενωσιακό δίκαιο εθνικό μέτρο που προβλέπει ποσοστό 5% ως ανώτατο 
όριο συμμετοχής στο κεφάλαιο εταιρίας χρηματοοικονομικών επενδύσεων, εφόσον το μέτρο αυτό 
δεν δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απόσπαση προσωπικού από μητρική εταιρία στη θυγατρική της 

Δεν συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο νομοθεσία βάσει της οποίας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό του ΦΠΑ οι περιπτώσεις δανεισμού ή απόσπασης προσωπικού εκ μέρους μητρικής 
εταιρίας στη θυγατρική της για τις οποίες η θυγατρική καταβάλλει μόνον τα σχετικά έξοδα, υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει σχέση αμοιβαίας εξάρτησης μεταξύ των ποσών που καταβάλλει η θυγατρική 
υπέρ της μητρικής της εταιρίας και των ως άνω περιπτώσεων δανεισμού ή αποσπάσεως.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12471-Ecodesign-omnibus-amendment-of-2019-regulations
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12499-Energy-labelling-omnibus-amendment-of-2019-regulations
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12534-Revision-of-the-Intelligent-Transport-Systems-Directive-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12570-Long-Term-Investment-Funds-Review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12311-Final-evaluation-of-the-programme-on-interoperability-solutions-for-administrations-businesses-and-citizens-ISA-
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=231104&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=5301830
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=224341&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6639613
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Έκπτωση ΦΠΑ σε περίπτωση ωφέλειας τρίτου από τις δαπάνες 

Το γεγονός ότι τρίτος επωφελείται από τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο υποκείμενος στον ΦΠΑ δεν 
αποκλείει τη δυνατότητα του υποκειμένου στον φόρο να εκπέσει στο σύνολό του τον καταβληθέντα επί των 
εισροών ΦΠΑ που αναλογεί στις εν λόγω δαπάνες, σε περίπτωση που αυτές δεν εμπίπτουν στα γενικά 
έξοδα του υποκειμένου στον φόρο, αλλά συνιστούν έξοδα αφορώντα συγκεκριμένες πράξεις εκροών. 
Τούτο υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έξοδα έχουν ευθεία και άμεση σχέση με τις φορολογητέες 
πράξεις του υποκειμένου στον φόρο, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εκτιμήσει, 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιστάσεων υπό τις οποίες διενεργήθηκαν οι πράξεις αυτές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 

 
Αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της καταχρηστικής προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση  

Το άρθρο 5, παράγραφος 5, της οδηγίας 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, έχει την έννοια 
ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία η οποία δεν περιορίζει τον αριθμό των διαδοχικών 
τοποθετήσεων του ίδιου προσωρινά απασχολουμένου στον ίδιο έμμεσο εργοδότη και δεν εξαρτά 
τη νομιμότητα της προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση από τη μνεία τεχνικών λόγων ή 
λόγων απτόμενων των αναγκών παραγωγής, οργάνωσης ή αντικατάστασης εργαζομένων, οι 
οποίοι να τη δικαιολογούν. Αντιθέτως, αντιβαίνει στη διάταξη αυτή η μη λήψη, εκ μέρους των κρατών 
μελών, μέτρων για τη διαφύλαξη της προσωρινής φύσης της προσωρινής απασχόλησης, καθώς και εθνική 
κανονιστική ρύθμιση η οποία δεν προβλέπει κανένα μέτρο για την αποτροπή διαδοχικών τοποθετήσεων 
του ίδιου προσωρινά απασχολούμενου στον ίδιο έμμεσο εργοδότη με σκοπό την καταστρατήγηση των 
διατάξεων της οδηγίας 2008/104 στο σύνολό της.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=231846&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6640182
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=529333685DA30DF98174F5C46D818C7D?text=&docid=232406&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9489527
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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

 


