
 
 
 
 
 

   
 

 
TOΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕΒ 

 

Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα 

Ε: mmitsopoulos@sev.org.gr 

Τ: +30 211 500 6157     

Αθηνά Βουνάτσου, Senior Advisor 

Ε: avounatsou@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6109  

Αυγή Οικονομίδου, Associate Advisor 

E: aoikonomidou@sev.org.gr 

T: +30 211 500 6130 

Γιάννης Λαϊνάς, Associate Advisor 

E: ilainas@sev.org.gr 

T: +30 211 500 6114 

Νιννέτα Μανούση, Advisor 

E: nmanousi@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6168 

Σωτηρία Καλαντζή, Advisor 

E: skalantzi@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6113 
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

E: info@potamitisvekris.com  

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

Ομήρου 11, 10672, Αθήνα 

 Οι παρεμβάσεις του μήνα    
  

 

 

«Από το 2021 η Ελλάδα θα μπορεί πλέον να 
υποδέχεται επενδύσεις στη μεταποίηση με 
εύλογες διαδικασίες αδειοδότησης» 
Μιχάλης Μητσόπουλος 

Διευθυντής, Τομέας Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, 

ΣΕΒ   

σελ. 02 

  

 

 

«Κίνητρα Ενίσχυσης των Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων» 

 

Κώστας Σφακάκης  

 

Σύμβουλος Διοίκησης  

επι Φορολογικών Θεμάτων, ΣΕΒ   

σελ. 11 

  

 
 «Απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του 

καθεστώτος Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων στη χώρα μας» 
 
Κατερίνα Δασκαλάκη  

 

Senior Advisor, Labour Relations, Τομέας 

Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, ΣΕΒ  

σελ. 18 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Τα σημαντικά του μήνα  
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

…..................…………………………..  σελ. 02 

02. Φορολογική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 11 

03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

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

04. Τα νέα από την ΕΕ  

…..................…………………….……... σελ. 23 

05. Προσεχώς 

…..................…………………….……...  

  

Χωροταξία  

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4759/2020 για την απλούστευση, επιτάχυνση και βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο 

ΣΕΒ συμμετείχε στην διαδικασία ακρόασης φορέων κατά τη συζήτηση του 

νομοσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενώ 

υπέβαλλε αναλυτικό υπόμνημα θέσεων. 

Περισσότερα στη σελ. 06 

 

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα 

Με το άρθρο 40 του ν.4758/2020 προστίθεται άρθρο 5Γ στον Κ.Φ.Ε. με το οποίο 

προβλέπεται ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία 

και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, των φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.  

Περισσότερα στη σελ.12 

 

Πολυνομοσχέδιο Υπ. Υγείας  

Ψηφίστηκε πολυνομοσχέδιο του Υπ. Υγείας το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 

σειρά φορολογικών και εργασιακών διατάξεων.  

Περισσότερα στη σελ. 12 και στη σελ. 19 

 

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

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

 

 

  
 
Μητσόπουλος Μιχάλης  
 

Διευθυντής 

Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών  

ΣΕΒ 

Linkedin 

 

 
«Από το 2021 η Ελλάδα θα μπορεί πλέον να υποδέχεται επενδύσεις στη μεταποίηση με εύλογες διαδικασίες 
αδειοδότησης» 

 

Μέσα στο 2020 προχώρησαν σημαντικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 
συγκεκριμένα σε ότι αφορά την αδειοδότηση παραγωγικών επενδύσεων. 
 
Παρά τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των προγραμμάτων προσαρμογής, 
αυτές δεν κατάφεραν να ανατρέψουν μια πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες και η οποία 
στην πράξη καθιστούσε πολύ δύσκολο έως αδύνατο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων επενδύσεων 
μεταποίησης καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων. 
 
Όμως, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους έγιναν σημαντικά βήματα προόδου στο πεδίο αυτό. 
 
Καταρχήν, ο  Ν. 4635/2019 είχε ήδη εξασφαλίσει τη διευκόλυνση της αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας 
μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω γνωστοποίησης εντός επιχειρηματικών πάρκων και περιοχών με κατάλληλη 
χρήση γης. Με την έκδοση, της αναμενόμενης εντός του 2020 σχετικής ΚΥΑ ενεργοποιήθηκε μία σειρά σημαντικών 
προβλέψεων του Ν. 4635/2019. Η εν λόγω ΚΥΑ επικαιροποιεί και εκλογικεύει, προσεγγίζοντας τις πρακτικές και τα 
όρια που συναντιόνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις περιβαλλοντικές κατατάξεις μεταποιητικών επιχειρήσεων και 
την ίδια ώρα επικαιροποιεί τη μοριοδότηση ειδικά για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς. 
Επιπλέον προβλέπει, μείωση της κατάταξης των δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται εντός οργανωμένων 
υποδοχέων εντάσσοντας πολλές από αυτές στις προβλέψεις των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Προβλέψεων, εκτός 
για τις περιπτώσεις που αυτές εντάσσονται στο πεδίο της Οδηγίας για Εκπομπές Βιομηχανικών Ρύπων και SEVESO. 
 
Ο πρόσφατος Ν4759/2020 α) συμβάλλει στην αντιμετώπιση ασαφειών και αντιφάσεων που υπήρχαν ανάμεσα στα 
διάφορα επίπεδα χωροτακτικού σχεδιασμού και που είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο μεγάλο αριθμό ειδικά μεταποιητικών 
επιχειρήσεων β) ενισχύει τα κίνητρα για εγκατάσταση σε οργανωμένους υποδοχείς, κυρίως με τη σημαντική αύξηση 
του συντελεστή δόμησης εντός των βιομηχανικών πάρκων υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το εν λόγω πάρκο και γ) τροποποιεί τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 
διασφαλίζοντας ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν θα συνυπολογίζεται πλέον στον Συντελεστή Δόμησης για τη 
βιομηχανία. 
 
Σίγουρα παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός του 2021 όπως, 
ενδεικτικά, η επικαιροποίηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, ο εκσυγχρονισμός του 
πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων και για τον οποίο ήδη λειτουργεί 
Νομοπαρεσκευαστική Επιτροπή, η αναβάθμιση των εξωτερικών αλλά και εσωτερικών υποδομών των 
υφιστάμενων επιχειρηματικών πάρκων, η προσαρμογή της χωροταξίας και της νομοθεσίας ειδικά για την 
Αττική στα νέα δεδομένα και η επίλυση ζητημάτων που αφορούν την Γεωργική Γη Υψηλής 
Παραγωγικότητας. Αλλά παραμένει ότι το 2021 η Ελλάδα, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, θα μπορεί να 
υποδεχτεί επενδυτές που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την παραγωγική βάση της χώρας και να τους 
υποδείξει τόπους εγκατάστασης στους οποίους θα ισχύουν προβλέψιμες διαδικασίες και ασφάλεια δικαίου. 
 
 
 
 

https://gr.linkedin.com/in/michalis-mitsopoulos-3a02022
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

  

Γεωργικά Προϊόντα και Τρόφιμα     

Ολοκληρώθηκε η  δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί του 
σχεδίου νόμου για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ο 
ΣΕΒ υπέβαλε αναλυτικό υπόμνημα θέσεων προτείνοντας βελτιωτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της 
αποσαφήνισης συγκεκριμένων εννοιών όπως τα μέσα πληρωμής και οι προθεσμίες εξόφλησης ενώ 
επεσήμανε την ανάγκη εναρμόνισης των προβλέψεων με την Οδηγία αλλά και με το υφιστάμενο πλαίσιο.     

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσιες Συμβάσεις 

Ολοκληρώθηκε  η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί του σχεδίου 
νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων. Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία προωθεί τις αναγκαίες τροποποιήσεις του 
ρυθμιστικού πλαισίου για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς των δημοσίων συμβάσεων, οι 
οποίες αποτελούν βασική πτυχή των δημοσίων επενδύσεων καθώς τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη και 
ενισχύουν την αγορά. Οι εισηγούμενες υπό διαβούλευση διατάξεις επιχειρούν μια σημαντική πρόοδο, 
προεξέχουσας της  ενίσχυσης των ηλεκτρονικών διαδικασιών και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων 
καθώς και τη σαφή πρόβλεψη στο Νόμο για την υλοποίηση στην πράξη ενός προγραμματισμού των 
συμβάσεων. Παραμένουν ωστόσο σημεία που χρήζουν βελτίωσης, καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να 
στοχεύειστην επιτάχυνση των διαδικασιών, τη διαφάνεια αλλά και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ο ΣΕΒ 
συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση με την υποβολή αναλυτικού τεκμηριωμένου υπομνήματος θέσεων 

στους αρμόδιους φορείς.   
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την Βίβλο 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτυπώνει τους στόχους, τις 
κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των 
συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που 
υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 
2020 – 2025. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ψηφιοποίηση Διαδικασιών 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου  Υποδομών και Μεταφορών επί του σχεδίου 
νόμου με τίτλο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα–Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών». Το εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τους κανόνες 
κυκλοφορίας και τα πρόστιμα για τα οχήματα μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια, τροχοπέδιλα/rollers, 
τροχοσανίδες/skate boards, αυτοεξισορροπούμενα οχήματα- όπως Segway) και θεσπίζεται το πλαίσιο 
κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, 
εισάγονται συνολικές ρυθμίσεις για την προώθηση της μικροκινητικότητας, όπως ο ορισμός των οχημάτων 
που ανήκουν στην κατηγορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ), η θέσπιση 
κανόνων για την κυκλοφορία τους, κ.α. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2688
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11848
http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=2153
http://www.opengov.gr/yme/?p=4589
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Σχέδιο Ανάκαμψης 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις Στρατηγικές 
Κατευθύνσεις του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το σχέδιο περιλαμβάνει τους 
γενικούς στόχους και τις ευρωπαϊκές εμβληματικές πρωτοβουλίες, η προώθηση των οποίων αποτελεί 
διακριτό στόχο του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, την σύνδεση με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, 
συνοπτική περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και 
των επιχειρήσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κινητοποίηση Επενδύσεων 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την 
έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση και 
μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος, αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, 
δημόσια και ιδιωτικά, σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης, απαλλαγμένο από ανθρακούχες 
εκπομπές έως το 2050. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ανακύκλωση 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί του σχεδίου 
νόμου σχετικά με την «Προώθηση της Ανακύκλωσης-Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 
2018/252». Στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για α) την ιεράρχηση των δράσεων και 
των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων, β) την θέσπιση του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω», γ) την 
διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, δ) τις γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προγράμματα 
διευρυμένης ευθύνης παραγωγού και ε) οικονομικά κίνητρα για χρήση ανακλυκλωμένης ύλης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενεργειακή Απόδοση 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί του σχεδίου  
νόμου για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για 
την ενεργειακή απόδοση. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με α) τους στόχους της 
ενεργειακής απόδοσης, β) τους ενεργειακούς ελέγχους, τα συστήματα διαχείρισης, τις μετρήσεις και την 
τιμολόγηση και γ) την απόδοση κατά τον ενεργειακό εφοδιασμό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οπτικοακουστικά Μέσα 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης σχετικά με την «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης 
με την Οδηγία (ΕΕ)2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 
Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης». Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων, για τους όρους και τις προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας 
εγκατεστημένων στην Ελλάδα και σε άλλο κράτος μέλος, την προώθηση της διανομής και της παραγωγής 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, την τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώληση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

http://www.opengov.gr/minfin/?p=10013
http://www.opengov.gr/minenv/?p=11624
http://www.opengov.gr/minenv/?p=11440
http://www.opengov.gr/minenv/?p=11575
http://www.opengov.gr/ggee/?p=6950
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Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου διανομής Θεσσαλονίκης και δικτύου διανομής Θεσσαλίας για 
την περίοδο 2021-2025, καθώς και την Μελέτη Κόστους Οφέλους Απομακρυσμένων Δικτύων 
Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2025. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) την πρόταση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τους κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των 
δραστηριοτήτων της αγοράς.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) την κοινή πρόταση των ΔΣΜ της GRIT CCR σχετικά με τον καθορισμό διαδικασιών επαναφοράς, 
καθώς και η τροποποιημένη από τις Ρυθμιστικές Αρχές πρόταση των ΔΣΜ σχετικά με τον 
καθορισμό διαδικασιών επαναφοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) την τροποποίηση των διατάξεων του εγκεκριμένου Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και 
του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) την εισήγηση του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
του Κεφαλαίου 5 «Υπολογισμός Ενεργειακού Μείγματος» του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & 
Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 
αναφορικά με την εισαγωγή για μεταβατικό και συγκεκριμένο διάστημα ειδικών ρυθμίσεων για τις 
Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που βρίσκονται εντός του περιορισμού συστήματος της 
Πελοποννήσου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του ACER σχετικά με την δυνατότητα καθορισμού ανώτατου 
ορίου σχετικά με τους πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της τιμής 
αναφοράς για τα ημερήσια και ενδοημερήσια προϊόντα μεταφοράς φυσικού αερίου στα σημεία 
διασύνδεσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, την σκοπούμενη 
τροποποίηση του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Κ.Π.Η.Ε.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, για την 
αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020). Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ΡΑΕ για την 
προγραμματιζόμενη συμμετοχή της στην ως άνω δημόσια διαβούλευση, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, 
επίσης, να υποβάλουν τις απόψεις τους στην ΡΑΕ έως 23.12.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/181120_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/181120_4.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/181120_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/191120.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/081220.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0812.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1112.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/031220_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0212_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/031220_2.csp
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Τηλεπικοινωνίες 

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, το Σχέδιο Απόφασής 
της για τροποποίηση της υφιστάμενης Απόφασης 621/011/27-9-2011 (Κανονισμός Δεικτών 
Ποιότητας). Στο Σχέδιο Απόφασης γίνεται επανακαθορισμός των μετρούμενων από τους παρόχους 
δεικτών ποιότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των δεδομένων που συλλέγονται, καθώς και 
των στατιστικών που παρουσιάζονται προς το κοινό.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Χωροταξία 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4759/2020 για την απλούστευση, επιτάχυνση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, με αλλαγές στο Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού, 
ρυθμίσεις για τη Θαλάσσια Χωροταξία και τον εκσυγχρονισμό του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού 
καθώς και του πλαισίου διενέργειας ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, εισαγωγή του θεσμού των 
πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών, ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τα 
πολεοδομικά μεγέθη των οργανωμένων υποδοχέων, καθώς και πλήθος άλλων σημαντικών 
διατάξεων (οριοθέτηση οικισμών, μεταφορά συντελεστή δόμησης, σύστημα χρήσεων γης κοκ.). 
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την άρση συγκρούσεων μεταξύ διάφορων σχεδίων, προβλέψεις αύξησης του 
συντελεστή δόμησης εντός οργανωμένων υποδοχέων για τη βιομηχανία και δραστηριότητες εφοδιαστικής 
αλυσίδας, αντίστοιχη μείωση συντελεστών και ανώτατων ορίων παρεκκλίσεων για εκτός σχεδίου περιοχές 
και εξαίρεση από το συντελεστή δόμησης για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. 

Για το ιστορικό του σχεδίου νόμου πιέστε εδώ και για το Ν.4759/2020 πιέστε εδώ 

Λαθρεμπόριο 

Με τον ν. 4758/2020 θεσπίστηκαν ρυθμίσεις για την περιστολή του λαθρεμπορίου, την κύρωση του 
Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού. Περαιτέρω, με τον ως άνω νόμο 
εισήχθησαν διατάξεις α) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο ενεργειακών προϊόντων, β) την 
αδειοδότηση, τα μητρώα και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας καπνικών προϊόντων και εξοπλισμού 
παραγωγής, γ) περί κοινωφελών περιουσιών και σχολάζουσων κληρονομιών, δ) για τον υπολογισμό των 
τελών κυκλοφορίας και τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων, ε) για κίνητρα με σκοπό την προσέλκυση 
φορολογικών κατοικιών, στ) για τα ελληνικά ταχυδρομεία και ζ) προβλέψεις για τη δυνατότητα επιστροφής 
του ΕΦΚ στον εξαγόμενο καφέ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Βιομηχανικά Προϊόντα  

Κατατάχθηκαν σε βαθμούς επικινδυνότητας τα βιομηχανικά προϊόντα και οι οικονομικοί φορείς για 
την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Γ.Ε.ΜΗ. 

α)  Καθορίστηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση αυτοματοποιημένων 
καταχωρίσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής του 
δειγματοληπτικού ελέγχου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1340.html
https://www.http/www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucHqZsE9OED011jofeTi1J4SoE-egKHz5MneZ-c2jhBF.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/11458181.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucHqZsE9OED011jofeTi1J4SoE-egKHz5MneZ-c2jhBF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaxMTlx2XP8Q_TFMF4bJSde7qH9cq7kzT513xHa67WzN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MAO40qWrp6ktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWEtEedBlnXT9W2BEP_MCeiv0gDeFgARX_Y4V_rdL4tE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OE-gmf6nOXDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTplGd7-d4hDIZHWOGtIGva81wPQNgQ4bJ70AebR3P_n
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β)  Παρατάθηκαν οι προθεσμίες σύγκλισης και συνεδρίασης της ΓΣ των μετόχων και της 
Συνέλευσης των Εταίρων για 50 ημερολογιακές ημέρες με ανάλογη παράταση των προθεσμιών 
υποβολής πρακτικών ΓΣ και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την συντακτική ομάδα  

Κρατικός Προϋπολογισμός 2021 l Απολογισμός, Ισολογισμός 2018 

α) Κατατέθηκε Σχέδιο Νόμου σχετικά με την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021, β) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την «Οικονομική και Διοικητική 
Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» και γ) Κυρώθηκε ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός του 
Κράτους οικονομικού έτους 2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ, εδώ και εδώ 

Ενέργεια 

α) Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την 
δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων 
πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων 
σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής 
καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του 
Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα 
Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Παρατάθηκε έως 21.03.2021 η διάρκεια της άδειας εκμετάλλευσης για την περιοχή υπόγειας 
αποθήκης φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Δόθηκαν διευκρινήσεις για την εφαρμογή του ν. 4122/2013 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την συντακτική ομάδα 

ε) Τροποποιήθηκαν οι Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) Θεσπίστηκε Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) Τροποποιήθηκε η απόφαση «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με την μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των 
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός 
μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες 
υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που 
εγκαθίστανται σε χώρες εντός του ΕΟΧ υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας 
με αυτές». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=f996fbf2-8191-4234-b90b-ac7900d069f8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SruZUnbIrnrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcRdg25rHxCitxgPYBJgZnavsHG6IrGbFkgB2Y9hKk1i
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89eDCOmS-8Ux5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS2-VOqxcq2yqk9sVC5dwU1JHTLo3nyxtzMNnDEQoGFy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k3ljSXX_pld5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUcyPZuB4wnUV-HqKrXHD42cabFsZPPY84ENPZUhpkl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL868HQV_d05BEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZyDV6VVJ61LqbBgZ1cByyj1qiM_cC-WGcp_Vqs9oSp8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UMqqWVeSLvnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaCys-IBTLSKCbiooVyQUpuYlQzuLR95N5VONHIPJRLk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2oznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTu_03u1P5MIRlvaxR4NzK14YZC9Y9rB9W1SRxirW2eJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r7_rCVMIGxa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ0VkBqFCBrcSGVy4P6axKizVZv5PO_sLlEVMTlS43T4
http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e12muUGopaDpmjsquUBAnF2S8rzSZFxgk-WtPb3dFROTQkAYi3ORfmap-_-w4T0JaRRJzzOq02bBd75h8iB-tM3_vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0YmQXtyDaQORSLSPRkJVop15kd6VJQAMbnINofNxUffPQ..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OEeSeihJjtz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcogAjkOPeahtP7rkLbH-LYMjB2jL1ODBZhVncDpi-rf
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Επιχειρηματικότητα 

α) Δημοσιεύθηκε τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τον «Ορισμό της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως Ενδιάμεσου 
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» και ανατέθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για ενταγμένες και για νέες πράξεις του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

β) Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 
«Γενική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και 
Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» έτους 2020», με προσθήκη ποσού για το καθεστώς 
«Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Δημοσιεύθηκε η τέταρτη Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Δημοσιεύθηκε η τέταρτη Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) Δημοσιεύθηκε η έκτη Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) Συστάθηκε και συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας για την υλοποίηση του Υποέργου 6 «Εποπτεία 
και παρακολούθηση της Πράξης» του Έργου «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις 
ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για 
της ΜμΕ-Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) Δημοσιεύθηκε η πέμπτη 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 

Δημόσια Έργα 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση με θέμα «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback 

Τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις για α) την ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback και την πληρωμή τους 
σε 120 δόσεις και β) των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων 
ποσών clawback του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 των ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των 
φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ έτους 2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 

Τροποποιήθηκαν οι  αποφάσεις σχετικά με την «Επιχορήγηση ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων 
Υγρών Καυσίμων» και την «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων για 
την Δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88tJ5LiCZflm4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSfEFpsAsexOwWfkyv8igDQm43fD7EP55yMGKeD6fn7m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88tJ5LiCZfll_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWAtIw9_ocs_XFqyQUx8qIFqToejYMn72hLjw2sjbIIv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gWRcmEVgi0DnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtanbSIqI1_jr7hMR2ECW3BHEpGI0nlULJGi7RhPlOpDj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zT3FrY18BEPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRi6UKf30xhM_SkzX-33Edl1gl0BWKLmRs3YXlEi9h8o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zT3FrY18BENp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbPwxBjWEdKY6O7ewU3fdUtYsfbI6oH9pOmZlsiA-pHv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gf_rQZdqY1_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfmxYdXqARcPo0nFAfdUd-rZsswKn4wbrXW238GZkEFg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y2nvTBQPs7n3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV18zp3mWSCTKTZlA4TVnz9ElZVSjdc-0oVK5vBxmV6h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXP3u9SydHdUL2tcGOvz0dU44uY5_sO3kFDqoqmsgVGQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UMqqWVeSLvl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ8QtAodTNvgjVKVPdmv63toblQE80mtWhCcylC9c9jE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zT3FrY18BEN_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtewnoup37-Mq530kktAHTqZjiFwLMLPT5a9QxQv-wezQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YM99-ogV1O_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmRcjqp6TlYVCbpNjDFqT47-9Ba-XFJldgU6_aZC8Tp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8PohQed08yL3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfP8QLDV9VLyXMNPkj3ZBiuyhenS6H0oJp4HfLnjPYnI
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Βιομηχανικά Προϊόντα  

Καθορίστηκε το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

COVID-19 

Καθορίστηκαν τα ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της 
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

Κεφαλαιαγορά 

α) Αποφασίστηκε η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων από τα 
εποπτευόμενα από την ΕΚ υπόχρεα πρόσωπα κατά την σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή την 
διενέργεια περιστασιακών συναλλαγών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή: α) στην Οδηγία 2015/2392 για τον Κανονισμό 596/2014 όσον αφορά την 
υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν 
λόγω Κανονισμού, β) στην παρ. 1 του άρθρου 73 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ - MiFid II και το άρθρο 71 του 
ν. 4514/2018 (σχετικά με καταγγελίες παραβάσεων), γ) στο άρθρο 94Β του ν. 4099/2012- τροποποίηση 
UCITS V (σχετικά με την ενθάρρυνση των καταγγελιών), δ) στην περ. (θ) της παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν. 4557/2018 (σχετικά με την θέσπιση αποτελεσματικών και αξιόπιστων μηχανισμών για την ενθάρρυνση 
των καταγγελιών που αφορούν σε παραβάσεις από τα υπόχρεα πρόσωπα σχετικά με την νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες) και ε) στα άρθρα 76 («Σύσταση ΝΠΔΔ: Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς») και 78 («Αρμοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς») του ν. 1969/ 1991. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

α) Καθορίστηκε το απαιτούμενο έσοδο και εγκρίθηκε το τιμολόγιο για την Βασική Δραστηριότητα 
Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την Περίοδο 2019-2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου 
Ρευματοκλοπών του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Εγκρίθηκαν οι παράμετροι ετήσιου προγραμματισμού ΥΦΑ για το έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) Εγκρίθηκαν οι Κανόνες Κατανομής Δυναμικότητας στα Σύνορα Ζωνών Προσφοράς μεταξύ της 
Ελλάδας και των χωρών εκτός της ΕΕ για το έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8frIxwBEaZ1P3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXrUqc8nUeyBOhhG6m4vtHasJ0tz7C_Em9yIU9cVSyC5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8majrMjI0jgX3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR-xvtoSXiUVJQktp4BZZeWWCoL7SjAF5TD3UJNYwszK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5ByCHvvvPEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTKQ1rS4JZ3UW0TofJcVRlHIcC-aowZn3eRft6mBFc31
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YM99-ogV1O-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc5IV4EpiBKCJPJFw5nN89kdaHQEkj8P4hLOYfDLmKEE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RaIwo8fMe0bnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTl-x_L3QljhR_-JT3i0RqvsW65Dl1hH8fVOmqlqxj5z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5ByCHvvvPHnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteZ6FHvdvCV5CCAIgRz9ozGXRbQrN_-mYyXOpgRxtM6w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5ByCHvvvPFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdkLtlXx-GTn6c5OfsrcgyDxUoDoz3Q0m9W2_TtfBr37
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EFsOTw-T16p_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS2AsXXITO--gvPAegj5SGEZ8zrOX03hVvkYfvpb_NST
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SruZUnbIrnoliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte7Euj-Mojyi8H-xnvu7CnjUI8hLMmOa6FODRwppk4gx
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στ) Χορηγήθηκε άδεια διανομής φυσικού αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «Hellenic Natural Gas 
Distribution Εταιρία Διανομής Ελληνικού Φυσικού Αερίου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» για τον Δήμο 
Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) Εγκρίθηκε η μεταβίβαση στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS 
DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. 
«HENGAS Α.Ε.») της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

η) Εγκρίθηκαν οι Κανόνες Κατανομής Δυναμικότητας για την επόμενη ημέρα στο Σύνορο Ζωνών 
Προσφοράς μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για το έτος 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υποενότητας 7.11 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

θ) Καθορίστηκε η τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για το έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ι) Τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ια) Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης και ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

α) Ανακοινώθηκε ότι από τις 25 Νοεμβρίου 2020 τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού 
Ανοιχτού Διαδικτύου (ΕΚΑΔ) για τις ταχύτητες στα σταθερά δίκτυα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό της ποιότητας των παρεχόμενων 
καθολικών εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Αποφασίστηκε ο ορισμός, η ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και οι κανονιστικές 
υποχρεώσεις στις αγορές: i. χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που 
παρέχεται σε σταθερή αφορά και ii. χονδρικού τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή 
αγορά.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού 
Σχεδίου Αριθμοδότησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τράπεζα της Ελλάδος 

α) Τροποποιήθηκε προγενέστερη πράξη σχετικά με το «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία 
εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε προγενέστερη πράξη σχετικά με τα «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να 
υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην ΤτΕ τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης 
εποπτείας-Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzi4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVL8_vkUBQrAOrBSp5VUc13_wxG7GZS4CRAgDJ157dfh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89vuWG4331evNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWb78I0qAWzqnb20Dg2ym4VFA3zfekbOd_N3nQSRPUBZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8c6_D4wm7uevuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVhmcTQPUPokXInPWgSrYEVI3VIKqXGxfYuD8tpuM4pD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8frIxwBEaZ1N_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcNMfjbGBHk7MK26GZttaiTasfMDO-U5rGhPdWbnsF3D
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BM_rZF6fjlW4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV0e1klQgT8OMSvEkigcKJzsSxG3R9gNKpcnV4vkMfJA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNF_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS9jzUKh4OevR1K7jtF2fK9EYG6-XKDapaTa0H9gP9sQ
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1337.html
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/2976823102020.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP968-001.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YW2lTfs3p3EfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDJzOpTj_cb8JfedXC7g3MbKNe1ULgw8R83vTWxO2RJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8KXiKqQvlVQstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdbzNqrYh03GS66UJbbATAMFimS4UlMrcmVLUdRKL8Hz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8KXiKqQvlVQvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUBXwGV4wdHuEG06rqupT7TQ9N7nXxeghjvnA5u15cDQ
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 
«Κίνητρα Ενίσχυσης των Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων» 
 
 
Στη Γαλλία 9 στις 10 επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους. Οι ίδιες αναλογίες ισχύουν και για 
την Ελλάδα με την σημαντική όμως διαφορά ότι οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους.  
Τίθεται έτσι το περίπλοκο θέμα του πολύ μικρού μεγέθους και του μεγάλου αριθμού των 800 χιλιάδων 
οικογενειακών επιχειρήσεων και μικρών μαγαζιών του καθαρά επιχειρηματικού τομέα στην περιφέρεια 
κυρίως της χώρας μας. Επικεντρώνοντας στην ανάγκη της ενίσχυσης, της βελτίωσης ή και της επιβίωσής τους, 
ως προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του συνόλου της εθνικής οικονομίας και βέβαια των υπολοίπων 19 
χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων (που απασχολούν από 10 έως 50 εργαζόμενους) και των 2,5 χιλιάδων Μεσαίων και 
Μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων (που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους).  
 
Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αναφορά στη Γαλλία είναι το γεγονός ότι για την λειτουργία και την προστασία του 
τεράστιου αριθμού των 3 εκατομμυρίων Μικρών Γαλλικών επιχειρήσεων, ο πρόεδρος Μακρόν έχει συστήσει 
Υπουργείο Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μάλιστα με υπουργό βγαλμένο από τα σπλάχνα τους (τον Αλέν Γκριζέ). 
Έναν επιχειρηματία, δημιουργό εκ του μηδενός εταιρείας ταξί, ο οποίος δουλεύει 18 ώρες το 24ωρο, συναντά 
δεκάδες ανθρώπους καθημερινά, μένει σε διαμέρισμα μέσα στο υπουργείο και πέραν των άλλων σχεδιάζει να δώσει 
εξετάσεις για να λάβει το απολυτήριο του λυκείου! Γνωρίζει άριστα και εκ των έσω τα τεράστια προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι Μεσαίες και Μικρές επιχειρήσεις κυρίως λόγω της πανδημίας και προτείνει τρόπους και πρακτικές 
για τη βελτίωση της λειτουργίας τους η ακόμη και για την επιβίωση τους.   
 
Εστιάζοντας το ενδιαφέρον στα καθ’ ημάς, οι 800 χιλιάδες πολύ Μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό έως 10 
εργαζόμενους, οι οποίες απασχολούν περί τα 2/3 του συνόλου των εργαζομένων  —σε ένα σύνολο 822 
χιλιάδων επιχειρήσεων του επιχειρηματικού τομέα σε όλη την χώρα— είναι φυσικό να αποτελούν το κέντρο 
ενδιαφέροντος σε όλους τους οικονομικούς σχεδιασμούς και προβληματισμούς του παρελθόντος και πολύ 
περισσότερο του παρόντος, λαμβανομένων υπ' όψιν των σημερινών κοινωνικο-οικονομικών 
συνθηκών, όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας.  Οι διαστάσεις του προβλήματος είναι πολλές και 
δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στα ουσιώδη θέματα στην έκθεση της ομάδας Πισσαρίδη για την 
διάθεση των κονδυλίων του ταμείου ανάκαμψης.  
 
Αποτελεί άμεση και επιτακτική ανάγκη η επικέντρωση στη θεσμοθέτηση κινήτρων τα οποία θα συμβάλουν 
στη βελτίωση ή και την επιβίωση του τεράστιου αριθμού των μικρών αυτών επιχειρήσεων. Κίνητρα τα 
οποία θα διευκολύνουν και θα προωθούν την δημιουργία μεγαλύτερων εταιρικών σχηματισμών με την 
μορφή συγχωνεύσεων και θα συνίστανται σε φορολογικές, εργασιακές, ασφαλιστικές, χρηματοδοτικές, 
φοροελεγκτικές και λοιπές διευκολύνσεις, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των οποίων θα επιδιωχθεί 
να καλυφθεί εν όλω η εν μέρει από το ταμείο ανάκαμψης. Η θεσμοθέτηση των προτεινόμενων κινήτρων θα έχει 
ως αποτέλεσμα την καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, νέες ευκαιρίες για εξαγωγές, νέες δουλειές, 
καλύτερους  μισθούς και αναβαθμισμένες υπηρεσίες και προϊόντα.   
 
Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμούμε ως εξαιρετικά σημαντική τη σύσταση ομάδας εργασίας 15 στελεχών από τα 
Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης με αντικείμενο τις προτάσεις μέτρων, εν όψει της αξιοποίησης των 
πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, για τη μεγέθυνση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Μεσαίων και 
Μικρών Επιχειρήσεων.   
 
 
 
 

  
 
 
  Κώστας Σφακάκης  

 

  Σύμβουλος Διοίκησης  

  επί Φορολογικών Θεμάτων, ΣΕΒ   
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  
 

 
Μεταφορά φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα 

Με τον ν.4758/2020 ψηφίστηκαν διατάξεις φορολογικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, με το άρθρο 40 
προστίθεται το άρθρο 5Γ στον Κ.Φ.Ε. με το οποίο προβλέπεται ειδικός τρόπος φορολόγησης 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην 
ημεδαπή, των φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα απαλλάσσεται 
από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
εισοδήματος του και δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνης για κατοικία και επιβατικό αυτοκίνητο 
ιδιωτικής χρήσης, για το εισόδημα από μισθωτή εργασία καθώς και από επιχειρηματική δραστηριότητα που 
προκύπτει στην ημεδαπή, με την προϋπόθεση ότι: α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα 
προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην 
Ελλάδα β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το 
οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα γ) 
παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα δ) δηλώνει 
ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία. Η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής 
κατοικίας καθώς και η διάρκεια της ρύθμισης, εκκινεί από την 01.01.2021 και μετά. Η μέγιστη διάρκεια 
υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση ορίζεται σε επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη χωρίς να δύναται 
να λάβει παράταση.  

Κατά τα λοιπά προβλέπεται α) σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού 
Κέντρου για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης β) επέκταση συστήματος εισροών-εκροών σε αποθήκες 
τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων γ) φορολογική σήμανση υγρών καυσίμων δ) κυρώσεις για 
παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και 
ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες 
τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων ε) διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά 
συστήματα εισροών-εκροών στ) επιβολή προστίμων για την παρεμπόδιση του τελωνειακού ελέγχου ζ) 
υπολογισμός τελών κυκλοφορίας με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης 
εκπομπών ρύπων CO2.  

Για το ιστορικό του σχεδίου νόμου πιέστε εδώ και για το Ν.4758/20 πιέστε εδώ 

Πολυνομοσχέδιο Υπ. Υγείας: Δηλώσεις Ε9, Παραγραφή εγκλημάτων φοροδιαφυγής 

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπ. Υγείας με τίτλο " Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 
από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, 
την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". Το εν λόγω σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
διατάξεις φορολογικού χαρακτήρα. Ειδικότερα προβλέπεται α) εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε 
εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα β) παράταση έως 31.03.2021 απόσυρσης 
ταμειακών μηχανών γ) επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες 
τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2010 - 2020 δ) πρόβλεψη ότι η παραγραφή 
των εγκλημάτων της φοροδιαφυγής αρχίζει από το πέρας του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η 
φορολογική διοίκηση μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, να εκδώσει 
πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εκτός κι αν έχει ήδη εκδοθεί τέτοια 
πράξη, οπότε η παραγραφή των ως άνω εγκλημάτων αρχίζει από την έκδοση της πράξης αυτής.  

Για το ιστορικό του σχεδίου νόμου πιέστε εδώ  για το ψηφισθέν σχέδιο νόμου πιέστε εδώ 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=f86d2629-98ca-4c2b-b551-ac7d00077a28
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaxMTlx2XP8Q_TFMF4bJSde7qH9cq7kzT513xHa67WzN
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=a6b818ab-e0b4-4c57-978f-ac94018ab752
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/rythmiseis-covid-apospasma-pap.pdf
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Ευεργέτημα της ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 

Δημοσιεύονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις τις οποίες παραχώρησε η ΕΕ ως προς τις διασαφήσεις 
που έχουν αιτηθεί το ευεργέτημα της ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα και δεν τους 
έχει χορηγηθεί, είτε ολικώς είτε μερικώς, λόγω εξάντλησης της ποσότητας της ποσόστωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες  

Καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων 
συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες 
τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου 

Καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, 
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν 
λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ' του ν. 4172/2013. Η «Δήλωση Αποκλειστικής 
Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου», υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε πάροχο και εντός του προηγούμενου φορολογικού 
έτους από το φορολογικό έτος έναρξης υπολογισμού για τη χορήγηση των κινήτρων. Ειδικά για τις 
οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον 
χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του υπό στοιχεία 71ΣΤ' 
του ν. 4172/2013, παρέχονται από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι η οντότητα δεν ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού 
έτους. Η παραπάνω υποχρέωση δήλωσης ισχύει και στην περίπτωση οντότητας που διενεργεί χονδρικές 
και λιανικές συναλλαγές και έχει επιλέξει πάροχο μόνο για τις χονδρικές ή μόνο για τις λιανικές συναλλαγές 
της. Εξαιρετικά για το έτος 2020 οι οντότητες που επιλέγουν να εκδίδουν παραστατικά μέσω 
Παρόχου δύναται να υποβάλουν την ως άνω δήλωση έως τις 31/12/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. 

Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης στη δήλωση ΦΠΑ (έντυπο 
050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS), των ενισχύσεων που δόθηκαν σε επιχειρήσεις για την 
υποστήριξή τους εν μέσω της πανδημίας του Covid-19. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

«Δήλωση Covid»  

α) Αναφορικά με τη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 οι εκμισθωτές υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid», αρχική ή 
τροποποιητική, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορά η μείωση. Σε 
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», πρέπει να προηγηθεί της «Δήλωσης Covid» η υποβολή 
της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Σχετικά με τη «Δήλωση 
Covid» του μηνός Οκτωβρίου 2020, διευκρινίζεται ότι αυτή υποβάλλεται μέχρι και 31.12.2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Παρέχονται διευκρινίσεις για τα ζητήματα που άπτονται της υποβολής «Δήλωσης Covid». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/ddtheka-1133212-16-11-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1249-04-11-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1258-23-11-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2185-18-11-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1253-20-11-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2184-19-11-2020
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Παρατάσεις προθεσμιών  

α) Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Νοεμβρίου 2020 έως την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων και 
επιχειρήσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Παρατείνονται μέχρι και την 30.04.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών 
από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 
01.11.2020 έως και 30.11.2020 για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων των οποίων η 
λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Νοεμβρίου 2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά ορισμένα 
κριτήρια. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Παρατείνεται μέχρι και την 31.01.2021 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 12.06.2020 και για τις 
οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή  

α) Οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι/λήπτες της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής πρέπει, μεταξύ άλλων, να τηρούν και να εκδίδουν λογιστικά αρχεία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιείται σειρά αποφάσεων σχετικά με τη διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και παρατείνεται η υποβολή των δικαιολογητικών από 
τις επιχειρήσεις έως την 28.2.2021. (Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1, 2, 3, 4 και 5) 

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

Απαλλαγή από την καταβολή του 40% του συνολικού μισθώματος 

Προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 
40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Υπαγωγή στη ρύθμιση περί αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις 

Καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της 
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4753/2020 σχετικά με την υπαγωγή στη ρύθμιση περί 
αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε 
(75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από τις 
επιχειρήσεις. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις Υπαγωγής και οι Δικαιούχοι 
της ρύθμισης καθώς και ο τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από την Α.Α.Δ.Ε. προς τα 
Πιστωτικά Ιδρύματα για τον έλεγχο της πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1256-20-11-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1255-20-11-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1254-20-11-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1264-04-12-2020
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5ByCHvvvPEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY4PEXSBVAP1--bH4PGy27k6i5kran2nJujV3ApWcC44
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTi44UPcwgDVOQfLz8wiSNZTqC5DYDv2oLWRJg052S8P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTi44UPcwgDVOQfLz8wiSNZTqC5DYDv2oLWRJg052S8P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTi44UPcwgDVOQfLz8wiSNZTqC5DYDv2oLWRJg052S8P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVgbxYsn1IhCMXWTTMS3TxGl9GzNLEItb9B5KaKizlXH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OEeSeihJjtxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdEwIfmrjT__TPR83HO_ceqKmo43ctOyvG4jJ0G-lgxM
file:///C:/Users/User/Downloads/document%20-%202020-12-21T121541.335.pdf
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1251-30-11-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1259-25-11-2020
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Ενίσχυση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 

Ενισχύεται η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. παρέχονται οδηγίες και παραδείγματα για την 
αφαίρεση του 30% των επιλέξιμων δαπανών που καταβάλει ο χρηματοδότης του καθενός 
οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Rebate και clawback 

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες με 
οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά αυτόματης επιστροφής του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, για το 
έτος 2019, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση καταβολής τους σε δόσεις, εφόσον δεν οφείλουν ποσά 
επιστροφής του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) για το έτος 2019 και καταβάλουν κανονικά τις δόσεις 
της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών των ετών 2012-2018 με βάση το άρθρο 236 του ν. 4635/2019.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνεται έως 10.12.2020 η ένταξη στην ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback. Σε 
περίπτωση που υφίσταται ποσό οφειλής του παρόχου προς τον Οργανισμό σε αναστολή 
είσπραξης κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το ποσό αυτό δεν εντάσσεται 
στη ρύθμιση. Με την ολοκλήρωση των ένδικων μέσων το ποσό οφειλής που θα προκύψει εντάσσεται στην 
παρούσα ρύθμιση με καταληκτική ημερομηνία είσπραξης την 30/11/2030. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναστολή τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης 

Η αναστολή επιβολής του τέλους συνδρομητών καταλαμβάνει τους λογαριασμούς που εκδίδονται 
από τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, από την ημερομηνία 
έναρξης της αναστολής (1/10/2020) μέχρι τη λήξη αυτής (30/9/2021). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δήλωση απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης  

Τροποποιείται η απόφαση που αφορά στον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς 
και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις. Συγκεκριμένα α) τροποποιούνται οι κωδικοί 18, 28, 47, 48, 50, 51, 52 και 
προστίθενται οι κωδικοί 38, 60, 66, 67 (οι εν λόγω τροποποιήσεις εφαρμόζονται για αμοιβές που 
καταβάλλονται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2021 και μετά) και β) προστίθεται ο νέος 
κωδικός 68 σχετικά με τη χορήγηση δωρεάν μετοχών σε εργαζομένους ή εταίρους ή μετόχους, από νομικό 
πρόσωπο ή οντότητα (η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται για δωρεάν μετοχές που χορηγούνται κατά τα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά και τα εισοδήματα αυτά υποβάλλονται με μήνα 
αναφοράς τον μήνα που πραγματοποιείται η χορήγηση των δωρεάν μετοχών. Ειδικά για το φορολογικό 
έτος 2020, τα τελευταία αυτά εισοδήματα, και ανεξάρτητα από τον εκάστοτε μήνα του 2020 στον οποίο 
πραγματοποιήθηκε η χορήγηση των δωρεάν μετοχών, υποβάλλονται με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο του 
2020). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

Με την Α. 1260/2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ συμπληρώνεται η ΥΑ/ ΦΕΚ Β’ 2149/2008 
«Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» και ως εκ τούτου 
τροποποιούνται ορισμένοι υπάρχοντες / προστίθενται νέοι ΚΑΔ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2189-26-11-2020
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/418
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/302
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/959
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YM99-ogV1O_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmRcjqp6TlYVCbpNjDFqT47-9Ba-XFJldgU6_aZC8Tp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zT3FrY18BEN_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtewnoup37-Mq530kktAHTqZjiFwLMLPT5a9QxQv-wezQ
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2193-04-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1261-01-12-2020
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83tL2VVDcZY8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY1Am94SfHFgvPvSfeZOiIQiLyHRwLSvOKKCqr8LLh_C
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Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 39 και 65 του Ν. 4758/2020    

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4758/2020 με το οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στις 
διατάξεις του άρθρου 121 του ν.2960/2016 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265), με την αντικατάσταση 
των παρ. 3 και 8, με τις οποίες ρυθμίζεται ο υπολογισμός του τέλους ταξινόμησης με βάση την 
ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 και με την προσθήκη νέας 
παραγράφου 3Α, με την οποία αποσαφηνίζεται το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον 
υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης για ορισμένες κατηγορίες επιβατικών αυτοκινήτων και 
ειδικότερα των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης και των αυτοκινήτων διπλής 
τροφοδοσίας (βενζίνης-αερίου, πετρελαίου-αερίου). Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
ν.4758/2020 (Α΄ 242), προστέθηκε νέα παρ. 11 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001, με την οποία 
προβλέπεται η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης για οχήματα που αποτελούν αντικείμενο 
εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αποδεικτικό Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής 

Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398) αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του 
άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

ΣτΕ 1328/2020 & 1329/2020: Προϋποθέσεις για έκπτωση δαπανών φαρμακευτικής επιχείρησης 

Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της έκπτωσης δαπανών φαρμακευτικής επιχείρησης όπως 
έξοδα συμμετοχής, μετακίνησης, διαμονής, διατροφής ατόμων ασχολούμενων επαγγελματικά με την υγεία 
σε συνέδρια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και για οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων, τίθενται 
αποκλειστικά από την εν γένει φορολογική νομοθεσία (ειδικότερα από το άρθρο 31 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος). Έτσι δεν είναι δυνατή η θέσπιση τέτοιων προϋποθεσεων από διατάξεις 
νόμων που δεν είναι φορολογικοί, όπως οι εφαρμοσθείσες στην κρινόμενη περίπτωση διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 31 του ν. 1316/1983 και της ΥΑ Α6/10983/1985, στις οποίες δεν παραπέμπουν διατάξεις της 
φαρμακευτικής νομοθεσίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 11/2020: Απαράδεκτη η Αίτηση Αναστολής ενώπιον του ΣτΕ 

Σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναίρεσης επί φορολογικών διαφορών, δεν προβλέπεται στον 
νόμο διαδικασία μέσω της οποίας θα μπορούσε να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης δικαστικής απόφασης ή της διοικητικής πράξης από την έκδοση της οποίας 
ανέκυψε η επίμαχη διαφορά. Η μη πρόβλεψη τέτοιας διαδικασίας δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ούτε στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και τούτο διότι, από τις εν 
λόγω διατάξεις δεν επιβάλλεται η θέσπιση συστήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο 
του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2195-07-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1265-03-12-2020
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ΣτΕ 1628/2020: Φορολογική κατοικία 

Προκειμένου να κριθεί εάν ένα φυσικό πρόσωπο έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, η 
φορολογική αρχή πρέπει να συνεκτιμά όλα τα πρόσφορα στοιχεία, όπως, ιδίως, την ύπαρξη 
στέγης, τη φυσική παρουσία του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του, τον τόπο άσκησης των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τον τόπο των περιουσιακών συμφερόντων, τον τόπο των διοικητικών 
δεσμών με τις δημόσιες αρχές και φορείς (ασφαλιστικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς) και τον τόπο 
ανάπτυξης πολιτικών, πολιτισμικών ή άλλων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, για τη θεμελίωση της σχετικής 
φορολογικής υποχρέωσης ενός φυσικού προσώπου, η φορολογική αρχή πρέπει να προβαίνει σε ειδικώς 
αιτιολογημένη κρίση αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα, φέρουσα κατ’ 
αρχήν και το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν επαρκώς, ενόψει των 
συνθηκών, την ύπαρξή της. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1348/2020: Επιμήκυνση παραγραφής λόγω ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων 

Στοιχεία που αφορούν στην εκ μέρους του ελεγχόμενου φορολογούμενου αγορά ή πώληση 
ακινήτων στην ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» που οδηγούν σε παρέκταση του 
χρόνου παραγραφής. Και τούτο, διότι τα στοιχεία αυτά τίθενται υπόψη της φορολογικής Διοίκησης τόσο 
πριν όσο και αμέσως μετά από τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου μεταβίβασης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1148/2020: Έκπτωση ΦΠΑ 

Εκπτώσεις και επιστροφές τιμήματος, κατά την έννοια της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, είναι κάθε μείωση της 
τιμής στην οποία ένα προϊόν προσφέρεται κατά κανόνα στον πελάτη, εφόσον ο πωλητής δέχεται να 
στερηθεί της είσπραξης του ποσού που αντιστοιχεί στην έκπτωση, προκειμένου ακριβώς να ωθήσει τον 
πελάτη στην αγορά του προϊόντος. Έτσι, το ποσοστό της έκπτωσης δεν αναιρεί την φύση της, 
καθόσον η «ποσοτική έκπτωση σε είδος» συνιστά και αυτή έκπτωση κατά την έννοια του Κώδικα 
ΦΠΑ, αφού οι εκπτώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για εμπορικούς λόγους στο πλαίσιο 
ευρύτερης αμφοτεροβαρούς σύμβασης, με σκοπό την μείωση του ανταλλάγματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 275/2020: Έκπτωση δαπανών 

Για την αναγνώριση επαγγελματικής δαπάνης στο εξωτερικό απαιτείται, λόγω έλλειψης ειδικής πρόβλεψης 
για τη συγκεκριμένη δαπάνη, η έκδοση από τον καταβάλλοντα επιτηδευματία αποδείξεως του άρθρου 15 
παρ. 2 του ΚΒΣ, η οποία πρέπει να φέρει την υπογραφή του λήπτη, εκτός αν, λόγω των συνθηκών που 
συντρέχουν στην συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση, δεν είναι δυνατή η λήψη της αποδείξεως αυτής, 
οπότε αρκεί για την αναγνώριση της δαπάνης το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο που εκδίδεται στο 
εξωτερικό. Παράλληλα, κρίθηκε ότι στην έννοια των γενικών εξόδων διαχείρισης εμπίπτουν, όχι 
μόνο οι δαπάνες που καταβάλλονται με βάση νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση, αλλά και οι 
καταβαλλόμενες οικειοθελώς, εφόσον είναι κατά τα ανωτέρω παραγωγικές. Περαιτέρω, για την 
αναγνώριση εξόδων συνεδρίων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων, δεν απαιτείται στα παραστατικά να 
αναγράφεται η αιτία της δαπάνης, ενώ και τα ονόματα δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται στα Τ.Π.Υ. 
προς αναγνώριση της παραγωγικότητας της δαπάνης. Και τούτο, διότι είναι πρόδηλος ο σκοπός 
διοργάνωσης συνεδρίων και επισκέψεων, που είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και του κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης, υπαγορεύονται δε και από την σχετική σύμβαση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 



TEYXΟΣ 47 | Δεκεμβρίου 2020  | σελ. 18 

 

  
 
 
  

  
 
   

03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 

  
 
 
    Κατερίνα Δασκαλάκη  

 
    Senior Advisor, Labour Relations 
    Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ  
    Linkedin 

«Απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του καθεστώτος Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων στη χώρα μας» 
 
Το θέμα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο διαβούλευσης, 
δεδομένου ότι προβλέπει μια ειδική μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων 
(κυρίως πρόωρη συνταξιοδότηση), οι οποίες αποδεδειγμένα υφίστανται ασυνήθη επιβάρυνση από την άσκηση της 
εργασίας τους.  
Ο ΣΕΒ εκπροσωπεί τις σύγχρονες και οργανωμένες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες, όμως δε θα ήταν ούτε 
σύγχρονες, ούτε οργανωμένες, ούτε επιτυχημένες χωρίς τους εργαζομένους τους. Γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι οι 
καλές συνθήκες εργασίας είναι το λιγότερο που μπορούν να διασφαλίσουν οι επιχειρήσεις για τους 
ανθρώπους τους. Το ίδιο, φυσικά, οφείλει να κάνει και η πολιτεία με το ρυθμιστικό πλαίσιο, προνοώντας για 
εκείνες τις κατηγορίες εργαζομένων, που δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.  
Κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από όλους μας, στις αρχές του 2021, είναι αν η ένταξη ενός 
επαγγέλματος στα ΒΑΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να γίνεται βάσει κριτηρίων μιας περασμένης εποχής, 
όταν πρωτοθεσμοθετήθηκαν τα ΒΑΕ, προκειμένου να αντισταθμίσουν τόσο την έλλειψη επαρκούς νομοθεσίας, όσο 
και την αδυναμία της παλιάς τεχνολογίας να περιορίσει τον επαγγελματικό κίνδυνο.  
Στην Ελλάδα σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των υπαγομένων σε ΒΑΕ. 
Εκτιμάται ότι περίπου  το 28 – 30% των ενεργών ασφαλισμένων ανήκουν στα ΒΑΕ, όταν στις μεμονωμένες 
χώρες όπου ισχύει καθεστώς προνομιακής συνταξιοδοτικής μεταχείρισης ορισμένων επαγγελμάτων, στην 
καλύτερη περίπτωση δεν καλύπτουν περισσότερο του 5% έως 7% των εργαζομένων. Και αυτό συμβαίνει 
γιατί πλέον οι συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει.  
Διαχρονικά η θέση του ΣΕΒ είναι ότι, οποιαδήποτε απόφαση για ένταξη ειδικοτήτων, επαγγελμάτων ή 
χώρων εργασίας στα ΒΑΕ πρέπει να στηρίζεται στα απαραίτητα εκ του νόμου επιστημονικά και τεχνικά 
δεδομένα, στις κρατούσες διεθνώς αντιλήψεις και στις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Γι’ αυτό, άλλωστε, ο 
ΣΕΒ δεν προσυπέγραψε το Πόρισμα στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή Κρίσεως για τα ΒΑΕ, στην οποία 
συμμετείχε θεσμικά, θεωρώντας ότι οι προτάσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν στηρίζονται στα 
παραπάνω δεδομένα και δεν τεκμηριώνονται επαρκώς. 
Είναι χρέος όλων μας, και πρωτίστως της πολιτείας, να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις τόσο της  διαβούλευσης όσο 
και της νομοθέτησης, προκειμένου να εξεταστούν αν συγκεκριμένα δεδομένα και συνθήκες εργασίας δικαιολογούν 
και επιβάλλουν και την απένταξη ορισμένων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων από τον Πίνακα ΒΑΕ, ο οποίος ήδη 
μετρά 10 χρόνια εφαρμογής.  
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε από κοινού, πολιτεία, εργαζόμενοι και 
επιχειρήσεις, σε μια συνολική επαναξιολόγηση και μεταρρύθμιση του καθεστώτος των ΒΑΕ, με βάση τις 
σημερινές συνθήκες, με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και μεθόδων εργασίας, την αύξηση των 
νομοθετημένων μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας, αλλά και τη σύμπραξη ιατρών εργασίας και 
τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρήσεις. 
Κρίσιμη, συνεπώς, η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του καθεστώτος των ΒΑΕ στη χώρα μας, αρχής γενομένης 
της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που θα εκδοθεί αλλά και των κανονιστικών διατάξεων που θα 
επακολουθήσουν. Κανονιστικές διατάξεις που θα αποκαταστήσουν τη νομιμότητα και στρεβλές καταστάσεις 
που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, στις περιπτώσεις όπου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη εκ του 
νόμου διαδικασία για την ένταξη επαγγελμάτων ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στο καθεστώς των ΒΑΕ.  
Και όλα αυτά, οφείλουν να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την προοπτική που ενισχύει, ιδιαίτερα στην περίοδο κρίσης 
που διανύουμε, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, παρέχοντας 
ταυτόχρονα το απαραίτητο επίπεδο προστασίας στους εργαζόμενους.  

 
 

https://www.linkedin.com/in/katerina-daskalaki-0163221/


TEYXΟΣ 47 | Δεκεμβρίου 2020  | σελ. 19 

 

  
 
 
  

  
 
   

 

 
Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  

 
 

Νομοθετική κατοχύρωση επαγγελμάτων 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για 
το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και για την 
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ  

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Πολυνομοσχέδιο Υπ. Υγείας: Εργασιακές ρυθμίσεις  

Ψηφίστηκε πολυνομοσχέδιο με τίτλο " Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της 
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις". Το εν λόγω σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διατάξεις εργασιακού 
χαρακτήρα. Ειδικότερα προβλέπεται: α) παράταση έως 20.02.2021 του προγράμματος  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ β) 
παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες, του συνόλου των επιμέρους προθεσμιών της διαδικασίας που 
ακολουθείται για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 
2021 γ) παράταση όχι πέραν της 28.2.2021, από 31.12.2020 που ισχύει σήμερα, της ασφαλιστικής 
ικανότητας έμμεσων μελών, την οποία διαθέτουν μέχρι την 31.12.2020, από 29.2.2020 που ορίζεται 
σήμερα δ) κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο.   

Για το ιστορικό του σχεδίου νόμου πιέστε εδώ  για το ψηφισθέν σχέδιο νόμου πιέστε εδώ 

Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών 

Επεκτείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις 
οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες οι οποίοι α) απασχολούν 
μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου ή 
Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση και β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 
δραστηριότητας στις 05/11/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 
κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον 
κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι 
απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων 
μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά ένα μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα 
της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές 
προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5632
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5659
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=a6b818ab-e0b4-4c57-978f-ac94018ab752
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/rythmiseis-covid-apospasma-pap.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83tL2VVDcZY_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZlW1fdgXpYzio6HKG2LulSgHaL7oIKekRHEJruN6Nz
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Ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές  

Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την υπαγωγή αλλά και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις 
των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατάσεις 

α) Με το με αρ. πρωτ. 71458/18.11.2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ παρέχονται διευκρινίσεις για την 
παράταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εποχικά απασχολούμενους σε κύρια και μη 
κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, καθώς και των οδηγών 
τουριστικών λεωφορείων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

β) Με τη με αρ. 49093/Δ1.14746/2020 ΥΑ, παρατείνεται για το έτος 2020, η προθεσμία της για την 
ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας), έως και την 31 
Δεκεμβρίου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Με την με αρ. 48690/1476/2020 ΚΥΑ παρατείνεται μέχρι 31.12.2020 (α) η υποχρέωση εφαρμογής 
συστήματος εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε ποσοστό 50% των εργαζομένων που η εργασία τους 
μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, (β) η υποχρέωση των εργοδοτών να προσαρμόζουν, 
υποχρεωτικά το ωράριο εργασίας, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να 
αποχωρούν οι εργαζόμενοι και αναστέλλεται, μέχρι 31.12.2020  η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί 
στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του 
ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Με τη με αρ. 49250/2712/2020 ΚΥΑ επεκτάθηκε κατά έναν (1) μήνα, η προθεσμία καταβολής των 
δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς 
και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, για όλες τις 
υπαγόμενες στην ΚΥΑ επιχειρήσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

Με τη με αρ. 48713/1232/2020 ΚΥΑ ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι και οι λοιπές 
λεπτομέρειες που αφορούν την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – 
εργοδότες για το μήνα Νοέμβριο 2020 και καθορίζονται τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί 
η δραστηριότητά τους, καθώς και των επιχειρήσεων που θεωρούνται πληττόμενες. Ως προς τον μήνα 
Δεκέμβριο 2020, εκδόθηκε αντιστοίχως η με αρ. 49989/1266/4-12-2020 ΚΥΑ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

Με τη με αρ. 76629/27.11.2020 ΚΥΑ καθορίζονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
ανά πεδίο δραστηριότητας, για το χρονικό διάστημα από 30.11.2020 έως 7.12.2020 μεταξύ των 
οποίων, ως προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, η 
υποχρέωση χρήσης μάσκας και ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Ακολούθησαν αντίστοιχες ΚΥΑ που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 7.12.2020 έως 14.12.2020 και από 13.12.2020 έως 07.01.2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ 

 

 

 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-11/304941_2020.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83tL2VVDcZY_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteNuaT9_P_QsEX8ISNr-QfDYdQ2N0U3JYHX4DEidKS1j
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYQnqg5EHbwKJItX1ZSAmmMMP91hjcGz-nCTBqUVv8eu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83tL2VVDcZY_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZlW1fdgXpYzio6HKG2LulSgHaL7oIKekRHEJruN6Nz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrB99W-_32yj2BvOBTssiWvBFbQ1HhFrqYOhlVb7cBp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zT3FrY18BEMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdLnITXzjdfC1o6zy7Wjh4FGqRo1Jk-w3xPfBiNeoS24
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYGfC_bIYL52-0SZWNazDu6aGAQQqGM_tvmIpEt5HDS7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL840Ld--kAX1XNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfvYKbfXNu3IQIBkxpG__NrBagVuktvW_kcGChQpC2HD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZJKE9BQQCgWXbBnSvfFFiaAKBux03pou__-qiXY4Un
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Εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους 

Με τη με αρ. 48222/1215/25.11.2020 ΚΥΑ εγκρίθηκε η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής 
ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο, 
εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που αποκτά την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 
01.03.2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, εξαιρουμένων όσων έλαβαν την εφάπαξ οικονομική 
ενίσχυση της υπ’ αρ. οικ. 5687/282/16-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1468). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Νέο έντυπο ΕΡΓΑΝΗ για τους διανομείς προϊόντων και αντικειμένων 

Καθορίστηκε το έντυπο Ε13, υπό τίτλο «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την 
εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α' 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χορήγηση κανονικής άδειας και εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας  

Παρέχονται οδηγίες για τη χορήγηση της εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας σε σχέση 
με την ετήσια κανονική άδεια στο πλαίσιο αναστολής λειτουργίας επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής 
για περιορισμό της πανδημίας 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 556/2020 Διευθύνοντες υπάλληλοι 

Διευθύνοντες υπάλληλοι νοούνται πρόσωπα τα οποία κατέχουν θέση εποπτείας ή διευθύνσεως ή 
εμπιστοσύνης, ως προς τα οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της διεθνούς σύμβασης για τα 
χρονικά όρια εργασίας. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ως πρόσωπα που κατέχουν τέτοιες θέσεις 
θεωρούνται εκείνοι οι εργαζόμενοι, στους οποίους, λόγω του ότι διαθέτουν εξαιρετικά προσόντα ή 
απολαμβάνουν την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη του εργοδότη, ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα στην 
επιχείρηση ή σε κάποιον τομέα αυτής, έτσι, ώστε να επηρεάζουν έντονα τη λειτουργία και την εξέλιξή της 
και να ξεχωρίζουν εμφανώς από τους άλλους υπαλλήλους, επί των οποίων ασκούν εποπτεία. Στα 
πρόσωπα αυτά εκχωρούνται σε μεγάλη έκταση δικαιώματα του εργοδότη, ενδείξεις δε για τον 
χαρακτηρισμό του υπαλλήλου ως διευθύνοντος συνιστούν ο μισθός, ο οποίος υπερβαίνει κατά 
πολύ τα νόμιμα ελάχιστα όρια και τις καταβαλλόμενες στους λοιπούς υπαλλήλους αποδοχές, η 
δυνατότητα πρόσληψης ή απόλυσης προσωπικού και γενικότερα η άσκηση εργοδοτικών 
δικαιωμάτων επ` αυτού, η ευθύνη εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας επί του προσωπικού, η 
ανάληψη ποινικών ευθυνών έναντι τρίτων για τυχόν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, η 
ανεξαρτησία τους αναφορικά με το χρόνο εργασίας τους και τα χρονικά πλαίσια εντός των οποίων 
παρέχουν αυτή, η παραχώρηση εξουσίας εκπροσώπησης του εργοδότη προς τρίτους και η λήψη 
σημαντικών αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων, στους οποίους αποβλέπει ο εργοδότης. Για 
το χαρακτηρισμό κάποιου μισθωτού ως "διευθύνοντος υπαλλήλου" δεν είναι αναγκαίο να συντρέχουν όλες 
οι παραπάνω περιστάσεις, αφού η έννοια αυτή, ανεξαρτήτως του αν ο εργαζόμενος έχει ή όχι τον τίτλο του 
διευθύνοντος, αποδίδεται σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια της καλής πίστης και της συναλλακτικής 
εμπειρίας, εξαρτώμενη από τη φύση και το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και την ιδιάζουσα 
θέση εκείνου που τις παρέχει, απέναντι τόσο στον εργοδότη όσο και στους λοιπούς εργαζομένους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1sliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXUWG8FZW4TiA6ylZHRHXQIUoUu1Qa8cpZfjlfzlW8MQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BM_rZF6fjlV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYuDdm5BnooarOy7qH1gmfVZxAB8cez6NGSy3Gg6KoOp
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C8%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-29%CE%A4?inline=true
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ΑΠ 512/2020: Ομαδικές απολύσεις  

Η επιβολή προστίμου ως κύρωση για την μη τήρηση των διατάξεων του π.δ. 240/2006 είναι σύμφωνη με 
την διάταξη του άρθρου 8 της οδηγίας 2002/14/ΕΚ, η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να επιβάλουν την 
εφαρμογή της οδηγίας καθιερώνοντας διαζευκτικώς και κατ' επιλογήν της νομοθετικής εξουσίας είτε 
διοικητικές είτε δικαστικές κυρώσεις. Επομένως, η διαβούλευση δεν έχει ταχθεί ως όρος του κύρους 
των εργοδοτικών αποφάσεων, όπως προκύπτει από την διατύπωση του συνόλου των διατάξεων 
του π.δ. 260/2006, γι' αυτό και δεν εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση οι διατάξεις των 
άρθρων 174 και 180 Α.Κ. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι όποτε ο νομοθέτης 
θέλησε να επέλθει ακυρότητα απολύσεως λόγω παραβιάσεως διατάξεως νόμου, το προέβλεψε ρητώς (π.χ. 
άρθρο 3, 6 §1 ν. 1387/83). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 725/2020: Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω αξιόποινης συμπεριφοράς του μισθωτού 

Κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3198/1955 η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου θεωρείται 
έγκυρη εφόσον γίνει εγγράφως και καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει 
ότι δεν είναι έγκυρη η καταγγελία αν δεν καταβληθεί ολόκληρη η οφειλόμενη αποζημίωση στον απολυόμενο 
μισθωτό. Εξάλλου κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του β.δ. της 16/18 Ιουλίου 1920 και 5 παρ. 1 του ν. 2112/1920 
μπορεί ο εργοδότης να καταγγείλει χωρίς προμήνυση τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου αν κατά του 
μισθωτού υποβλήθηκε μήνυση για αξιόποινη πράξη η οποία διαπράχθηκε κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας του ή απαγγέλθηκε κατ’ αυτού κατηγορία για αδίκημα που φέρει χαρακτήρα τουλάχιστον 
πλημμελήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για το κύρος της ως άνω καταγγελίας είναι η υποβολή 
της μηνύσεως ή η απαγγελία της κατηγορίας να έχει ήδη γίνει πριν από την καταγγελία. Η αξιόποινη 
πράξη για την οποία υποβλήθηκε μήνυση πρέπει να έχει σχέση με την εκτέλεση της υπηρεσίας, διότι αν 
είναι άσχετη και απαγγέλθηκε κατά του εργαζόμενου κατηγορία, πρέπει να έχει το χαρακτήρα τουλάχιστον 
πλημμελήματος. Εάν επακολουθήσει απαλλαγή με βούλευμα ή δικαστική απόφαση, το κύρος της 
καταγγελίας κατ’ αρχήν δεν επηρεάζεται, αλλά ο εργαζόμενος αποκτά δικαίωμα να απαιτήσει την 
αποζημίωση για τη λύση της συμβάσεως. Και μόνο εάν ο εργοδότης παραλείψει την καταβολή της 
αποζημίωσης μέσα σε εύλογο χρόνο από την προς αυτόν κοινοποίηση του απαλλακτικού βουλεύματος ή 
της δικαστικής αποφάσεως, επέρχεται εκ των υστέρων ακυρότητα της καταγγελίας και αυτός καθίσταται 
υπερήμερος ως εργοδότης. Η καταγγελία της αορίστου χρόνου εργασιακής σύμβασης για τον πιο 
πάνω λόγο της αξιόποινης συμπεριφοράς του μισθωτού δεν υπόκειται στις διατυπώσεις του ν. 
3198/1955 ούτε προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ εκτός αν στην πραγματικότητα η 
καταγγελία της παραπάνω εργασιακής σύμβασης έγινε για λόγους που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 281 ΑΚ (όπως όταν η μήνυση υποβλήθηκε επίτηδες παρά το αβάσιμο της κατηγορίας και 
ήταν έτσι ψευδής και προσχηματική και έγινε από εκδίκηση ή εχθρότητα προς το μισθωτό ή για 
καταστρατήγηση των νομίμων δικαιωμάτων του), οπότε η απόλυση είναι άκυρη από τον ανεξάρτητο αυτό 
λόγο. 

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

 
 

Επιχειρηματικό Περιβάλλον 
 

 
Δημόσιες Διαβουλεύσεις ΕΕ 

Η ΕΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση α) έως τις 23 Φεβρουαρίου 2021 την αναθεώρηση των προτύπων 
εμπορίας των ψαριών και των θαλασσινών, β) έως τις 9 Φεβρουαρίου 2021 την αξιολόγηση και την 
επανεξέταση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, γ) έως τις 9 Φεβρουαρίου 2021 την 
επανεξέταση των κανόνων της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δ) έως τις 2 Μαρτίου 2021 
τους κανόνες σχετικά με τις ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας για την παροχή γρήγορης 
σύνδεσης με το διαδίκτυο στους πολίτες ολόκληρης της ΕΕ με μείωση του σχετικού κόστους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ, εδώ και εδώ 

Εμπορικές Συναλλαγές 

Μια δημόσια σύμβαση έργου συνιστά εμπορική συναλλαγή η οποία οδηγεί σε παράδοση αγαθών ή σε 
παροχή υπηρεσιών, και εφαρμόζεται επί αυτής η νομοθεσία που αφορά την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Φορολογική νομοθεσία 

 
 
ΔΕΕ C-734/19: Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ  

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (Οδηγία 2006/112/ΕΚ/28.11.2006) το 
Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι το δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ επί των εισροών για αγαθά και 
υπηρεσίες που αποκτήθηκαν με σκοπό τη διενέργεια φορολογουμένων πράξεων διατηρείται όταν 
έχουν εγκαταλειφθεί τα αρχικώς προβλεφθέντα επενδυτικά έργα, λόγω περιστάσεων ανεξάρτητων 
από τη βούληση του υποκειμένου στον φόρο. Έτσι, δεν πρέπει να γίνει διακανονισμός του ως άνω 
ΦΠΑ αν ο υποκείμενος στον φόρο έχει ακόμη την πρόθεση να εκμεταλλευθεί τα εν λόγω αγαθά στο πλαίσιο 
φορολογούμενης δραστηριότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-787/18: Διακανονισμός εκπτώσεων ΦΠΑ  

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
28ης Νοεμβρίου 2006), το Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο εθνική 
νομοθεσία η οποία προβλέπει μεν ότι ο μεταβιβάζων ακίνητο δεν υποχρεούται να προβεί σε διακανονισμό 
της έκπτωσης ΦΠΑ επί των εισροών εφόσον ο προς ον η μεταβίβαση θα χρησιμοποιήσει το ακίνητο μόνο 
για τη διενέργεια πράξεων που παρέχουν δικαίωμα προς έκπτωση, αλλά ορίζει επίσης ότι ο προς ον η 
μεταβίβαση υποχρεούται να προβεί στον διακανονισμό της ως άνω έκπτωσης για την εναπομένουσα 
διάρκεια της περιόδου διακανονισμού εφόσον μεταβιβάσει, και αυτός, το ακίνητο σε τρίτον ο οποίος δεν 
προτίθεται να το χρησιμοποιήσει για τη διενέργεια τέτοιων πράξεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12262-Review-of-the-marketing-standards-framework-for-fishery-and-aquaculture-products
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Review-of-the-Broadband-Cost-Reduction-Directive-Directive-2014-61-EU-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62019CJ0299&qid=1606732372640
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=233584&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=15263988
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=234381&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=15518946
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ΔΕΕ C-735/19: Μέθοδος υπολογισμού της αξίας των μετοχών για τον καθορισμό δίκαιης τιμής 

Στο πλαίσιο των δημοσίων προσφορών εξαγοράς (Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004), το Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι είναι συμβατή με το 
ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει τρεις μεθόδους για τον καθορισμό της δίκαιης τιμής 
στην οποία ο προσφέρων πρέπει να εξαγοράσει τις μετοχές μιας εταιρίας. Μία από αυτές μπορεί να είναι η 
μέθοδος που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 
αυτής. Σύμφωνα με αυτήν, επιβάλλεται να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η μέθοδος εκείνη που καταλήγει 
στην υψηλότερη τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλες μέθοδοι καθορισμού της δίκαιης τιμής, πλην 
εκείνης που προκύπτει από το άρθρο 5, παράγραφος 4, της οδηγίας αυτής, εφαρμόζονται από την 
εποπτική αρχή τηρουμένων των γενικών αρχών που τίθενται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, 
της εν λόγω οδηγίας, καθώς και υπό συνθήκες και με κριτήρια που προσδιορίζονται από σαφές, 
συγκεκριμένο και διαφανές νομικό πλαίσιο. Παράλληλα, κρίθηκε ότι είναι αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο 
εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι, για τους σκοπούς μιας ΔΠΕ, η αξία της μετοχής υπολογίζεται 
διαιρώντας τα καθαρά στοιχεία του ενεργητικού της υπό εξαγορά εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των μη 
ελεγχουσών –μειοψηφικών– συμμετοχών, με τον αριθμό των εκδοθεισών μετοχών. Εκτός αν πρόκειται για 
μέθοδο καθορισμού της τιμής της μετοχής η οποία βασίζεται σε αντικειμενικό κριτήριο εκτιμήσεως 
χρησιμοποιούμενο γενικώς στη χρηματοοικονομική ανάλυση και η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως «σαφώς 
προσδιοριζόμενη», κατά την έννοια της διάταξης αυτής, πράγμα που εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να 
εξακριβώσει. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 
 
ΔΕΕ C- 463/19: Άδεια μητρότητας μόνον για τις μητέρες 

Τα άρθρα 14 και 28 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, ερμηνευόμενα υπό το πρίσμα της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση 
της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων 
έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε διάταξη εθνικής συλλογικής συμβάσεως η οποία προβλέπει 
μόνο για τις γυναίκες εργαζόμενες που ασχολούνται οι ίδιες με την ανατροφή του τέκνου τους το 
δικαίωμα σε άδεια μετά τη λήξη της νόμιμης άδειας μητρότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
πρόσθετη αυτή άδεια αποσκοπεί στην προστασία των γυναικών εργαζομένων σε σχέση με τα 
επακόλουθα τόσο της εγκυμοσύνης όσο και της μητρότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=235345&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=18550444
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233871&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15047865
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ΔΕΕ C- 799/19 – Προστασία εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας εργοδότη 

Το άρθρο 2, παρ.1, της οδηγίας 2008/94/ΕΚ περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας του εργοδότη έχει την έννοια ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εργοδότης ευρίσκεται 
σε «κατάσταση αφερεγγυότητας» στην περίπτωση που έχει κατατεθεί κατ’ αυτού αίτηση 
αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία αφορά επιδικασθείσα απαίτηση χρηματικής ικανοποιήσεως, 
αλλά κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής διαδικασίας αναγνωρίστηκε η αδυναμία εισπράξεως της 
απαιτήσεως λόγω της εκ των πραγμάτων αφερεγγυότητας του εργοδότη αυτού. Το άρθρο 1, παρ. 1, 
και το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/94/ΕΚ έχουν την έννοια ότι χρηματική ικανοποίηση την οποία οφείλει ο 
εργοδότης στους επιζώντες συγγενείς λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν συνεπεία του θανάτου 
υπαλλήλου από εργατικό ατύχημα μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά «απαίτηση μισθωτών από συμβάσεις 
εργασίας ή από σχέσεις εργασίας», κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, της οδηγίας, μόνον όταν 
εμπίπτει στην έννοια της «αμοιβής εργασίας», όπως αυτή ορίζεται από το εθνικό δίκαιο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234321&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15524940
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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

 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/

