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Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο  
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του «Αναπτυξιακού 
Πολυνομοσχεδίου» στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις στρατηγικές 
επενδύσεις, τους αναπτυξιακούς νόμους, το εθνικό μητρώο υποδομών, τα 
επιχειρηματικά πάρκα, τις βιομηχανικές δραστηριότητες, τον έλεγχο και την 
εποπτεία, τη διαδικασία αδειοδότησης αλλά και ρυθμίσεις εργασιακών 
θεμάτων. Ο ΣΕΒ πρότεινε βελτιώσεις καθώς και  την άμεση έκδοση των 
εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων. 

 
Περισσότερα στη σελ. 3 

 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων επί του σχεδίου διατάξεων για το «Γενικό Εμπορικό Μητρώο». Το 
σχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει νέες προβλέψεις για αυτοματοποιημένες 
καταχωρίσεις, τη μεταφορά της αρμοδιότητας ελέγχου των πράξεων των ΑΕ 
από τις Περιφέρειες στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ καθώς και νέο πλαίσιο κυρώσεων. 
Ο ΣΕΒ πρότεινε βελτιώσεις όπως η μη επιβολή νέων επιβαρύνσεων στις 
επιχειρήσεις, την αναβάθμιση του «certificate of good standing» και την 
εισαγωγή πεδίων δεδομένων αντί της απλής ανάρτησης ψηφιακών  εγγράφων.   
 
Περισσότερα στη σελ. 3  
 
Εφαρμογή ειδικών αντικαταχρηστικών κανόνων  
Εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την ορθή και ομοιόμορφη 
εφαρμογή των διατάξεων των ειδικών αντικαταχρηστικών κανόνών των 
άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κ.Φ.Ε. για τη μεταφορά ζημιών και τους 
μετασχηματισμούς επιχειρήσεων αντίστοιχα καθώς και του γενικού 
αντικαταχρηστικού κανόνα του άρθρου 38 του Κ.Φ.Δ..   
 
Περισσότερα στη σελ. 5 
 

 

  

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 
 

 

 
 
 
Λευκοθέα Β. Ντέκα 

Εταίρος  - Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία 

 

https://www.linkedin.com/in/lefkothea-nteka-67a097155/ 

«Η αναθεώρηση του Κανονισμού Ομαδικής Απαλλαγής για τις κάθετες συμφωνίες» 

Τον Οκτώβριο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού Ομαδικής 
Απαλλαγής (ΚΟΑ) 330/2010 και των Κατευθυντήριων Γραμμών για την αξιολόγηση των κάθετων περιορισμών του 
ανταγωνισμού. Ο ΚΟΑ 330/2010 αντικατέστησε τον ΚΟΑ 2799/1999 και η ισχύς του λήγει στις 31.05.2022. 

Υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού (άρθρο 101 ΣΛΕΕ και άρθρο 1 ν. 39191/2011), κάθετες 
συμφωνίες θεωρούνται οι συμβάσεις διανομής και προμήθειας, μεταξύ επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής (π.χ. προμηθευτής – 
χονδρέμπορος ή προμηθευτής – λιανοπωλητής). Κλασικά παραδείγματα κάθετων συμβάσεων είναι οι συμβάσεις 
δικαιόχρησης, εμπορικής αντιπροσωπείας, προμήθειας, αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής. Ο ΚΟΑ προσφέρει 
στις συμφωνίες αυτές, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μερίδια αγοράς προμηθευτή και αγοραστή 
εντός συγκεκριμένων ορίων, μη συμπερίληψη συμβατικών όρων που εξ επόψεως δικαίου ανταγωνισμού δεν 
συμβάλλουν στην επίτευξη επαρκών αποτελεσματικοτήτων, κ.α.), ένα «λιμάνι προστασίας» από την προβλεπόμενη 
στις ανωτέρω διατάξεις απαγόρευση αντι-ανταγωνιστικών συμφωνιών. Έχει συμβάλει, έτσι, καθοριστικά στην 
ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και στην συστηματοποίηση και αποτελεσματικότερη 
επισκόπηση των συμβάσεων διανομής.  

Η διαβούλευση που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του 2019, ανέδειξε, ωστόσο, 
μια σειρά ζητημάτων τα οποία κατά τους ενδιαφερόμενους φορείς (επιχειρήσεις, επιμελητήρια, ακαδημαϊκή 
κοινότητα, Αρχές Ανταγωνισμού) χρήζουν ρύθμισης, ιδίως ενόψει της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου την 
τελευταία δεκαετία και μέσω αυτής την ανάδυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων προώθησης και πώλησης των 
προϊόντων, όπως οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών προϊόντων. Ζητήματα όπως η 
αυξανόμενη παρουσία των προμηθευτών σε επίπεδο λιανικής μέσω της δημιουργίας δικών τους 
ιστοσελίδων πώλησης των προϊόντων τους, η επιβολή περιορισμών στη διάθεση προϊόντων από 
εξουσιοδοτημένους διανομείς σε διαδικτυακές πλατφόρμες, η ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών 
πληροφοριών αναφορικά με τις τιμές και τις ποσότητες των προϊόντων, μεταξύ είτε των διαδικτυακών 
αγορών και των τρίτων πωλητών είτε του προμηθευτή και των διανομέων του, η χρήση σημάτων στη 
διαδικτυακή αγορά, η επιβολή περιορισμών στη διαφήμιση, οι γεωγραφικοί περιορισμοί (geo-blocking) 
δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στον ΚΟΑ και στις Κατευθυντήριες Γραμμές. Ο διαφορετικός μάλιστα 
χειρισμός τους από τα εθνικά δικαστήρια και ενίοτε τις Αρχές Ανταγωνισμού επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου και 
δυσχεραίνει την αποτελεσματική χάραξη εμπορικής πολιτικής.  

Κατά τη διαβούλευση αναδείχθηκε, επίσης, η ανάγκη αναθεώρησης της αντιμετώπισης των συστημάτων 
επιλεκτικής διανομής, τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα και σε κλάδους προϊόντων που δεν θεωρούνται 
από τους καταναλωτές ως πολυτελή. Επισημάνθηκαν, ιδίως, ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης κατά την εξέταση 
αιτημάτων ένταξης στο επιλεκτικό δίκτυο διανομής, καθώς και ελάχιστων προϋποθέσεων για τα φυσικά (‘bricks and 
mortar’) καταστήματα που αντιμετωπίζουν υψηλά κόστη σε σχέση με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά.  

Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε από τους ενδιαφερόμενους η ανάγκη επιεικέστερης αντιμετώπισης 
συστημάτων διπλής τιμολόγησης, για τα φυσικά και τα ηλεκτρονικά καταστήματα, και συνακόλουθα των 
πρακτικών καθορισμού λιανικών τιμών μεταπώλησης, ενόψει και της αυξανόμενης χρήσης λογισμικών 
παρακολούθησης των τιμών και αλγορίθμων τιμών από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Επισημάνθηκε, 
επίσης, η ανάγκη παροχής διευκρινίσεων για πιο «κλασικά» ζητήματα κάθετων περιορισμών, όπως οι κάθετες 
συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών και οι όροι λειτουργίας των δικτύων δικαιόχρησης.  

Το δεύτερο τετράμηνο του 2020 αναμένεται η δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προκαταρκτικών της 
εκτιμήσεων αναφορικά με τα ζητήματα που χρήζουν αναθεώρησης, μέσω της τροποποίησης του ΚΟΑ ή/ και με τη 
συμπλήρωση των Κατευθυντήριων Γραμμών, και κυρίως αναφορικά με την κατεύθυνση που θα υιοθετηθεί σε κάθε 
ένα από τα προαναφερόμενα ζητήματα. 

https://www.linkedin.com/in/lefkothea-nteka-67a097155/
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί του σχεδίου 
νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο». Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει σειρά διατάξεων για την 
άρση των αναπτυξιακών εμποδίων και τη δημιουργία ενός φιλικότερου επενδυτικού 
περιβάλλοντος όπως ρυθμίσεις που άπτονται στρατηγικών επενδύσεων, αναπτυξιακών νόμων, 
εθνικού μητρώου υποδομών, επιχειρηματικών πάρκων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ελέγχου 
και εποπτείας, αδειοδοτήσεων καθώς και εργασιακών θεμάτων (αναζητήστε περισσότερες 
πληροφορίες στο πεδίο «Εργασιακές σχέσεις και Εργατική νομοθεσία»). Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη δημόσια 
διαβούλευση υποβάλλοντας τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στο οποίο επισημαίνει το θετικό πρόσημο 
των διατάξεων. Όμως, τόνισε και την ανάγκη βελτιώσεων, μεταξύ των οποίων και κρίσιμες για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας υφιστάμενων επιχειρήσεων ενόψει της επικείμενης κατάργησης των 
«οχλήσεων», και την ανάγκη άμεσης έκδοση των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων και 
προεδρικών διαταγμάτων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Γενικό Εμπορικό Μητρώο  

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί του σχεδίου 
διατάξεων για το «Γενικό Εμπορικό Μητρώο» στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η νέα 
διαδικασία αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων, η μεταφορά της αρμοδιότητας για τον έλεγχο των 
πράξεων των Α.Ε από τις Περιφέρειες στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, κυρώσεις για μη 
τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας και άλλα. Οι νέες διατάξεις πρόκειται να ενσωματωθούν 
στο υπό κατάθεση στη Βουλή «Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο». Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη δημόσια 
διαβούλευση με τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στο οποίο τόνισε την ανάγκη ρητών προβλέψεων για 
α) μη επιβολή τελών καταχώρισης για τις καταχωρίσεις που πραγματοποιούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις 
β) άρνηση χορήγησης του πιστοποιητικού good standing ως κύρωση για μη τήρηση των 
υποχρεώσεων δημοσιότητας, γ) κατάργηση του «χαρτοκεντρικού» χαρακτήρα του Γ.Ε.ΜΗ κ.ά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 

Η ΡΑΕ παρατείνει έως την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 την προθεσμία υποβολής απόψεων επί της 
Δημόσιας Διαβούλευσης για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 για την θέσπιση Κώδικα 
Δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΡΑΕ ολοκλήρωσε τη δημόσια διαβούλευση για:  

α) την πρόταση όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της ηπειρωτικής Ευρώπης όσον 
αφορά τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης για όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας, β) τους 
κοινούς κανόνες εκκαθάρισης στις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας 
διατήρησης της συχνότητας και της περιόδου μεταβολής, γ) τον Κώδικα Διαχείρισης και την Πρότυπη 
Σύμβαση Μεταφοράς του υπό κατασκευή διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας 
Interconnector Greece-Bulgaria και δ) την μεθοδολογία υπολογισμού της δυναμικότητας για 
μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια και την μεθοδολογία για τον επιμερισμό της μακροπρόθεσμης διαζωνικής 
δυναμικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719. 

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

 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10492
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10654
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/230802.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/230801.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/230801.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/26082019.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/290819.csp
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 

Σύσταση Εταιρειών 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δόθηκαν διευκρινίσεις 
σχετικά με τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων 
και εγγράφων για την Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 
Κατανομή δυναμικότητας 

Με απόφαση της ΡΑΕ τροποποιήθηκε η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας για την μεθοδολογία επιμερισμού 
μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1719, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την μελλοντική κατανομή 
δυναμικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υπολογισμός δυναμικότητας 

Με απόφαση της ΡΑΕ τροποποιήθηκε η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ΔΣΜ) α) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (CCR-GRIT) για την μεθοδολογία 
υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 και β) της 
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για τις περιφερειακές 
απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής σύμφωνα με τα άρθρα 52 παρ. 3 και 51 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Παραβίαση αρχών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων από 
εργοδότρια εταιρεία  

Με την υπ’ αριθ. 679/16 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
επιβλήθηκε σε εταιρεία χρηματικό πρόστιμο ύψους 150.000,00€ λόγω μη συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις της ως υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%22100025890%22&fq=signerUid:%22100049174%22&sort=recent&page=0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8n9YIPRs9dEi4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUFf7cdMZAW8W4Z_bjervlaJqgZi04npk7dqS9MdIUvF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8LGY32-REUlG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRXyZJxun2QcFsTamVu6werY0x0ENYV81758HwpzwJAb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8LGY32-REUlF_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfk0xocsqNBSxF55mOxK2rG8AhK-c5uDidaoHI9ETyZg
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2019&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=-1&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%25C
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 
 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Εφαρμογή των αντικαταχρηστικών κανόνων  

Με την με αριθμό Ε.2167/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για την ορθή και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των ειδικών αντικαταχρηστικών κανόνών των άρθρων 27 παρ. 5 και 
56 του Κ.Φ.Ε. για τη μεταφορά ζημιών και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων αντίστοιχα καθώς και του 
γενικού αντικαταχρηστικού κανόνα του άρθρου 38 του Κ.Φ.Δ.. Ειδικότερα, οι διατάξεις περί μεταφοράς 
ζημιών, δεν εφαρμόζονται για ζημιές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας αν συντρέχουν 
αθροιστικά (α) μεταβολή εντός του οικείου φορολογικού έτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το 33%: (i) της 
άμεσης συμμετοχής ή (ii) της έμμεσης συμμετοχής στο υπόψη νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή (iii) 
των δικαιωμάτων ψήφου στο ίδιο νομικό πρόσωπο ή στη νομική οντότητα και παράλληλα, (β) μέσα στο 
ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η παραπάνω μεταβολή, αλλαγή 
δραστηριότητας του ίδιου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας σε ποσοστό άνω του 50% του 
κύκλου εργασιών σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από 
εκείνο της πιο πάνω μεταβολής. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει αρχικά να εξετάζεται εάν έχουν επέλθει 
αλλαγές στη συμμετοχή ή στα δικαιώματα ψήφου και, σε θετική περίπτωση, να εξετάζεται εάν πληρούται 
και το δεύτερο κριτήριο της εν λόγω διάταξης. Το πεδίο εφαρμογής των παραπάνω αφορά στο σύνολο των 
εταιρικών νομικών τύπων και νομικών οντοτήτων και καταλαμβάνει τις ζημιές του διανυόμενου 
φορολογικού έτους καθώς και τις μεταφερόμενες ζημιές από τα προηγούμενα φορολογικά έτη. Τέλος, 
διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις μετασχηματισμών βάσει των άρθρων 52 -54 του Κ.Φ.Ε, οι οποίοι 
έχουν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση του νομικού προσώπου της εισφέρουσας, για την εισφέρουσα 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 56 Κ.Φ.Ε, ενώ το άρθρο 27 παρ.5 εφαρμόζεται για τις ίδιες ζημιές 
της λήπτριας εταιρείας, εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 
αυτής.  Στους μετασχηματισμούς που δεν καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής των άρθρων  52 
-54 του Κ.Φ.Ε, εφαρμόζεται το άρθρο 27 παρ.5 και το άρθρο 38 του ΚΦΔ Περαιτέρω παρέχονται 
διευκρινίσεις ως προς την ορθή εφαρμογή του γενικού αντικαταχρηστικού κανόνα του άρθρου 38 του ΚΦΔ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογικό απόρρητο 

Προβλέπεται άρση του φορολογικού απορρήτου και στην περίπτωση που απαιτείται να εντοπιστούν 
πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεων υπηρεσιών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης έναντι 
υποχρεώσεων των φορολογουμένων προς αυτούς, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη φορολογική 
διοίκηση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις 

Προβλέπεται η δυνατότητα σε οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ, να 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 120 δόσεις με τον περιορισμό της ελάχιστης δόσης και με 
απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ανάλογα με τον αριθμό των 
δόσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%95.2167_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-09/e2162_2019pro.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%952166_2019_0.pdf
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Φυσικό αέριο και διαδικασίες για τα καθεστώτα διαμετακόμισης  

Καθορίζονται απλουστευμένες διαδικασίες για τα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων 
μεταφοράς.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενιαία χρέωση επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας  

Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, το οποίο επιβάλλεται επί της κατανάλωσης 
ηλεκτρονικής ενέργειας ομοιόμορφα για όλη την επικράτεια, από 1.1.2019 θα επιβάλλεται σε όλες τις 
κατηγορίες καταναλωτών με ενιαία χρέωση επί της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν από το 
Δίκτυο ή το Σύστημα. Περαιτέρω, με υπουργική απόφαση θα καθορίζονται οι κατηγορίες καταναλωτών, οι 
οποίοι δικαιούνται μειωμένων χρεώσεων 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το Ν.4625/2019 πιέστε εδώ 

Φυσικό αέριο και ΕΦΚ: Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης  

Με την με αριθμό Α.1332/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι, αναφορικά με τη διαδικασία 
βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ επί του φυσικού αερίου, όταν ο υπόχρεος υποβολής της 
Συγκεντρωτικής Δήλωσης ΕΦΚ είναι ο προμηθευτής, ο ΕΦΚ υπολογίζεται βάσει των αναγραφόμενων 
επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, ποσοτήτων φυσικού αερίου ενώ όταν υπόχρεος 
είναι ο τελικός πελάτης, ο φόρος υπολογίζεται βάσει της ποσότητας φυσικού αερίου που 
κατανάλωσε και προμηθεύτηκε αποκλειστικά για δική του χρήση. Περαιτέρω, με τον ΕΦΚ βεβαιώνεται 
και εισπράττεται ταυτόχρονα, αφενός ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και αφετέρου, ένα ειδικό τέλος 5‰ επί 
της τιμολογιακής αξίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά πιέστε εδώ 

Παρακρατούμενοι φόροι 

Με την με αριθμό Α.1289/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ τροποποιείται προγενέστερη απόφαση της ίδιας 
ανωτέρω αρχής (Α.1101/2019) όσον αφορά στον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου και του 
ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου. Ειδικότερα, με 
την ανωτέρω απόφαση προστίθενται στον πίνακα για τις «Αναλυτικές αμοιβές δικαιούχων αμοιβών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα» δύο νέες στήλες με τις ενδείξεις «Αλλοδαπός χωρίς ΑΦΜ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)» και 
«Χώρα φορολογικής κατοικίας δικαιούχου αμοιβής». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Εξαίρεση του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής 
ενημερότητας 

Με την με αριθμό Ε.2165/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται γνωμοδότηση του ΝΣΚ με την οποία 
κρίθηκε ότι οι εμπορικές εταιρείες, οι οποίες έχουν λυθεί και τελούν υπό εκκαθάριση, όπως 
εκπροσωπούνται νόμιμα από τους εκκαθαριστές τους, εξαιρούνται από την υποχρέωση 
προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις που εμπίπτουν στη διαδικασία εκκαθάρισης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά πιέστε εδώ  

Άδεια φορολογικής αποθήκης σε εταιρεία εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων διυλιστηρίων 

Με την με αριθμό Α.1336/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι η άδεια φορολογικής αποθήκης 
εταιρείας που εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις διυλιστηρίων δύναται να τροποποιηθεί και στην 
περίπτωση επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου σε μία ή περισσότερες μη όμορες εγκαταστάσεις, 
κατόπιν υποβολής από την ενδιαφερόμενη εταιρεία ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ICISnet και 
συνυποβολής στο αρμόδιο τελωνείο των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά πιέστε εδώ  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%B11330%CF%86%CE%B5%CE%BA.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=012fd0ed-4b6e-45ca-9fb7-aab70163f03a
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8ndsiOD8jfQt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudxIEyjBqiZEBZwSbOODOuD7zRnS7NHTQ_nOrsqplgj6
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-09/a1332_2019fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-08/a1289_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-09/e2165_2019pro.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-09/a1336_2019.pdf
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Υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης 

Με την με αριθμό Α.1333/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι η διαδικασία για την υπαγωγή 
εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εφαρμόζεται από 31.12.2020 κατόπιν 
ολοκλήρωσης της μηχανογράφησης των διαδικασιών εισόδου και εξόδου των αγαθών προς και από την 
αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά πιέστε εδώ  

Συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών οχημάτων 

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε τις με αριθμό Ε.2161/2019 και 2160/2019 εγκυκλίους της για τον καθορισμό των 
συντελεστών του τέλους ταξινόμησης: 

α) Οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων εκπομπών ρύπων (EURO), οι οποίοι θα ισχύουν 
από 1.9.2019. 

β) Επιβατικών αυτοκινήτων που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου 
εκπομπών ρύπων (Euro), κομίστηκαν στην Ελλάδα έως 31.8.2019 και των οποίων τα δηλωτικά 
εισαγωγής κατατέθηκαν έως την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, καθώς και 
επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας μέχρι και 29.02.2020 και 
για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής προκειμένου για 
μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου 
εκπομπών ρύπων (Euro). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ. 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΣτΕ 296/2019: Κλήση προς ακρόαση κατά τη λήψη μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του 
Ελληνικού Δημοσίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 

Το ΣτΕ έκρινε ότι η λήψη μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, στις ειδικώς αναφερόμενες περιπτώσεις, όπου 
υφίστανται βάσιμες υποψίες περί μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, υπαγορεύεται από επείγοντες 
και επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, αναγόμενους στη διατήρηση των περιουσιακών 
στοιχείων του φερόμενου ως παραβάτη, προκειμένου να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των 
αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά επιβάλλονται νομίμως, χωρίς να 
προηγηθεί προηγούμενη κλήση του φορολογούμενου σε ακρόαση. Στην περίπτωση αυτή, το 
δικαίωμα σε ακρόαση διασφαλίζεται με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του 
Ν. 2523/1997, βάσει της οποίας ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει, με αίτηση στον Υπουργό 
Οικονομικών, την ολική ή μερική ανάκληση των μέτρων, εκθέτοντας τις απόψεις του στη Φορολογική 
Διοίκηση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-09/a1333_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-09/e2161_2019pro.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-09/e2160_2019pro.pdf


TEYXΟΣ 32 | Σεπτεμβρίου 2019  | σελ. 8 

 

  
 
 
  

  
 
   
 

03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 
 

 
 
 
Καραμαλή Εμμανουέλα 
Human Resources Manager  
Aegean Airlines 
 

https://www.linkedin.com/in/emmanouella-karamali-a0746569/ 

 
«Πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ»: Πραγματική λύση για τη διευκόλυνση της  πρακτική άσκησης;» 
 
Για τις επιχειρήσεις που η προσέλκυση των ταλέντων και η οργανική ανάπτυξη στελεχών αποτελούν 
βασική στρατηγική βιωσιμότητας, μεγέθυνσης και καινοτομίας, οι δημόσιοι θεσμοί υποστήριξης της 
πρακτικής άσκησης και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση. Στην Ελλάδα, 
μέχρι πρόσφατα, η υπηρεσία αυτή προσφερόταν μάλλον πλημμελώς. Πόσοι άραγε γνωρίζουμε το «ΑΤΛΑΣ», το  
Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ;  Και κυρίως πόσοι έχουμε λάβει 
ουσιαστικές υπηρεσίες μέσω αυτού; Ενδιαφέρον θα είχε να θέταμε το αντίστοιχο ερώτημα τόσο στους φοιτητές 
όσο και στα γραφεία διασύνδεσης των Πανεπιστημίων.  
 
Παρόλο που ο αριθμός των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα τελευταία έτη είναι αρκετά 
μεγαλύτερος από τη ζήτηση των επιχειρήσεων, οι αρμόδιες διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού συχνά 
αντιμετωπίζουμε δυσχέρειες στην εξεύρεση των κατάλληλων πτυχιούχων. H εμπειρία μας έχει δείξει ότι 
αρκετά μεγάλος αριθμός πτυχιούχων δεν διαθέτουν δεξιότητες και προσόντα, τα οποία κρίνονται πλέον 
απαραίτητα από τις επιχειρήσεις και τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσω της εξοικείωσης με 
το εργασιακό περιβάλλον. 
 
Αναγνωρίζουμε ότι τα τελευταία έτη έχει γίνει αρκετά μεγάλη προσπάθεια διασύνδεσης των φοιτητών με τις 
επιχειρήσεις και το σύστημα κεντρικής υποστήριξης πρακτικής άσκησης φοιτητών «ΑΤΛΑΣ», έχει 
βοηθήσει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβλημα όμως ανεύρεσης των κατάλληλων υποψηφίων 
παραμένει και συνεχώς εντείνεται, καθώς η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους φοιτητές είναι ιδιαίτερα μικρή, 
γεγονός το οποίο μπορεί και να οφείλεται στην πλημμελή ενημέρωση σε ότι αφορά την ύπαρξη και τη δυνατότητα 
του συστήματος.   
 
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αρκετά. Πως ενημερώνονται οι φοιτητές για τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης; Πως ενθαρρύνονται οι φοιτητές για τη χρήση του ηλεκτρονικού 
συστήματος και πως καθοδηγούνται σχετικά; Πως λαμβάνουν γνώση τα γραφεία πρακτικής άσκησης των 
Πανεπιστημίων για τις αναρτημένες από τις επιχειρήσεις ανακοινώσεις και σε τι ενέργειες προβαίνουν για να 
διασφαλίσουν ότι έχουν γνωστοποιηθεί σε όλους τους φοιτητές; Πως διασφαλίζεται η σωστή και αποτελεσματική 
επικοινωνία μεταξύ των Πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων; 
 
Για να επιτευχθεί η αναγκαία διασύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου με τη φοιτητική κοινότητα και η 
ανάσχεση της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain), απαιτούνται πρακτικές λύσεις και παρέμβαση με ένα 
δημιουργικό, καινοτόμο και νεωτεριστικό τρόπο, σε ένα σύστημα που μέχρι σήμερα ελάχιστα βοηθούσε 
τη δυνατότητα διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Αφετηρία, τόσο σε συμβολικό όσο και 
σε ουσιαστικό επίπεδο θα μπορούσε να  αποτελέσει η ενεργός  συμμετοχή των επιχειρήσεων στη διαδικασία 
υλοποίησης των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και μία τακτική και 
οργανωμένη επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων και των υποψηφίων για πρακτική άσκηση φοιτητών.  
 
Μετέπειτα, είναι ευθύνη των επιχειρήσεων να φροντίσουν, ώστε οι φοιτητές να εμπλακούν σε εργασίες μέσα από 
τις οποίες θα μάθουν, θα συμβουλευτούν, θα καθοδηγηθούν, θα προσφέρουν και θα αναπτύξουν τις κατάλληλες 
δεξιότητες και ικανότητες που θα τους φανούν χρήσιμες για την περαιτέρω επαγγελματική πορεία και εξέλιξή τους. 
 
 

 

https://www.linkedin.com/in/emmanouella-karamali-a0746569/
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Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις 

 
 
Αλλαγές στο συλλογικό και ατομικό εργατικό δίκαιο, την αδήλωτη εργασία και ασφαλιστικές 
διατάξεις 

Στο «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο» ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων θέματα όπως η εξαίρεση από την 
εφαρμογή όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η συρροή και επέκταση συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας, το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων 
Εργοδοτών, η επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία, η μερική απασχόληση, κυρώσεις για την 
αδήλωτη εργασία, κ.α. Ο ΣΕΒ στο αναλυτικό υπόμνημα θέσεων που υπέβαλε ανέδειξε όσες διατάξεις 
κινούνταν προς τη μείωση γραφειοκρατικών βαρών και τη βελτίωση του ρυθμιστικού εργασιακού 
περιβάλλοντος, τις διατάξεις που δημιουργούν αδικαιολόγητο πρόσθετο κόστος, όπως η μερική 
απασχόληση, ενώ υπογράμμισε ατελείς διατάξεις όπως η προτεινόμενη ρύθμιση για την υποχρεωτική 
διαιτησία, η οποία δεν την καταργεί, όπως ορίζει η απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, αλλά 
περιορίζει την προσφυγή σε αυτήν με διαδικαστικό τρόπο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
ΣΣΕ ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων 

Υπεγράφη η με αριθ. Π.Κ. 13/26-8-2019 συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και 
εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων όλης της χώρας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 112/2019: Αποφάσεις συλλογικών οργάνων για την αντιπροσωπευτικότητα συνδικαλιστικής 
οργανώσεως προς σύναψη ΣΣΕ 
Δεν συνιστούν δικαστικές αποφάσεις και δεν υπόκεινται σε αναίρεση οι αποφάσεις συλλογικών 
οργάνων, όπως της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Τριμελούς Επιτροπής Προστασίας 
Συνδικαλιστικών Στελεχών του άρθρου 15 του Ν. 1264/82, εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις των 
άρθρων 739 έως 759 του ΚΠολΔ περί εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 15 παρ. 5 εδ. γ του νόμου αυτού), 
αποφαίνονται επί των ζητημάτων που κατά το νόμο υπάγονται σ’ αυτές, στα οποία περιλαμβάνεται, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 1876/90, και το ζήτημα της κατά τις διαπραγματεύσεις για την 
κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας αμφισβήτησης της αντιπροσωπευτικότητας της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης που μετέχει σε αυτές. Είναι δε αδιάφορο το ότι στις ως άνω Επιτροπές μετέχει κατά τις 
διακρίσεις του νόμου ως Πρόεδρος αυτών Πρόεδρος Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10492
https://www.omed.gr/sites/default/files/RythmiseisEtosKeimeno/%CE%A0%CE%9A13-2019.pdf
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ΑΠ 258/2019: Βλαπτική μεταβολή όρων σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου  

Δεν συντρέχει περίπτωση βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου η, μετά την πρόσληψη του μισθωτού απευθείας από την ελεύθερη αγορά ως στελέχους 
επιχείρησης για την κάλυψη διευθυντικής θέσης, ανάθεση σε αυτόν παρεμφερών ή ακόμη και 
υποδεεστέρων καθηκόντων σε σχέση με τα κύρια καθήκοντα που προβλέπει η σύμβαση, εφόσον α) η 
ανάθεση δεν στοχεύει στην πρόκληση ηθικής ή υλικής βλάβης του μισθωτού, αλλά αποσκοπεί 
αποκλειστικά στην προσαρμογή του ως άνω νέου στελέχους στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης ως προς 
τον τρόπο λειτουργίας της και την ακολουθουμένη εμπορική πολιτική σε σχέση με τους με αυτήν 
συναλλασσόμενους, β) αφορά περιορισμένο χρονικό διάστημα διάρκειας ολίγων το πολύ μηνών, γ) 
δεν προκαλεί μείωση των μηνιαίων αποδοχών του μισθωτού που προβλέπονται στη σύμβαση και ε) 
τα ανατεθέντα ως άνω καθήκοντα δεν είναι άσχετα με το αντικείμενο της εργασίας του μισθωτού για 
την οποία προσλήφθηκε.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 517/2019: Το διάλειμμα δεν αποτελεί χρόνο εργασίας 

Ως χρόνος εργασίας νοείται ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος μπορεί αλλά και οφείλει 
να παράσχει την εργασία του. Το π.δ. 88/1999, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
93/104/ΕΚ, ορίζει ως χρόνο εργασίας "κάθε περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος 
ευρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά 
του, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, για κάθε κατηγορία εργαζομένων" (άρθρο 2). Στο άρθρο 14 παρ. 
1 του π.δ. της 27-6/4-7-1932 (ΦΕΚ Α' 212/4-7-1932) "περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
οκταώρου εργασίας διατάξεων", ορίζεται ότι ως ώρες εργασίας θεωρούνται οι πραγματικές, στις οποίες δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι διακοπές ή τα διαλείμματα εργασίας. Έτσι, ο χρόνος του διαλείμματος κατά τη 
διάρκεια της εργασίας δεν αποτελεί, κατά κανόνα, χρόνο εργασίας, δηλαδή εκπλήρωση της 
συμβατικής υποχρέωσης του εργαζομένου έναντι του εργοδότη του, κατά την έννοια του άρθρου 
652 ΑΚ, αλλά χρόνο διατιθέμενο από τον εργαζόμενο, εκτός αν υπάρχει ειδική αντίθετη διάταξη ή 
σχετική συμφωνία. Δεν μπορεί, επομένως, χωρίς συμφωνία, να τεθεί ζήτημα υπερεργασίας ή 
υπερωριακής απασχόλησης, στην περίπτωση αυτή. 

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

 

 

 

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 

Μόνιμος Αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 
«Νέοι κανόνες για τα πλαστικά μίας χρήσης στην ΕΕ» 
 
Στο πλαίσιο της συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και τη μείωση 
του αντικτύπου πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (ιδίως στο υδάτινο), τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο 2019 με 
την υιοθέτηση της Οδηγίας 2019/904  νέοι και φιλόδοξοι κανόνες για τη δραστική μείωση των πλαστικών μίας 
χρήσης σε επίπεδο ΕΕ. Τα μέτρα που προβλέπει η Οδηγία διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 
ανήκουν τα καλυπτόμενα προϊόντα (πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία από πλαστικές ύλες). 
  
Συγκεκριμένα: 

- Εντός δύο χρόνων από την εφαρμογή της οδηγίας απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά πλαστικών 
μίας χρήσης για τα οποία υπάρχουν ήδη ευρέως διαδεδομένες και οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές 
επιλογές.  Τα προϊόντα αυτά συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, καλαμάκια, 
αναδευτήρες ποτών, μπατονέτες καθώς και περιέκτες τροφίμων και κυπελάκια από διογκωμένο 
πολυστυρένιο. Για περιέκτες τροφίμων και κυπελάκια που δεν παράγονται από διογκωμένο 
πολυστυρένιο, αντί για απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά, τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν 
μέτρα εντός του ιδίου χρονικού ορίζοντα, ώστε να επιτευχθεί μετρήσιμη μείωση της κατανάλωσης 
μέχρι το 2026 σε σύγκριση με το 2022. 
 

- Εντός της ίδιας χρονικής περιόδου, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι πλαστικά μίας χρήσης, 
όπως πχ. τα υγρά μαντηλάκια, τα προϊόντα καπνού και τα κυπελάκια, φέρουν σχετική σήμανση 
που θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τις κατάλληλες επιλογές διαχείρισης του προϊόντος ως 
απόβλητο και τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις απόρριψής του στο περιβάλλον.  Η σήμανση θα 
γίνει βάσει εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προδιαγραφών.  
 

- Θεσπίζονται προγράμματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού βάσει των οποίων οι παραγωγοί θα 
είναι υποχρεωμένοι, μεταξύ άλλων, να καλύπτουν το κόστος για τις εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, καθώς και τη περισυλλογή των απορριμμάτων από προϊόντα όπως: περιέκτες 
τροφίμων, κυπελάκια, υγρά μαντηλάκια, μπαλόνια και προϊόντα καπνού με φίλτρα και φίλτρα που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού. Αναλόγως των προϊόντων, τα 
εν λόγω προγράμματα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή εντός του διαστήματος που ξεκινά την 1η  
Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2024. 
 

- Για πλαστικές φιάλες ποτών με χωρητικότητα έως και 3 lt συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και 
των καλυμμάτων τους, θεσπίζεται ειδικός στόχος χωριστής περισυλλογής για ανακύκλωση ίσος με 
το 77% του συνολικού βάρους των διατιθέμενων στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος μέχρι το 2025 και 
90% μέχρι το 2029 και ειδικότερα για τις PET φιάλες ποτών έως και 3 lt προβλέπεται ότι από το 2025 θα 
πρέπει να αποτελούνται κατά τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο πλαστικό και από το 2030 κατά 
τουλάχιστον 30%.  
 

Τέλος, ξεκινώντας από το 2022, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις συμμόρφωσης 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμά ότι με τα εν λόγω μέτρα, θα καταπολεμηθεί το 70% της 
παραγωγής θαλάσσιων απορριμμάτων και θα αποτραπεί περιβαλλοντική ζημία ύψους 22 δισ. ευρώ έως 
το 2030.  

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2631_el.htm
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«Επικαιροποίηση της Οδηγίας για την ενεργειακή φορολογία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή» 

Η Οδηγία 2003/96/EC σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας θεσπίστηκε με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για τη 
φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας και για τα καύσιμα κινητήρων και θέρμανσης, και την αντιμετώπιση 
πιθανών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που απορρέουν από τη μετεγκατάσταση των καταναλωτών 
ενέργειας σε κράτη μέλη με πιο ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα.      

Δευτερεύοντες στόχοι της ήταν να συνεισφέρει σε άλλες πολιτικές της ΕΕ, δηλαδή στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην επίτευξη διεθνών κλιματικών δεσμεύσεων της ΕΕ και στην προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.   

Στο πλαίσιο της πολιτικής για βελτίωση της νομοθεσίας (Better Regulation), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε 
σε εξέταση της Οδηγίας ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο εξακολουθεί να συνεισφέρει στους 
προαναφερόμενους στόχους και να εκτιμηθούν δυνητικές ανάγκες επικαιροποίησης της. Με δεδομένο ότι οι 
τεχνολογίες, οι αγορές ενέργειας και το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ εξελίχθηκαν σημαντικά τα τελευταία 15 
χρόνια, το κύριο συμπέρασμα της αξιολόγησης είναι ότι υπάρχει σήμερα σημαντική απόκλιση μεταξύ της 
Οδηγίας και των στόχων της.  
 
Ειδικότερα, το 90% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση (κυρίως κράτη μέλη και 
επιχειρήσεις) συμφώνησαν ότι απαιτείται επικαιροποίηση του πλαισίου για την ενεργειακή φορολογία 
ώστε να λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και να δίνει τα κατάλληλα κίνητρα για την περαιτέρω 
προώθηση καθαρών πηγών ενέργειας. 
 
Πιο συγκεκριμένα, οι βασικότερες διαπιστώσεις της ΕΕ είναι οι ακόλουθες: 
 

- Τα ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης που είχαν συμφωνηθεί το 2003 δεν διασφαλίζουν πλέον την 
εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Όσον αναφορά τα καύσιμα, παρότι είχε διαπιστωθεί αρχικά 
μία σύγκλιση τιμών, η έλλειψη τιμαριθμικής προσαρμογής σε συνδυασμό με σημαντικές αυξήσεις στη 
φορολογία σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν οδηγήσει στο φαινόμενο του tank tourism, όπου 
καταναλωτές διασχίζουν τα σύνορα σε διασυνοριακές περιοχές για βενζίνη.   
 

- Ο ελάχιστος ευρωπαϊκός φορολογικός συντελεστής για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό 
αέριο αντιπροσωπεύει πλέον λιγότερο από 2% της συνολικής τιμής ως απόρροια των αυξήσεων στις 
τιμές και της έλλειψης αντίστοιχης τιμαριθμικής προσαρμογής, με αποτέλεσμα η συνεισφορά του στην 
την ομαλή λειτουργία της ομαλής αγοράς να είναι αμελητέα.  
 

- Η Οδηγία δεν προβλέπει καμία διαφοροποίηση μεταξύ συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, παρότι το ποσοστό των ανανεώσιμων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2003 (17.5% 
το 2017, 6% το 2003) και ο στόχος για το 2030 ανέρχεται σε 32,5%. Με δεδομένο μάλιστα ότι η ΕΕ 
φιλοδοξεί να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, αποτελεί παράδοξο να μην δίνονται φορολογικά 
κίνητρα για καθαρές πηγές ενέργειας.    
 

Δείτε εδώ την πλήρη μελέτη και τη σύνοψη  

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive%C2%A0_enβ
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 

Καινοτόμες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 την 
πρωτοβουλία στα πλαίσια του Προγράμματος Ορίζοντας σχετικά με την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναπτυχθούν νέα 
προιόντα και υπηρεσίες που θα καταστήσουν την ΕΕ ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.    

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378_en#plan-2019-5307
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ                

 

 

 

 
*      21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή  

Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής 
οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας.



 

 

 


