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 Οι παρεμβάσεις του μήνα    
  

 

 

« Ανάγκη για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο 
ανάπτυξης και απασχόλησης» 

Κλεομένης Μπάρλος,  

Προέδρος  
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος 

σελ. 15 

  

  «Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους 
κανόνες για τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών» 

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
Permanent Delegate of SEV 
Hellenic      Federation of Enterprises to    
BusinessEurope and the EU 

σελ. 2 

  
 

 

« Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων και 
ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης 
υπαιτιότητας» 
 
Σωτηρία Καλαντζή  

Advisor  
Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και 
Ρυθμιστικών Πολιτικών 
ΣΕΒ 

σελ. 9 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Τα σημαντικά του μήνα  
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

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

02. Φορολογική νομοθεσία 

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

03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 15 

04. Τα νέα από την ΕΕ  

…..................…………………….……... σελ. 21 

05. Προσεχώς 

…..................…………………….……...  

 
 
Άσκηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων  
Δημοσιεύθηκε ο ν. 4796/2021 σχετικά με την απλούστευση του πλαισίου 
άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον 
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα 
και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στην 
ακρόαση φορέων στη Βουλή επισημαίνοντας την θετική κατεύθυνση της 
πλειοψηφίας των διατάξεων και υπογραμμίζοντας την ανάγκη βελτιωτικών 
παρεμβάσεων στην νέα πρόβλεψη για την λειτουργία της πλατφόρμας e-
katanalotis.  
 
Περισσότερα στη σελ.5  
 
 
Αλληλέγγυα ευθύνη  

Εκδόθηκε ΚΥΑ με την οποία καταγράφονται ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης 

υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση αλληλέγγυας ευθύνης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4174/2013. 

Περισσότερα στη σελ. 10 
 
Self - tests στον ιδιωτικό τομέα 
Θεσπίστηκε υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19, 
των εργαζομένων που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία σε 
εργοδότες σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
 
Περισσότερα στη σελ. 16 
 

 

  
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 
 

 

  
 
 
 

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
Permanent Delegate of SEV 
Hellenic Federation of Enterprises to BusinessEurope and the EU 
Linkedin 

 
«H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών» 

 
Με την Οδηγία 2014/95/ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε το πρώτο βήμα στη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις επιχειρήσεις. Αντικατοπτρίζοντας την ολοένα ισχυρότερη 
αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να διαδραματίσουν πιο αποφασιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων κοινωνικών 
προκλήσεων, οι κανόνες που υιοθετήθηκαν το 2014 υποχρέωναν τις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος και υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, για την προστασία του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, των εργαζομένων 
και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
 
Στις 21 Απριλίου 2021 η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για επικαιροποίηση της εν λόγω Οδηγίας και, με 
δεδομένο τον δεσπόζοντα ρόλο της βιωσιμότητας στη θέσπιση πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, η πρόταση Οδηγίας πλέον δεν 
αναφέρεται στην δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών αλλά στην υποβολή εκθέσεων 
βιωσιμότητας εκ μέρους των επιχειρήσεων.  
 
Οι κύριες αλλαγές που προτείνονται είναι οι εξής: 
  
- Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας ώστε να περιλαμβάνει όλες τις εισηγμένες εταιρίες με εξαίρεση τις 

πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα € 2 εκατομμύρια). Ωστόσο, για τις 

εισηγμένες ΜΜΕ που θα κληθούν να εφαρμόσουν για πρώτη φορά την Οδηγία, προτείνεται περίοδος χάριτος τριών 

ετών. Βάσει υπολογισμών της ΕΕ, οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν πλέον σχεδόν 50.000 επιχειρήσεις, μια 

σημαντική αύξηση από τις 11.000 εταιρείες που υπόκεινται στις υπάρχουσες απαιτήσεις.  

 
- Θέσπιση υποχρέωσης ελέγχου των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση βιωσιμότητας από 

ορκωτό ελεγκτή. Παρότι η Επιτροπή θα επιθυμούσε να υπάρξει  βαθμός διασφάλισης για την εγκυρότητα των 

εκθέσεων βιωσιμότητας παρόμοιος με αυτόν που ισχύει για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, αναγνωρίζει ότι 

απαιτείται η υιοθέτηση σταδιακής προσέγγισης. Ως εκ τούτου, προτείνει οι ορκωτοί λογιστές σε πρώτη φάση να 

παρέχουν «περιορισμένη διασφάλιση» ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών αντί για «επαρκή 

διασφάλιση».  

 
- Δημιουργία ενιαίων προτύπων για την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών τα οποία θα εκπονηθούν 

από το European Financial Advisory Reporting (EFRAG), έναν Οργανισμό που  βασίζεται σε μοντέλο εταιρικής σχέσης 

δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και του οποίου ο ρόλος είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την έγκριση διεθνών 

προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς στο δίκαιο της ΕΕ. Σημειώνεται ότι στην EFRAG εκπροσωπούνται και οι 

εργοδοτικοί φορείς μέσω της BusinessEurope (μέλος της οποίας είναι ο ΣΕΒ).  

Τον λόγο τώρα έχουν οι συν-νομοθέτες σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Με 
δεδομένο ότι η EFRAG στοχεύει να έχει τα πρώτα προσχέδια προτύπων έτοιμα μέχρι τα μέσα του 2022, η Επιτροπή θα 
ήταν σε θέση να τα υιοθετήσει μέχρι το τέλος του 2022, υπό την προϋπόθεση ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
συμφωνήσουν σε ένα τελικό κείμενο το πρώτο εξάμηνο του 2022. Στην πράξη, αυτό θα σήμαινε ότι οι εταιρείες θα 
εφαρμόσουν τα πρότυπα για πρώτη φορά στις εκθέσεις το 2024, καλύπτοντας το οικονομικό έτος 2023. 
 
H νομοθετική πρόταση είναι διαθέσιμη εδώ, η ανάλυση επιπτώσεων εδώ και η σύνοψη της ανάλυσης επιπτώσεων εδώ, 
 

https://be.linkedin.com/in/konstantinos-diamantouros-a84a3828
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210421-proposal-corporate-sustainability-reporting_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210421-impact-assessment_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210421-summary-impact-assessment_en.pdf
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. για τις παραμέτρους υποβολής και τις τεχνικές λεπτομέρειες εντολών 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού 
Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 10.05.2021 την πρόταση όλων των ΔΣΜ για την τροποποίηση του ορισμού των ενοτήτων 
Ελέγχου Φορτίου-Συχνότητας (ΕΦΣ) της συγχρονισμένης περιοχής Ηπειρωτικής Ευρώπης σχετικά με 
την περιοχή ΕΦΣ της Δυτικής Δανίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) έως τις 07.05.2021 τις εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη 
Συμμόρφωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρατείνει έως τις 07.05.2021 την δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον καθορισμό του 
Σημείου Τερματισμού Δικτύου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Η Ε.Ε.Τ.Τ. θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 14.05.2021 την τροποποίηση του Κώδικα 
Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κυκλική Οικονομία 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του νέου Σχεδίου Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική 
Οικονομία (Οδικός Χάρτης). Το νέο Σχέδιο Δράσης διαρθρώνεται σε πέντε (5) κύριους άξονες: βιώσιμη 
παραγωγή και βιομηχανική πολιτική, βιώσιμη κατανάλωση, λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία, 
οριζόντιες δράσεις και ειδικές δράσεις για βασικά προϊόντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά 
προτεραιότητα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 25η Απριλίου 2021 Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος 
Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025 με το οποίο διαμορφώνονται και 
αποτυπώνονται οι δράσεις που σχεδιάζονται να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ 
κατά την επόμενη πενταετία 2021-2025. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.rae.gr/2021/03/24/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b9-3/
https://www.rae.gr/2021/04/06/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b9-4/
https://www.rae.gr/2021/04/13/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%81%ce%b1%ce%b5-43/
https://www.rae.gr/2021/04/09/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81-2/
https://www.rae.gr/2021/04/16/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%b9-2/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1415.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1433.html
http://www.opengov.gr/minenv/?p=11650
http://www.opengov.gr/yme/?p=4654
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Γυναίκες, Ειρήνη, Ασφάλεια 

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 9η Μαΐου 2021 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες, την 
Ειρήνη και την Ασφάλεια (2020-2024), το οποίο αποσκοπεί στην εθνική εφαρμογή της ομώνυμης 
Ατζέντας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 7η Μαΐου 2021 το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025 για εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής της, πληρέστερη δυνατή 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 14η Μαΐου 2021 το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-
2025 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο αποτυπώνονται οι δράσεις που 
σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ κατά την πενταετία 2021-2025, 
σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Νόμους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Άσκηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4796/2021 σχετικά με την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών 
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά 
στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις 
για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων στη Διαρκή 
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, υποβάλλοντας επιπλέον αναλυτικό υπόμνημα θέσεων 
στους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα επισήμανε ως ιδιαίτερα θετικές τις ρυθμίσεις που αφορούν α) την 
απλοποίηση της αδειοδότησης δραστηριοτήτων, με τη σταδιακή επέκταση απλοποιημένων 
διαδικασιών και σε άλλες δραστηριότητες β) την εξομοίωση του πλαισίου αδειοδότησης των 
επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε όλα τα είδη Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων γ) την 
επίλυση πρακτικών ζητημάτων για την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών που όμως χρειάζονται 
μικρές συμπληρώσεις και βελτιώσεις δ) τις ρυθμίσεις για τα εμπορικά σήματα ε) τη διασαφήνιση της 
διαδικασίας μεταφοράς συντελεστή δόμησης εντός οργανωμένων υποδοχέων ζ) την ορθή 
εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών ζωνών και ειδικά την δημιουργία, το ταχύτερο δυνατόν, του 
εμβληματικού πάρκου εξυγίανσης των Οινοφύτων. Επιπλέον προέβη σε κατ’ άρθρο παρατηρήσεις 
προτείνοντας βελτιωτικές παρεμβάσεις στην διάταξη με την οποία καθιερώνεται  κατά μόνιμο πλέον 
τρόπο η υποχρέωση των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου να αποστέλλουν καθημερινά τις τιμές 
συγκεκριμένων πωλούμενων προιόντων τους στην πλατφόρμα e- katanalotis, με στόχο την 
απλοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και περαιτέρω αποσαφήνισης του τρόπου συμμόρφωσης 
των επιχειρήσεων με την νέα υποχρέωση.  

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το Ν.4796/2021 πιέστε εδώ 

 

http://www.opengov.gr/ypex/?p=874
http://www.opengov.gr/pnai/?p=7032
http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2723
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=43da603f-310e-487c-9c6e-ad0101773595
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fss9ofyoJlDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHQpaGyaGNn9UGvPTZ7ukgI0kq0f0_wbrYaQwnZBqfD_
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Ταμείο Ανάκαμψης 

Συστάθηκε ο Λογαριασμός για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επενδυτικά Σχέδια 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών 
Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με τον Κανονισμό 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 

ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης 

Ρυθμίστηκε η διαδρομή και εγκατάσταση του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού και της πλωτής 
μονάδας του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αέριοι Ρύποι 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό χρεώσεων ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών 
αέριων ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Doing Business 

Συστάθηκε και συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας «Doing Business», για την βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και την απόδοση της χώρας στους δείκτες «Doing Business» μέσω 
της επεξεργασίας των προτάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο του παρεχόμενου έργου 
Τεχνικής Βοήθειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οπτικοακουστικά Έργα 

Αντικαταστάθηκε η υπουργική απόφαση σχετικά με την Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της 
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φαρμακευτικό Clawback 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με τον «Μηχανισμό αυτόματων επιστροφών (Clawback) 
φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αξιολόγηση Φαρμάκων 

Τροποποιήθηκε το εφάπαξ τέλος για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYuBPCwWPaZVLXtSlnJ0rip-U6zua0091CpBtW4z47_u
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86BYA0d1yFhvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXWNIsjdBCx3W5p6EbQ1aRpBaRz6OBdN5fm9p21POtg9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cQSZ2LcahYMfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWIyhugYYwmgcutImT2KAtXu214vy7CmyvPjRFAWXoLb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89ciLegIW2m73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdEpiEZYLzgI1fKuqfqOtGRJekDUpNhioMr8jR9ppSGu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8C7zJqgnbkUXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteTuVCnaZ-w0n5LyYcsS-FVbLn9SLd7DYJrE0AvT1yVl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-11WGLkYj8YliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSa5Ho3mHF3GzZQWPXqs9byGzocVSSBFoqA479gZq-yO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Rd1QVOU_cgsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZrjND0p6zSUp3qbMNQdmWEQ5tWpqNLjnOAwDjZvDK4x
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87iJx0JCjFxp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZrB9CffBgmctAH-agOoekqueE1rKBsnLTWhpOSRu-eJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JfWk9tSupxbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTfyt834jy2UuyR0E7UJltmZfNRpoYiQUIpYGm5DLP6s
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Μεταφορικό Ισοδύναμο 

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο» για 
το έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ρευστότητα 

Παρατάθηκε το Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πιστωτικά Ιδρύματα 

Παρατάθηκε το Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών  

Αποφασίστηκε η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-
Παραβόλου» και «Δημιουργία e-Παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου 
τομέα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Θεσπίστηκε η ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας μέσω της εφαρμογής eGov-
KYC (Know Your Customer). Σκοπός της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eGov-KYC είναι η ψηφιοποίηση των 
διαδικασιών και των μέσων επαλήθευσης στοιχείων που εφαρμόζονται ως προς τον πελάτη από τα 
υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ορίστηκε η διαδικασία χορήγησης αντιγράφου ποινικού μητρώου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορίστηκε ο τρόπος πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, καθώς και οι όροι και τα δικαιούμενα πρόσωπα για την άσκηση του δικαιώματος 
πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορείς Επιμόρφωσης 

Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και 
επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιχειρηματικότητα 

Τροποποιήθηκαν  η «Δεύτερη (2η) και Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων 
“Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του α.ν. 4399/2016» καθώς και η 
«Τέταρτη (4η) και πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” 
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ ,εδώ, εδώ και εδώ 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
2014-2020» και «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87iJx0JCjFxrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU_RMQw1QmlcLVQjTiyWxt33UpBWJVrSfQd8R1lRLjOn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89ciLegIW2m4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYhSF29qoeoIyyDZEmVJzF8stGw-JN7eChP3I4enUeaP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xsqFXEcDVXvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc7Bh5N3RU3kIAQvwKMVpcjXuMgqKkAF-ZTZRf6GfcIR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJdp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXtvLuNSRZ9Ftw4OvGUkLTB1a7jGcgLDCsNXrUXI2RqB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8exgDlHxktv73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVBJRxRxgprWZNJcwqGM1Jp1cicmihtPQanfryMmuuaN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82yh7yZjcHfvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR6yWn6uSz2A6SM12xQAi1vOvI_O0gOIy0HwqnBQBVaO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LNomXabbWrxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZH5XFI2Qbn0TDzbfgsNkhAP8XDHvbPr1sq-jjv-H1l2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8exgDlHxktv4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZsRQE6N1HUIrI7rbN6vADhIl7jyu1SN6R_UICRvU-GD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zNy8ycs-iQgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTlJIQcsdtKELG7qvv5LARWD-68oqP48EW0aJi7XdqxX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zNy8ycs-iQgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTlJIQcsdtKELG7qvv5LARWD-68oqP48EW0aJi7XdqxX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUXY7nWlvN8icckVWQb-el9FSX-ahEithdBkqKbZ6yNo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zNy8ycs-iQh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfo353lDLzH7F7zIT9KbVoqH50OLyvVLMJCJts6nUdXU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-11WGLkYj8YtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfsSkVsbW_BhvhSGpg_9d1jauAjajrI70HThqVJ5LgI_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88VQbDIJsbtq4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXRPwxL6yM3PK8WKfXuFFjfmLjo9pa2ieDemTl10zGO5
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Τεχνική Βοήθεια 

α) Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την «Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας 
Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ.  2 του άρθρου 139 του ν.  
4635/2019 ‘Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις’ (Α’ 167)». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 
προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

COVID-19 

α) Τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση σχετικά με την ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ 
εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής 
ισχύος μέτρων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Καθορίστηκε η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης των δικαιούχων 
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), εμπορικών κέντρων ή 
εκπτωτικών χωριών, που δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 
2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Δημοσιεύθηκε ο ν. 4790/2021 με κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. 
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή 
επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού 
COVID-19.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της «Πρόσκληση για την Επίδοση Τόκων Υφιστάμενων 
Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του ιού COVID-19».   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) Ορίστηκε η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με την 
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) Θεσπίστηκαν οι λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης 
Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gP6RM2Duc9B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRulz0P6zI5gbPnRhSTDcF8RfrduSg3Fr4aijlwSbozc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8exgDlHxktv64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYzYzImIP9rVpyjTg1VZbwS_DWXSvlMWok-NbWLfXUDx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8M5hGPq04sAPnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTUucDACZeBWjGz5p674gt4VNLnorE0jCv4F3qJdk7Hj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8M5hGPq04sANp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUZENN4ui0x6J5XYsA_flZt2fHlRHcI-5r_jy0mWEFve
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8k6dm0EJ2KwDuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR9Xgc4hRhg5CvungtNr8rEjMrslTd7FOBj_qIJocQ0L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81-32jgAMSfbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRvztSsVC1rNAa0J1BmNsXj3xAXfqbIAmTp8MCmf4W2A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-zFLpBf_Zexp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte0fF7wAsYtIjYggCaZgmvX0snsoS9VhYj6gU29kUDVo
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) Τροποποιήθηκε η μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της 
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Καθορίστηκε το Απαιτούμενο Έσοδο και εγκρίθηκε το τιμολόγιο για την βασική δραστηριότητα 
διανομής φυσικού αερίου του Δικτύου Διανομής λοιπής Ελλάδας για την Ρυθμιστική Περίοδο 2019-
2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Τροποποιήθηκε η Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Καθορίστηκε η απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) για την ρυθμιστική περίοδο 2021-2024. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την 
περίοδο 2021-2030. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίστηκαν οι διαδικασίες παροχής πληροφοριών στην Ε.Ε.Τ.Τ. από τους 
φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω ερωτηματολογίων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κεφαλαιαγορά 

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 

α) Χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του 
Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε., με τίτλο «Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΚΑΤ». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Προσδιορίστηκαν τα κριτήρια των φορέων εγνωσμένου κύρους για την κατάρτιση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, βάσει του ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, ο φορέας 
μπορεί να είναι εθνικός, αλλοδαπός ή διεθνής και θα πρέπει να εκπροσωπεί άμεσα ή έμμεσα, σε ικανό 
αριθμό, φορείς της κεφαλαιαγοράς, να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να έχει μεταξύ των σκοπών 
του την προώθηση και διάδοση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85SHhfC--biIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRBXwvY7JP9xrYCi6aLOt8jawOTcjga03dVYmFiEWlMc
https://www.rae.gr/2021/03/31/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%ba-2/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yznwqApJ_Lu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU-au03kBg7zaIPSEfHu8ShZVEux88DqzmkBYVpE5vex
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8aRmGcrk2DyZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSsYkrOyQkssk5jBWfYKKsKXO44Wb_C6jpmzgJ4iHDxZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ndsiOD8jfQvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtehxvZoRlRY3NKm04faSmsBlxJby80PrclzNPOwek5sc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OXOocP4PeJT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdzd0zfKb4ttJq1MRnEX9DY5Q87nwG0b6gApohmWCWlH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qZcZTSsH80T3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW2KaBO5T2uIhQGxoK4HFrzKvD8Fmkwarjq8ZYaqobGn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qZcZTSsH80T3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW2KaBO5T2uIhQGxoK4HFrzKvD8Fmkwarjq8ZYaqobGn
http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/a07675729-7044-443c-8460-48502654abc0-695604395-0
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
«Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων και ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας» 

 
Με το ν.4646/2019 επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στο άρθρο 50 του ν.4174/2013 αποσκοπώντας στον 
«εξορθολογισμό» της αλληλέγγυας ευθύνης των μελών της διοίκησης για φορολογικές οφειλές του νομικού 
προσώπου. Προς αποσαφήνιση των συγκεκριμένων διατάξεων εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος Ε.2173/2020 στην οποία 

δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης και ειδικότερα ως προς α) τον 
κύκλο των οφειλών, β) τον κύκλο των προσώπων, γ) τον κρίσιμο χρόνο θεμελίωσης, δ) τη δυνατότητα των διοικούντων για την 
τεκμηρίωση μη υπαιτιότητας τους σχετικά με την παράλειψη καταβολής ή απόδοσης φόρων.  
Συγκεκριμένα, τα πρόσωπα, που είναι πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, 
εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι 
τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή συγκεκριμένων φόρων 
(φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, παρακρατούμενοι/επιρριπτόμενοι φόροι, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων) 
που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους. Τα παραπάνω πρόσωπα αν και 
θεωρούνται κατ’ αρχήν υπαίτια για τη μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του νομικού προσώπου, εντούτοις και 
σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.1γ του ΚΦΔ , έχουν το δικαίωμα αλλά και το βάρος της απόδειξης για την ύπαρξη μη υπαιτιότητάς 
τους. Πως όμως προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων και 
δεν δύναται να επιβληθούν σε αυτούς υπέρμετρες κυρώσεις; Πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1082/ΦΕΚ 

Β/1487/13.04.2021) επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στο εν λόγω ζήτημα καταγράφοντας ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες 
υπάρχει έλλειψη υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της ευθύνης. Αναλυτικότερα:  

- Αποδεδειγμένη και παρατεταμένη αδυναμία ασκήσεως καθηκόντων διοίκησης λόγω βαριάς ασθένειας. 
- Εκκαθάριση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σύμφωνα με ειδική διάταξη νόμου ή με δικαστική 

απόφαση με τις οποίες προσδιορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος ικανοποίησης των πιστωτών του νομικού προσώπου. 

- Αποδεδειγμένη αποκλειστική ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων, διοίκησης και εκπροσώπησης, τα οποία δεν 
εμπίπτουν στις φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου. 

- Ύπαρξη αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή 
απόφαση δικαστηρίου βάσει των οποίων διαπιστώνεται ρητά η έλλειψη υπαιτιότητας. 

- Παραίτηση προγενέστερη της κρίσιμης περιόδου, για την οποία τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις 
δημοσιότητας, ακόμα και αν δεν έχει ενημερωθεί η Φορολογική διοίκηση από το νομικό πρόσωπο ή αποδεδειγμένη 
έλλειψη αποδοχής του διορισμού ή μη ανάληψη καθηκόντων διοίκησης και διαχείρισης του νομικού προσώπου. 

- Μη εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, τα οποία έχουν ως κύριο οικονομικό πόρο την τακτική χρηματοδότηση που λαμβάνουν από το Ελληνικό 
Δημόσιο και το σύνολο των εσόδων τους δεν επαρκεί για την πληρωμή των φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

- Ανάληψη της διοίκησης φορέων της γενικής κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με αποκλειστικό σκοπό τη 
διευκόλυνση ή / και ολοκλήρωση ελέγχου που έχει διαταχθεί από εισαγγελικές αρχές, από αρχές διαχειριστικού 
ελέγχου ή από ανεξάρτητες αρχές. 

- Ορισμός ως νομίμου εκπροσώπου αλλοδαπού νομικού προσώπου, το οποίο δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, εφόσον, στον εν λόγω νόμιμο εκπρόσωπο δίδεται συγκεκριμένη εντολή ή παρέχεται συγκεκριμένη 
εξουσιοδότηση από τα πρόσωπα τα οποία διοικούν το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, ιδίως με σκοπό την εκπλήρωση 
διαδικαστικών υποχρεώσεων του αλλοδαπού νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων 
υποθέσεων. 

- Περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 50 ΚΦΔ, με την συνεκτίμηση συγκεκριμένων 
στοιχείων (πχ. έλλειψη αμοιβής προς το πρόσωπο αυτό, έλλειψη μετοχικής ή εταιρικής σχέσης, μη υπογραφή 
πρακτικών ΔΣ ή οικονομικών καταστάσεων), και σε συνδυασμό με στοιχεία που αποδεικνύουν το πρόσωπο που 
πραγματικά διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, αποδεικνύεται ότι δεν έχουν πραγματική ανάμειξη στη 
διοίκηση/διαχείριση των υποθέσεων του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.  

 
Η παραπάνω απόφαση καταλαμβάνει και υποθέσεις η εξέταση των οποίων εκκρεμεί από τη φορολογική διοίκηση.  
 
 
 

 

 
 
 
 
Σωτηρία Καλαντζή 

 
Advisor  
Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών 
ΣΕΒ 
Linkedin 

 

https://gr.linkedin.com/in/sotiria-kalantzi-87113699
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Έλλειψη υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση αλληλέγγυας ευθύνης  

Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση αλληλέγγυας 
ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4174/2013. Πιο συγκεκριμένα, τα πρόσωπα που 
ορίζονται στο ως άνω άρθρο θεωρούνται κατ’ αρχήν υπαίτια για τη μη καταβολή ή μη απόδοση των 
οφειλών των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, εκτός αν στο πρόσωπό τους συντρέχει 
έλλειψη υπαιτιότητας. Επίσης, αναφέρονται ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστρεπτέα προκαταβολή 

Καθορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απαλλαγή νομικών προσώπων από φόρο εισοδήματος επί της υπεραξίας 

Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, σύμφωνα με τις οποίες 
απαλλάσσονται τα νομικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος από το φόρο εισοδήματος επί της 
υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εφόσον το νομικό πρόσωπο του οποίου οι 
τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών 

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τα παρεχόμενα κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών 
οχημάτων και αγαθών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα εν λόγω κίνητρα καταλαμβάνουν τόσο τα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 
παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικά αγαθά 

Παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για 
επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 
ΚΦΠΑ). Με τις νέες ρυθμίσεις έλαβαν οριζόντιες παρατάσεις: α. Μέχρι 31-12-2021, τα επενδυτικά σχέδια 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, με την προϋπόθεση να είχε υλοποιηθεί, μέχρι 31-
03-2017, το εγκεκριμένο κόστος τους σε ποσοστό 50%. β. Μέχρι 31-12-2021, τα επενδυτικά σχέδια που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, ενώ ορίστηκαν και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να 
έχουν οι υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις προκειμένου να αποδεικνύουν το δικαίωμα παράτασης 
ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δηλώσεις ΕΦΚ φορολογικών επιβαρύνσεων ηλεκτρικής ενέργειας 

Παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων ΕΦΚ που αφορούν στη βεβαίωση και 
είσπραξη ή απαλλαγή των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην ηλεκτρική ενέργεια.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/a1082_2021fek.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81-32jgAMSfbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRvztSsVC1rNAa0J1BmNsXj3xAXfqbIAmTp8MCmf4W2A
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-03/e_2057_2021ada.pdf
file:///C:/Users/marialena.ntelekou/Downloads/document%20(19).pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-03/e_2058_2021ada.pdf
https://www.google.com/search?q=%CE%94%CE%95%CE%A6%CE%9A%CE%A6+%CE%91+1023422+%CE%95%CE%9E+2021&sxsrf=ALeKk0177Glvpij1MOEgxTjFh7nhysylxg%3A1617004466845&source=hp&ei=sodhYLDHMcTkgwehx5PoAg&iflsig=AINFCbYAAAAAYGGVwgSlZL3597_6OPnyGNKOCrPXYO2M&oq=%CE%94%CE%95%CE%A6%CE%9A%CE%A6+%CE%91+1023422+%CE%95%CE%9E+2021&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQywhYywhg_hBoAHAAeACAAaEBiAGhAZIBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiw6OCGg9XvAhVE8uAKHaHjBC0Q4dUDCAY&uact=5
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Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας & Δήλωση Covid  

Εκμισθωτές που δεν λαμβάνουν το 30% ή το 40% του μισθώματος εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών 
λόγω Covid, δεν υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης για τα ποσά που δεν εισέπραξαν και δεν υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τα εν λόγω 
ποσά στην ετήσια φορολογική τους δήλωση. Οι ίδιοι εκμισθωτές έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού 
20% επί του 60% των μισθωμάτων των μισθωμάτων των μηνών αυτών από οφειλές προς τη 
φορολογική αρχή με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών 
από ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών 
ενισχύσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οι εκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της 
«Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας» έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις προκειμένου να 
διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται πρόσθετες διευκρινίσεις για 
ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία, καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της 
αποζημίωσης που δικαιούνται οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), 
εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, που δεν εισπράττουν για τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο 2021 «βασικό αντάλλαγμα», κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 
2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατάσεις 

Παρατείνεται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα, η προθεσμία καταβολής της 

δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό ΚΑΔ στις 20-3-2020 ή ακαθάριστα έσοδα 
ενεργού, κατά την 20-3-2020, ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει πίνακα προσδιορισμού των 
δικαιούχων ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-
2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνονται μέχρι και την 30.06.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ/ 
Ελεγκτικά Κέντρα Οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή που λήγουν ή έληξαν 
από 1-02-2021 έως 28-02-2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα 
βεβαιωθούν βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 
28-02-2021 έως 31-03-2021 για τους κομιστές αξιογράφων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνεται μέχρι και την 30.06.2021 η προθεσμία των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των 
επιχειρήσεων α) κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων β) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) 
παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπό 
στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (B΄ 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-03/a_1053_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-03/e1050_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-03/a_1057_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1063-22-03-2021
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-03/a_1071_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/a1080_2021.pdf
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1083-06-04-2021
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Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα εργαζομένων των 
οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της 
λειτουργίας της επιχείρησης όπου εργάζονται με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του 
μέτρου της περ. α’ της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Η εν λόγω δόση 
Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του 
προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνονται οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, 
καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ν.4174/2013 που έχουν λήξει ή 
λήγουν από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως και την 28η Απριλίου 2021 παρατείνονται έως και την 29η 
Απριλίου 2021. Αντίστοιχα, η προθεσμία για την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής που 
δεν έχει συμπληρωθεί από την 1η Μαρτίου 2021 έως και την 27η Οκτωβρίου 2021, εφόσον έως την 1η 
Μαρτίου 2021 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής, παρατείνεται έως και 
την 29η Οκτωβρίου 2021.    

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνεται έως και την 31.05.2021 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων του ΕΦΚ πετρελαίου 
κίνησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνονται έως και την 30.09.2021 οι προθεσμίες καταβολής α) των βεβαιωμένων στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή 
κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Κοινότητες Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας του συνημμένου πίνακα, που 
λήγουν ή έληξαν από 03-03-2021 έως 03-09-2021 β) των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Τέλος αναστέλλεται μέχρι την 03-09-2021 η πληρωμή των βεβαιωμένων 
και ληξιπρόθεσμων την 03-03-2021 οφειλών των ως άνω προσώπων και οντοτήτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εφαρμογή Ειδικού Καθεστώτος ειδικού προορισμού 

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος ειδικού προορισμού για τα 
μη Ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από 
δασμούς ή με μειωμένο συντελεστή δασμού λόγω του ειδικού τους προορισμού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών  

Προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών 
του ημερολογιακού έτους 2020, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων στην Α.Α.Δ.Ε.   

Ορίζονται η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία, ο χρόνος, και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τα 
δεδομένα των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ.1 του άρθρου 73 του 
ν.2690/2001 που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ. είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου 
για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Ως υπόχρεες οντότητες ορίζονται οι κάτοχοι αδειών διύλισης, εμπορίας 
πετρελαιοειδών και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων καθώς και οι κάτοχοι άδειας λιανικού εμπορίου, 
πώλησης υγραερίων και διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης και άλλων εμφιαλωμένων υγραερίων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1056-18-03-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2062-23-03-2021
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/a_1076_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/a_1085_ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-03/e_2056_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/a_1072_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-03/a_1060_2021ada.pdf
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Φορολογικές Ηλεκτρονικές Μηχανές (Φ.Η.Μ)  

Παρατείνεται έως 30.06.2021 και χωρίς την επιβολή κύρωσης ο χρόνος απόσυρσης των μοντέλων 
Φ.Η.Μ. που εμφανίζονται ενεργοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία έπρεπε βάσει νόμου να 
αποσυρθούν από τη χρήση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνεται έως τις 30.06.2021 η προθεσμία αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προβλέπεται περισσότερος χρόνος στις επιχειρήσεις ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
απόσυρσης από τη χρήση ΦΗΜ που εμπίπτουν στην υπ’ αριθμόν Α.1011/2020, δεδομένων και των 
μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.  

Τροποποιήθηκε η απόφαση που αφορά στην έκταση εφαρμογής του χρόνου και της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. Οι τροποποιήσεις αφορούν στις περιπτώσεις των 
οριζόμενων δεδομένων που διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή 
οντότητα) καθώς και στους χρόνους διαβίβασης δεδομένων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ρύθμιση οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια ή δάνεια φ.π.  

Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από 
επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προσδιορισμός «επενδυτικού αγγέλου» σε νεοφυή επιχείρηση 

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου φυσικού 
προσώπου ως «επενδυτικού αγγέλου» (angel investor) σε νεοφυή επιχείρηση ή νεοφυείς επιχειρήσεις 
(startups) για την εφαρμογή του Άρθρου 70Α του ν.4172/2013 (Α’167), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 49 του ν.4172/2020 (Α’146). Επίσης προσδιορίζονται ο τρόπος ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά 
εισφοράς κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του «επενδυτικού αγγέλου» 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα παραπάνω, θέμα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φόρος εισοδήματος για τη διασπώμενη σε περίπτωση διάσπασης πιστωτικού ιδρύματος 

Στις περιπτώσεις διάσπασης πιστωτικού ιδρύματος με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας 
και σύστασης νέας εταιρείας, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013. Δεδομένου ότι 
όλες οι πράξεις που διενεργούνται από την ημερομηνία του ισολογισμού διάσπασης και μετά 
θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό του νέου πιστωτικού ιδρύματος, προκύπτει ότι από 
την ημερομηνία αυτή και μετά, η διασπώμενη υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για το αποτέλεσμα που 
δεν σχετίζεται με την άσκηση τραπεζικής δραστηριότητας με τον συντελεστή της περίπτωσης α’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Τροποποίηση απόφασης περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων 

Τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί βραχυχρόνιας 
μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-03/a1068_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/a1073_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/a1078_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/a_1054_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/e_2073_2021ada.pdf
file:///C:/Users/marialena.ntelekou/Downloads/document%20(21).pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/e_2075_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/a1079fek.pdf
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

ΣτΕ 161/2021: Παραγωγικότητα της δαπάνης 

Ως γενικά έξοδα διαχείρισης νοούνται οι παραγωγικές δαπάνες της επιχείρησης, δηλαδή, οι 
δαπάνες οι οποίες, ενόψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών 
συνθηκών, συμβάλλουν στη διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης και στην αύξηση του 
εισοδήματός της. Έτσι, κρίθηκε ότι συνιστά παραγωγική, και ως εκ τούτου εκπεστέα από τα ακαθάριστα 
έσοδα της επιχείρησης, δαπάνη η οποία (α) εγγράφηκε στα βιβλία και (β) αφορά το κόστος αγοράς 
ιατρικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας της επιχείρησης, τα οποία η ίδια, στο πλαίσιο συμφωνιών περί 
πωλήσεως σε πελάτες της αναλωσίμων, τα χρησιδανείζει σε αυτούς χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα, με σκοπό 
να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τον εφοδιασμό τους με προϊόντα της επιχείρησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 130/2020: Αυτουργός και συνεργός σε εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία 

Σε περίπτωση εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, στο πρόστιμο της περιπτώσεως β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 υπόκειται εκείνος ο οποίος (α) δραστηριοποιείται ως 
επιτηδευματίας και (β) εκδίδει ή λαμβάνει τέτοια στοιχεία κατά την ανάπτυξη της σχετικής 
επιχείρησής του (φανερής ή μη). Αντιθέτως, πρόσωπο στο οποίο η φορολογική αρχή αποδίδει την 
ιδιότητα του συνεργού ορισμένου επιτηδευματία στην παραγωγή ή τη διακίνηση εικονικών ή πλαστών 
στοιχείων που αφορούν τον τελευταίο, δεν υπόκειται μόνο εξαιτίας της ιδιότητάς του ως συνεργού στο ίδιο 
διοικητικό πρόστιμο αλλά εφαρμόζονται οι ποινικές κυρώσεις των άρ. 19 και 20 του ν. 2523/1997 και 
το διοικητικό πρόστιμο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1240/2020: Έκδοση τιμολογίου σε χρόνο πριν την παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών 

Σε παροχή υπηρεσιών με διαρκή χαρακτήρα, ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση εκδόσεως τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της συναλλαγής (όπως 
προεξόφληση του εργολαβικού κέρδους καθώς και παροχή υπηρεσιών που αφορούν σύνταξη, 
αναδιαμόρφωση και προσαρμογή μελετών, οργάνωση εργοταξίου και προεργασίες). Συνεπώς, είναι 
δυνατή η έκδοση τιμολογίου πριν την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών. Άλλωστε, μόνον η 
έκδοση του τιμολογίου σε χρόνο προγενέστερο της παροχής των υπηρεσιών και της εκτέλεσης των 
εργασιών δεν καθιστά εξ αυτού του λόγου και μόνον εικονικό το φορολογικό στοιχείο. Παράλληλα, με τη 
διάταξη του άρθρου 8 παρ. 16 ν. 1552/1990 δεν καθιερώνεται γενικώς το ανίσχυρο κάθε δημοσίου ή 
ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο έχει καταχωρισθεί σύμβαση μεταξύ εμπόρων ή άλλων επιτηδευματιών, 
εφόσον δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα προς θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η δυσμενής αυτή συνέπεια 
ισχύει μόνον έναντι της φορολογικής αρχής, χωρίς επέκταση της ακυρότητας μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1249/2020: Υποχρέωση θεώρησης συμφωνητικών προκειμένου να ληφθούν υπόψη 

Συμφωνητικό μεταξύ εμπόρου ή άλλου επιτηδευματία και προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα 
αυτή, δεν αναπτύσσει, κατ’ αρχήν, ισχύ και ενέργεια έναντι της Φορολογικής Διοίκησης, εάν δεν 
υποβλήθηκε προς θεώρηση, εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ο κανόνας αφορά κάθε συμφωνητικό 
που ασκεί επιρροή στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος κάποιου εκ των συμβληθέντων και 
όχι μόνο τα συμφωνητικά που «γεννούν» φορολογητέα έσοδα ή υποχρέωση έκδοσης των, 
προβλεπόμενων εκ του ΚΒΣ, φορολογικών στοιχείων.  

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

 

 

Κλεομένης Μπάρλος  
 
Πρόεδρος 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος 

 
«Ανάγκη για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης και απασχόλησης» 
 
Προκειμένου να είναι δυνατή η ανόρθωση - ανάπτυξη της περιοχής της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος, είναι 
απαραίτητη η εκπόνηση ενός συγκεκριμένου ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης, με τις επί μέρους επιθυμητές 
επενδύσεις και υποδομές, και ακριβές χρονοδιάγραμμα και κοστολόγηση. Πρέπει να γίνει επίσης αντιληπτό  ότι όλες 
οι σχεδιαζόμενες δράσεις πρέπει να συντονίζονται, χρονικά και οικονομικά, μεταξύ τους. Μόνο έτσι θα γίνεται 
αντιληπτό στους ενδιαφερόμενους επενδυτές το όφελος που θα προκύψει από την επένδυσή τους και άρα θα 
αυξάνεται το ενδιαφέρον τους για επένδυση στην περιοχή μας.  
Η ανάπτυξη της περιοχής βασίζεται σε τρεις κυρίως άξονες: α) δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, ανώτατες 
σχολές εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας, νοσοκομεία κ.λπ., β) οικοδομή και γ) παροχή 
υπηρεσιών, μεταξύ των άλλων εστίαση. Λόγω της οικονομικής και πανδημικής κρίσης η οικοδομή και οι υπηρεσίες 
έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. 
 
Αξιολογώντας τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας, αντιλαμβανόμαστε ότι διαθέτουμε σχεδόν τα πάντα. 
Αυτοκινητόδρομους, σιδηρόδρομο, λιμάνια, αεροδρόμια, πανεπιστήμια, νοσοκομεία υψηλού επιπέδου, βιομηχανικές 
και βιοτεχνικές ζώνες, αρχαιολογικούς θησαυρούς ασυναγώνιστους παγκοσμίως (Ολυμπία) και φυσικό περιβάλλον 
ασύλληπτα ωραίο (παραλίες, πευκοδάση, σπήλαια). 
Έτσι, για να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, πρέπει να καταστρώσουμε –όλοι μαζί και ο καθένας 
στο τμήμα που γνωρίζει καλύτερα– ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μέσα στο οποίο συνδυάζονται και εντάσσονται όλα τα 
επιμέρους έργα υποδομής και τα οποία συντονιζόμενα στην απόδοσή τους θα οδηγήσουν, βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, στην ευημερία των πολιτών της περιοχής μας. Για να γίνει αυτό σωστά και αποτελεσματικά, πρέπει 
να συμφωνήσουμε όλοι στο πώς οραματιζόμαστε το μέλλον της περιοχής μας. 
 
Ιδανικά, το καλύτερο σενάριο για την περιοχή μας αποτελεί η διαμόρφωση μιας ψηφιακά οργανωμένης οικονομίας 
και κοινωνίας, εξυπηρετούμενης από προηγμένα ρομποτικά συστήματα, κινούμενη με 100% καθαρή ενέργεια κατά 
το δυνατόν παρεχόμενη από υποθαλάσσιες υδροτουρμπίνες, με ηλεκτρονικούς δρόμους που καθοδηγούν τα 
οχήματα που κινούνται σ’ αυτούς, με ηλεκτρονικούς αεροδιαδρόμους που θα καθοδηγούν τα drown με τα οποία θα 
πραγματοποιούνται οι μικρομεταφορές και θα έχουν αντικαταστήσει τα ταξί, τα αυτοκίνητα πρώτων βοηθειών, τα 
αστυνομικά οχήματα κ.λπ.. Διαχρονικά επιδιώκουμε την ψηφιακή / ρομποτική λειτουργία του εμπορικού λιμανιού, με 
δυνατότητα ηλεκτροφόρτισης πλοίων και αυτορρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορίας, κατά προτίμηση στον Άραξο, αλλά 
και του εμπορικού αεροδρομίου (Cargo), ψηφιακής/ρομποτικής αυτορρυθμιζόμενης λειτουργείας, στην ίδια περιοχή.  
Ενδεχομένως η δημιουργία ψηφιακής-ρομποτικής βιομηχανικής σχολής αλλά και ενός Κέντρου ψηφιακής υποδομής 
με δυνατότητα να ανεβάζει και διανέμει / ενοικιάζει / πωλεί λογισμικό που θα μπορούσε να προέρχεται από start up 
νέες εταιρίες θα αναβάθμιζε σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή μας. 
  
Παράλληλα, η εξασφάλιση της απαραίτητης πρωτογενούς παραγωγής που θα πραγματοποιείται με ψηφιακά 
καθοδηγούμενα θερμοκήπια και πλήρως ψηφιακά  αυτοματοποιημένα ιχθυοκαλλιεργητικά κέντρα, με συνδυασμένες 
αερομεταφορές, που την ίδια μέρα και ώρα θα αποθηκεύουν/ψύχουν και θα μεταφέρουν τα ευπαθή προϊόντα μας σε 
όλες τις αγορές του πλανήτη. Απαραίτητη είναι όμως και η υψηλού επιπέδου ψηφιακή-ρομποτική βιομηχανία, καθώς 
και η δημιουργία, πλησίον των Αστικών κέντρων, μονάδων παραγωγής ψύξης-θέρμανσης για οικιακή και βιομηχανική 
κατανάλωση ιδιαίτερα για τουριστικες μονάδες θερμοκήπια κλπ. Τέλος, θεωρείται απαραίτητη η πλήρης αναστήλωση 
της Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και παρόμοιες ενέργειες και για όλες τις υψηλής ποιότητας αρχαιολογικές τοποθεσίες 
της περιοχής. 
Όλες οι παραπάνω δράσεις μπορούν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν τόσο από κονδύλια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας.  
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Νόμος 4790/2021: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας 

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4790/2021, ο οποίος, ως προς τα εργασιακά, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
ρυθμίσεις για: (α) δυνατότητα πρόβλεψης του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για τον κορωνοϊό 
COVID-19 ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας για εργαζόμενους σε ορισμένους 
κλάδους, (β) κάλυψη του επιδόματος Πάσχα 2021 για εργαζομένους σε αναστολή σύμβασης εργασίας από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, (γ) παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι 30.6.2021, (δ) 
ρυθμίσεις για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Self-tests στον ιδιωτικό τομέα  

Θεσπίστηκε ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19, μόνο των 
εργαζομένων που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία σε εργοδότες με 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο λιανεμπόριο, μεταφορές, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και 
ασφαλιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες καθαρισμού, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και 
στοιχημάτων και άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, ως προϋπόθεση 
προσέλευσής τους στον τόπο παροχής εργασίας. 

Οι εργοδότες και τα μέλη οργάνων διοίκησης, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις-
εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, 
υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ. Οι εργοδότες, στους κλάδους που εμπίπτουν στην 
ΚΥΑ, εφόσον προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή τους ή παρευρίσκονται στους χώρους 
εργασίας, οφείλουν με ατομική τους ευθύνη να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο με δική τους δαπάνη 
χωρίς να έχουν υποχρέωση να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μπορούν 
όμως και αυτοί να δηλώνουν προαιρετικά το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr. 
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες-επιτηδευματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της συγκεκριμένης ΚΥΑ, η οποία αφορά μόνο εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
στον ιδιωτικό τομέα, μπορούν όμως να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο με δική τους δαπάνη, και να 
δηλώνουν προαιρετικά το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Εργαζόμενοι με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες με περισσότερους από ένα ΚΑΔ, υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, μόνο εφόσον απασχολούνται με φυσική παρουσία σε επιχειρηματική 
δραστηριότητα του εργοδότη τους που εμπίπτει στους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της ΚΥΑ. 

Ο διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση 
του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα 
διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της 
εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  και εδώ  

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVj-CGm_WFi0YTlnsPCy64nx7H1dMSvzWLZfFYUeU0Ox
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A32%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9F%CE%9B%CE%A5?inline=true
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Παρατάσεις  

Παρατείνεται μέχρι 30.4.2021 α) η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία 
που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα 
πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας β) η υποχρέωση επιχειρήσεων – 
εργοδοτών i. να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, 
σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών ii. να προσαρμόζουν υποχρεωτικά, 
για τον μήνα Φεβρουάριο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να 
προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη του ωραρίου τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνονται οι προθεσμίες α) καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, 
απαιτητών έως 31.3.2021 β) όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, κατά ένα (1) μήνα, 
δηλ. ως 30.4.2021, για εργοδότες ή/και επιχειρήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2. Κατά το χρονικό 
διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές 
προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. 

Αντίστοιχα με τις προηγούμενες διατάξεις, προϋπόθεση για να καταστεί δικαιούχος οφειλέτης εργοδότης ή 
επιχείρηση αποτελεί η απασχόληση μισθωτών και η ύπαρξη ενεργού κωδικού δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) στις 05/11/2020, (κύριου ή δευτερεύοντος με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος 
2018) που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. πίνακα. 

Σε περίπτωση που καταγγελθεί σύμβαση εργασίας εργαζομένων που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής 
(μέρους ή συνόλου αυτών) ή/ και σε περίπτωση που δε διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας μετά 
την ολοκλήρωση των μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, παύει αυτοδικαίως η παράταση 
καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις. από 
τα ανωτέρω εξαιρούνται μειώσεις προσωπικού που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας οικειοθελούς 
αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζόμενου και ύπαρξης συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου που λήγουν κατά τη διάρκεια του μέτρου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ   

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης 
ασφαλιστικών εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2019 και των δόσεων από 
τροποποίηση εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018, με ληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της 
πρώτης δόσης την 30.11.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ευπαθείς ομάδες εργαζομένων  

Με τη με αρ. 17512/1153/12.4.2021 ΚΥΑ παρατείνεται η ισχύς της περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του 
άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ όπως ισχύει, που αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ' αρ. 39363/1537/30-
9-2020 ΚΥΑ, έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.Με τη με αρ. 39363/1537/30.9.2020 παρατείνονται οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων της εξ αποστάσεως εργασίας και της αναστολής των 
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις «ευπαθείς ομάδες 
εργαζομένων» έως 30.4.2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μέτρα διευκόλυνσης εμβολιασμού των εργαζομένων για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού  

Προβλέπεται ότι, εφόσον η ώρα και ημέρα του προγραμματισμένου εμβολιασμού των εργαζομένων 
συμπίπτουν με το ωράριο εργασίας τους, η απουσία τους για διάστημα έως τριών (3) ωρών από την 
εργασία τους με άδεια του εργοδότη, για το συγκεκριμένο λόγο θα πρέπει να θεωρείται δικαιολογημένη 
και να αντιμετωπίζεται ως ανυπαίτιο κώλυμα (657 ΑΚ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82yh7yZjcHfsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc7VcH_2SIN8dBXTdVOo3dsQr9xHa9RJqcksCuL_N16X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82yh7yZjcHfsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcn8IXJ4BttCjdiF8BQG4cYs-ttdzIwwKO42VOzwopMl
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%94%CE%9346%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A765?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%95%CE%A746%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-33%CE%93?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qr3l9hdh7F5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU2jZCGtaHxd9FKAgVTtfDch0YlrjOMvGASRGGeUIgwZ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%95%CE%97%CE%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A3%CE%A18?inline=true
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Αναστολές συμβάσεων εργασίας Μαρτίου και Απριλίου 2021 

Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι και οι λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν την 
αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε εργοδότες για το μήνα Μάρτιο 2021. 

Για περισσότερες  επτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών   

Προβλέπεται ότι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο 2021 είναι, επίσης, μεταξύ άλλων οι εξής κατηγορίες: εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται 
για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός εργοδοτών - φυσικών προσώπων (συναπασχόληση), οι 
προπονητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κ.α.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου 

Καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης για την καταβολή έκτακτης 
αποζημίωσης στους εποχικά εργαζομένους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς 
δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορισμός διαδικασίας καταβολής επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 και ασφαλιστικών εισφορών 
εργαζομένων   

Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του 
χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του 
επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό 
διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα 
εορτών Πάσχα του έτους 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και 
καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό εκ 
του επιδόματος εορτών Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και 
βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742). β) Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων, το ποσό εκ του επιδόματος 
εορτών Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας  απευθείας στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων - εργαζομένων. Η αναλογία της παρούσας υποπαραγράφου υπολογίζεται επί 
του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

Άδεια ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών του Πάσχα  

Κατά την ανωτέρω περίοδο, όπου και οι σχολικές μονάδες ή οι βρεφονηπιακοί σταθμοί δεν θα λειτουργήσουν λόγω 
διακοπών, η χορήγησή της άδειας ειδικού σκοπού θα είναι δυνατόν να εγκριθεί μόνο εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξήσ 
προϋποθέσεις:  (η ανάγκη φροντίδας των παιδιών δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί με χρήση της ετήσιας κανονικής 
άδειαςδιότι αυτή δεν επαρκεί ή έχει εξαντληθεί και β) ο/η εργαζόμενος/η αποδείξει (με σχετική υπεύθυνη δήλωση) ότι 
δεν είναι εφικτή η φροντίδα των τέκνων από τον άλλο γονέα ή άλλο πρόσωπο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

e-ΕΦΚΑ 

Προσδιορίζεται η οφειλόμενη εισφορά και η διαδικασία προσδιορισμού της οφειλόμενης εισφοράς 
σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ0GacZUTTvI62m2VB8QwkvURAmMs7e2kcpj1w5K-NxI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Rui4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbzqC0ugyACVeg7xzaFH5H4Fd7TanbhSBetRoE1wTOX0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8M5hGPq04sAP3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTE1VG6rptbjRWm2T9XocJJa70YCX1oGNZwwgiDSSXPk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8exgDlHxktv4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZsRQE6N1HUIrI7rbN6vADhIl7jyu1SN6R_UICRvU-GD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8q9xsRI7tQcYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWUeoHfGj8GyVFDd9STJUWDDYJvo5O1qi_3rAiwHpI9I
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%A7%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9D0%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A4%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A120?inline=true
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Προβλέπεται για τις υπαγόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις ή εργοδότες, παράταση κατά ένα (1) μηνά της 
προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι 31.3.2021 
καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. Κατά το χρονικό 
διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές 
προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31.12.2021 η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 
περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 355/2020: Συμφωνία για καταβολή μεγαλύτερης αποζημίωσης απόλυσης από την νόμιμη 

Με τη διάταξη του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.12 αριθ. 2 του Ν 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν 
4046/2012 του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» ορίσθηκε το ύψος της 
αποζημίωσης του μισθωτού στα εκεί αναφερόμενα ποσά, αναλόγως του χρόνου υπηρεσίας του μισθωτού 
στον ίδιο εργοδότη, για την περίπτωση απροειδοποίητης εκ μέρους του εργοδότη καταγγελίας της 
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του μισθωτού. Η διάταξη όμως αυτή δεν έθιξε, αλλά 
αντιθέτως επανέλαβε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν 
2112/1920, ορίζοντας «..., εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου». 
Ωσαύτως με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν 2112/1920 ορίζεται ότι είναι άκυρη κάθε συμφωνία η 
οποία αντίκειται στο νόμο αυτό, εκτός εάν είναι περισσότερο ευνοϊκή για τον υπάλληλο. 
Εξάλλου με τη διάταξη του άρθρου 361 του ΑΚ, που ορίζει, ότι για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με 
δικαιοπραξία απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, καθιερώνεται στο ενοχικό και 
κατ’ ακολουθία στο εργατικό δίκαιο, ως απόρροια του δόγματος της αυτονομίας της βούλησης, η αρχή της 
ελευθερίας των συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία οι συμβαλλόμενοι έχουν πλήρη ελευθερία για την 
κατάρτιση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε περιεχόμενο, αρκεί 
αυτό να μην απαγορεύεται από το νόμο και να μην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Από τις διατάξεις αυτές 
συνάγεται ότι είναι καθόλα έγκυρος ο όρος ατομικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας που 
προβλέπει τη χορήγηση στον εργαζόμενο μεγαλύτερης αποζημίωσης απόλυσης από την 
οριζόμενη στο νόμο. Ουδόλως δε αποκλείεται ο όρος αυτός της σύμβασης να παραπέμπει σε 
κανονιστική ρύθμιση της κείμενης νομοθεσίας που καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, 
όπως είναι ειδικότερα η διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 του Ν 682/1977, που ορίζει ότι η σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου του εκπαιδευτικού σε ιδιωτικά σχολεία μπορεί να καταγγελθεί από την ιδιοκτήτη του 
σχολείου με καταβολή αποζημίωσης.  
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82yh7yZjcHfsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcn8IXJ4BttCjdiF8BQG4cYs-ttdzIwwKO42VOzwopMl
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-03/%CE%93.%CE%95.%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%202%CE%BF%CF%82%2C%203%CE%BF%CF%82%2C%204%CE%BF%CF%82%20_%202020%20%CE%95%CE%A9%CE%A3%2031.12.2021%20%286%CE%94%CE%A6946%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A8%CE%A63%29.pdf
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ΣτΕ 2194/2018: Οι οικειοθελείς παροχές υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές  

Ως αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται οι πάσης 
φύσεως χρηματικές ή σε είδος παροχές του εργοδότη προς τον μισθωτό, έστω και αν οι παροχές 
αυτές δεν δίδονται αμέσως ως αντάλλαγμα της εργασίας που προσφέρει ο μισθωτός, αλλά 
χορηγούνται σε αυτόν από τον εργοδότη οικειοθελώς και από ελευθεριότητα, πάντως, όμως, με 
αφορμή τη σχέση εργασίας που τους συνδέει και με την επιφύλαξη του δικαιώματος του εργοδότη να 
διακόψει μονομερώς την καταβολή τους. Εξαιρούνται μόνον οι έκτακτες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα 
που απαριθμούνται περιοριστικώς στο εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του 
Ι.Κ.Α., δηλαδή, δώρα λόγω γάμου του ασφαλισμένου ή των τέκνων του, δώρα για γέννηση των τέκνων του 
και βοηθήματα στην οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου. Κατ’ ακολουθίαν τούτων, υπόκειται σε 
ασφαλιστικές εισφορές η οποιασδήποτε φύσεως χρηματική ή σε είδος παροχή, η οποία χορηγείται από τον 
εργοδότη για την επιβράβευση της αποδοτικότητας των μισθωτών του (πριμ παραγωγής, bonus κ.ά.), έστω 
και αν η παροχή αυτή δίδεται από ελευθεριότητα του εργοδότη, ο οποίος διατηρεί, πάντως, το δικαίωμα να 
τη διακόψει μονομερώς. 

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

 
 
 
 

 
Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 
 
Κυκλοφορία 

Έως τις 28 Απριλίου 2021 τους τεχνικούς κανόνες και τις διαδικασίες δοκιμής για ευφυή συστήματα 
ελέγχου της ταχύτητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υγεία 

Έως τις 12 Μαΐου 2021 την ευρωπαϊκή αρχή για την ετοιμότητα και την αντίδραση σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τραπεζικός Τομέας 

Έως τις 28 Απριλίου 2021 τους κανόνες σχετικά με τις διασυνοριακές έρευνες και την πρόσβαση των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διασυνδεδεμένα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

Έως τις 28 Απριλίου 2021 τους κανόνες σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα κριτήρια 
βιωσιμότητας για την δασική βιομάζα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φάρμακο 

Έως τις 27 Απριλίου 2021 τους κανόνες σχετικά με την φαρμακευτική νομοθεσία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενεργειακή Απόδοση 

Έως τις 22 Μαΐου 2021 τους κανόνες σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φυσικό Αέριο 

Έως τις 18 Ιουνίου 2021 τους κανόνες σχετικά με τα δίκτυα φυσικού αερίου και την αναθεώρηση των 
κανόνων της Ε.Ε. για την πρόσβαση στην αγορά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12222-Technical-requirements-and-test-procedure-for-approval-of-intelligent-speed-assistance-ISA-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Response-Authority
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12935-Law-enforcement-access-to-the-interconnection-of-national-centralised-bank-account-registers-and-data-retrieval-systems
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12943-Guidance-on-REDII-forest-biomass-sustainability-criteria
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Evaluation-and-revision-of-the-general-pharmaceutical-legislation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12911-Revision-of-EU-rules-on-Gas
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Εταιρικό Δίκαιο 

Ολοκληρώθηκε σ τις 20 Απριλίου 2021 δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις, τις μετατροπές και διασπάσεις, καθώς και τον κατάλογο δεδομένων 
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες εταιρικού δικαίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Φορολογική νομοθεσία 

 

 

ΔΕΕ C-459/19: Παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στον φόρο  

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α, σε περίπτωση που υποκείμενος στον φόρο (α) ασκεί 
επαγγελματικά μη οικονομική δραστηριότητα και (β) λαμβάνει παροχές υπηρεσιών για τις ανάγκες 
της εν λόγω μη οικονομικής δραστηριότητας, τότε πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνει τις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες ως υποκείμενος στον φόρο «ο οποίος ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή», 
κατά την έννοια του άρθρου 44 της Οδηγίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-48/20: Εσφαλμένη αναγραφή Φ.Π.Α σε τιμολόγιο και δυνατότητα διακανονισμού 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α και των αρχών της αναλογικότητας και της ουδετερότητας του 
Φ.Π.Α δεν είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση η οποία δεν επιτρέπει σε καλόπιστο 
υποκείμενο στον φόρο να προβεί, μετά την κίνηση διαδικασίας φορολογικού ελέγχου, σε 
διακανονισμό τιμολογίων στα οποία εσφαλμένως αναγράφηκε ο ΦΠΑ, ακόμη και αν ο παραλήπτης 
των εν λόγω τιμολογίων θα είχε δικαίωμα επιστροφής του φόρου, αν οι πράξεις που αποτελούν το 
αντικείμενο των τιμολογίων αυτών είχαν δηλωθεί ορθώς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-907/19: ΦΠΑ και χαρακτηρισμός της ως ενιαίας παροχής 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α, η προβλεπόμενη στο άρθρο 135 απαλλαγή δεν τυγχάνει 
εφαρμογής στην περίπτωση των παροχών υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο, οι οποίες (α) 
περιλαμβάνουν την παροχή ασφαλιστικού προϊόντος σε ασφαλιστική εταιρία (β) επικουρικώς, την 
τοποθέτηση του προϊόντος για λογαριασμό της συγκεκριμένης εταιρίας, καθώς και (γ) τη διαχείριση 
των συναπτομένων ασφαλιστικών συμβάσεων. Και τούτο σε περίπτωση κατά την οποία το αιτούν 
δικαστήριο χαρακτηρίσει τις παροχές υπηρεσιών αυτές ως ενιαία παροχή όσον αφορά τον ΦΠΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-935/19: Κύρωση σε περίπτωση που υπερεκτιμήθηκε το ποσό της επιστροφής του ΦΠΑ 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α, σε περίπτωση που υποκείμενος στο φόρο χαρακτήρισε 
εσφαλμένως πράξη απαλλασσόμενη από τον ΦΠΑ ως πράξη υποκείμενη σε Φ.Π.Α, είναι αντίθετη 
με το ενωσιακό δίκαιο ρύθμιση που επιβάλλει στο πρόσωπο κύρωση ίση με 20% του ποσού κατά 
το οποίο υπερεκτιμήθηκε το ποσό της επιστροφής του ΦΠΑ που αξιώθηκε αδικαιολόγητα, στο μέτρο που η 
κύρωση αυτή επιβάλλεται αδιακρίτως τόσο (α) σε περίπτωση κατά την οποία η παρατυπία οφείλεται σε 
πεπλανημένη εκτίμηση των συναλλασσομένων ως προς τον φορολογητέο χαρακτήρα της πράξεως, η 
οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία ενδείξεων απάτης και από την ανυπαρξία απώλειας εσόδων για το 
Δημόσιο Ταμείο, όσο και (β) σε περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν τέτοιες ειδικές περιστάσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12787-List-of-data-for-the-exchange-of-information-between-Member-States-in-company-law-procedures-for-cross-border-operations
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=238965&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6982605
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=239004&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6982607
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=239288&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=2868601
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=239884&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=3246637
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Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 

 
ΔΕΕ C- 585/2019: Ελάχιστη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης σε πλείονες συμβάσεις εργασίας  

Η Οδηγία 2003/88 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας 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. Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη 
μέλη την υποχρέωση να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε «κάθε εργαζόμενος» να διαθέτει, ανά 
εικοσιτετράωρο, περίοδο ανάπαυσης ελάχιστης διάρκειας ένδεκα συναπτών ωρών. Εξάλλου, ως 
«περίοδος ανάπαυσης» ορίζεται κάθε περίοδος που δεν είναι χρόνος εργασίας. Επομένως, η 
«περίοδος ανάπαυσης» και ο «χρόνος εργασίας» είναι έννοιες οι οποίες αποκλείουν η μία την άλλη 
και η Οδηγία για τον χρόνο εργασίας δεν προβλέπει κάποια ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ περιόδου 
εργασίας και περιόδου ανάπαυσης. Πλην όμως, δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η απαίτηση της Οδηγίας για 
τον χρόνο εργασίας κατά την οποία κάθε εργαζόμενος δικαιούται καθημερινά ανάπαυση διάρκειας ένδεκα 
τουλάχιστον συναπτών ωρών, αν αυτές οι περίοδοι ανάπαυσης εξετάζονται χωριστά για κάθε μία σύμβαση 
που συνδέει τον εργαζόμενο με τον εργοδότη του. Πράγματι, σε μια τέτοια περίπτωση, οι ώρες που 
θεωρούνται ως περίοδοι ανάπαυσης στο πλαίσιο μιας συμβάσεως θα μπορούσαν, όπως συμβαίνει στην 
υπόθεση που υποβλήθηκε στην κρίση του Δικαστηρίου, να συνιστούν χρόνο εργασίας στο πλαίσιο άλλης 
συμβάσεως. Δεδομένου, όμως, ότι η ίδια περίοδος δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται συγχρόνως ως χρόνος 
εργασίας και ως περίοδος ανάπαυσης, οι συμβάσεις εργασίας που συνάπτει ένας εργαζόμενος με τον 
εργοδότη του πρέπει να εξετάζονται από κοινού. Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται επίσης από τον 
σκοπό της Οδηγίας, ο οποίος συνίσταται στον καθορισμό των στοιχειωδών προδιαγραφών για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας των εργαζομένων διά της προσεγγίσεως των εθνικών διατάξεων, 
ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Ο σκοπός αυτός κατατείνει στην εξασφάλιση 
καλύτερης προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, μέσω της κατοχύρωσης κατώτατων 
περιόδων ανάπαυσης, ειδικότερα δε ημερήσιας ανάπαυσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C- 652/2019: Ομαδικές απολύσεις 

Δεν αντιβαίνει στη ρήτρα 4 της Οδηγίας 1999/70 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 
ορισμένου χρόνου, εθνική ρύθμιση η οποία επεκτείνει την εφαρμογή ενός νέου καθεστώτος 
προστασίας των εργαζομένων αορίστου χρόνου σε περίπτωση παράνομης ομαδικής απόλυσης 
των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση που συνάφθηκε πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος 
της εν λόγω ρύθμισης, μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου μετά την ημερομηνία αυτή. 
Επίσης, εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει την παράλληλη εφαρμογή, κατά τη διεξαγωγή διαδικασίας 
ομαδικής απόλυσης, δύο διαφορετικών καθεστώτων προστασίας των εργαζομένων αορίστου χρόνου κατά 
παράβαση των κριτηρίων για την επιλογή των προς απόλυση εργαζομένων δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 98/59 για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις 
ομαδικές απολύσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238961&pageIndex=0&doclang=el&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6811433
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238962&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1301426
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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/

