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 Οι παρεμβάσεις του μήνα    
  

  «Νέα σελίδα για την εποπτεία αγοράς στο πεδίο 
ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών 
προϊόντων» 
Δρ. Αναστάσιος Μητιακούδης 
Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, ΓΓΒ, Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

σελ. 2 

  

  «Η Ε.Ε. προτείνει επικαιροποίηση της Οδηγίας για 
την φορολόγηση της ενέργειας» 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος  
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 
Γραφείο Βρυξελλών 
 

σελ. 19 

  
 

 «Στρατηγικές ενθάρρυνσης εμβολιασμού για 
Covid-19 στις επιχειρήσεις» 

Μαρία Αθανασίου 

Ιατρός Εργασίας, MD, MSc, MPH Συντονίστρια 
Ιατρικής Υπηρεσίας 
Όμιλος ΤΙΤΑΝ 

σελ.15  

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Τα σημαντικά του μήνα  
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

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

02. Φορολογική νομοθεσία 
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

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

04. Τα νέα από την ΕΕ  

…..................…………………….……... σελ. 19 

05. Προσεχώς 

…..................…………………….……...  

 
 
Διαχείριση αποβλήτων  
Ψηφίστηκε ο ν. 4819/2021 σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο για την 
διαχείριση των αποβλήτων. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης 
φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ενώ 
υπέβαλε και τεκμηριωμένο κείμενο θέσεων στους αρμόδιους φορείς.  
 
Περισσότερα στη σελ.5  
 
Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εισηγμένων  
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του ΣΕΕ, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η 
μεταφορά της περιόδου πρώτης αξιολόγησης του ΣΕΕ ώστε να έχει 
ολοκληρωθεί έως την 31η Μαρτίου 2023, με ημερομηνία αναφοράς την 31η 
Δεκεμβρίου 2022 και περίοδο αναφοράς από την έναρξη ισχύος του 
άρθρου 14 του ν. 4706/202 κατόπιν και σχετικής πρότασης του ΣΕΒ ενώ 
καταργείται η υποχρέωση ύπαρξης εγκεκριμένου από την Επιτροπή 
Ελέγχου, ετήσιου, σχεδίου δράσης της Μονάδας Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης. 
 
Περισσότερα στη σελ.8 
 
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο 
Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα 
Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων 
εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία 
Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς 
διατάξεις».  
 
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 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Δρ. Αναστάσιος Μητιακούδης 
 
Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

 
«Νέα σελίδα για την εποπτεία αγοράς στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών 
προϊόντων» 
 
Η εποπτεία της αγοράς και ο έλεγχος ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων εγγυώνται 
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά και ειδικά 
στο χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, των οικονομικών συμφερόντων τους και η προστασία του 
περιβάλλοντος, καθώς και άλλα δημόσια συμφέροντα που προστατεύονται από τη σχετική εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα. Ακόμα, συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δημιουργώντας συνθήκες 
ισότιμου και υγιούς ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς.  
 
Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν θεσμοθετηθεί κρίσιμες μεταρρυθμίσεις με στόχευση την αποτελεσματική εποπτεία, 
τόσο σε εθνικό όσο και ενωσιακό επίπεδο. Από τη μία πλευρά, ο νόμος 4512/2018 (Μέρος Δ΄) αναμόρφωσε πλήρως 
το εθνικό πλαίσιο εποπτείας εισάγοντας, μεταξύ άλλων, καινοτόμες προβλέψεις (π.χ. αξιολόγηση του κινδύνου και 
κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων και φορέων σε βαθμό επικινδυνότητας, μοντέλο ενεργειών συμμόρφωσης 
των οικονομικών φορέων κ.ά.). Από την άλλη πλευρά, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020, με έναρξη εφαρμογής στις 
16.07.2021, αναγνωρίζοντας την ανάγκη βελτίωσης των μηχανισμών εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία και στις ηλεκτρονικές πωλήσεις σε σχέση με το προϊσχύον 
πλαίσιο. 
 
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος, ως αρμόδια ρυθμιστική αρχή και αρχή εποπτείας της αγοράς καταναλωτικών και επαγγελματικών 
βιομηχανικών προϊόντων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής περισσότερων από 40 Ευρωπαϊκών Οδηγιών 
Νέας Προσέγγισης / Κανονισμών, καθώς και πάνω από 28 εθνικών τεχνικών κανόνων, έχει υλοποιήσει ένα αξιόλογο 
νομοθετικό και κανονιστικό μεταρρυθμιστικό έργο το τελευταίο χρονικό διάστημα στον τομέα της εποπτείας, 
προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμοστούν στην πράξη οι νέες προβλέψεις και να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
άσκηση των ελέγχων και της εποπτείας της αγοράς. 
 
Παράλληλα με το νομοθετικό έργο, την περίοδο 2019-2020 πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε 8.500 προϊόντα, 
με 845 προϊόντα να εντοπίζονται ως «δυνητικά ύποπτα» και τελικά να επιβάλλονται 65 οικονομικές κυρώσεις αξίας 
€322 χιλ. Συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων που διεξήχθησαν από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και από τις Χημικές Υπηρεσίες της χώρας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 
συνεργασίας ΓΓΒ-Γενικού Χημείου του Κράτους =, ο συνολικός αριθμός ελέγχων ανήλθε στους 51.984. 
 
Συνοπτικά, οι σημαντικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα στο πεδίο της ασφάλειας και 
συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων, με χρονολογική σειρά, είναι οι εξής: 
 

• Νόμος 4712/2020 (Α’ 146 / 29.07.2020, άρθρο 65): α) Ορίζεται η ΓΔ Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος ως η Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και οι τρεις Διευθύνσεις της ως οι Αρχές 
Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων, 
διασφαλίζοντας σαφήνεια αρμοδιοτήτων στο εποπτικό έργο και β) Ορίζεται το Τμήμα Συντονισμού Εποπτείας 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Παρακολούθησης του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NFVwjN9oWbZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQw4vsJSxkEmaIhx4sO3iltIcCIx3j333f1iEeuv_8F-I.
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Κανονιστικού Πλαισίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον της ΓΔ Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος ως το Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 για τον 
καλύτερο συντονισμό των αρχών εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ. 
 

• ΥΑ 118632/2020 (Β’ 5111 / 19.11.2020): Καθορίζεται η μεθοδολογία για την κατάταξη των βιομηχανικών 
προϊόντων και των οικονομικών φορέων σε βαθμούς και επίπεδα επικινδυνότητας για την κατάρτιση 
αποτελεσματικού και στοχευμένου προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς, αξιοποιώντας συντελεστές 
βαρύτητας ανά κριτήριο κατάταξης.  

 

• ΥΑ 126538/2020 (Β’ 5457 / 10.12.2020): Καθορίζεται η πολιτική διαχείρισης καταγγελιών στα βιομηχανικά 
προϊόντα ως προς τις διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση και τη διαχείρισή τους.  

 

• Απόφαση 44785/15.04.2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2Ζ46ΜΤΛΡ-Α5Ζ): Καθορίζεται το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης, 
ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο για την καθοδήγηση των ενεργειών και των αποφάσεων των Αρχών 
Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης που λαμβάνονται σε συνέχεια των ελέγχων. 

 
 

• Απόφαση 51709/07.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ5Ο046ΜΤΛΡ-ΓΗΜ): Καθορίζεται το περιεχόμενο των φύλλων ελέγχου για 
τις 10 σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων, αποσκοπώντας στην απλούστευση, 
τυποποίηση και βελτίωση της διαδικασίας των ελέγχων, στην αύξηση των επιπέδων συμμόρφωσης μέσω της 
επίτευξης ομοιομορφίας και στην ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα κρίσιμα σημεία των ελέγχων. 

 
 

• Νόμος 4801/2021 (A’ 83 / 24.05.2021, άρθρα 21-28): Διαμορφώνονται και εξειδικεύονται τα κριτήρια, οι 
διαδικασίες επιβολής και η κλιμάκωση των διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες οικονομικούς φορείς. Βασική 
καινοτομία του νέου κυρωτικού συστήματος αποτελεί η αξιολόγηση του κινδύνου που η διαπιστωθείσα παράβαση 
επιφέρει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και το μέτρο της γραπτής σύστασης για συμμόρφωση και 
λήψη διορθωτικών μέτρων που επιβάλλεται, υπό προϋποθέσεις, στους παραβάτες οικονομικούς φορείς. Τα 
διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι αναλογικά και εύλογα, ανάλογα με τη βαρύτητα των 
παραβάσεων και τον κίνδυνο που προκαλούν στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, διασφαλίζοντας την 
ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό, χωρίς συμβιβασμούς ως προς 
την ασφάλεια των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή.  

 
Με τα εν λόγω νομοθετήματα ολοκληρώνεται όλη η αναγκαία δευτερεύουσα νομοθεσία για την άσκηση 
εποπτείας στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων και εξοπλίζεται η ΓΓΒ με 
τα απαιτούμενα ρυθμιστικά εφόδια και εργαλεία για την αποτελεσματικότερη άσκηση εποπτείας της αγοράς 
βιομηχανικών προϊόντων αρμοδιότητάς της, αλλά και την αυστηρότερη και συνάμα δικαιότερη επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MAO40qWrp6ktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsBY6JUHtWnmknHj49GKKvVs_NMIRRv8yZ-pUD8RIO6zo.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8frIxwBEaZ1P3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTssVlCn12GtF4inw8-EGsKukhe0LbVeG88vl8-ncJKpOw.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A02%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%915%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9F046%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%93%CE%97%CE%9C
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIY9ZX8QAxAAjPqj9whjqy48ajclMaG-BHQCCria8on3g.
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Ενέργεια 
Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση 

α) έως την 31.08.2021 το πλαίσιο που θα διέπει την λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου 
από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

β) έως την 02.08.2021 την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΦΑ – 7η Αναθεώρηση Κώδικα ΕΣΦΑ) – α) Αναθεώρηση Εγχειριδίου Εξισορρόπησης, β) 
Παράμετροι Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

γ) έως την 30.07.2021 το πλαίσιο θέσπισης νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των 
Χρεώσεων Χρήσης του ΕΣΜΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) το Εγχειρίδιο με τίτλο: «Οδηγός σύνταξης Μελετών Κόστους -Οφέλους για έργα που εντάσσονται 
στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)» 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την Μεθοδολογία υπολογισμού Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) τη σκοπούμενη τροποποίηση του άρθρου 135 του ΚΔΕΔΔΗΕ και την πρόβλεψη μεθοδολογίας 
εγγυήσεων χρεώσεων χρήσης δικτύου στο εγχειρίδιο χρεώσεων χρήσης δικτύου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) τις εισηγήσεις των Διαχειριστών για το κανονιστικό πλαίσιο του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023 και της εισήγησης της 
ΕΧΕ Α.Ε. για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
Ενδοημερήσιας Αγοράς αναφορικά με τις αρχές σχεδιασμού των Συμπληρωματικών Περιφερειακών 
Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (CRIDAs). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) την προτεινόμενη τροποποίηση/συμπλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με την διαχείριση 
του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 
(συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) το σχέδιο εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν 
ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών αγοράς στο πλαίσιο διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.rae.gr/2021/06/29/%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-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc-3/
https://www.rae.gr/2021/07/14/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%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/
https://www.rae.gr/2021/06/29/%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%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%cf%81/
https://www.rae.gr/2021/07/07/%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%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%b7-3/
https://www.rae.gr/2021/07/06/%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-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83-2/
https://www.rae.gr/2021/07/05/%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%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b3/
https://www.rae.gr/2021/06/29/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7-3/
https://www.rae.gr/2021/07/06/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/
https://www.rae.gr/2021/07/11/%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%b9-3/
https://www.rae.gr/2021/07/05/%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%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%b7-2/
https://www.rae.gr/2021/07/16/%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%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%87/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 

Διαχείριση Αποβλήτων 

Ψηφίστηκε ο ν. 4819/2021 σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων, 
την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 
94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις. Ο 
ΣΕΒ και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετείχαν στη διαδικασία ακρόασης 
φορέων καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την 
υποστήριξη των φιλόδοξων στόχων διαχείρισης αποβλήτων και την περαιτέρω σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις, όπως μέσω της υψηλότερης αναπροσαρμογής του τέλους ταφής, της πιο διευρυμένης 
εφαρμογής του Πληρώνω όσο Πετάω και της τεχνοοικονομικά τεκμηριωμένης εφαρμογής του 
συστήματος εγγυοδοσίας. Αναφορικά με τα ζητήματα χωρικού σχεδιασμού και εγκαταστάσεων ΑΠΕ 
τονίστηκε η αναγκαιότητα μίας ολοκληρωμένης θεώρησης αναφορικά με τις διάφορες πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνονται για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της οργανωμένης χωροθέτησης καθώς για 
την απλοποίηση των αδειοδοτικών των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, προτείνοντας συγκεκριμένες 
βελτιώσεις στις ρυθμίσεις περί ΕΠ Εξυγίανσης και χαρακτηρισμού Άτυπων Βιομηχανικών Ζωνών, 
ενώ κατατέθηκαν και οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας ΑΠΕ του ΣΕΒ, αναφορικά με τις αναγκαίες 
αλλαγές επί του νέου πλαισίου περί εγγυητικής επιστολής για την έκδοση βεβαίωσης παραγωγού. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το Ν.4819/2021 πιέστε εδώ 

Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου, τις 
νέες ψηφιακές υπηρεσίες και την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης με το οποίο επιχειρείται: α) 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης ακινήτων και της μετάβασης σε 
καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου, β) δημιουργία νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών 
που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης και γ) ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσω της ρύθμισης ζητημάτων οργάνωσης και 
λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των εποπτευόμενων φορέων του και της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση  

 
Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) υπ’ αριθμ. 50/2021 (ΦΕΚ Α’ 126/19.07.2021) για τη σύσταση 
και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
κατ’εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011. Στο ΠΔ προβλέπεται η διαδικασία και οι 
προϋποθέσεις αδειοδότησης και εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 
ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων) στους οποίους μπορεί να ανατίθεται από την αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Προβλέπεται, επίσης, η διαδικασία ανάθεσης της εντολής στα 
ανωτέρω πρόσωπα, η διαδικασία ελέγχου του έργου τους, καθώς και οι σχετικές κυρώσεις. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=1fe3de4f-53b9-4dc5-801a-ad630175a66e
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81-32jgAMSfZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQUDJwhrHFlDTTbZElHXwqZ2Fc7DVbWtiRAAdafn42vu
http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=2704
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=d78212b4-e1f0-48d9-9a7f-ad6b016a73d4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JGD3SRQTdV55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUubJVc1KbVLcPyFLbFBUi20bxElBNebuVpdeT21I67d
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Προγράμματα Ανάπτυξης 

α) Μεταφέρθηκαν τα συνεχιζόμενα έργα εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του 
ΕΠΑ 2021-2025. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 
για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Θεσπίστηκε το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου και η διαδικασία 
εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημοσιονομική Στρατηγική 

Δημοσιεύθηκε ο ν.4813/2021 για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρότυπα Καταστατικά 

Δημοσιοποιήθηκαν οι πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού για ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ. Με την 
χρήση των πρότυπων πράξεων τροποποίησης καταστατικού, οι επιχειρήσεις πλέον μπορούν να 
καταχωρούν ηλεκτρονικά τις τροποποιήσεις καταστατικού, χωρίς παρέμβαση οποιασδήποτε δημόσιας 
υπηρεσίας και χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγράφων, δηλώσεων ή πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιχειρηματικότητα 

Κατανεμήθηκαν στους αρμόδιους φορείς τα ποσά των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων» του ν. 4399/2016, του έτους 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Δημοσιοποιήθηκε η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στην οποία αποτυπώνεται η εθνική ψηφιακή 
στρατηγική 2020-2025 με πενταετή ορίζοντα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσιες Συμβάσεις 

α) Ρυθμίστηκαν τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Ρυθμίστηκαν ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Συγκροτήθηκε η Ομάδα Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής 
Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8goX2c34K7tLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWsAy08iT2ONaWxUAsN9cA9k3XGEwpI-5-WwQfg5vSdj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8DrfpbbFUTystiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRI_Ib9bPEtq_Szl_B5jaM8V6VY97nqS_uewu7N-9rSq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYcBTG9njMwpvVHlVx0VRapemWu-Gpu2uIq85cOgILLx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cQSZ2LcahYN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYbOUiuGJMX3w1liuGOm_3JFtK7ESFV3gSy0dVPWTojs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8aHyK_kVuaY73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb7WKEjebeaXak2c42LgkCWZLJuxV9roygBhaqqQ5kdd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWSo-ubFS6LyeyDMl87rywIagc4bCC223xM-gFf_kO-3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WfE5HsfDJ7l_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX-xpQ-pVBAM-xfZr79XddQdHIRKe8XDUUNS8LXheBNS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SB_VM1y34AS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQS5LKIsiGtndj0VL0OXgWDQAK7dsh8uregCDdQ2HJTk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YsYh3oJ2J48liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU0vrbYZ5cEs41_BBDa_nDVVh_cSp6GXWnlGtqPLnl2_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YsYh3oJ2J48fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQCGMs6p3OeXtl5Bt5xRv10wfs9gihmJw4sXG7vanzgv
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Προστασία Καταναλωτή 

Θεσπίστηκε το Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών και η μεθοδολογία σχεδιασμού των 
ενεργειών ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της 
Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ρύθμιση Οφειλών 

α) Καθορίστηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Καθορίστηκε το περιεχόμενο της σύμβασης, στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν οι 
χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αιγιαλός 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη υπουργική απόφαση περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών 
θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων 
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φυσικό Αέριο 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση και την διαδρομή του Ελληνικού 
Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ροδόπης για την διασύνδεσή του με τον αγωγό φυσικού αερίου IGB στην Π.Ε. Ροδόπης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Green Budgeting 

Συστάθηκε η Επιτροπή για την οργάνωση και τον επιτελικό συντονισμό της διαδικασίας 
ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό (green budgeting). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

COVID-19 

α) Παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών 
επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 
του κορωνοϊού COVID-19.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις σχετικά με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο – Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο – Μάρτιο 
2021. 

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

γ) Δημοσιεύθηκε η 5η τροποποίηση υπουργικής απόφασης σχετικά με την ενίσχυση επιχειρήσεων που 
παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω 
τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX1uJ9Exn6HAS0TbRsO6yG6zarKmre__mRumCj917C7C
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SB_VM1y34AT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcruwX0LIsYtO4u-XFr437y-7r3AsVLXC3KWoagG560w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WfE5HsfDJ7kfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPX1aUmjCleMuS5_SMW9p2nbTV8KzbVjtFpAGLFnM0C
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTwH1urAIyzFlO51MlF_vztTDk99FRMxHwTA0sZXI9lj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8dd-Fiw3vIGZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcolS5QdgV4jx-6bZjq33a4SugAEZqaPgJS33Io_ml_9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g3By2FX_lVR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQdZyPwEEG6DjP_AvxwRHypquipHQW-_fIn2katF3B_S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGul_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWbmGpWSMfehwvQ0QNWEH6pkl9iR8X5d-7vRmre9bkT4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGukliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWlUw4Y5gJjZG_SfK3-K2NN3CiHx-KpKmt0tK6eELY96
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGukfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTB850EtY-CII_bBMXGd-9WpgZXjKLYokob60oPZ8BqY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGun3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXWmnplkqq0H3rLwVv4hUzJcxhYZBE6JuQXTkoJAS_Jh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGunuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZE11xhnj8vaxgwSvzXlcdqCSXQSSBa0jkR5Kb2zScdi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGulp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVmH4YPeNXIGZ1OhvPJ9T708q4AbTP3VX7_O8wwt-edl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OefyJx-9-XTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV2Xd88xj6YCnFcmyINJ3OcdzElHsHZpqkOx-17Oc36T
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OefyJx-9-XQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSCbGWFyWENn2i3X7YA5y9A_fhrL8PWkucj99bqPFLwk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtct6fkZtiDt0FLvlm1BzisKjAEo4-za-CuNgHqGGwUzc
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

Κεφαλαιαγορά 

Με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιήθηκε η προγενέστερη απόφαση 
αναφορικά με την Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της εφαρμογής των 
διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα α) μεταφέρεται η 
περίοδος πρώτης αξιολόγησης του ΣΕΕ ώστε να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Μαρτίου 2023 με 
ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2022 και περίοδο αναφοράς από την έναρξη ισχύος του 
άρθρου 14 του ν. 4706/202, θέση την οποία είχε υποστηρίξει ο ΣΕΒ κατά την επικοινωνία της 
αρμόδιας ομάδας εργασίας του με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς β) καταργείται η υποχρέωση 
ύπαρξης εγκεκριμένου από την Επιτροπή Ελέγχου, ετήσιου, σχεδίου δράσης της Μονάδας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η παρακολούθηση εφαρμογής του και αντικαθίσταται από πρόβλεψη για 
ύπαρξη γραμμής αναφοράς της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, εφόσον υφίσταται και σε αντίθετη 
περίπτωση, της υπηρεσίας ή του προσωπικού στο οποίο έχουν ανατεθεί οι εν λόγω αρμοδιότητες, γ) η 
ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει πλέον, πέραν από τη σχετική αναφορά για τα 
αποτελέσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης και την απόκριση της διοίκησης των εταιρειών και τα σχέδια 
δράσης των εταιρειών με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και δ) διευκρινίζεται ότι όταν η αξιολόγηση 
διενεργείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο σχέσης εργασίας ή συνεργασίας με νομικό 
πρόσωπο, η σχέση εξάρτησης αφορά το ίδιο το φυσικό πρόσωπο και όχι κατ’ ανάγκη το νομικό 
πρόσωπο με το οποίο διατηρεί σχέση εργασίας ή συνεργασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ:   

α) Εγκρίθηκαν οι Χρεώσεις Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Θεσπίστηκε η Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) Δημοσιεύθηκε η Πρώτη Αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού 
Αερίου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) Εγκρίθηκε η Μελέτη Αντιστάθμισης Λειτουργικών Αναγκών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το έτος 2022.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) Εγκρίθηκε η Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2022.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Παίγνια 

Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.):   

α) Καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου 
στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις Καζίνο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/a9b9f7c59-72fc-4b34-b365-1f9c22fa00db-695604395-0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYpXbL5l-UgUkZt7TFbRD9kF75wCxPGQjXf5FJnD65Oc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XrNxYZ6MdkrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcWJbEz5RnLZv8EZRJHLZHIj_Yr2qviUbEgHJN37o1MR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XrNxYZ6Mdkp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQISxDgofrrb6G2Y831uCswjptY5DRNtmfu4J3Jtdib7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UTALmb-_Qtl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteDuBC2aiv4LQlg5pNORDCjwk4yZI67fg5JbofHwDelm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UTALmb-_Qtlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW7DMS41ZPoCXNEkmFW3s1VL5gC2pPi5JpYEwNaY6_xm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WvdqOhgVZK1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc-vuTr5scql8p-SQHCywjvPZF1_upFGPqsvYPl6eTMw
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Τράπεζα της Ελλάδος 

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ:   

α) Καθορίστηκε το ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το γ’ τρίμηνο του 
2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Υιοθετήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την 
διαχείριση κινδύνων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ασφαλείας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) Θεσπίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση έγκρισης ή απαλλαγής από την 
υποχρέωση έγκρισης σε χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή μικτές χρηματοοικονομικές 
εταιρείες συμμετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8IhofRqrFbnXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcGPNJzMqh8Zitvg2qinUeh0gt4pdDg7oCA7JtEPSnVh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WfE5HsfDJ7m4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS83CKdlEOEc0QMn-A-5L9T4L7EX6vJZUjG3MoRemC3B
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-EeHcwhahAvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXGj3419IUYaxuK_-0EMKyf2wAqBbKWEWyAq712sXy7d
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 
 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως  

Με το νόμο 4848/2021 ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01η.07.2021, ρυθμίζοντας τα εξής βασικά θέματα μέσω της 
τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000): α) ενδοκοινοτικές και από τρίτα κράτη 
εξ’αποστάσεως πωλήσεις αγαθών β) παράδοση αγαθών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής γ) νέο 
ενιαίο όριο ύψους 10.000 ευρώ για πωλήσεις από απόσταση δ) νέες απαιτήσεις για καταχώριση στα 
λογιστικά βιβλία για τις επιχειρήσεις που διευκολύνουν την παράδοση αγαθών ε) επέκταση καθεστώτων 
που αφορούν σε τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες ζ) 
απαλλαγή από τον ΦΠΑ για εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 
150 ευρώ. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το Ν.4848/2021 πιέστε εδώ 

Έκπτωση ΦΠΑ στα πλαίσια κατασκευής έργων δημοσίου συμφέροντος 

Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από τον φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις 
παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, τον φόρο με τον οποίο 
έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή 
αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και τον φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος 
που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται 
στον φόρο. Δικαίωμα έκπτωσης στην περίπτωση υποκειμένου στον φόρο που πραγματοποιεί 
φορολογητέες πράξεις υφίσταται και για τον φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες που παραδόθηκαν/παρασχέθηκαν σε αυτόν και αφορούν έργα και υποδομές δημοσίου 
ενδιαφέροντος, εφόσον σωρευτικά : α) για την εκτέλεση των έργων αυτών έχει αναληφθεί υποχρέωση 
από κυρωθείσα με νόμο δημόσια σύμβαση, β) υπάρχει σύνδεση των έργων και της οικονομικής 
δραστηριότητας του υποκειμένου, η οποία προκύπτει από την ίδια τη δημόσια σύμβαση, στην οποία 
περιγράφονται συγκεκριμένα τα έργα, κατά τρόπο ώστε τα εν λόγω έργα να είναι απαραίτητα για την 
άσκηση των φορολογητέων πράξεων του υποκειμένου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ελάχιστο όριο για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ 

Ελάχιστο όριο, για απαλλαγή από τον ΦΠΑ, ορίζεται το ποσό των 250 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ανά συναλλαγή, 
εκτός από τα εγκατεστημένα σε άλλα κ-μ δικαιούχα πρόσωπα, για τα οποία οι όροι και προϋποθέσεις 
απαλλαγής καθορίζονται από το κ-μ εγκατάστασής τους. Ειδικά για τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα μας και των οποίων η Συμφωνία έδρας ή εγκατάστασης 
δεν έχει κανέναν περιορισμό, αριθμητικό ή άλλον, ως προς την ελάχιστη αξία της αγοράς αγαθών ή λήψης 
υπηρεσιών για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, δεν εφαρμόζεται ελάχιστο όριο για την απαλλαγή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=f2dbe4e6-f31a-4f65-882f-ad580179975a
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wED7Mjjd1T463dtvSoClrL8dYsGInScHpZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucDonDzDZKI2OgrBcZcqmh_2ccE814vjlSFO5qjRjdzD
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/e_2127_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-07/A1144_2021.pdf
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Ληξιπρόθεσμες οφειλές 2020 και 2021 

Ανακαθορίζεται ο χρόνος επικαιροποίησης των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων 
οφειλών για τα έτη 2020 και 2021, μέχρι και την 31-1-2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Σφράγιση εμπορευμάτων και αποθηκευτικών χώρων 

Υιοθετούνται νέοι τρόποι και μέσα σφράγισης των εμπορευμάτων και των αποθηκευτικών χώρων από τις 
Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενεργειακά προϊόντα: Δ.Ε.Φ.Κ και Ε.Φ.Κ. 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 150 του ν.4808/2021 με τις οποίες προστίθεται νέο άρθρου 109 Α 
στον ν.2960/2001 με τίτλο «Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών 
προϊόντων». Συγκεκριμένα, παρέχεται στους εγκεκριμένους αποθηκευτές πίστωση διάρκειας έως 
πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ε.Φ.Κ και Λοιπών Φορολογιών 
(Δ.Ε.Φ.Κ.) για την καταβολή του Ε.Φ.Κ, του Φ.Π.Α και των συνεισπραττόμενων φορολογικών 
επιβαρύνσεων που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περιπτώσεων α) έως και ιε) της παρ. 1 
του άρθρου 73 του ν. 2960/2001. Η πίστωση παρέχεται για τις Δηλώσεις Ε.Φ.Κ και Λοιπών Φορολογιών 
(Δ.Ε.Φ.Κ.) που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές έως και τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους και αφορούν τα 
ως άνω ενεργειακά προϊόντα τα οποία εξέρχονται από το καθεστώς  αναστολής και βεβαιώνονται γι’ αυτά 
οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων 

α) Καθιερώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής my property, που αφορούν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης 
ακινήτων, ενόψει σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου πώλησης για ακίνητα που βρίσκονται σε 
περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και δηλώσεις που 
αφορούν τη ματαίωση σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με 
τον ίδιο τρόπο. Με την ίδια αυτή απόφαση ορίστηκε ότι για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/5/2021, η 
υποβολή των δηλώσεων μέσω της εφαρμογής my property δεν είναι υποχρεωτική, αλλά υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής αυτών σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τη διαδικασία που ορίζεται στην 
απόφαση Α. 1137/2020 (Β’ 2423). εφαρμογής, τότε υποχρεούνται να ανακαλέσουν τις χειρόγραφες 
δηλώσεις ενημερώνοντας παράλληλα και τη Δ.Ο.Υ 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Για τις ανάγκες της υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) και τη σύνθεση δηλώσεων – 
έκδοση πράξεων προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη έως και 2021 καθώς και για την υποβολή 
δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα τα οποία συγχωνεύθηκαν ή 
μετασχηματίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 και 2166/1993 και το οικείο 
συμβόλαιο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού συντάχθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους 
της σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την 1η Ιανουαρίου του 
έτους αυτού, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διακοπής που έχει καταχωρηθεί στο Φορολογικό Μητρώο, είτε 
είναι η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού είτε η ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
μετασχηματισμού, ο Α.Φ.Μ. δύναται να χρησιμοποιείται για το έτος αυτό για την υποβολή των ως άνω 
δηλώσεων. Στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου αυτές 
υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία που ορίζεται στην απόφαση Α.1137/2020 (Β΄ 2423), 
συνοδευμένες από τη σύμβαση ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/a1141_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/a_1121_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/e_2126_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/e2129_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/a1140_2021.pdf
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Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Ε2  

Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της συμπλήρωσης της «Αναλυτικής 
Κατάστασης για μισθώματα ακίνητης περιουσίας» (Έντυπο Ε2). Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι για το έτος 
αυτό, δύναται να συμπληρώνεται μόνο το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από την  
εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιοχρησιμοποίηση της ακίνητης περιουσίας ανά 
ακίνητο και ανά μισθωτή/χρήστη, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση στη στήλη 11 του μηνιαίου 
μισθώματος/υπομισθώματος ή τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιοχρησιμοποίηση ή την δωρεάν 
παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για ρύθμιση οφειλών 

Παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του 
ν.4738/2020 και της Απόφασης Α.1127/2021, ώστε α) στη ρύθμιση της υπό παρ. Α2 της παρ. Α του 
πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 δύναται να υπάγονται και οι βεβαιωμένες οφειλές στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και Τελωνεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τον 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τον Τελωνειακό Κώδικα, που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε 
νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ και στη συνέχεια απωλέσθη, εφόσον 
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Απόφαση Α. 1127/2021, β) οι ανωτέρω οφειλές υπάγονται 
στην πάγια ρύθμιση του ν.4152/2013 για πρώτη φορά, ανεξαρτήτως της νομοθετικής ρύθμισης που 
ήταν εν ισχύ την 1.11.2019 και η οποία μετέπειτα απωλέσθη. Σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν 
επιτρέπεται η υπαγωγή τους για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση απόσυρσης μοντέλων ΦΗΜ  

Παρατείνεται ο χρόνος απόσυρσης των μοντέλων Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα 
taxis, χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 31.10.2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χορήγηση ενισχύσεων 

α) Τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 ως εξής: «2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει 
του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
«myBusinessSupport», μέχρι την 16η Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα 
ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο 
Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα πρωτοδικεία που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, 
αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με παροχή σχετικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ.». 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 ως εξής:«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει 
του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
«myBusinessSupport», μέχρι την 16η Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα 
ΙΙ.Β. της παρούσας» 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τον Ιούνιο 2021 

Προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις υπέρ των οποίων θα ισχύει η υποχρεωτική απαλλαγή από 
την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον 
Ιούνιο 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-07/e_2136_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-07/e2142_2021.pdf
file:///C:/Users/marialena.ntelekou/Downloads/document%20(45).pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OefyJx-9-XTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV2Xd88xj6YCnFcmyINJ3OcdzElHsHZpqkOx-17Oc36T
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGukliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWlUw4Y5gJjZG_SfK3-K2NN3CiHx-KpKmt0tK6eELY96
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/A1139_FEK.pdf
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Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων 

Καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών 
δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοιού στο πλαίσιο των 
άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Παρατάσεις 

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιουνίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που 
έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020 ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 
στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιουνίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις 
που έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020 ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 
στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια λόγω της 
απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής είτε λόγω της εφαρμογής του 
μέτρου της περ. α’ της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-03-2020 ΠΝΠ.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών 

Τροποποιήθηκε η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με 
την μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δήλωση Covid για Μάρτιο 2020 έως και Μάιο 2021  

Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της Δήλωσης Covid 
από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021, και συγκεκριμένα για την υπεκμίσθωση του συνόλου ενός 
ακινήτου και την μερική υπεκμίσθωση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστές τα Χριστούγεννα 2020 λόγω covid 

Πραγματοποιείται 5η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 29013/8.3.2021 απόφασης ώστε στο τέλος της παρ. 2 της 
ως απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η δημόσια δαπάνη δύναται να αυξηθεί ούτως ώστε να 
καλυφθεί το σύνολο των εγκεκριμένων αιτήσεων μέχρι το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων 
διακοσίων χιλιάδων (8.200.000 €) ευρώ.» 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtURnyjh85_wTALEi0Edcz146gBEyvn4IG1xiwJn4rFOR
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/a1147_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/a1148_2021.pdfhttps:/www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/a1148_2021.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8M3utSzAwpFgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkgnN-2L-uJn_6Dcc-mD_1svoPJ0sevx0jmQr2rgnT1
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/e_2123_2021ada.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtct6fkZtiDt0FLvlm1BzisKjAEo4-za-CuNgHqGGwUzc
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 

 
ΦΠΑ επενδυτικού αγαθού 

Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που επιβάρυνε επενδυτικό αγαθό (δικαίωμα το οποίο 
έχει ήδη γεννηθεί με την απόκτηση του αγαθού και μόνο η έκτασή του καθορίζεται από την σχεδιαζόμενη 
χρήση του) εξακολουθεί κατ’ αρχήν να υφίσταται ακόμη και αν τελικώς ο υποκείμενος στον φόρο 
δεν το χρησιμοποιεί λόγω περιστάσεων ανεξαρτήτων της βούλησής του. Μάλιστα, κατ’ εξοχήν τέτοια 
περίσταση που αποκλείει τον διακανονισμό είναι όταν η χρήση του αγαθού καθίσταται αδύνατη λόγω 
παράνομων πράξεων ή παραλείψεων της διοίκησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Προϋποθέσεις παρέκτασης χρόνου παραγραφής 

Δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο η εισφορά στο κεφάλαιο εταιρείας, καθώς η επίμαχη 
δαπάνη αναγράφεται και, επομένως, προκύπτει από το νομίμως δημοσιευμένο καταστατικό, το 
οποίο βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του ελέγχου και, επομένως, η φορολογική αρχή 
μπορεί να εξετάσει την πηγή προέλευσης του ανωτέρω ποσού. Το γεγονός ότι χρειάζεται περαιτέρω 
έλεγχος και ότι, ενδεχομένως, η φορολογική αρχή προβαίνει σε τέτοιου είδους ειδικότερους και 
εκτεταμένους ελέγχους μόνον αν υπάρχει σχετικό «κίνητρο» δεν καθιστά το ανωτέρω στοιχείο (εισφορά 
χρηματικού ποσού στο κεφάλαιο εταιρείας) «συμπληρωματικό» δυνάμενο να οδηγήσει σε παρέκταση του 
χρόνου παραγραφής της φορολογικής αξιώσεως του Δημοσίου από πενταετία σε δεκαετία.  

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

 

  
 
Μαρία Αθανασίου 
 
Ιατρός Εργασίας, MD, MSc, MPH Συντονίστρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
Όμιλος ΤΙΤΑΝ 
Linkedin 

 

«Στρατηγικές ενθάρρυνσης εμβολιασμού για Covid-19 στις επιχειρήσεις» 
 
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η ανθρωπότητα βιώνει ιστορικές στιγμές με την πανδημία COVID-19 να έχει επηρεάσει 
καταλυτικά όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. H πρόσφατη υποχώρηση των επιδημιολογικών δεικτών στις 
χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ανακόπηκε από την επικράτηση του υψηλής 
μεταδοτικότητας μεταλλαγμένου στελέχους Δέλτα. Το ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε είναι: 
μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον;  
 
Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Χάρη σε ένα μοναδικό στην ιστορία επίτευγμα της ιατρικής επιστήμης, κατορθώσαμε, σε 
ελάχιστο χρονικό διάστημα, να έχουμε διαθέσιμα περισσότερα από ένα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια για τη 
νόσο. Η χώρα μας, όπως και οι περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου, έχει πλέον επάρκεια εμβολίων για όλα τα 
άτομα 15 ετών και άνω.Το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό 
τείχος ανοσίας, είναι ανάλογο του βαθμού μεταδοτικότητας κάθε νοσήματος με αποτέλεσμα, λόγω της αυξημένης 
μεταδοτικότητας του στελέχους Δέλτα, να απαιτείται πλέον υψηλότερο ποσοστό από τις αρχικές εκτιμήσεις του 70%. 
Η ενθάρρυνση του εμβολιασμού καθίσταται συνεπώς ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις. Η 
προσέγγιση κάθε επιχείρησης και ο στόχος εμβολιαστικής κάλυψης του προσωπικού εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο κλάδος δραστηριοποίησης, η δυνατότητα τηλεργασίας και η ίδια η φύση της 
απασχόλησης που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προϋποθέτει στενή επαφή μεταξύ των εργαζόμενων.  
Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται οι ακόλουθες στρατηγικές ενθάρρυνσης του εμβολιασμού: 
 

• Καμπάνια ενημέρωσης και ενθάρρυνσης για τον εμβολιασμό η οποία πλαισιώνεται επικοινωνιακά ανάλογα 
με την κουλτούρα κάθε επιχείρησης  

• Παροχή επιπρόσθετου χρόνου (πχ άδεια μετ’ αποδοχών για την ημέρα του εμβολιασμού ή και για τις 
επόμενες 2-3 ημέρες σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών) 

• Παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή είτε χρηματικού επιδόματος είτε άλλου τύπου παροχών 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι η παροχή οικονομικών κινήτρων, ειδικά εάν συνδυαστεί με λανθασμένους 
επικοινωνιακούς χειρισμούς, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα τα αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. 
Από την άλλη πλευρά, η επένδυση σε στρατηγικές ενημέρωσης του προσωπικού φαίνεται να οδηγεί σε καλύτερα 
αποτελέσματα, ειδικά εάν συνοδεύεται από παροχή διευκολύνσεων σχετικά με τη διαδικασία του εμβολιασμού. Η 
ενημέρωση πρέπει να γίνεται με συνέπεια, να είναι αντικειμενική και να υποστηρίζεται από τα ανώτερα στελέχη της 
επιχείρησης. Έμφαση θα πρέπει να δίδεται στην ατομική προστασία που παρέχει ο εμβολιασμός απέναντι στη νόσο, 
στην καθολική προστασία που προσφέρει σε ό,τι αφορά στις σοβαρές μορφές της, αλλά και στη σημαντικά μειωμένη 
πιθανότητα μετάδοσης του ιού από τα εμβολιασμένα άτομα, εύρημα που υποστηρίζεται από συνεχώς αυξανόμενο 
αριθμό μελετών παγκοσμίως.   
 
Στην προσπάθεια αυτή καθοριστική σημασία έχει η ενεργός εμπλοκή του Ιατρού Εργασίας της επιχείρησης όπως 
επίσης και συγκεκριμένων εκπροσώπων του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να δίδονται 
απαντήσεις στα ερωτήματα και τις ανησυχίες των εργαζόμενων, τόσο για επιστημονικά όσο και για διαδικαστικά 
θέματα. Ιδιαίτερη προσοχή και εξαιρετικά λεπτοί χειρισμοί απαιτούνται στις περιπτώσεις εκείνες όπου 
συντρέχουν ιατρικοί ή άλλοι σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμβολιασμού, προκειμένου να αποφύγουμε τις 
διακρίσεις και το στιγματισμό στον εργασιακό χώρο. Η ειλικρινής και υπεύθυνη ενημέρωση των εργαζομένων, 
η ενδυνάμωση του αισθήματος ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας και η υιοθέτηση καλών πρακτικών 
ενθάρρυνσης του εμβολιασμού είναι η καλύτερη επένδυση για την επάνοδο στην κανονικότητα.  

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQER26bxOEhKdQAAAXrN-3JwSdcNezsNYJOZ0FIF1MusqZrV3BHn8CGt5mIpyopRuO968SHRJq_w1mWlXSoj0Wpu8iOGrH5Z9-49PUjAlXsfUV0qw-UnVH7MApcvoC3Y2DJuWUI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fmaria-athanasiou-86844754%2F
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης  

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: 
«Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων 
εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής 
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις». Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου αφορούν στη 
σταδιακή μετατροπή επικουρικής ασφάλισης από διανεμητική σε κεφαλαιοποιητική, τη δημιουργία 
ατομικών λογαριασμών («κουμπαράδων») και την επένδυση εισφορών (τρία επενδυτικά προφίλ: 
χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου), την ίδρυση Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής 
Ασφάλισης. Το νέο σύστημα εφαρμόζεται από 1/2022 σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας με 
υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης και σε προαιρετική βάση σε κάτω των 35 ετών (με ή χωρίς 
υποχρέωση επικουρικής). Αφορά μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δικηγόρους και μηχανικούς.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διευκρινίσεις για τις άδειες του ν. 4808/2021 

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση των αδειών του Mέρους ΙΙΙ του ν. 4808/2021 (άδεια 
πατρότητας, γονική άδεια, άδεια φροντιστή, άδεια γάμου κλπ.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρόγραμμα ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ 

Καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ 
μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021. Μεταξύ, άλλων, καθορίζονται οι δυνάμενοι να ενταχθούν 
εργαζόμενοι, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εργοδότες και οι σχετικές προϋποθέσεις καθώς και η κάλυψη 
από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους που εντάσσονται στον 
μηχανισμό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική η ΣΣΕ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας 

Κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική, από 16 Ιουνίου 2021, η από 20.1.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας», για όλους τους 
εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ευπαθείς ομάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 

Παρατείνεται μέχρι 30.6.2021, η ισχύς των μέτρων στήριξης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

e-ΕΦΚΑ: Αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης με εξαγορά 

Παρέχονται οδηγίες για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=a08b40c8-02d3-4eee-b1b7-ad6f001c5f21
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%9D%CE%A446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%97%CE%A3%CE%97?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6kliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU3AREySS5M_Y6Mhesq9SAv50dUVcv0aio5XD2boAnSW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8goX2c34K7tIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcCPZCCTIsbRp16l6mw0uFzsKaiDljifRCH0NV2Lgkgs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WV10BfAfsLZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSnDUPRTsz318JYeKNqgMGBDtgVqULNYYxyoXmGGmy7b
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-06/%CE%A81%CE%93%CE%9E46%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A6%CE%A3%CE%95%20%281%29.pdf
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Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος 

Παρέχονται οδηγίες για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των 
εργαζομένων κατά το θέρος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υπεγράφη η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) του 2021 

Mε τη νέα ΕΓΣΣΕ διατηρήθηκαν σε ισχύ όλοι οι θεσμικοί όροι που έχουν θεσπιστεί με τις 
προηγούμενες ΕΓΣΣΕ, ενώ και στην νέα ΕΓΣΣΕ δεν υπάρχουν μισθολογικοί όροι. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

e-ΕΦΚΑ 

Προβλέπεται για τις υπαγόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις ή εργοδότες, παράταση κατά 1 μήνα της 
προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι 30.6.2021 
καθώς και της προθεσμίας όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων κάθε ρύθμισης χωρίς πρόσθετα τέλη, 
τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον Ιούνιο 2021 

Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
για τον μήνα Ιούνιο 2021 σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η 
λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή βάσει ΚΑΔ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διευκρινίσεις αναφορικά με την τηλεργασία κατά τον Ιούλιο 2021 

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες όλης της χώρας, υποχρεούνται, έως 12/07/2021, να εφαρμόζουν το σύστημα 
της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζόμενούς τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους 
μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού 
των εργαζομένων αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%947246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9F%CE%99%CE%A6?inline=true
https://www.omed.gr/sites/default/files/RythmiseisEtosKeimeno/%CE%A0%CE%9A16_2021%20EGSSE.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGul_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWbmGpWSMfehwvQ0QNWEH6pkl9iR8X5d-7vRmre9bkT4
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-07/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2040.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR_6-qePrlNKnHGuJ1lCBlwaHyFY92SowCcTBYT0q-5J
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A1%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-53%CE%97?inline=true
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 1206/2020: Η ακυρότητα της καταγγελίας σύμβασης εργασίας είναι σχετική 

Η μη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης από τον εργοδότη που κατήγγειλε τη σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και η μη τήρηση του έγγραφου τύπου και η 
μη εγχείρησή του στον εργαζόμενο προς τον οποίο απευθύνεται, ώστε να λάβει γνώση του 
περιεχομένου, συνεπάγεται την ακυρότητα της καταγγελίας. Η άρνηση του εργοδότη, ύστερα από 
άκυρη εκ μέρους του καταγγελία να δεχθεί την εργασία του εργαζόμενου, τον καθιστά υπερήμερο περί την 
αποδοχή της εργασίας του τελευταίου και υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο τις αποδοχές του 
μισθού υπερημερίας, δηλαδή το νόμιμο ή συμφωνημένο μισθό του και ό,τι άλλο ο εργαζόμενος θα 
εισέπραττε, ως η προσφορά της εργασίας του να συνεχιζόταν κανονικά, μέχρι την άρση της υπερημερίας. 
Ο εργαζόμενος δικαιούται είτε να εμμείνει στην ακυρότητα της καταγγελίας, οπότε δικαιούται να ζητήσει 
τους μισθούς υπερημερίας, καθώς και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εργοδότη να απασχολεί αυτόν 
πραγματικά, είτε να θεωρήσει έγκυρη την καταγγελία και να αξιώσει τη νόμιμη αποζημίωση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 141/2020: Ετοιμότητα προς εργασία 

Ως προς το ζήτημα της ετοιμότητας προς εργασία, διακρίνονται δύο βασικές μορφές. Στην πρώτη, ο 
εργαζόμενος οφείλει να βρίσκεται σε ορισμένο τόπο και για συγκεκριμένο χρόνο, διατηρώντας τις 
πνευματικές και σωματικές του δυνάμεις σε ένταση, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του αμέσως μόλις απαιτηθούν από τον εργοδότη ή τις περιστάσεις. Υπό τη μορφή αυτή, πρόκειται για 
“σύμβαση γνήσιας ετοιμότητας προς εργασία”, διότι, εκτός από τη δέσμευση της ελευθερίας, υπάρχει και 
διαρκής εγρήγορση των δυνάμεων του μισθωτού, ανεξάρτητα προς το αν θα απαιτηθεί πραγματικά ή όχι η 
παροχή της εργασίας, γι’ αυτό και έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Στη 
δεύτερη, ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μόνο κατά ένα μέρος την 
ελευθερία των κινήσεών του υπέρ του εργοδότη, ώστε να δύναται να προσφέρει την εργασία του 
οποτεδήποτε του ζητηθεί, ενώ διατηρεί, παράλληλα, την ευχέρεια να αναπαύεται ή να βρίσκεται 
μακριά από τον τόπο εργασίας, επιδιδόμενος, ενδεχομένως, σε άλλες ασχολίες. Υπό τη μορφή αυτή, 
πρόκειται για “σύμβαση μη γνήσιας ετοιμότητας προς εργασία” (απλής ετοιμότητας ή ετοιμότητας κλήσης), 
διότι η δέσμευση της ελευθερίας του εργαζομένου είναι περιορισμένη και δεν απαιτεί διαρκή εγρήγορση 
των σωματικών ή πνευματικών δυνάμεων αυτού. Γι’ αυτό και στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα ελάχιστα όρια αμοιβής και τις προσαυξήσεις ή αποζημιώσεις της 
νυκτερινής, υπερωριακής ή άλλης εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες, αλλά οφείλεται μόνο ο μισθός που 
συμφωνήθηκε ή, άλλως, ο συνηθισμένος μισθός. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 



TEYXΟΣ 54 | Ιουλίου 2021  | σελ. 19 

 

  
 
 
  

  
 
    
 
 
 
 

04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 

 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 
Γραφείο Βρυξελλών 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επικαιροποίηση της Οδηγίας για την φορολόγηση της ενέργειας  
 
Στις 14 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πακέτο «Fit for 55» που έχει στόχο την επικαιροποίηση 
της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος ώστε να καταστεί εφικτή η μείωση των 
εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Μία από τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο είναι η αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/96. Πρωταρχικός 
στόχος της εν λόγω Οδηγίας ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για τη φορολογία της ηλεκτρικής 
ενέργειας και των καυσίμων κινητήρων και θέρμανσης καθώς και για την αντιμετώπιση πιθανών 
στρεβλώσεων του  ανταγωνισμού που απορρέουν από τη  μετεγκατάσταση των καταναλωτών ενέργειας 
σε κράτη μέλη με πιο ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα. Δευτερεύοντες στόχοι ήταν η συνεισφορά σε άλλες 
πολιτικές της ΕΕ, δηλαδή στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επίτευξη διεθνών κλιματικών δεσμεύσεων και 
στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.  
Σε αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πλέον η 
Οδηγία δεν συνεισφέρει στους προαναφερόμενους στόχους. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η έλλειψη τιμαριθμικής προσαρμογής σε συνδυασμό με σημαντικές αυξήσεις 
στη φορολογία σε ορισμένα κράτη μέλη οδήγησε σε σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των καυσίμων εντός της ΕΕ. 
Επίσης, η Οδηγία δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ καθώς δεν λαμβάνει 
υπόψη τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στον τομέα των καυσίμων και δεν προβλέπει 
καμία διαφοροποίηση μεταξύ συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.   
Η επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προϋποθέτει την επίτευξη ομοφωνίας 
στο Συμβούλιο της ΕΕ, στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων στην 
ΕΕ, μέσω δύο μεγάλων τομών:  
- Νέα δομή φορολογικών συντελεστών με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 

των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ενεργειακά προϊόντα θα ομαδοποιηθούν και θα ταξινομηθούν 

σε διαφορετικές κατηγορίες για να διασφαλιστεί η φορολόγηση με υψηλότερο συντελεστή των ρυπογόνων 

καυσίμων. Επίσης, οι προτεινόμενοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές θα προσαρμόζονται αυτόματα 

ετησίως, με βάση τα στοιχεία των τιμών καταναλωτή της Eurostat.  

- Διεύρυνση της φορολογητέας βάσης με περισσότερα προϊόντα στο πεδίο εφαρμογής και κατάργηση 

ορισμένων από τις τρέχουσες απαλλαγές και μειώσεις (για παράδειγμα, ορυκτολογικές διεργασίες ή κηροζίνη 

που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές πτήσεις). Ταυτόχρονα, προτείνεται η κατάργηση ορισμένων εθνικών 

εξαιρέσεων και μειωμένων  συντελεστών με τα κράτη μέλη να έχουν πλέον πολύ μικρότερο περιθώριο 

καθορισμού ποσοστών κάτω από τα ελάχιστα για συγκεκριμένους τομείς. Ορισμένοι μειωμένοι συντελεστές 

θα συνεχίσουν να επιτρέπονται, όπως εκείνοι για ηλεκτρική ενέργεια ή προηγμένα ενεργειακά προϊόντα που 

παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Εκτός από τη μετάβαση από τα ορυκτά στα καθαρά καύσιμα, οι νέοι προτεινόμενοι κανόνες αποσκοπούν στην 
δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που θα επιτρέψει σε φορείς καινοτομίας να προγραμματίζουν με 
μεγαλύτερη ασφάλεια τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις τους στην πράσινη τεχνολογία και στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.  
 
Αναζητήστε εδώ την πρόταση της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 

Ασφάλεια Προϊόντων  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την 1 Σεπτεμβρίου 2021 τους ενωσιακούς 
κανόνες σχετικά με την επανεξέταση της Οδηγίας για την γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διανοητική Ιδιοκτησία 

Δεν αντιτίθεται, καταρχήν, ούτε στη συστηματική καταχώριση, από τον κάτοχο δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και από τρίτον που ενεργεί για λογαριασμό του, των διευθύνσεων 
IP των χρηστών διομότιμων δικτύων (peer‑to‑peer) των οποίων οι συνδέσεις με το διαδίκτυο 
φέρονται ότι χρησιμοποιήθηκαν για δραστηριότητες που συνιστούν προσβολή των δικαιωμάτων 
ούτε στη γνωστοποίηση των ονομάτων και των ταχυδρομικών διευθύνσεων των χρηστών αυτών 
στον εν λόγω δικαιούχο ή σε τρίτον, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να ασκήσει αγωγή 
αποζημιώσεως ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου προς αποκατάσταση της ζημίας που φέρεται ότι 
προκάλεσαν οι εν λόγω χρήστες, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες και 
τα αιτήματα του δικαιούχου ή ενός τέτοιου τρίτου είναι δικαιολογημένα, αναλογικά και μη 
καταχρηστικά και έχουν ως νομική βάση εθνικό νομοθετικό μέτρο, κατά την έννοια του άρθρου 15, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/58, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/136, το οποίο περιορίζει το 
περιεχόμενο των κανόνων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 της ως άνω τροποποιηθείσας οδηγίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 
 

ΔΕΕ C- 804/18 και C‑341/19 Απαγόρευση των δυσμενών διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων  

Εσωτερικός κανόνας επιχείρησης ο οποίος απαγορεύει στους εργαζομένους να φέρουν οιοδήποτε 
εμφανές σύμβολο πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων στον χώρο εργασίας δεν 
συνιστά, έναντι των εργαζομένων που τηρούν συγκεκριμένους ενδυματολογικούς κανόνες βάσει 
θρησκευτικών επιταγών, άμεση διάκριση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων κατά την έννοια της εν 
λόγω οδηγίας, εφόσον ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται γενικώς και αδιακρίτως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13048-%CE%95%CE%BE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62019CJ0597&qid=1624888238364
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244180&pageIndex=0&doclang=el&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1759872
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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/

