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Ανταγωνισμός  
 
Παρατάθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων επί του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου του 
Ανταγωνισμού. Ο ΣΕΒ πρόκειται να συμμετάσχει υποβάλλοντας τεκμηριωμένο 
κείμενο θέσεων στους αρμόδιους φορείς, καταδεικνύοντας την ανάγκη 
κατοχύρωσης των δικλείδων ανεξαρτησίας και λειτουργικής 
αποτελεσματικότητας της Επιτροπής προς όφελος των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών.  
 
Περισσότερα στη σελ. 3 
 
Φορολόγηση κοινών τραπεζικών λογαριασμών  
 
Σε περίπτωση κοινού τραπεζικού λογαριασμού ενδέχεται να προκύψει φόρος 
δωρεάς για συνδικαιούχο κατά την αξιοποίηση των χρημάτων που περιήλθαν σε 
αυτόν μετά τον θάνατο του έτερου συνδικαιούχου.  
 
Περισσότερα στη σελ.12 
 
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού 
ελέγχου 
 

Επιβάλλεται, έως την 31η.12.2021, υποχρέωση στους εργαζόμενους στον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό κατά 

του κορωνοϊού, να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη 

τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε, βεβαίωση 

εμβολιασμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου.  

Περισσότερα στη σελ.13 
 
 

 

  

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 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Κρυσταλί Μπούρχα 
 
Associate Advisor  
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  

Linkedin 

 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Εξελίξεις στη σύσταση Μητρώου πιστοποιημένων ιδιωτών για αξιολόγηση 
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων» 
 
Η πρόσφατη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) υπ’ αριθμ. 50/2021 (ΦΕΚ Α’ 126/19.07.2021) για τον καθορισμό 
των λεπτομερειών σύστασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) Μητρώου Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αποτελεί μια απαραίτητη εξέλιξη στα ρυθμιστικά 
ζητήματα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διαδικασία η οποία επιβαρύνεται διαχρονικά από σημαντικές καθυστερήσεις 
που θέτουν προσκόμματα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων. 
Μετά από πολυετή καθυστέρηση ενεργοποιείται επί της ουσίας η θετική πρόβλεψη του Ν. 4014/2011 (άρθρο 16) για 
δυνατότητα διενέργειας από επαρκώς εξειδικευμένους ιδιώτες αξιολογήσεων ΜΠΕ που τους ανατίθενται από τις αρμόδιες 
περιβαλλοντικές αρχές, στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης,  σε έργα και δραστηριότητες τα οποία 
ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (κατηγορίας Α’). Η εν λόγω δυνατότητα παρέμενε 
αδρανής για σχεδόν δέκα έτη λόγω των εκκρεμοτήτων στην έκδοση της προβλεπόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας για τη 
ρύθμιση του απαραίτητου πλαισίου εφαρμογής. 
 
Στο ΠΔ προσδιορίζονται ειδικότερα: 1) οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών ΜΠΕ ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων, τα απαιτούμενα προσόντα επαγγελματικής εμπειρίας και 
εκπαίδευσης, συντρέχοντα κωλύματα και περιστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, 2) η διαδικασία πιστοποίησης των 
νομιμοποιούμενων σε εγγραφή στο Μητρώο και χορήγησης της σχετικής άδειας, 3) η διαδικασία ανάθεσης, μέσω 
ηλεκτρονικής κλήρωσης, της εντολής αξιολόγησης ΜΠΕ στα ανωτέρω πρόσωπα από την αρμόδια αδειοδοτούσα 
περιβαλλοντική αρχή, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα του έργου/δραστηριότητας, και 4) η 
διαδικασία ελέγχου του έργου τους, ειδικώς οριζόμενες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και η υπαίτια μη τήρηση από τον 
ιδιώτη αξιολογητή προθεσμιών οριζόμενων από τη νομοθεσία, και οι σχετιζόμενες κυρώσεις. 
Κάθε ιδιώτης αξιολογητής ΜΠΕ θα μπορεί να επιλέγει μεταξύ τεσσάρων πεδίων πιστοποίησης, κάθε ένα από τα οποία 
συνδέεται με διαφορετικές ομάδες έργων/δραστηριοτήτων, η άδειά του θα ισχύει για δέκα έτη με δυνατότητα ανανέωσης 
και θα έχει τη δυνατότητα παράλληλης διενέργειας έως και τριών διαφορετικών αξιολογήσεων ΜΠΕ. 
Αντιπροσωπεύοντας ένα διαχρονικό αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας, η πιστοποίηση επαρκώς καταρτισμένων και 
έμπειρων ιδιωτών για τη συνεπικούρηση του αδειοδοτικού έργου, αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, συμβάλλοντας στην ελάφρυνση του συσσωρευμένου φόρτου των συχνά 
υποστελεχωμένων αδειοδοτουσών αρχών και στην επιτάχυνση των χρόνων αδειοδότησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα 
παλαιότερης μελέτης του ΣΕΒ και του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο χρόνος περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
υπερέβαινε για τις νέες επενδύσεις τον θεσμικό χρόνο κατά περίπου 210-360 ήμερες κατά μέσο όρο, ενώ για υφιστάμενες 
επενδύσεις υπερέβαινε τον θεσμικό χρόνο από 69 έως 322 ημέρες. 
 
Οι διαχρονικές αυτές καθυστερήσεις δεν αναμένεται, ωστόσο, να αντιστραφούν σύντομα εάν την έκδοση του ΠΔ για τους 
ιδιώτες αξιολογητές ΜΠΕ δεν ακολουθήσει άμεσα η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) για τον προσδιορισμό των 
σχετικών με την αμοιβή τους ζητημάτων. Η εκκρεμότητα αυτή δεν επιτρέπει στην πράξη την άμεση ανάληψη των 
καθηκόντων τους, ενώ προκειμένου να μπορέσει να ενεργοποιηθεί συνολικά ο μηχανισμός της υποστήριξης του έργου των 
αδειοδοτουσών αρχών από πιστοποιημένους ιδιώτες θα πρέπει να επιδιωχθεί το συντομότερο δυνατό η έκδοση και του 
έτερου προβλεπόμενου από τον Ν. 4014/2011 ΠΔ για τη σύσταση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών για τη 
διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων από ιδιώτες ελεγκτές, μαζί με την σχετιζόμενη ΥΑ για τις αμοιβές αυτών. 
 
Η ολοκλήρωση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου αποτελεί απαραίτητη συμπλήρωση, ώστε οι πρόσφατες θετικές 
μεταβολές στην περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ο 
εξορθολογισμός της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων, να αποτυπωθούν έμπρακτα και στην απομείωση των χρόνων 
αδειοδότησης. 
 

https://www.linkedin.com/in/crystalie-bourcha-942a20180?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BVu2RTzqFRp%2BovNxTS9ZsgA%3D%3D
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JGD3SRQTdV55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUubJVc1KbVLcPyFLbFBUi20bxElBNebuVpdeT21I67d
https://www.sev.org.gr/ekdoseis/tachyteri-perivallontiki-adeiodotisi
https://www.sev.org.gr/ekdoseis/tachyteri-perivallontiki-adeiodotisi
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  

 
 
Ανταγωνισμός 

Παρατάθηκε έως τις 27.08 η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με 
το σχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Δικαίου Ανταγωνισμού για την Ψηφιακή Εποχή και 
τροποποίηση του ν. 3959/2011,  ενσωμάτωση  της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την παροχή αρμοδιοτήτων στις 
αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες 
και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς». Ο ΣΕΒ πρόκειται να 
συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση επισημαίνοντας τις θετικές αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο νόμου 
ως προς την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής και καταδεικνύοντας την ανάγκη βελτιωτικών 
παρεμβάσεων στην κατεύθυνση περαιτέρω ενίσχυσης των εχεγγύων ανεξαρτησίας αυτής, αύξησης της 
νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, απλοποίησης διαδικασιών και κατάργησης περιττών 
γραφειοκρατικών βαρών στη βάση των ενωσιακών κειμένων και βέλτιστων πρακτικών.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) 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 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) τις εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Εγχειριδίου Εγγυήσεων του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) την τροποποίηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων 
Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/ Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την 30.08.2021 την εισήγηση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας 
Α.Ε. (EnExClear) για την τροποποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης «Χρεώσεις και Τέλη EnExClear 
για την Εκκαθάριση Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) έως την 30.08.2021 τις βασικές αρχές σχεδιασμού για τη διάκριση ενέργειας εξισορρόπησης και 
ενέργειας λόγω ανακατανομής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

γ) έως την 30.08.2021 την εξέταση των αναγκαίων ρυθμίσεων για την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου 
προς την Οδηγία 2019/944, σε ό,τι ειδικότερα αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών ηλεκτρικής 
ενέργειας και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12356
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/
https://www.rae.gr/2021/07/19/%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%b9-4/
https://www.rae.gr/2021/07/23/%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%84%cf%81-2/
https://www.rae.gr/2021/07/26/%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%b9-5/
https://www.rae.gr/2021/07/29/%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%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2%ce%b1/
https://www.rae.gr/2021/08/02/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%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-%ce%b5/
https://www.rae.gr/2021/08/05/%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-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%81%ce%b1%ce%b5-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc/
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δ) έως την 10.09.2021 το πλαίσιο λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας φυσικού αερίου (παράταση). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την 17.09.2021 την ρύθμιση των υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τη 
διαδικασία χορήγησης έγκρισης και λοιπών συναφών θεμάτων, με σκοπό την υποβολή εισήγησης 
προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατ’ άρθρο 107 παρ. 33 Ν. 4727/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) έως την 30.09.2021 την διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, 
αποζημίωσης του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση) και εναρμόνιση του 
πλαισίου αυτής στο ν.4727/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 
 

 
Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4820/2021 σχετικά με τον Οργανικό Νόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον οποίο 
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για α) τον έλεγχο μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, β) την 
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και γ) λοιπές δημοσιολογικές διατάξεις. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν. 4820/2021 πιέστε εδώ  

Ενέργεια και Κλίμα 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη πράξη σχετικά με την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Διυπουργικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Εκδόθηκε το ΠΔ για την σύσταση του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 

Τροποποιήθηκαν προγενέστερες αποφάσεις σχετικά με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.  

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

Μεταφορές εμπορευμάτων 

Προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία προς της διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ σχετικά με τις 
εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

https://www.rae.gr/2021/08/02/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%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%83/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1575.html
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/Consultations/PCUnivServNetCost.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=8c3871c1-aa1e-4b13-99b0-ad640152ac3f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t41p22kte0F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZBZdAunOJprG3sc9C87ZMj-VW84T-qjHj2rGEzusZG2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yPxsy1JNzN15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWL5XWdrPmcGemNT2JrV--MeM70WmxOH_VzhBJTrD_BV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JGD3SRQTdV55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUubJVc1KbVLcPyFLbFBUi20bxElBNebuVpdeT21I67d
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3IfcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ5zWC0x4fHxEkuRCxposnTtGxLDqn289AlWNy3aOAI6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3Ifd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfT0tFXC35ADI-Tak2kU4SzW7RKApEj73HvuEz1IJMHk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3Ifd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfT0tFXC35ADI-Tak2kU4SzW7RKApEj73HvuEz1IJMHk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3Ife4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYmnMig3CUEVsTKwjw4iWfi3ZQ6mgTAc9kZ8jkBkdOxl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3IffnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZ07YPfWdr7MKXv3QG3ZaT5BalepOgAZO4kMq3_P0bc
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Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επιχειρηματικότητα 

α) Δημοσιεύθηκε η έβδομη προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του 
αναπτυξιακού ν. 4399/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την «Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος ’’Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού’’ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την «Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε» 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά δέσμευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Διαχειριστές Αφερεγγυότητας 

α) Δημοσιεύθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και των 
πιστοποιημένων προσώπων, β) Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός υποψήφιων διαχειριστών 
αφερεγγυότητας έτους 2021 και γ) Εξειδικεύθηκαν τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα για την 
απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ 

Δαπάνες Επιστημονικής Έρευνας 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με τα κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων κατά 
κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του άρθρου  1 του ν. 4014/11. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Υδατοδρόμια 

Καθορίστηκαν οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υδατοδρομίων κατηγορίας Β. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Εκπομπές Αέριων Ρύπων 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων σε 
Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pGa6p_-PeN3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTaFb9JWu6t1ER9Af30QYXW9BbN__bhSHCNx8WeClxcN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-mNBWOUtMbS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdrgbGz4Fs6IN1kCh4s4lpLSBHZI6qnEDE0C1EH3Q_pP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LGY32-REUlEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS5zugWw6qwecZ9SZnoFVGbruNhrNIkbH8kGOalO94aB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-mNBWOUtMbT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTITfNlTCcnj8tU1mLMWCSMiqJozW1pNDOQVGkFESjCK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8i6liwgyJoRItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRPXq_IXr4UR8ra2AJ5XZcB6ZFDme9ETDygyI8TZc7_2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8J2n_NccUMzhp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaFforCmvmb9Bw9w3Kk9OkQEG1KsEY6F5Adygmif2qds
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ybRP_RC2z2gtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQweAG4yU1eMLx01KRJxnQGtLPnFidbv25Q44bhX1uho
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ybRP_RC2z2jnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaLmIIZSR1ubIx_ceeEWPRmXtszEcito4PkHuS57zoYP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XEoV2zso7JK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTfw6o4um93uYxueyRi4zch5-cq2LOd1IoNCAYCWNdRa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XEoV2zso7JJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte7A2P0XpgFQ5qkrVfL3w2aj22twNyu5d1PCdbkduf0f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OvuzA2x8Miv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfJpJo_jjX9FK_BFz3XsfMt7myUXsxsek2U6UpyEUt_v
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83JWWFLFz5g24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc4J-WBZHYRXloGQXIuG5nIq-oVHCgx9UYDT5f8Hzw8u
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Πολεοδομικά Ζητήματα  

Καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές α) τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ) και β) μελετών για 
τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. - άρθρο 72 του ν. 4495/2017) 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Ηλεκτρική Ενέργεια 

Παρασχέθηκαν εγγυήσεις από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευόμενους 
Πελάτες προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Δημόσιες Συμβάσεις 

Καθορίστηκαν ζητήματα σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Εποπτεία αγοράς και συμμόρφωση προϊόντων  

Κοινοποιείται ο Κανονισμός (ΕΕ) 1020/2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των 
προϊόντων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ, των Κανονισμών (ΕΚ) 765/2008 και (ΕΕ) 
305/2011 με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω ενίσχυσης της 
εποπτείας της αγοράς προϊόντων καλυπτόμενων από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης. 
Ζητούμενο είναι η διασφάλιση της διάθεσης στην εσωτερική αγορά μόνο προϊόντων που πληρούν 
απαιτήσεις εγγυώμενες υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η 
ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η 
προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας και κάθε άλλου δημόσιου συμφέροντος. 

Για περαιτέρω λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 
Τηλεπικοινωνίες 

Με απόφαση της ΕΕΤΤ: 

α) δημοσιεύθηκε η Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021 η οποία περιλαμβάνει τις ενέργειες της ΕΕΤΤ 
για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 για το ανοικτό διαδίκτυο και τα βασικότερα 
ευρήματα για την κατάσταση του ανοικτού διαδικτύου στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς Μάιος 
2020 – Απρίλιος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) επιμερίστηκε το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Γενικών Αδειών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) εγκρίθηκε ο Οργανισμός της ΕΕΤΤ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PG0CFuU2E_YliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTKZM91IZsrIRwrdAyRP4t8DhNXBm2XhDtk7TwjfPWAc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PG0CFuU2E_Z_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc5GyOy70fJNYYlo5u-P944UL6sD8GQV5H_JKPcJ5dTO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88jqcC5XjbH8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte7fxknndO4_6N-CXHbjoHi68b9xs7SPWVd825s5Q2SX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RQNGuy-8PDkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtajQSLHfHMTFQ_TUFBnWhy3FXCeiZECsm_vHHagqR_Zf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-07/1060066.pdf
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1570.html
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP991-006.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP999-002.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8j5OuxfOtmWz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTfPk2F6w1dOwGBU9wEb3WZIsAKnVUmWJpXwTKCQG4p2
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ε) τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον νέο τρόπο υπολογισμού του τέλους 
διακοπής/καταγγελίας μίας σύμβασης ορισμένου χρόνου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 

Με απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση 
σχετικά με τον καθορισμό των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και θεσπίστηκε η Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου 
Καταναλωτών στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ΕΔΔΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) εγκρίθηκε η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς της περιφέρειας 
υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας - Ιταλίας για τη μεθοδολογία της διαδικασίας βασιζόμενη 
στην αγορά κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας 
εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) εγκρίθηκε η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς της περιφέρειας 
υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας - Ιταλίας για τη μεθοδολογία για την κατανομή διαζωνικής 
δυναμικότητας με βάση ανάλυση οικονομικής αποδοτικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

στ) δημοσιεύθηκε η 1η αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας 
Διανομής Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ζ) αναθεωρήθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

η) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τράπεζα της Ελλάδος 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών ως προς 
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και 
την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zW0YBcYgjYTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbhop0LMSIzzrwaBJaOKIO-nLgm4uLxJIP97pA368xVp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88JI94GGsYwsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQyvXVuLKSQGDIIw5fvIfEn7Xu6UlTujmC2KFLsQMdTI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XEoV2zso7JLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf_VjT9bgLKB2tq5sEZJn_Ljnl-qXNuFwMWX8ns6UW0f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UsAeWDY0SAYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVYgbr7abnsFx2wzeap1HUEgUTOZbljBBhkOnUuXdb36
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UsAeWDY0SAYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWUX1aSSQorD_2MHu97rFujn0iHqym9I6PMQKWNv6lz3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8kjrMFdNWp0nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYfprQXvqA86sM-BQVebad7VH44rjjvpaQkvqVWhjjVU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zW0YBcYgjYTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbhop0LMSIzzrwaBJaOKIO-nLgm4uLxJIP97pA368xVp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zTzcSd51v8z3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZNsQcw8r4TonXSJSc3WpjgxtXDfc9duEzPBsc78FJuk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zTzcSd51v8wfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZMgDFPF_qnfMgyszh8hkHYJQisJm230c5bBOpZWaMw3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYD0Kz0sYPr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3q1ZqN1XLfHzyuqW9Da32oZRJpt46J_dHUqa-GiIeq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OFUYFqQYJVH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTIfhvUiyvYNSGUSxe16LFEDP4HduQiIX7IDH2_3MpQ8
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

«Δυνατότητες και προϋποθέσεις κινητροδότησης της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων με σκοπό την τόνωση της 
εγχώριας οικονομίας» 

Αποτελεί γεγονός πως η Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλα κράτη / μέλη, διαθέτει σήμερα ένα πολύ υψηλό ποσοστό μικρών 
επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τον ευρύτερο κατακερματισμό της εγχώριας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και γενικότερα με τον τρόπο ανάπτυξης και εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 96% του συνόλου των εγχώριων επιχειρήσεων, το 2020, απασχολούσε λιγότερους από 10 υπαλλήλους 
με το 84% αυτών να δραστηριοποιούνται με τη μορφή των ατομικών επιχειρήσεων. Tο περιορισμένο μέγεθος των ελληνικών 
επιχειρήσεων δεν επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις την αξιοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν μέσα από οικονομίες 
κλίμακας και μέσα από τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών. Αντιθέτως οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα παραγωγικότητας και 
περιορισμένη πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου η προώθηση της μεγέθυνσης τους με 
σκοπό τη βελτίωση της εξωστρέφειάς τους αποτελεί μείζον ζήτημα που θα επιτρέψει την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής τους δυναμικής και την πρόσβαση σε νέους πόρους. Συγχρόνως εκτιμάται πως 
θα τονώσει το επίπεδο των δημοσίων εσόδων και θα επιτρέψει την καλύτερη αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής και 
εισφοροαποφυγής.  

Στο πλαίσιο αυτό, η θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων και κινήτρων οικονομικής πολιτικής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
ως προς την κατεύθυνση ενίσχυσης και αύξησης του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο σχεδιασμός των 
μέτρων αυτών χρειάζεται να λάβει υπόψη τις ενωσιακές κατευθύνσεις και τη γενικότερη διεθνή πρακτική αναφορικά με 
κρίσιμες παραμέτρους όπως τα είδη των προσφερόμενων κινήτρων (φορολογικά, χρηματοδοτικά κ.α.), τις 
προϋποθέσεις εφαρμογής τους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης η επίλυση των 
όποιων ζητημάτων υπάρχουν στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο με στόχο να αρθούν τυχόν στρεβλώσεις και περιορισμοί που 
απορρέουν από τις επιμέρους ισχύουσες νομοθετικές πράξεις. Με βάση τις προϋποθέσεις αυτές, η δημιουργία οικονομικών 
ωφελειών λόγω μεγέθυνσης των εγχώριων επιχειρήσεων απαιτεί το σχεδιασμό συγκεκριμένων οριζόντιων κινήτρων με ολιστικό 
χαρακτήρα. Συγχρόνως, δεδομένης άλλωστε και της συγκέντρωσης μικρών επιχειρήσεων σε ορισμένους κλάδους, είναι σκόπιμη 
και η κλαδική εξειδίκευση. Ειδικότερα, η θέσπιση εξιδεικευμένων κινήτρων σε κλάδους όπως π.χ. εμπόριο, μεταφορές, 
μεταποίηση, επαγγελματικές δραστηριότητες και αγροτικός τομέας, κρίνεται απαραίτητη. Αξίζει να σημειωθεί πως η 
αποτελεσματική θέσπιση και εφαρμογή κινήτρων θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό και από ορισμένες κρίσιμες παραμέτρους 
στη φάση σχεδιασμού τους. Ειδικότερα, η υιοθέτηση διευρυμένης επιλεξιμότητας και η διασφάλιση μακροπρόθεσμης προοπτικής 
εκτιμάται πως θα επιτρέψει τόσο την αποτελεσματική χρήση τους όσο και την αποφυγή φαινομένων ευκαιριακής αξιοποίησής 
τους. Παράλληλα, η πρόβλεψη εμπροσθοβαρούς οφέλους μέσω άμεσης ενίσχυσης των επιλέξιμων επιχειρήσεων και η 
εφαρμογή διαφανών και απλών διαδικασιών αποτελούν πρόσθετες παραμέτρους που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την 
αποδοτική υλοποίηση των κινήτρων.Έχοντας επομένως υπόψη τις ανάγκες του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη 
διεθνή πρακτική και τα ζητήματα που απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η αποτελεσματική προώθηση της 
μεγέθυνσης των επιχειρήσεων απαιτεί ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα προβλέπει τόσο την τροποποίηση διατάξεων σε 
υφιστάμενους νόμους όσο και την προσθήκη νέων. Ως προς το είδος των κινήτρων, προτείνεται η ανάπτυξή τους σε 3 επίπεδα: 

▪ Φορολογικό, μέσα από εξειδικευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις ή / και απαλλαγές στη διαχείριση υφιστάμενων 
υποχρεώσεων. Κομβικό ζήτημα αποτελεί η αναγνώριση φορολογικών ζημιών σε περίπτωση μιας συναλλαγής (π.χ. 
συνεργασίας ή συγχώνευσης).  

▪ Χρηματοδοτικό μέσα από την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων υπό τη μορφή επιχορηγήσεων ή και δανείων με 
ευνοϊκό επιτόκιο και όρους αποπληρωμής, με στόχο την ενίσχυση ενός επενδυτικού σχεδίου που σκοπεύει στη μεγέθυνση 
ενός επιχειρηματικού σχήματος. 

▪ Αδειοδοτικό, με στόχο την επιτάχυνση και διευκόλυνση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. 
Η επιτυχής θέσπιση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου ξεκινά προφανώς από τη φάση του σχεδιασμού του. Στο πλαίσιο αυτό 
πρωτοβουλίες όπως αυτή που ανέπτυξε ο ΣΕΒ, με την υποστήριξη της Grant Thornton, σχετικά με τη διερεύνηση των 
κατάλληλων κινήτρων εκτιμάται πως θα συμβάλει σημαντικά στον εντοπισμό των βέλτιστων μέτρων μεγέθυνσης των 
επιχειρήσεων. Η αποτελεσματική τους όμως εφαρμογή θα εξαρτηθεί από το βαθμό που τα νέα μέτρα θα αντιμετωπίσουν ριζικά 
τους παράγοντες επικράτησης επιχειρήσεων μικρού μεγέθους, επιτρέποντας ουσιαστική την εις βάθος βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 

  
 
Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας 
 
Principal, Head of Strategy and Investments 
Grant Thornton 
Linkedin 

https://gr.linkedin.com/in/dr-panagiotis-prontzas-951b032
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος από την αλλοδαπή 

Δίνονται διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν.4172/2013, 
περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που 
μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό 
τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του 
έτους 2021, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται η 31.5.2021. Το φυσικό 
πρόσωπο με την αίτησή του έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του 
άρθρου 5Α του ν.4172/2013  σε συγγενικό πρόσωπο εντός της ίδιας προθεσμίας, υπό την 
προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσής του. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, οι αιτήσεις επέκτασης 
που υποβλήθηκαν εμπροθέσμως αλλά μεταγενέστερα από την αρχική αίτηση του φορολογούμενου και η 
πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εξεδόθη πριν από την αίτηση επέκτασης, η αίτηση εξετάζεται και 
εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις ένταξης, γίνεται αποδεκτή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παροχή διευκρινίσεων για τη ρύθμιση οφειλών 

Παρέχονται διευκρινήσεις για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων περί ρύθμισης οφειλών του 
άρθρου 292 του ν.4738/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού 
Οικονομικών Α.1127/2021. Συγκεκριμένα, 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 
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. Σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν επιτρέπεται η 
υπαγωγή τους για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.  

Τροποποιείται η απόφαση «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου 
αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαδικασία συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης 

Ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής 
φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών 
επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορισμός ποσού για χορήγηση ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, έτος 2021 

Ορίζονται τα συνολικά ποσά για χορήγηση ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967 κατά το έτος 
2021, τα οποία συνιστούν τον προϋπολογισμό του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ εκτιμάται ότι η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
κατά το τρέχον έτος 2021 θα ανέλθει σε 1.500.000 ευρώ και κατά τα επόμενα έτη σε 8.500.000 ευρώ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-07/e2150_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-07/e2142_2021.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VUSpgL_HkaAtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfpSNr9wT1Qz34LCb1cCiR6s_rsoZh_UnmxXVNACioEx
https://www.taxlive.gr/wp-content/uploads/2021/08/fek-b-3359-2021.pdf
https://www.ynanp.gr/media/documents/2021/06/20/%CE%92_2660_18.06.2021_%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%AD%CF%89%CF%82_28.06.2021.pdf
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Υποβολή δήλωσης μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου 

Ειδικά για το μήνα Μάιο 2021 οι εκμισθωτές/ υπεκμισθωτές ακινήτων που πληρούν συγκεκριμένα 
κριτήρια  υποβάλλουν τη Δήλωση Covid ή και τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας μέχρι και την 27η Αυγούστου 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με το ηλεκτρονικό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. 

Ορίζεται η υποχρέωση σταδιακής διασύνδεσης των υπόχρεων οντοτήτων, σε χρήση Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε., για την 
ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω αυτών, 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, για οντότητες που εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω 
Φ.Η.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Α΄250). Οι υπόχρεες οντότητες εντάσσονται στη 
σταδιακή διασύνδεση με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν σύμφωνα με την υποβληθείσα 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και με επιπλέον κριτήριο την ένταξή τους ή μη 
στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογική Ταυτότητα Ακινήτων 

Για τις ανάγκες του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ορίζονται τα στοιχεία που συνιστούν τη φορολογική 
ταυτότητα του ακινήτου και επιδρούν στον ορθό υπολογισμό του φόρου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προσδιορισμός Ε.Ν.Φ.Ι.Α. νομικών προσώπων και οντοτήτων 

Εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα νομικά 
πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο εκδίδεται η 
πράξη αυτή δεν είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών και δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού 
προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος αυτό.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παραλαβή με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης 

Καθορίζονται οι ποσότητες, οι όροι και διατυπώσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον 
Ε.Φ.Κ της αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται, είτε αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που 
προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ή για στην παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων 
αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση προθεσμίας καταβολής της δόσης Ιουλίου 

Παρατείνεται μέχρι και την  31 Αυγούστου η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιουλίου ρυθμίσεων 
και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα για 
τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό 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, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-08/a1170_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-08/A1171_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-08/a1175_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-08/a1176_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-08/a1180_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-08/A1173_2021.pdf
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Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας COVID 19 

Προβλέφθηκε αύξηση της δημόσιας δαπάνης για 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 ούτως ώστε να καλυφθεί το σύνολο των εγκεκριμένων 
αιτήσεων μέχρι το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (8.200.000 €) ευρώ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Υποχρεωτική απαλλαγή από την καταβολή του συνολικού μισθώματος  

Προσδιορίστηκαν οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική απαλλαγή από την καταβολή του 
συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων  

Τροποποιείται η ΓΔΟΥ 468/17.05.2021 «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κατηγορίες υπόχρεων ειδικής χρηματικής κύρωσης αρ.13Α ν.2523/1997 

Προσδιορίζονται οι κατηγορίες υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της 
παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν.2523/1997, το είδος του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου 
επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η 
ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερο θέμα. Το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της 
επαγγελματικής εγκατάστασης, επιβάλλεται εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής 
έκδοση παραστατικών πώλησης, κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της 
εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των 
φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν 
οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά. Επίσης επιβάλλεται στις περιπτώσεις που 
παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας 
ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και στην περίπτωση που 
διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία 
των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω περ. γ΄, 
ανεξαρτήτως του είδους του διενεργούμενου φορολογικού ελέγχου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

Μη συμπληρωματικά στοιχεία τα συμβόλαια αγοροπωλησίας ακινήτων στην ημεδαπή 

Τα συμβόλαια αγοροπωλησίας ακινήτων στην ημεδαπή και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτά δε 
συνιστούν «συμπληρωματικά στοιχεία» κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 84 παρ. 4 περ. β΄ 
και 68 παρ. 2 α΄ του ν. 2238/1994 (ΚΦΕ), τα οποία δικαιολογούν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών, την 
επιμήκυνση σε δεκαετία της προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς έκδοση 
και κοινοποίηση οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtct6fkZtiDt0FLvlm1BzisKjAEo4-za-CuNgHqGGwUzc
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-07/a1167_2021.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-mNBWOUtMbTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbZqkTG7Tl2eGzAcKWFaIVe3sYGrAD25hPDGEOUD6cCA
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-07/a_1166_2021ada.pdf
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To έμβασμα ως προσαύξηση περιουσίας 

Το έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο, 
σχηματίζεται από τη συλλογή καταθέσεων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέσα στον χρόνο, ως 
υπαρκτό και γνωστό από την προηγούμενη ύπαρξη των τραπεζικών καταθέσεων, δεν προέρχεται από 
άγνωστη πηγή ή αιτία, ώστε να θεωρείται προσαύξηση περιουσίας, κατά την έννοια της διάταξης της 
παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 και μάλιστα της χρήσης εντός της οποίας γίνεται η 
μεταφορά του ποσού στο εξωτερικό, ενώ, ως μεμονωμένη τραπεζική «ταμειακή» συναλλαγή και 
χωρίς τη σύγκρισή της με την προηγούμενη πραγματική ταμειακή κατάσταση του 
φορολογουμένου, δεν δύναται, σε κάθε περίπτωση, να χαρακτηρισθεί ως «προσαύξηση» 
περιουσίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών  

 
 

Φορολόγηση κοινών τραπεζικών λογαριασμών  

Σε περίπτωση κοινού τραπεζικού λογαριασμού ενδέχεται να προκύψει φόρος δωρεάς 
για συνδικαιούχο κατά την αξιοποίηση των χρημάτων που περιήλθαν σε αυτόν μετά τον θάνατο 
του έτερου συνδικαιούχου. Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού 
λογαριασμού και μεταγενέστερης ανάληψης χρηματικού ποσού από έτερο επιζώντα συνδικαιούχο, η 
ανάληψη του εν λόγω χρηματικού ποσού δεν υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς, βάσει του άρθρου 2 ν. 
5638/32. Ωστόσο, η εν λόγω απαλλαγή εξαντλείται ακριβώς στην ανάληψη και κάθε τυχόν 
περαιτέρω εμφάνιση και αξιοποίηση του αναληφθέντος ποσού (π.χ. μέσω της αγοράς ακινήτου) 
υπόκειται αυτοτελώς σε φορολογία άτυπης δωρεάς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/ded/2021/1359_en_ath/
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης 

Επιβάλλεται, έως την 31η.12.2021, υποχρέωση στους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, να επιδεικνύουν στο 
αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε ή 
βεβαίωση εμβολιασμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Self- tets στον ιδιωτικό τομέα 

Επιπλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων για τους εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους, οι οποίοι, 
είτε δεν έχουν προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19, είτε εργάζονται ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό 
έλεγχο, στους συγκεκριμένους εργαζόμενους που προσέρχονται στο χώρο εργασίας και παρέχουν 
την εργασία τους, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναστολές συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2021 

Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2021 σε (α) σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των 
οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής (β) σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Έλεγχος εγκυρότητας του ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.)  

Γνωστοποιείται η έναρξη λειτουργίας αναβαθμισμένης υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας η οποία, παρέχει 
τη δυνατότητα στον χρήστη, να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των χορηγηθέντων ενιαίων ΑΑΕ του 
e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσής του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t41p22kte0F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZBZdAunOJprG3sc9C87ZMj-VW84T-qjHj2rGEzusZG2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lVLmaVtmIyB_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTM7OdsddjSNmmCYno4D0z7G91tI6Ib8L5JG-nTJjpYD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OvuzA2x8Miu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWCw7iv5paPDRCu9KMnFBhcR_HxkS_fRgeL311Pq2Kjf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3Iff3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU6ayxLgAEngYXJwGDvZ05-5F0xC7Q5nYJVWpUKGxUD-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88jqcC5XjbH_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUOnf2pypx9i_1T56ojR79as1kY8zas16ZxZNrIU6Uac
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-07/%CE%93.%CE%95.%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%91%CE%95%20%289%CE%923%CE%9846%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9B%CE%A53%29.pdf
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 
«Νέα διαβούλευση για τα τεχνικά κριτήρια της ταξινομίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση» 

Η μετάβαση προς την πράσινη οικονομία είναι μία κοινωνικοοικονομική πρόκληση η οποία θα απαιτήσει 

σημαντικούς πόρους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 55 %, προϋποθέτει επιπρόσθετες ετήσιες επενδύσεις μόνο στο ενεργειακό σύστημα 

κατά περίπου 350 δισ. ευρώ υψηλότερες για την επόμενη δεκαετία (2021-2030) σε σχέση με την 

προηγούμενη (2011-2020).  Η κινητοποίηση των σημαντικών δημοσιών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

το ΕΣΠΑ θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση ώστε να καλυφθεί ένα σημαντικό τμήμα του χρηματοδοτικού κενού 

που προκύπτει από τη διαφαινόμενη αναθεώρηση των κλιματικών στόχων.  

Ωστόσο, η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα κρίνεται απαραίτητη ώστε σε βάθος χρόνου η ΕΕ να γίνει 

κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα καθεστώς για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (Κανονισμός 

2020/852)  που καταρχήν θα επιτρέπει σε υποψήφιους επενδυτές να γνωρίζουν, βάσει τεχνικών κριτηρίων, εάν 

συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες κρίνονται βιώσιμες σύμφωνα με την  ευρωπαϊκή ταξινομία. 

Επιπλέον, στις 3 Αυγούστου, η συμβουλευτική ομάδα “Πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση”, η οποία 

υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκπόνηση των τεχνικών κριτηρίων της ταξινομίας, ξεκίνησε μία 

ανοιχτή διαβούλευση μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου για τους εναπομείναντες τέσσερις περιβαλλοντικούς στόχους 

που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 9 του σχετικού Κανονισμού: 

- βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων 

- μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία 

- πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 

- προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 

-  

Στόχος της Πλατφόρμας είναι να υποβάλει μια τελική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο, ώστε να 

θεσπιστεί μια νέα κατ 'εξουσιοδότηση πράξη για την εξειδίκευση των κριτηρίων ταξινόμησης του Κανονισμού κατά 

το πρώτο εξάμηνο του 2022.  

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη που σχετίζεται με τους πρώτους δύο στόχους της ταξινομίας, δηλαδή τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 

και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδεται στο εν λόγω εγχείρημα είναι 

το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην συμπεριλάβει σε πρώτη φάση την πυρηνική ενέργεια 

και το φυσικό αέριο λόγω σημαντικών διαφωνιών μεταξύ κρατών μελών και μελών της Πλατφόρμας.  

Αναζητήστε εδώ το προς διαβούλευση έγγραφο 

 
 

https://sevportal.sharepoint.com/BRUSSELS%20OFFICE%20Public/Δελτία/Ρυθμιστικό/2021/Platform%20on%20Sustainable%20Finance%20-%20Technical%20Working%20Group%20-%20Taxonomy%20pack%20for%20feedback%20August%202021%20(europa.eu)
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Φορολογική νομοθεσία 

 

 

ΔΕΕ C-241/20: Φορολογικά πλεονεκτήματα σε περίπτωση εργαζομένου σε άλλη χώρα  

Σε περίπτωση φορολογούμενου ο οποίος (α) κατοικεί σε ένα κράτος μέλος, (β) λαμβάνει αμοιβή για την 
άσκηση μισθωτής επαγγελματικής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος και (γ) η αμοιβή αυτή  
φορολογείται στο τελευταίο αυτό κράτος μέλος και απαλλάσσεται από τον φόρο στο κράτος μέλος κατοικίας 
βάσει διμερούς συμβάσεως για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, τότε είναι αντίθετη με το ενωσιακό 
δίκαιο φορολογική ρύθμιση κράτους μέλους της οποίας η εφαρμογή έχει ως συνέπεια ότι να 
στερείται ο φορολογούμενος αυτός, στο πλαίσιο του υπολογισμού του φόρου εισοδήματος στο 
κράτος μέλος κατοικίας, μέρος των φορολογικών πλεονεκτημάτων που χορηγεί το εν λόγω κράτος. 
Το γεγονός ότι ο οικείος φορολογούμενος δεν αποκτά σημαντικό εισόδημα στο κράτος μέλος κατοικίας είναι 
άνευ σημασίας, όπως επίσης και το γεγονός ότι στο κράτος μέλος απασχολήσεως χορηγήθηκε στον οικείο 
φορολογούμενο μείωση φόρου τουλάχιστον ισόποση με τα φορολογικά πλεονεκτήματα που αυτός 
απώλεσε στο κράτος μέλος κατοικίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-695/19: Ποσά που λαμβάνονται υπόψη για την αναλογία έκπτωσης ΦΠΑ 

Σε περίπτωση που υποκείμενος στο φόρο (α) έχει ως κύρια δραστηριότητα την πώληση οικιακών 
ηλεκτρικών συσκευών και ειδών εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στους καταναλωτές και (β) 
στο πλαίσιο της κύριας αυτής δραστηριότητας διενεργεί πράξεις διαμεσολάβησης για την πώληση 
επεκτάσεων εγγύησης, τότε ως προς τις πράξεις αυτές δεν εφαρμόζεται το άρθρο 174 της οδηγίας 
αναφορικά με τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αναλογίας έκπτωσης 
ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, το ποσό του κύκλου εργασιών που αναφέρεται στις εν λόγω πράξεις πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στον παρονομαστή του κλάσματος βάσει του οποίου υπολογίζεται η αναλογία 
έκπτωσης του άρθρου 174, παράγραφος 1, της εν λόγω Οδηγίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=244194&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=3558099
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=243862&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=3558031


TEYXΟΣ 55 | Αυγούστου 2021  | σελ. 16 

 

  
 
 
  

  
 
    
 
 
 
 

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/

