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προϋπόθεση για την θεμελίωση της 
αλληλέγγυας ευθύνης για τις οφειλές της 
εταιρείας προς τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης» 
Ιωάννα Κυριαζή  
Εταίρος 
Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης- Γεωργόπουλος 

σελ. 9 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Τα σημαντικά του μήνα  
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

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

02. Φορολογική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ.7  

03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

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

04. Τα νέα από την ΕΕ  

…..................…………………….……... σελ. 12 

05. Προσεχώς 

…..................…………………….……...  

 
 
Στρατηγικές Επενδύσεις  
 
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων επί  του σχεδίου νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις και τη 
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαβούλευση 
υποβάλλοντας ολοκληρωμένο κείμενο θέσεων στους αρμόδιους φορείς.  
 
Περισσότερα στη σελ. 4 
 
Χρόνος απόκτησης εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων 
 
Προσδιορίστηκε ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από υπεραξία 
μεταβίβασης τίτλων έναντι τιμήματος, το τελικό ύψος του οποίου εξαρτάται από 
αναβλητική αίρεση. 
 
Περισσότερα στη σελ. 7 
 
Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων προς φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
Καθορίστηκαν ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας των προσώπων 
που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, 
εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων, με αποτέλεσμα τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας 
ευθύνης για οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
Περισσότερα στη σελ. 10 
 
 
 
 

 

  

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 
 

 
                            
                           
                           
                                   Άγγελος Μπίνης 
                              Διοικητής  
                              Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
                              Linkedin 
 

                           
 
 

            Αναστασία Σωτηροπούλου 
           Νομική Συνεργάτης Διοικητή 

        Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
                           Linkedin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Νόμος 4829/2021: Ρύθμιση των Δραστηριοτήτων Επιρροής για Πρώτη Φορά στην Ελλάδα» 
 
Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του πρόσφατου νόμου 4829/2021 (ΦΕΚ Α’ 166/10.09.2021) για την ενίσχυση της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ρύθμισης της αλληλεπίδρασης των δημόσιων φορέων με τους εκπροσώπους 
συμφερόντων. 
 
Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια της χώρας μας να καλύψει το νομοθετικό και θεσμικό κενό, το οποίο είχε 
επανειλημμένα επισημανθεί από διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα στο πλαίσιο σχετικών αξιολογήσεων. Για τη 
διαμόρφωση του θεσμικού αυτού πλαισίου, ελήφθησαν υπόψη διεθνείς καλές πρακτικές του Ο.Ο.Σ.Α. και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τα αντίστοιχα πλαίσια της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, του Καναδά και της 
Αυστρίας. 
 
Οι δραστηριότητες επιρροής αναγνωρίζονται ως νόμιμη πρακτική συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και χάραξης πολιτικών. Για να χαρακτηρισθεί η επικοινωνία εκπροσώπου συμφερόντων με 
θεσμικούς φορείς της πολιτείας ως δραστηριότητα επιρροής, θα πρέπει: 
 

✓ να είναι άμεση 
✓ να αποσκοπεί να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
✓ να διεξάγεται με αμοιβή 
✓ να διενεργείται στο πλαίσιο εκπροσώπησης του πελάτη του εκπροσώπου συμφερόντων. 

 
Ωστόσο, δεν θεωρείται δραστηριότητα επιρροής η επικοινωνία η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο: 
 

▪ πρόσκλησης από θεσμικούς φορείς για παροχή ενημέρωσης 
▪ νομικής ή άλλου είδους επαγγελματικής εκπροσώπησης  
▪ συλλογικών διαπραγματεύσεων 
▪ συζήτησης με μέλη διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής ή με εκπροσώπους άλλων κρατών ή 

Ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών. 
 
Ως εκπρόσωπος συμφερόντων ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητες επιρροής με 
αμοιβή για λογαριασμό του πελάτη του, ο οποίος έχει αναθέσει την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής. Τα πρόσωπα 
που συνδέονται με τον πελάτη με σχέση εργασίας ή με έμμισθη εντολή εξαιρούνται. Ως θεσμικοί φορείς, ορίζονται οι 
φορείς που ασκούν νομοθετική ή εκτελεστική λειτουργία και πρόκειται να καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Ε.Α.Δ.  
 
Για να αποκτήσει ένα πρόσωπο την ιδιότητα του εκπροσώπου συμφερόντων θα πρέπει:  
 

✓ να είναι άνω των 18 ετών 
✓ να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαφάνειας 
✓ να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα με ποινή στερητικής της ελευθερίας άνω 

των 18 μηνών. 
 
Ο εκπρόσωπος συμφερόντων υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Διαφάνειας το οποίο θα συσταθεί στην Εθνική 
Αρχή Διαφάνειας. Κατά την εγγραφή του, θα λάβει πιστοποιητικό και αριθμό μητρώου το οποίο θα χρησιμοποιεί κατά 
την επικοινωνία του με τους θεσμικούς φορείς. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια 

https://www.linkedin.com/in/angelos-binis-86a24987/
https://www.linkedin.com/in/anastasia-sotiropoulou-51369235/
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ηλεκτρονική δήλωση άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του 
Μητρώου, σχετικά με: 
 

➢ τον τομέα πολιτικής και το είδος απόφασης 
➢ τα στοιχεία του προσώπου που άσκησε επιρροή και τα στοιχεία του πελάτη 
➢ τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας επιρροής 
➢ τον θεσμικό φορέα προς τον οποίο απευθύνθηκε 
➢ το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

 
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή αναφοράς 
ενδεχόμενη παραβίαση και να επιβάλλει κυρώσεις όπως σύσταση, πρόστιμο 5.000€-20.000€, αναστολή άσκησης 
δραστηριοτήτων επιρροής, προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το Μητρώο. 
 
Υποχρεώσεις θεσπίζονται και για τους θεσμικούς φορείς οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια δήλωση 
για την επικοινωνία τους με τους εκπροσώπους συμφερόντων, καθώς και να μην ασκούν δραστηριότητα επιρροής 
για 18 μήνες μετά από την αποχώρηση από τη θέση τους. 
 
Με την εισαγωγή κανόνων, οι οποίοι θέτουν ένα συνεκτικό και ξεκάθαρο πλαίσιο για την άσκηση 
δραστηριοτήτων επιρροής, η χώρα μας ρυθμίζει για πρώτη φορά μία διεθνώς αναγνωρισμένη 
δραστηριότητα αναγνωρίζοντας τα οφέλη για τη δημοκρατία αλλά και τους κινδύνους χειραγώγησης και 
παραπλάνησης που μπορεί να ενέχει, εάν αφεθεί αρρύθμιστη. Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, 
της ακεραιότητας και της λογοδοσίας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων επιρροής αλλά και η ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς ρίχνοντας φως στον τρόπο που αλληλοεπιδρούν με τα 
διαφορετικά μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης δημόσιων πολιτικών και 
ρυθμίσεων. 
 
Για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας πατήστε εδώ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://aead.gr/
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Στρατηγικές Επενδύσεις 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί του σχεδίου 
νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης 
διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις» το οποίο προτείνει σημαντικές βελτιώσεις στις 
διαδικασίες διάθεσης των ενισχύσεων, οι οποίες καλύπτουν με ιδιαίτερα ικανοποιητικό τρόπο τα διαχρονικά 
αιτήματα των επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒ όμως προτείνει να εξεταστούν περαιτέρω βελτιώσεις ώστε η 
Ελλάδα να διαθέτει κίνητρα για επενδύσεις μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, ανάλογα άλλων χωρών 
της ΕΕ. Ενδεικτικά, προτείνεται η κατάργηση του «εθνικού» ορίου των €10εκ στις ενισχύσεις του 
αναπτυξιακού νόμου, όταν οι Κανονισμοί της ΕΕ επιτρέπουν υπερδιπλάσιες ενισχύσεις. Δεύτερον, στις 
στρατηγικές επενδύσεις προτείνεται η αύξηση των υπερ-αποσβέσεων από το 30% στο 100% και η 
δυνατότητα χρήσης τους ταυτόχρονα με τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την 30.09.2021 την εισήγηση του Διαχειριστή του 
Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, Gastrade, σχετικά με τον Κώδικα Διαχείρισης 
του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) τον καθορισμό του περιεχομένου του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης 
Παραγωγού του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) τους κανόνες κατανομής για μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα 
σύνορα Ελλάδας-Ιταλίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) την εναρμόνιση της Οδηγίας 944/2018 σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών 
ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) την εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ για το ύψος των Εγγυήσεων ΕΦ για το Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα της 
Κρήτης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) το πλαίσιο λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου και τις διατάξεις της 7ης αναθεώρησης 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στο Βάθρο Εμπορίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί του σχεδίου 
νόμου «Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες – Τεχνοβλαστούς» με το οποίο ορίζονται σαφώς οι εταιρείες – 
τεχνοβλαστοί, προβλέπονται κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία τους και καθορίζεται α) ο τρόπος 
συμμετοχής των ερευνητών σε αυτές, β) η σχέση με τους ερευνητικούς οργανισμούς, γ) ο τρόπος 
συμμετοχής του Ερευνητικού Οργανισμού στις εν λόγω εταιρείες και η κατανομή των εισπραχθέντων 
δικαιωμάτων στους εταίρους, δ) το πλαίσιο συμμετοχής τρίτων προσώπων επενδυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12550
https://www.rae.gr/2021/08/26/%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%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%8e/
https://www.rae.gr/2021/09/03/anakoinosi-dd/
https://www.rae.gr/2021/08/31/%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-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://www.rae.gr/2021/08/25/%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%b4-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7/
https://www.rae.gr/2021/09/07/%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%b9-6/
https://www.rae.gr/2021/09/10/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%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/
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12656
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
ΓΕΜΗ-Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 

Καθορίστηκαν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχούν σε εμπορική και μη εμπορική 
δραστηριότητα και η, βάσει αυτών, υποχρεωτική εγγραφή φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενίσχυση Διαφάνειας 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4829/2021 σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε 
θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, ο οποίος στο Μέρος Α’ ρυθμίζει για πρώτη φορά την 
επικοινωνία των εκπροσώπων συμφερόντων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν αμοιβή 
και επικοινωνούν για λογαριασμό πελάτη) με τους θεσμικούς φορείς (όσοι ασκούν νομοθετική ή 
εκτελεστική λειτουργία). Μεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι συμφερόντων εγγράφονται υποχρεωτικά 
στο Μητρώο Διαφάνειας και υποβάλλουν ετήσια δήλωση δραστηριοτήτων όπου περιέχονται 
πληροφορίες όπως η ταυτότητα του πελάτη και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του σκοπού της 
επικοινωνίας. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου εκφράζοντας τη στήριξή 
του σε κάθε αναβάθμιση σε ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και ποιότητας των σχέσεων 
αγοράς-πολιτείας και σε κάθε πρωτοβουλία αποτελεσματικής καταπολέμησης των κακών 
πρακτικών που παρατηρούνται στον τρόπο διεξαγωγής διαλόγου με τη δημόσια διοίκηση. 
Επισήμανε επίσης, την ανάγκη αποσαφήνισης των διατάξεων του νόμου ως προς τα 
σωματεία και τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους αναφορικά με τις επικοινωνίας με τους 
θεσμικούς φορείς σε περίπτωση που επιλέξουν να μην εγγραφούν στο Μητρώο. Από 
πλευράς ΕΑΔ αναμένονται διευκρινιστικές οδηγίες καθώς και η δημοσίευση σχετικής ΥΑ 
για τα ζητήματα που αφορούν τα σωματεία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενεργειακά Πιστοποιητικά 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από 
αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με 
εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Οπτικοακουστικά Έργα 

Καθορίστηκε η υλοποίηση προγράμματος εγγυοδοσίας δανείων επιχειρήσεων παραγωγής 
οπτικοακουστικών έργων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ζώνες Απολιγνιτοποίησης 

Καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) που 
αφορούν τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Δίκτυα Αγωγών 

Καθορίστηκαν οι όροι και οι διαδικασίες πρόσβασης σε Ανάντη Δίκτυα Αγωγών, καθώς και ο μηχανισμός 
επίλυσης διαφορών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8X9Cg1XiGJKUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta913THxvak8Ix-NKt-PtWlHWdGWPuzcGHqw0tzcOLdQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8puV55ZCI0p15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVWpFIJaXM28TJQGFxBsAXiYodiBcyFK_4X1ZQkzNkjk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gCVnIbYmg5ktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbN5e4MmSvPTBI21uDumRFeVKHmlyhN8SmjdJauiyrzw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8euidfznezjLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR_G6571Fehic163liCv3C5Ev-rgAJzg9_ymwNTnUjNj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_VilEoXv9_x_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdOvPnDUGheXpR8uqtKjlzUN2HCNxksRFhtpKmFylI7S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Gk0ulCn9aF1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbEFHgrJZvyeykQni7TPnzAVMLTwmywGhgDcKWCMaaol
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Διαχειριστές Αφερεγγυότητας 

Καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας δικηγορικής, 
ελεγκτικής ή συμβουλευτικής εταιρείας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Θαλάσσια Πολιτική 

Ψηφίστηκε η κύρωση του κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον 
νησιωτικό χώρο, για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους 
υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) τροποποιήθηκε η μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) εγκρίθηκε το αίτημα επένδυσης και ο διασυνοριακός επιμερισμός κόστους του Έργου Κοινού 
Ενδιαφέροντος 6.20.2 «Επέκταση της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου του Chiren» μεταξύ της 
Ελλάδας και την Βουλγαρίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) θεσπίστηκαν διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους τύπους 
εντολών, τις παραμέτρους υποβολής αυτών, καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο 
περιεχόμενό τους.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) καθορίστηκαν τα έργα μείζονος σημασία σε εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού του 
απαιτούμενο εσόδου του διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με το «Πλαίσιο Ανάπτυξης Απομακρυσμένων 
Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/ Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου».     

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

στ) εγκρίθηκε το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) για την περίοδο 2021-2025. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ζ) καθορίστηκε το απαιτούμενο Έσοδο και εγκρίθηκε το Τιμολόγιο για την Βασική Δραστηριότητα 
Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής του Διαχειριστή με την επωνυμία «HELLENIC 
NATURAL GAS DISTRIBUTOR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS A.E.») για την Ρυθμιστική Περίοδο 2021-2024. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8DSgLTYXAybUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYf7OZgbjxkjd8deurrSIq3IAO7dpfQ-Kl-iKrg0PVC8
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia?law_id=d8af242f-5d6e-4ef6-95a5-ad9f01302553
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YLkw93gW95v3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb_IP8FtYOfXBx89xdNzWTGChcbPM2r1-crNeKRISzvR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fwH2QkBSoQ4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfAG9tKwz6QaBk_sicRP8LdC_T9vOGF4-Dd4g78_JV_s
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D5z1kkrEK2Np6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVrzT42pJboQ41_7-yofprZ5NyUqwLS1noT9hFMXeoaX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D5z1kkrEK2MliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta1gX3RPe31jxynvuOaENfefhK423OysGwr6Socg1Bo8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UGc_wT4JnIEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRC448DSk4aLVz5hJ8OoKIyzqELETZakpLA81BZD3ukp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8BYtDYUbnqYHnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdNjbVunLHqHawV9SWZHiZwsYid9-fKtEjIJdSpZSohW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8BYtDYUbnqYHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXcYKQ5IoXBbOnF7OOPKPHnAQFkk1v8INrzYp6zLH2BC
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Προνομιακό φορολογικό καθεστώς κρατών 

Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 
του ν.4172/2013 για το φορολογικό έτος 2020, είναι εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή η νομική 
οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών, εισοδημάτων ή κεφαλαίου με συντελεστή ίσο ή 
κατώτερο από το 60% του συντελεστή φορολογίας που θα οφειλόταν εάν ήταν φορολογικός κάτοικος 
ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. φυσικού αερίου 

Ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ 
του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
η οποία είτε εγχέεται στο σύστημα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανομής, είτε παράγεται για ιδία χρήση, στην 
περίπτωση αυτοπαραγωγών του άρθρου 2 του ν.4001/2011 (Α 179).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χρόνος απόκτησης εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων 

Χρόνος κτήσης εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων έναντι τιμήματος το τελικό ύψος 
του οποίου εξαρτάται από αναβλητική αίρεση, είναι ο χρόνος πλήρωσης της αίρεσης, κατά τον 
οποίο ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα είσπραξης (βλ. και ΠΟΛ. 1223/2015). Ειδικότερα, ως προς τα 
φυσικά πρόσωπα-πωλητές, η υπεραξία επαναϋπολογίζεται και δηλώνεται το πρόσθετο εισόδημα της 
υπεραξίας στο έτος που προέκυψε, δηλαδή το έτος πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υιοθέτηση διεθνών λογιστικών προτύπων 

Εκδόθηκε ο Κανονισμός 2021/1421 για την τροποποίηση του Κανονισμού αριθ. 1126/2008 για την 
υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1606/2002 
όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων  

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Π.Υ.Σ «Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι 
του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εφαρμογή του 27Α του ν.4172/2014».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΚΦΔ: Άρθρο 60 ως προς τη συνέργεια με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ΚΦΔ, κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να 
παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των 
εξουσιών της ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη 
παράβασης του Κώδικα, υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος. Ως εκ τούτου, σε 
βάρος του τρίτου προσώπου/συνεργού επιβάλλεται πρόστιμο σε ύψος ίσο με το επιβληθέν στον 
παραβάτη πρόστιμο που προβλέπεται στον ΚΦΔ και κατά το μέρος που αποδεδειγμένα προκύπτει 
η συνέργεια για την τέλεση της παράβασης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-08/A1186_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-09/a1185_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-09/E2171_2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021R1241
file:///C:/Users/marialena.ntelekou/Downloads/document%20(50).pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-09/e_2176_2021ada.pdf
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Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του 
TAXISnet δύνανται να προβούν σε μεταβολή σειράς στοιχείων της επιχείρησης, όπως ταχυδρομική 
διεύθυνση της έδρας, καθεστώς ΦΠΑ, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ΕΦΚ, εγγραφή στο Επιμελητήριο, κ.ά.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατάσεις  

Παρατείνονται μέχρι και τις 03.02.2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και 
δόσεων, ρυθμίσεων και διευκολύνσεων των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων της 
Περιφέρειας Αττικής που περιλαμβάνονται στον υπ’ αρ. 290/25-8-2021 πίνακα του Υπουργείου 
Υποδομών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από τις 03.08.2021 μέχρι και τις 03.02.2022.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΣτΕ 2471/2020:  Λογιστική εμφάνιση αποθεματικών επιχείρησης 

Τα έσοδα επιχείρησης που απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και δεν διανέμονται (αποθεματοποιούνται), δεν 
περιλαμβάνονται στα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως κατά την οποία σχηματίστηκαν και 
φορολογούνται κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους (αναβολή φορολογίας), υπό την 
προϋπόθεση εμφάνισής τους στα βιβλία της εταιρείας για λόγους διαφάνειας και ευχερούς λογιστικής 
παρακολούθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου ΠΟΛ 1117/1993. Σε περίπτωση μη διανομής των 
ποσών αυτών και μη ορθής τήρησης των ανωτέρω οδηγιών, τα ποσά αυτά φορολογούνται ως έσοδα της 
χρήσης κατά την οποία προέκυψαν, ως κέρδη διανεμόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 99 του ΚΦΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 81/2021: Πρόστιμο σε περίπτωση εικονικότητας στο πρόσωπο του εκδότη 

Συντρέχει περίπτωση μείωσης κατά 50% του προστίμου για το λήπτη εικονικού στοιχείου, εφόσον η 
εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη του στοιχείου. Μάλιστα, για την 
μείωση του προστίμου δεν απαιτείται επιπλέον ως προϋπόθεση να μην τελεί ο λήπτης του 
φορολογικού στοιχείου σε γνώση της εικονικότητας αυτής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2030/2020: Παραγραφή άρ. 19 παρ. 18 Ν. 3091/2002 

Ισχυρισμοί στηριζόμενοι σε εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελή εφαρμογή διάταξης περί 
παρατάσεως του χρόνου παραγραφής η οποία έχει κριθεί αντισυνταγματική με προηγούμενη απόφαση 
απορρίπτονται, σε κάθε περίπτωση, ως αλυσιτελείς, ανεξαρτήτως παραδεκτού και βασίμου αυτών.     

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 652 & 653/2020: Πίστωση φόρου αλλοδαπής 

Εισόδημα ημεδαπής ασφαλιστικής Α.Ε που προκύπτει στην Κύπρο και φορολογείται σύμφωνα με την 
κυπριακή νομοθεσία, συνυπολογίζεται για την εξεύρεση του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος. Επί 
του τελευταίου καθορίζεται ο αναλογών συνολικός φόρος και παραχωρείται έκπτωση για τον φόρο που 
καταβλήθηκε στην Κύπρο, δηλαδή από τον αναλογούντα στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα φόρο 
που προκύπτει προς βεβαίωση (και μάλιστα σε ποσό επαρκές ώστε να χωρήσει η εν λόγω 
έκπτωση), αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι τυχόν άλλων εκπτεστέων φόρων με ανώτατο όριο 
το ποσό που αναλογεί στο εισόδημα που προκύπτει στην Κύπρο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-09/%CE%B1.1213_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-08/a1203_2021.pdf
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 

 

 
 
Ιωάννα Κυριαζή  
Εταίρος 
Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης- Γεωργόπουλος 
Linkedin  

«Η πραγματική άσκηση καθηκόντων διοίκησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ως 
προϋπόθεση για την θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης για τις οφειλές της εταιρείας προς τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης» 

Μετά την οριοθέτηση του διαστήματος της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων των νομικών προσώπων για τις 
εταιρικές ασφαλιστικές οφειλές που έλαβε χώρα με την διάταξη του άρθρου 64 του ν. 4646/2019, εκδόθηκε στις 
14.09.2021 η πολυαναμενόμενη υπ΄αριθμ. 65118/2021 (ΦΕΚ Β΄ 4217/14.09.2021) απόφαση του Υφυπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία καθορίζονται πλέον με σαφήνεια ενδεικτικές περιπτώσεις 
έλλειψης υπαιτιότητας των μελών της διοίκησης των εταιρειών για τις ως άνω εταιρικές οφειλές, σε πλήρη 
εναρμόνιση με το αντίστοιχο φορολογικό πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπει, στις παραγράφους 3 και 9 του άρθρου 2 αυτής, 
ότι συντρέχει έλλειψη υπαιτιότητας στο πρόσωπο κάποιου ο οποίος, παρ΄ότι διαθέτει μία από τις ιδιότητες 
που προβλέπει ο νόμος (νόμιμος εκπρόσωπος, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος, εντεταλμένος στη 
διοίκηση ή εκκαθαριστής), εντούτοις, στην πραγματικότητα, είτε του έχουν ανατεθεί αποκλειστικά 
συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, τα οποία δεν άπτονται 
των εταιρικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων (εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν διαθέτει αρμοδιότητα αποκλειστικής 
γενικής εκπροσώπησης και διαχείρισης του νομικού προσώπου), είτε δεν έχει πραγματική ανάμειξη στη διοίκηση ή 
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.  

Ως εκ τούτου, οι διοικούντες ευθύνονται πλέον προσωπικά έναντι των αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων για τις 
εταιρικές ασφαλιστικές οφειλές επειδή πράγματι οι ίδιοι ασκούν καθήκοντα διοίκησης και εκπροσώπησης της 
εταιρείας και όχι απλά και μόνο επειδή κατέχουν τυπικά μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. 

Με την εκδοθείσα υπουργική απόφαση προβλέπεται περαιτέρω ότι η διαπίστωση της έλλειψης υπαιτιότητας θα 
εξετάζεται, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου, από τα αρμόδια όργανα του ασφαλιστικού φορέα, τα 
οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους τις περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας που αναφέρονται ενδεικτικά στην 
υπουργική απόφαση και δεν θα εξετάζεται το εν λόγω ζήτημα για πρώτη φορά ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων 
μετά την έκδοση της πράξης επιβολής εισφορών ή/και μετά τυχόν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της 
προσωπικής τους περιουσίας. 

Για την δε αξιολόγηση εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων του ασφαλιστικού φορέα της ύπαρξης ή μη των ως άνω 
στοιχείων έλλειψης υπαιτιότητας στο φυσικό πρόσωπο για τις εταιρικές ασφαλιστικές οφειλές, θα εκτιμώνται 
συνολικά και θα λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία, όπως για παράδειγμα η μη καταβολή σχετικής αμοιβής 
προς το πρόσωπο αυτό, η έλλειψη μετοχικής ή εταιρικής σχέσης με το νομικό πρόσωπο, η μη διενέργεια τραπεζικών 
συναλλαγών, η μη διαχείριση των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών (που θα δύναται να αποδεικνύεται με την 
υποβολή βεβαίωσης από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία τράπεζες, από την οποία θα προκύπτει ότι δεν υπάρχει 
δείγμα υπογραφής του προσώπου αυτού, ώστε να μπορεί να υπογράφει για λογαριασμό του νομικού προσώπου), 
η μη υπογραφή των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, σε 
συνδυασμό με άλλα επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ποιο είναι το πρόσωπο που πραγματικά 
διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις. 

Η συγκεκριμένη απόφαση ικανοποιεί μία εκπεφρασμένη ανάγκη της αγοράς για τον καταλογισμό της 
αλληλέγγυας ευθύνης στα πρόσωπα που πραγματικά διοικούν και διαχειρίζονται το νομικό πρόσωπο και 
όχι σε εκείνα που απλώς κατέχουν μια τυπική ιδιότητα στο Διοικητικό του Συμβούλιο. 

 
 
 

https://gr.linkedin.com/in/ioanna-kyriazi
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 

Μη στοιχειοθέτηση αλληλέγγυας ευθύνης για οφειλές προς φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  

Καθορίστηκαν ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας των προσώπων που είναι νόμιμοι 
εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές 
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, με αποτέλεσμα τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας 
ευθύνης για οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οδηγίες για την εφαρμογή των αρ. 55-67 του Ν. 4808/2021  

Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των αρ. 55 -77 (Καθιέρωση χρονικών ορίων 
εργασίας, Ανάπαυση εργαζομένων, Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής 
απασχόλησης, Αμοιβή υπέρβασης χρονιών ορίων εργασίας, Διευθέτηση χρόνου εργασίας, Αργία, 
Ετήσια άδεια αναψυχής, Άδεια άνευ αποδοχών, Εργασία Κυριακής, Κατάργηση διάκρισης 
υπαλλήλων – εργατών, Προστασία από απολύσεις) του ν. 4808/2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών 

Καθορίστηκε η διαδικασία και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την τήρηση του Γενικού Μητρώου 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και του Γενικού Μητρώου Οργανώσεων Εργοδοτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του δικαιώματος της απεργίας 

Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου 
να ασκείται νόμιμα το δικαίωμα της απεργίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και 
στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, κατόπιν του ν. 4808/2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

COVID-19:Συμμόρφωση με την υποχρέωση εμβολιασμού  

Καθορίστηκε η διαδικασία ελέγχου του υποχρεωτικού εμβολιασμού καθώς και η διαδικασία 
καταχώρισης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» εργαζομένων των οποίων η παροχή εργασίας δεν γίνεται αποδεκτή 
λόγω μη συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων 

Καθορίστηκε ετήσια εργοδοτική εισφορά 20€ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών 
Κατασκηνώσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

e-ΕΦΚΑ: Ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις  

Παρέχονται διευκρινίσεις για την προσωρινή ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά από τον 
Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8n_gAkMy7leL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWnTn7ZCUGara6ZDTk5kCwfX5hwxU5dQTS818zA9QOw_
https://diavgeia.gov.gr/doc/98%CE%A1%CE%9B46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A7%CE%9C%CE%9A?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UGc_wT4JnIFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcEs-GfinPCrfdi_O82pgQsXXNc1epR7hB9KtcMVdrl_
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%92%CE%9A46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A6%CE%9A%CE%A6?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk85p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR0_1AY5h0RS9vZauqjVxYWKNQ43T2WAD2XwAqGiaAKX
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%A9%CE%A846%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-7%CE%94%CE%92?inline=true
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-08/%CE%95%CE%93%CE%9A.%2046_2021_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%28%CE%A8%CE%95%CE%9E346%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-0%CE%9D3%29.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86AB16T6spePuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVxUp8hY47FPRyC3HaI9L09MSQ9POM34XE3HyXSGNcal
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%94%CE%9346%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9A40?inline=true
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e-ΕΦΚΑ: Αναστολή εργαζομένων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές 

Παρέχονται διευκρινίσεις για την διαδικασία κάλυψης και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών 
εισφορών, λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα, σε πληγείσες από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021, περιοχές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποχρέωση Εμβολιασμού 

Ρυθμίστηκε η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 645/2021: Άρνηση ικανοποίησης του δικαιώματος πρόσβασης εργαζομένου σε δεδομένα του 

Στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων ο εργοδότης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, υποχρεούται να 
ελέγχει τις πληροφορίες που συλλέγει για την αλήθεια και την ακρίβειά τους, ενώ ο εργαζόμενος, 
ως υποκείμενο των δεδομένων, έχει το δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον εργοδότη, ως 
υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους. Άσκηση του δικαιώματος 
πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον εργαζόμενο αποτελεί και το δικαίωμα 
αυτού να πληροφορηθεί το περιεχόμενο του υπηρεσιακού του φακέλου, ο οποίος πρέπει να είναι ακριβής, 
ο δε εργοδότης, οφείλει να τον πληροφορεί, χωρίς καθυστέρηση, για το σύνολο των προσωπικών του 
δεδομένων που επεξεργάζεται, αλλά και την προέλευση αυτών, δηλαδή την «πηγή» των δεδομένων του.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 105/2020: Η χρηματική ικανοποίηση λόγω απόλυσης, δεν υπόκειται στην τρίμηνη ή στην εξάμηνη 
προθεσμία 

Η παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εργοδότη, μειωτική προς την προσωπικότητα του εργαζομένου, 
κατά τις εκφάνσεις της τιμής καθώς και της επαγγελματικής δραστηριότητας, ως μείωση της 
επαγγελματικής αξίας του, όπως απόλυση του εργαζομένου από τον εργοδότη, κατά τρόπο που εκθέτει 
(μειώνει) τον απολυθέντα στους συναδέλφους του και στο κοινωνικό του περιβάλλον, εν όψει και του είδους 
της απασχολήσεως και του ιδιαίτερα έντονου συμφέροντος του εργαζομένου για πραγματική απασχόληση, 
δικαιολογεί αξίωση του τελευταίου (εργαζομένου) για αποζημίωση προς ικανοποίηση της σημαντικής 
ηθικής του βλάβης. Η αξίωση αυτή στηρίζεται στα άρθρα 914, 57 παρ.2, 59, 299, 932, 926, 927, 71 ΑΚ σε 
συνδυασμό προς τα άρθρα 648, 669, 672, 361 ΑΚ και δεν έχει σχέση με τις αξιώσεις από το ως άνω άρθρο 
6 παράγραφοι 1 και 2 εδ. (α) ν. 3198/1955 συνεπώς, δεν υπόκειται στις αποσβεστικές προθεσμίες 
(τρίμηνη και εξάμηνη) του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 εδ. (α) ν. 3198/1955.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-09/%CE%95%CE%93%CE%9A.%2050_2021_%CE%95%CE%A5%CE%92%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A3%20%286%CE%A6%CE%A4%CE%9A46%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A3%CE%A87%29.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYWW6fyfk85p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR0_1AY5h0RS9vZauqjVxYWKNQ43T2WAD2XwAqGiaAKX
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

«Σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι ιδιοκτήτες ΙΧ με «πειραγμένο» 
λογισμικό δικαιούνται να ακυρώσουν τη σύμβαση αγοράς» 

 
Στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, η ΕΕ έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για την έγκριση ελαφρών 
επιβατηγών και εμπορικών μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές. 
 
Βάσει του Κανονισμού 715/2007, απαγορεύεται η χρήση συστημάτων αναστολής που μειώνουν την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών εκτός αν ο κατασκευαστής μπορεί να αποδείξει ότι 
η λειτουργία του συστήματος αναστολής αιτιολογείται για λόγους προστασίας του κινητήρα από ζημία ή ατύχημα 
και για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος.  
 
Το εν λόγω ζήτημα ήρθε δυναμικά στο προσκήνιο το 2016 με το σκάνδαλο Dieselgate όπου διαπιστώθηκε ότι τα 
επίσημα όρια εκπομπών Nox συγκεκριμένων μοντέλων IX διέφεραν σημαντικά από τις πραγματικές εκπομπές 
που διαπιστώθηκαν κατά τη χρήση τους λόγω συστημάτων αναστολής που είχαν τοποθετηθεί από τους 
κατασκευαστές. 
 
Ως αποτέλεσμα του σκανδάλου Dieselgate, η ΕΕ προχώρησε σε αναθεώρηση του ενωσιακού δικαίου για τις 
αντιπροσωπευτικές αγωγές (Οδηγία 2020/1828) με στόχο την καλύτερη προστασία των καταναλωτών 
μελλοντικά.  Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι εγκρίθηκαν σε επίπεδο ΕΕ το Νοέμβριο του 2020, θα πρέπει να 
μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο το αργότερο μέχρι 25 Δεκεμβρίου 2022.   
 
Το μεγάλο καταναλωτικό σκάνδαλο συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο νομικών αντιπαραθέσεων με πιο πρόσφατη 
την εξέταση από τον  Γενικό Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τριών παρεμφερών υποθέσεων (C-128/20, 
C-134/20 και C-145/20) που είχαν κατατεθεί από δύο περιφερειακά αυστριακά δικαστήρια καθώς και από το 
Ανώτατο Δικαστήριο της ίδιας χώρας. 
   
Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κλήθηκε να αποσαφηνίσει αν η χρήση των εν λόγω 
συστημάτων αποτελούσε όντως παράβαση του ενωσιακού δικαίου και αν ναι, το κατά πόσο αυτό θα 
αποτελούσε βάση για την ακύρωση σύμβασης πώλησης βάσει της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ που προσδιορίζει 
ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών.  
  
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα, και λαμβάνοντας υπόψιν ότι το σύστημα αναστολής που 
τοποθετήθηκε από τους κατασκευαστές επηρέαζε αποκλειστικά τη λειτουργία στοιχείων  που δεν σχετίζονται με 
την προστασία του κινητήρα (π.χ. το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ), η εμπορική πρακτική των εν λόγω εταιριών 
δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις του Κανονισμού και κρίνεται ως εκ τούτου έκνομη.   
Επιπλέον, ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε ότι η παρουσία της απαγορευμένης συσκευής στα εν λόγω οχήματα δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως ασήμαντη έλλειψη συμμόρφωσης, ακόμη και αν ο καταναλωτής είχε επιλέξει να αγοράσει 
το όχημα με πλήρη γνώση των γεγονότων. Συνεπώς, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, ο 
καταναλωτής «δεν στερείται το δικαίωμα» να ζητήσει την ακύρωση της σύμβασης πώλησης.  
Τέλος, σε πολιτικό επίπεδο, υψηλό συμβολισμό έχει η απόφαση του Δικτύου Συνεργασίας για την 
Προστασία των Καταναλωτών στις 28 Σεπτεμβρίου (στην οποία εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη και η  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή) να ζητήσει από τη Volkswagen να προτείνει «επαρκείς λύσεις» στους καταναλωτές 
που έχουν κινηθεί δικαστικά εναντίον της ώστε να μπει ένα τέλος στις νομικές διαμάχες. 
 
Η γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα είναι διαθέσιμη εδώ.  
Η Οδηγία 2020/1828 είναι διαθέσιμη εδώ  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246481&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1408453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1828&from=EN
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Χημικά Προϊόντα  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Νοεμβρίου 2021 τους ενωσιακούς 
κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση επικινδυνότητας, την επισήμανση και τη συσκευασία των 
χημικών προϊόντων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD_el
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ           
 

 
Τα ποσοστά αναφέρονται στο σύνολο: α) 33 χιλ. οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (ενεργητικό, ίδια κεφάλαια, πωλήσεις και κέρδη), β) των 
μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (εργαζόμενοι), γ) των τακτικών αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον ΕΦKA (μισθοί και 
ασφαλιστικές εισφορές) και δ) των εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων (φόροι). 
Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΕΒ με βάση στοιχεία 2019 από ICAP, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ 

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/

