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Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

Κατατέθηκε στη Βουλή σχεδίου νόμου σχετικά με την απλοποίηση της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την 

προστασία του περιβάλλοντος.  Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης  

φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενώ 

υπέβαλλε και τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς. 

 

Περισσότερα στη σελ.4  

 
Έκπτωση δαπανών  
 
Καθορίστηκε ότι οι δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και 
ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των καθορισμένων  
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, 
προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%. 
 
Περισσότερα στη σελ.10  
 

ΕΓΣΣΕ  

Υπογράφηκε η νέα Εθνική Γενική Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας με την οποία 

παρατείνεται με τους ίδιους όρους, στο σύνολό τους, η ισχύς της Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2021. 

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. 

 

mailto:mmitsopoulos@sev.org.gr
mailto:avounatsou@sev.org.gr
mailto:aoikonomidou@sev.org.gr
mailto:ilainas@sev.org.gr
mailto:skalantzi@sev.org.gr
mailto:info@potamitisvekris.com
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01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

 
                             
                                 
                                

                          Ηλιάνα Κωστή 
                          Δικηγόρος, LLM ·Υπ. Διδάκτωρ στα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνητή Νοημοσύνη  
                         ·Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
                         Linkedin  
 
 

«Βιομηχανία 4.0: Ο ρόλος του A.I. Lawyer στην Ελληνική Βιομηχανία» 

Σε έναν κόσμο όπου η βιομηχανία περνά σταδιακά από τις πιο παραδοσιακές της μορφές στην «έξυπνη αυτοματοποίηση», 

δηλαδή στην «έξυπνη» δικτύωση μηχανών και διαδικασιών με τη βοήθεια της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, 

καθίσταται πρόδηλο ότι η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη είναι μονόδρομος για τις βιομηχανίες που στοχεύουν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η «Βιομηχανία 4.0» είναι παρούσα, ενώ πολύ σημαντική 

είναι η επένδυση στη «Βιομηχανία 5.0», δηλαδή στην έρευνα και την ανάπτυξη ρομπότ και έξυπνων μηχανών που θα 

συνεργάζονται με τον άνθρωπο βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ποιότητα της εργασίας του μέσω της αξιοποίησης 

προηγμένων τεχνολογιών όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και τα μεγάλα δεδομένα (big data). Η επένδυση στην 

ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική βιομηχανία ειδικά, δύναται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην 

εκμηδένιση των αποστάσεων στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για καινοτομία, παρέχοντας αυξημένη ασφάλεια στην παραγωγή, 

μεγαλύτερη ταχύτητα στην λήψη των αποφάσεων και βελτίωση στις διαδικασίες παραγωγής και τα τελικά προϊόντα. Μπορεί να 

καταστήσει, δηλαδή, την παραγωγή πιο αποτελεσματική, πιο ευέλικτη και πιο αξιόπιστη και το τελικό προϊόν πιο ποιοτικό και 

οικονομικά προσιτό, διευρύνοντας το καταναλωτικό κοινό της επιχείρησης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει εξαιρετική βαρύτητα στην τεχνολογική ανάπτυξη των κρατών-μελών μέσω χρηματοδοτήσεων και 

προγραμμάτων και ταυτόχρονα επιχειρεί να ρυθμίσει τις σχέσεις των κρατών, των παρόχων, των κατασκευαστών, των 

εισαγωγέων και των χρηστών με τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της πρότασης Κανονισμού 

για την Τεχνητή Νοημοσύνη, θέτει τις προδιαγραφές και τα απαιτούμενα της χρήσης τους ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της 

επικινδυνότητας των συστημάτων. Συμπληρωματική εφαρμογή με τον Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει και ο 

Κανονισμός για τα μηχανήματα, ο οποίος στην περίπτωση της βιομηχανίας θα στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι ειδικά ως προς 

τα βιομηχανικά ρομπότ έχει πραγματοποιηθεί ασφαλής ενσωμάτωση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης στο μηχάνημα, 

ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η συνολική ασφάλεια του.  Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία εθνικής Αρχής που θα 

επιβλέπει και θα αξιολογεί την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στα κράτη-μέλη και θα δύναται να επιβάλλει υψηλά 

πρόστιμα. Καθώς, όμως, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο πεδίο, εκτός από την ειδικότερη νομοθεσία για την τεχνητή 

νοημοσύνη, τυγχάνουν εφαρμογής και διατάξεις που δύνανται να εφαρμόζονται ανά περίπτωση, όπως ενδεικτικά ο Γενικός 

Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (2016/679), ο αναμενόμενος Κανονισμός για τα Δεδομένα, ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π. 

Η τεχνητή νοημοσύνη, εκτός από τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματά της, λοιπόν, παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα νομικών 

προκλήσεων – ειδικά σε τομείς όπως η κανονιστική συμμόρφωση, η ευθύνη, η διαφάνεια, η προκατάληψη και η ηθική. 

Λαμβανομένου υπόψιν του εύρους επιρροής της στις διαδικασίες παραγωγής αλλά και στην εργασία αυτή καθαυτή, οι 

απαιτήσεις ως προς την κανονιστική συμμόρφωση αναμένεται να είναι υψηλές. Παράλληλα, η κανονιστική συμμόρφωση, εκτός 

από νομικά απαιτούμενη, αποτελεί και σημαντικό  εργαλείο marketing για τους οργανισμούς, και αποδεικνύει το σεβασμό μίας 

επιχείρησης στον εργαζόμενο της, το περιβάλλον και την κοινωνία. Σημαντικό σύμμαχο για τις ελληνικές βιομηχανίες στο 

στοίχημα της κανονιστικής συμμόρφωσης θα αποτελέσει ένα νέο είδος εξειδικευμένου δικηγόρου, του δικηγόρου τεχνητής 

νοημοσύνης (a.i. lawyer), ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο της επίβλεψης και υποβοήθησης της εναρμόνισης των οργανισμών 

οι οποίοι αναπτύσσουν, εισάγουν ή θέτουν σε χρήση στην αγορά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ο δικηγόρος τεχνητής 

νοημοσύνης, εκτός από την ειδική νομική κατάρτιση στο δίκαιο τεχνολογίας και την νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη, θα 

πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί ειδικά τεχνικά ζητήματα  για να είναι σε θέση να δώσει ορθές νομικές λύσεις σε σύνθετα 

ζητήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο εξέλιξης για την ελληνική βιομηχανία. Η δημιουργία της 

σωστής ομάδας ειδικών είναι ο κρίσιμος παράγοντας που θα δώσει στην κάθε επιχείρηση τη θέση της στον παγκόσμιο 

βιομηχανικό χάρτη. 

https://www.linkedin.com/in/iliana-kosti-35517825/
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Ενέργεια 
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) την εισήγηση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με την 
τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ βάσει του άρθρου 118 του ν. 4951/2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) την αναθεωρημένη εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την 01.08.2022 την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τις παραμέτρους του ετήσιου 
προγραμματισμού ΥΦΑ των ετών 2023-2027. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την 09.09.2022 το Σχέδιο Μέτρων (5ος Κύκλος) για τον ορισμό, την ανάλυση του επιπέδου 
ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές (α) Χονδρικής παροχής 
τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση και (β) Χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε 
σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rae.gr/diavoulefseis/34155/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/41763/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/43054/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/41009/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1707.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1709.html
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις». 
Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν στις δυνητικά επιτρεπόμενες 
χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου «Natura 2000» στην προδιαγραφή των Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών και του μεταβατικού πλαισίου για υφιστάμενα και υπό αδειοδότηση έργα και 
δραστηριότητες, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της δραστηριότητας 
ερευνών και ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης 
φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενώ υπέβαλλε και τεκμηριωμένο 
υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς.  
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τεχνολογίες Πληροφορικής 

Ψηφίστηκε σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται: 
α) η ψηφιακή αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, β) η εισαγωγή θεσμικού πλαισίου για την ορθολογική 
και ασφαλή αξιοποίησή των νέων τεχνολογιών από φορείς του δημόσιου τομέα και γ) ο εμπλουτισμός των 
δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και η ενίσχυση της ψηφιακής 
διακυβέρνησης. 

Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ψηφισθέν σ/ν πιέστε εδώ 

Καταπολέμηση Απάτης 
Δημοσιεύθηκε ο ν. 4947/2022 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 
2019/713 σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ταμείο Ανάκαμψης 

Καθορίστηκαν οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσης Επιχειρησιακών Συμφωνιών του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επενδύσεις 

α) Καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση, την τροποποίηση, 
τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί  στρατηγικές  σύμφωνα 
με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019, την καταβολή των ενισχύσεων και την τήρηση των 
υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων. Οι ενισχύσεις λαμβάνουν την μορφή σταθεροποίησης 
φορολογικού συντελεστή, φορολογικής απαλλαγής, επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων, καθώς και 
ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=330449ca-ecb3-4614-899c-aeda0031db00
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=378368f0-101d-444a-8a45-aed3015b2ad4
Απαλλαγή%20από%20Φ.Π.Α.%20στο%20πλαίσιο%20αντιμετώπισης%20της%20προσφυγικής%20κρίσης
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100124
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203219
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203188
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β) Καθορίστηκε η διαδικασία ένταξης των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας στις 
διατάξεις του ν. 4864/2021, ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησής τους και ο 
τρόπος καταβολής των ενισχύσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) Καθορίστηκε το ποσό, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς 
ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού ν. 4887/2022, του έτους 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επιχειρηματικότητα 

Δημοσιεύθηκε η 2η Τροποποίηση προγενέστερης απόφασης σχετικά με τον ορισμό της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ως Ενδιάμεσου 
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και 
ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Ε.Π. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Περιβάλλον 

Καθορίστηκε η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής 
ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας (άρθρο 129, ν. 4926/2022 )σχετικά με τα μέτρα αποτροπής 
κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Καθορίστηκαν οι αμοιβές πιστοποιημένων αξιολογητών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον τρόπο κατανομής εσόδων από 
πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

α) Καθορίστηκε η μεθοδολογία και ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της διοικητικά 
καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής και για τα χαρτοφυλάκια 
Α.Π.Ε. στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Καθορίστηκε η ακριβής ημερομηνία ισχύος του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους 
Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) Καθορίστηκε η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών, ο αριθμός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά 
έτος, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των ανταγωνιστικών διαδικασιών και άλλων θεμάτων που 
αφορούν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών (παρ. 3 , άρθρο 7 του ν. 4412/2016). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203142
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203702
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203174
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203235
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203524
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203281
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203517
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203517
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203522
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δ) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση των Επιτροπών: α) Επιμερισμού του 
ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και 
Υβριδικοί σταθμοί και β) Εξέτασης Ενστάσεων, για το έτος 2020». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Δόμηση 

α) Καθορίστηκαν οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται 
άδεια δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Εξειδικεύθηκε η μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις 

Καθορίστηκε η μέθοδος υπολογισμού και εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματος επιστροφής (clawback) 
για την δαπάνη των φαρμάκων υψηλού κόστους της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 των 
φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και των λοιπών φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επιδοτήσεις 

α) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την χορήγηση επιδότησης από το Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών 
καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην 
χαμηλή τάση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Παρατάθηκε η σχετική ΚΥΑ για την χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης έως την 
30.09.2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση χορήγησης επιδότησης από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης 
της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση προγενέστερης ΚΥΑ σχετικά με την χορήγηση 
επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση με θέμα «Χορήγηση επιδότησης θέρμανσης για την 
χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας χορήγησης αυτού». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΥΦΑ 

Καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση διατάξεων 
παροχής Υδροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα, υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση 
Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203482
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203521
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203733
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203710
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203375
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203423
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203375
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203491
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203476
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203368
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Έξυπνη Εξειδίκευση 

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναπτυξιακά Προγράμματα 

Εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εμπορική Δραστηριότητα 

Θεσπίστηκαν κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και 
διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική 
δραστηριότητα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

COVID-19 

α) Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκε η επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με την 
μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις 
χορήγησης ενίσχυσης με την μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-
Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

Τηλεπικοινωνίες 
Με απόφαση της ΕΕΤΤ: 

α) δημοσιεύθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
στους Καταναλωτές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός για την καθιέρωση συστήματος επιφυλακής για το προσωπικό του 
Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203359
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203607
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203647
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203636
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203350
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203328
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203242
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203296


66 | Ιουλίου 2022  | σελ. 8 

 

  
 
 
   

  
 
    
  
 

 

Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για 
σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις της ζήτησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης με 
Δοκιμαστικές Εντολές χειροκίνητης ΕΑΣ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες προς Διαχειριστές για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους 
στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη αιτήσεων για την χορήγηση προσφορών σύνδεσης μονάδων 
ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, Αποθήκευσης, Αντλησιοταμίευσης και Υβριδικών στο ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για 
σημαντικές αποκλίσεις από τις εντολές κατανομής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης περί μη 
έγκαιρης ένταξης των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

στ) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ζ) δημοσιεύθηκε η δεύτερη αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας 
Διανόμης Φυσικού Αερίου.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

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

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

θ) τροποποιήθηκε ο Κώδικας Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ι) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντική 
απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ια) καθορίστηκε η διαδικασία, οι όροι και τα κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
υποψηφίων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ιβ) τροποποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ιγ) εγκρίθηκε η διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203173
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203173
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203164
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203127
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203124
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203426
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203358
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203536
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203506
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203729
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203721
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203668
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203658
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 

 
Οργανωμένη Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών 
Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας “Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση 
Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε θαλάσσιες περιοχές των Δυτικών 
Ακτών Αιτωλοακαρνανίας και του συμπλέγματος Εχινάδων Νήσων και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου 
αυτού”.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΣτΕ 1174/2022 | ΑΕΠΟ για Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα 

Κρίθηκε νόμιμη η τροποποιητική ΑΕΠΟ για Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα. Το πλήρες κείμενο της απόφασης 
θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του από το Δικαστήριο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΣτΕ 1429/2022 | Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στις Κυκλάδες  

Κρίθηκε επιτρεπτή υπό όρους η χωροθέτηση αιολικών πάρκων στις Κυκλάδες. Το πλήρες κείμενο της 
απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του από το Δικαστήριο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ. 

ΣτΕ 1378/2022 | Μη νόμιμη ΑΕΠΟ για ΑΣΠΕ  

Κρίθηκε μη νόμιμη η ΑΕΠΟ για ΑΣΠΗΕ, Τμήμα Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο 
Λασίθι. Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του από το 
Δικαστήριο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nomosphysis.org.gr/wp-content/uploads/2022/07/ΣτΕ-93-2022-ΠΟΑΥ-Εχινάδων-Ακτών-Αιτωλοακαρνανίας.pdf
https://nomosphysis.org.gr/21844/ste-1174-2022-nomimi-tropopoiitiki-aepo-gia-myie/
https://nomosphysis.org.gr/21842/ste-1429-2022-epitrepti-ypo-oroys-i-xorothetisi-aiolikon-parkon-stis-kyklades/
https://nomosphysis.org.gr/21847/ste-1378-2022-mi-nomimi-aepo-gia-aspie-tmima-yvridikoy-stathmoy-paragogis-ilektrikis-energeias-sto-lasithi/
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 
 
 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

ΜμΕ – Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών 

Καθορίστηκε ότι οι δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση 
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των καθορισμένων  μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά το 
χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%. Η εν λόγω πρόβλεψη  θα 
εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023, 
2024 και 2025. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ε.Φ.Κ. – Τελωνειακή αντιπροσώπευση 

Με το ν.4955/2022 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου για 
την θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης, με την οποία 
αναδιατυπώθηκαν οι όροι επιβολής Ε.Φ.Κ. σε προϊόντα που καλύπτει η Οδηγία 2008/118/ΕΚ, ώστε 
να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, εκσυγχρονίστηκε το πλαίσιο 
άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης, μέσω της ρύθμισης του επαγγέλματος του τελωνειακού 
αντιπροσώπου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστροφή Ε.Φ.Κ. – Αποδεκτά Παραστατικά Πώλησης 

Δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τα παραστατικά πώλησης που γίνονται αποδεκτά από τα αρμόδια 
Τελωνεία για την επιστροφή ΕΦΚ για την περίοδο 1-1-2022 έως 31-3-2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναστολή λειτουργίας εγκαταστάσεων λόγω παραποίησης φορολογικών ηλεκτρονικών 
μηχανισμών  

Τροποποιήθηκε η εσωτερική διαδικασία που καταλήγει στην έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περίπτωση παραβίασης ή 
παραποίησης ή επέμβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του Κ.Φ.Ε. 

Ορίστηκε ότι αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση, έγκριση, απόρριψη της αίτησης για υπαγωγή 
στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του Κ.Φ.Ε. είναι η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής 
Φορρολόγησης Φορολογικων Κατοίκων Ημεδαπής της ΑΑΔΕ. Προσδιορίστηκαν οι δυνατοί τρόποι 
αποστολής των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων που επιθυμούν να 
μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικίας στην Ελλάδα, ενώ επιλύθηκαν ζητήματα ανάλογα με τον χρόνο 
υποβολής των σχετικών αιτήσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/1055387_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/1055387_2022.pdf
file:///C:/Users/charis.stampoulis/Downloads/FEK-2022-Tefxos%20A-00139-downloaded%20-18_07_2022.pdf
file:///C:/Users/charis.stampoulis/Downloads/FEK-2022-Tefxos%20A-00139-downloaded%20-18_07_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/e_2050_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/e_2050_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/a1092_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/a1092_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/A1089_2022_FEK.pdf
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Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ 

Τροποποιήθηκε η Κ.Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α Κ.Φ.Δ.». Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 
αναφορικά με τις περιπτώσεις ανάλυσης ειδών και τον τρόπο διαβίβασης εσόδων λιανικής, ενώ 
προστέθηκε παράγραφος σχετική με την απόκλιση διαβίβασης δεδομένων. Παράλληλα, 
τροποποιήθηκαν οι προβλέψεις σχετικά με τον χρόνο διαβίβασης των λογιστικών στοιχείων χονδρικών 
συναλλαγών μέσω λογισμικού (ERP) και ειδικής φόρμας καταχώρισης, των στοιχείων λιανικής μέσω 
Φ.Η.Μ., καθώς και των στοιχείων λιανικής χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ., μέσω λογισμικού (ERP). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατάσεις 

Παρατάθηκε η προθεσμία διαβίβασης στην ΑΑΔΕ των δεδομένων που αφορούν στη σύνοψη και 
χαρακτηρισμό εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, από τις υπόχρεες 
οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.4174/2013 εξαιρουμένων των 
αναφερόμενων στην παρ. 3 της υπό στοιχεία Α.1038/2022, για το ημερολογιακό έτος 2021, μέχρι την 
30.06.2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατάθηκε έως τις 29.07.2022 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2021 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων του άρθρου 45 Κ.Φ.Ε.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Σφράγιση εγκαταστάσεων – Νοθευμένα καύσιμα 

Καθορίστηκε η διαδικασία, τα όργανα και ο τρόπος επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των 
εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, 
σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, ενώ καθορίστηκαν 
και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, 
των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών 

Καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης επιλογής φορολόγησης στο κράτος μέλος 
κατανάλωσης των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως  πωλήσεων αγαθών και παροχών 
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα 
κράτη μέλη, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της δήλωσης (έντυπο Δ212). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απαλλαγή από Φ.Π.Α. στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης 

Τροποποιήθηκε η ισχύουσα απόφαση που ορίζει την διαδικασία απαλλαγής Φ.Π.Α. των παραδόσεων 
αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης. Καθορίστηκε ότι, 
εφόσον αποδέκτης της δωρεάς είναι οποιοδήποτε Υπουργείο, η απαλλαγή θα πραγματοποιείται 
άμεσα με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής αγαθών ή παροχής/λήψης υπηρεσιών 
και την ταυτόχρονη επιβεβαίωση αυτού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/A1090_2022_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/A1090_2022_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/a_1075_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/a_1075_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/A1083_2022_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/A1083_2022_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/A1079_2022_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/A1079_2022_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/a_1074_2022_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/a_1074_2022_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/a1094_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/a1094_2022fek.pdf
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 

 

ΣτΕ 2592/2021| Φορολογική κατοικία 
Με τη με αριθμό 2592/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι η ιδιότητα του 
μοναδικού εταίρου σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. δεν αποτελεί επαρκές συνδετικό στοιχείο 
ενός προσώπου με ένα κράτος, ώστε το τελευταίο να θεμελιώνει εξουσία φορολόγησης του 
προσώπου. Τούτο διότι, εν προκειμένω, το πρόσωπο απέδειξε ότι ήδη προ του επίμαχου φορολογικού 
έτους διατηρούσε την κατοικία του στην αλλοδαπή (Κύπρο), εργαζόταν σε αυτή, ενώ είχε παραιτηθεί και 
από τα καθήκοντα του διαχειριστή των ως άνω εταιρειών. Ως εκ τούτου, η αλλοδαπή (Κύπρος) και όχι η 
Ελλάδα, αποτελούσε το επίκεντρο των ζωτικών, οικογενειακών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων 
του. Η δε διατήρηση της ιδιότητας του εταίρου – διαχειριστή στις ως άνω εταιρείες αποδείχθηκε ότι δεν 
συναρτάται με φυσική παρουσία του στην Ελλάδα.    

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1691/2021| Απαράδεκτη η συμπλήρωση/μεταβολή της νομικής βάσης της απορρίψεως εκ 
μέρους της φορολογικής αρχής της δαπάνης 

Με τη με αριθμό 1691/2021 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε ως απαράδεκτη την 
αίτηση αναίρεσης της φορολογικής αρχής, με το σκεπτικό αφενός ότι οι κρινόμενοι ισχυρισμοί αναφέρονται 
στο πραγματικό της υπόθεσης και αφετέρου ότι με την αναίρεση επιχειρείται η μεταβολή της νομικής βάσης 
της απορρίψεως από τη φορολογική αρχή της παραγωγικότητας δαπάνης, επικυρώνοντας την απόφαση 
του δικάσαντος διοικητικού εφετείου. Ειδικότερα, το ΣτΕ επικύρωσε την κρίση του διοικητικού εφετείου 
κατά την οποία η φορολογική αρχή δεν απέδειξε ότι οι επίδικες δαπάνες διαφήμισης – προώθησης 
και ταξιδιών δεν πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς της επιχείρησης (παραγωγικές δαπάνες), 
ούτε αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραστατικά, το ποσό των οποίων δεν έπρεπε να αναγνωριστεί 
προς έκπτωση. Δεδομένων των ανωτέρω, το δικάσαν δικαστήριο έκρινε ότι τα εν λόγω ποσά δαπανών 
εσφαλμένα προστέθηκαν ως λογιστικές διαφορές στα αποτελέσματα της επιχείρησης. Σημειωτέον δε ότι, 
κατά την εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας, το Δημόσιο δεν προέβαλε κανένα συγκεκριμένο ισχυρισμό 
με τον οποίο να αμφισβητεί την παραγωγικότητα των δαπανών αυτών, ενώ για πρώτη φορά (και άρα 
απαραδέκτως) στην κατ’ αναίρεση δίκη το Δημόσιο υποστηρίζει ότι οι παραπάνω δαπάνες εμπίπτουν στην 
έννοια της «χορηγίας», οπότε προκειμένου να αναγνωριστεί η σχετική δαπάνη απαιτείται και η καταβολή 
του σχετικού τέλους διαφημίσεως.  

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

 
 

 

 
Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  

 
 

Τηλεργασία εργαζομένων, κατόπιν αιτήματος εργαζομένων, για λόγους υγείας 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επί του 
σχεδίου της ΚΥΑ για τον καθορισμό των παθήσεων, των νοσημάτων ή των αναπηριών 
εργαζομένων που μπορούν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας τους, ο οποίος μπορεί να 
αποφευχθεί αν εργάζονται, για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυτός, μέσω τηλεργασίας και όχι στις 
εγκαταστάσεις του εργοδότη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

ΕΓΣΣΕ  

Υπογράφηκε η νέα Εθνική Γενική Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας με την οποία παρατείνεται με τους 
ίδιους όρους, στο σύνολό τους, η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΣΣΕ Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων 

Κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική με απόφαση του Υπ. Εργασίας από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών 
καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023. Με εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας δόθηκαν διευκρινίσεις 
για την εφαρμογή της ΣΣΕ αυτής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Covid-19: Παράταση της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης  

Παρατείνονται μέχρι 30.9.2022 η ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα, καθώς και οι διευκολύνσεις 
(τηλεργασία, ειδική άδεια νόσησης τέκνων) για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των 
τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

http://www.opengov.gr/minlab/?p=5690
file:///C:/Users/skalantzi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PGSR78KJ/εκκρεμεί%20το%20hyperlink
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203354
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%9B%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%92%CE%A30?inline=true
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203474
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-07/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%A3%CE%98%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%A9%20%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20COVID%2019%20%CE%95%CE%A9%CE%A3%2030.09.2022%20%CE%91%CE%A0%20%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91%20316652%2006.07.22.pdf
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ΑΠ 1014/2021| Μισθός και τακτικές αποδοχές 

Η καταγγελία από τον εργοδότη, ρητή ή σιωπηρή, με την οποία λύεται η σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζομένου - υπαλλήλου του, είναι μονομερής, απευθυντέα, 
αναιτιώδης δικαιοπραξία και έχει άμεση διαπλαστική ενέργεια. Για να είναι έγκυρη αυτή η καταγγελία, 
πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει στον υπάλληλο τη νόμιμη αποζημίωση. Η αποζημίωση καθορίζεται, 
ανάλογα (και) με τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσεως στον ίδιο εργοδότη και υπολογίζεται, με 
βάση το σύνολο των τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου, κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την 
καταγγελία, υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. «Μισθός» είναι κάθε παροχή («βασικός μισθός» ή 
κύρια παροχή και κάθε άλλη πρόσθετη παροχή), την οποία ο εργοδότης οφείλει, κατά το νόμο ή τη 
σύμβαση, στον εργαζόμενο, ως αντάλλαγμα για τη νόμιμη (έγκυρη) εργασία του «Τακτικές αποδοχές» 
θεωρούνται ο μισθός και κάθε άλλη παροχή που χορηγείται σταθερώς και μονίμως, όχι 
προσκαίρως, ως τακτικό συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της εργασίας. Στις αποδοχές αυτές 
περιλαμβάνεται και η πρόσθετη αμοιβή – συνηθισμένος μισθός για την πρόσθετη τακτική εργασία του 
υπαλλήλου. Πρόσθετη είναι η εργασία, διαρκούς φύσεως, την οποία ο υπάλληλος, κατόπιν σχετικής 
συμφωνίας του, αρχικής ή μεταγενέστερης, μετά του εργοδότη, παρέχει εντός του νομίμου ωραρίου, δεν 
είναι συναφής, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, με την αρχικώς συμφωνηθείσα 
εργασία και, κατά τις συνήθεις περιστάσεις, παρέχεται, μόνο, με μισθό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 418/2021| Προθεσμία αξίωσης αποζημίωσης απόλυσης επί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 3198/1955, κάθε αξίωση μισθωτού για καταβολή της κατά το ν. 
2112/1920 αποζημίωσης είναι απαράδεκτη, εφόσον η σχετική αγωγή δεν κοινοποιήθηκε εντός εξαμήνου 
από τότε που η αξίωση κατέστη απαιτητή. Με τη διάταξη αυτή θεσπίσθηκε εξάμηνη αποσβεστική 
προθεσμία, λαμβανόμενη υπόψη και αυτεπαγγέλτως, κατ` άρθρο 280 ΑΚ, άσκησης του δικαιώματος του 
μισθωτού που απολύθηκε για καταβολή σε αυτόν της νόμιμης αποζημίωσης. Η αξίωση αποζημίωσης 
γεννάται και είναι απαιτητή από την ημέρα της απόλυσης. Η προβλεπόμενη από την ως άνω διάταξη 
εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία για απόληψη της νόμιμης αποζημίωσης από το μισθωτό που 
έπαυσε να παρέχει τις υπηρεσίες του, γιατί θεωρεί τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ως άτακτη 
καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, αρχίζει από το χρονικό σημείο που ο εργαζόμενος 
απέκρουσε τη μεταβολή και αποχώρησε από την εργασία. Μάλιστα η συνέχιση της εργασίας του υπό 
το νέο καθεστώς δεν συνιστά αποδοχή της βλαπτικής μεταβολής, αν ο μισθωτός ρηματικά γι' αυτήν 
διαμαρτυρήθηκε. Κατά συνέπεια, αν περάσει το εξάμηνο, χωρίς να ασκηθεί από το μισθωτό, του οποίου 
καταγγέλθηκε η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με αυτό τον τρόπο, η σχετική αγωγή για 
την καταβολή της, τυχόν ασκούμενη μετά την πάροδο του εξαμήνου είναι απαράδεκτη. 

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

 

 

Nicholas Pfaff  

Deputy Chief Executive · Head of 
Sustainable Finance, International 
Capital Market Association (ICMA) 
Linkedin 

 
Ozgur Altun 
 
Associate in the Sustainable Finance, 
International Capital Market 
Association (ICMA) 
Linkedin 

 

«Ensuring the usability of the EU Taxonomy» 

The EU Taxonomy is remarkable in its ambition, complexity, and comprehensive design, and for its incorporation 
into financial legislation as a metric for reporting and product alignment. The application of the Taxonomy in these 
two latter instances raises, however, significant practical challenges in a market and real-world context. These are 
being referred to as “usability” issues and they are of concern for ICMA members and market participants 
generally. ICMA published a paper on this topic on 14 February 2022 with the aim of furthering the debate in the 
market and making key recommendations to EU co-legislators and regulators. 
 
The implementation of reporting requirements under the related Taxonomy Regulation is now under way with 
disclosures applying to both non-financial and financial entities and being phased in from January 2022. These 
involve, among other things, the reporting of Taxonomy eligibility and alignment information under the 
requirements of Article 8 of the Taxonomy Regulation, the related Delegated Regulation and the Sustainable 
Finance Disclosure Regulation (SFDR). While not imminent in their application, the legislative proposals for the 
future Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the EU Green Bond Standard will also both require 
reporting of Taxonomy alignment information.  

 
 

https://www.linkedin.com/in/nicholas-pfaff-b2b67216/
https://www.linkedin.com/in/ozgur-altun-5aa16379/
https://www.icmagroup.org/News/news-in-brief/icma-makes-proposals-to-address-usability-concerns-over-the-eu-taxonomy/
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852_en
http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-standard_en
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We identify in our publication important usability issues that are likely to impair the ability of all concerned parties 
to provide the Taxonomy alignment information and metrics. These are especially: (i) the requirement for highly 
granular data for technical Screening Criteria, (ii) the reliance on EU legislation and criteria in an international 
market, and (iii) inconsistency in the use of estimates and third-party data.  
 
We also discuss existing and emerging solutions. These include the past recommendations of the European 
Commission’s Technical Expert Group; flexibility in DNSH evaluations proposed in EU sustainable finance 
regulations; reporting under the future Corporate Sustainability Reporting Directive; the precedents set by the EU 
NGEU Green Bonds and other issuers; the international approach of the Common Ground Taxonomy of the 
International Platform on Sustainable Finance; and the work to date of the Commission’s Platform on Sustainable 
Finance (PSF) of which ICMA is a member providing especially feedback on market usability issues.  
 
Finally, we make five key recommendations to EU co-legislators and regulators. The first three recommendations 
are designed to address broad usability concerns for both product alignment and sustainable reporting, while the 
last two address issues that are more specific to assessing the Taxonomy alignment of green and sustainability 
bonds. These are: 
 

• Allow flexibility on alignment with the DNSH and Minimum Safeguards in all cases. 

• Enable TSC adaptation to non-EU jurisdictions to facilitate international usability. 

• Allow estimates and third-party data based on a common methodology to assess Taxonomy-alignment. 

• Simplify NACE classification for complex green and sustainability projects. 

• Grandfather the Taxonomy alignment of the legacy green bond market for Green Asset Ratio/Green 

Investment Ratio and the SFDR disclosures. 

 

(NB: the original version of this article was published on 6 April 2022 in ICMA’s Quarterly Report) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Quarterly_Reports/ICMA-Quarterly-Report-Q2-2022.pdf
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27.07.2022 τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με 
τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο έργων 
ανανεώσιμων μεθόδων υπολογισμού του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
περίπτωση συνεπεξεργασίας πηγών ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αντιμονοπωλιακοί Κανόνες 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 06.10.2022 την αξιολόγηση των 
αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ε.Ε. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαχείριση Αποβλήτων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 16.08.2022 τους κανόνες της ΕΕ για την 
αναθεώρηση του ενωσιακού πλαισίου για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διαχείρισης αποβλήτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Στρατηγικές Επενδύσεις 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17.08.2022 την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 2.0. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Φορολογική νομοθεσία 

 

 

ΔΕΕ C-194/21| Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος δεν άσκησε το δικαίωμά του προς έκπτωση πριν 
από την παρέλευση αποσβεστικής προθεσμίας  

Με τη με αριθμό C-194/2021 απόφαση του ΔΕΕ κρίθηκε ότι, κατά την έννοια των άρ. 184 και 185 της 
Οδηγίας για το Κοινό Σύστημα Φ.Π.Α., στην περίπτωση υποκειμένου στον φόρο, ο οποίος παρέλειψε να 
ασκήσει, πριν από την παρέλευση της προβλεπόμενης από το εθνικό δίκαιο αποσβεστικής προθεσμίας, το 
δικαίωμα προς έκπτωση του σχετικού με την απόκτηση αγαθού ή υπηρεσίας φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ), δεν αντιτίθενται στο να μην του αναγνωρισθεί η δυνατότητα να προβεί μεταγενέστερα στην 
έκπτωση, κατά την πρώτη χρήση του αγαθού ή της υπηρεσίας για τη διενέργεια φορολογούμενων 
πράξεων, στο πλαίσιο διακανονισμού της εκπτώσεως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13431-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13021-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%95%CE%A4%CE%A3%CE%95-20_el
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=262426&part=1&doclang=EL&text=&dir=&occ=first&cid=222970
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Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 
 
ΔΕΕ C-534/20 Απαγόρευση προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία να 
απολύσουν τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή να του επιβάλουν κυρώσεις επειδή επιτέλεσε 
τα καθήκοντά του  

Το άρθρο 38, παράγραφος 3, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία κατά την οποία ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία μπορεί να απολύσει τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων ο οποίος είναι μέλος του προσωπικού του μόνο για σπουδαίο λόγο, ακόμη και αν η 
απόλυση δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, 
υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια νομοθεσία δεν υπονομεύει την επίτευξη των στόχων του ως 
άνω κανονισμού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-257/21 και C-258/21 Νυχτερινή εργασία - Συλλογική σύμβαση εργασίας προβλέπουσα 
μικρότερη προσαύξηση αποδοχών για τακτική νυχτερινή εργασία από την προβλεπόμενη για την 
έκτακτη νυχτερινή εργασία 

Διάταξη συλλογικής σύμβασης εργασίας προβλέπουσα για την έκτακτη νυχτερινή εργασία 
προσαύξηση αποδοχών υψηλότερη από εκείνη που έχει καθοριστεί για την τακτική νυχτερινή 
εργασία δεν συνιστά εφαρμογή της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, 
κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261462&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11447153
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E0D777384F5D9D48891B1F194D78B51A?text=&docid=262428&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=243295
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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/

