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«Πυλώνας I&II: Βασικά ζητήματα  
διαβουλεύσεων και συζητήσεων κατά τη θερινή 
περίοδο» 
 
Μιχάλης Μηστόπουλος 

Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Υποθέσεων 
ΣΕΒ 
 

σελ.9  

  
  
 

  
«A new proposed set of social, environmental 
and governance rules for EU businesses» 
 

Leticia S. Jarlicht 
Student  
International Relations at LSE 

σελ.15  

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Τα σημαντικά του μήνα  
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

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

02. Φορολογική νομοθεσία 

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

03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ.13 

04. Τα νέα από την ΕΕ  

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

05. Προσεχώς 

…..................…………………….……...  

 
 
Επιχειρηματικά Πάρκα  
 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως 
τις 02.09.2022 σχέδιο νόμου σχετικά με τη θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου 
ρύθμισης Επιχειρηματικών Πάρκων. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη δημοσία 
διαβούλευση υποβάλλοντας τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους 
φορείς. 
  
Περισσότερα στη σελ. 2 
 
Δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου καταθέσεις στα πλαίσια σχημάτων 
cash pooling account 
 
Με πρόσφατη απόφασή του το ΣτΕ έκρινε ότι οι καταθέσεις που λαμβάνουν 
χώρα από εταιρείες του ίδιου ομίλου στον τραπεζικό λογαριασμό συγκέντρωσης 
ρευστότητας (cash pooling account) συνιστούν παροχή πίστωσης που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ και άρα απαλλάσσονται από την επιβολή τελών 
χαρτοσήμου. 
 
Περισσότερα στη σελ.12  
 
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
 
Καταρτίστηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για 
την περίοδο 2022−2027, με στόχο την επικαιροποίηση των προτύπων 
προστασίας για τους εργαζομένους 
 
Περισσότερα στη σελ.13 
 

 

  

Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & 
Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του 
Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & 
Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ και την 
επιστημονική υποστήριξη της Δικηγορικής 
Εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ». Αποτελεί μια 
ακόμη υπηρεσία του ΣΕΒ στα μέλη του και 
περιλαμβάνει τρέχουσες νομοθετικές και 
ρυθμιστικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην ΕΕ, διαβουλεύσεις, αποφάσεις ανεξάρτητων 
αρχών και φορέων καθώς και σημαντική νομολογία 
στα εργασιακά φορολογικά και ευρύτερα ζητήματα 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την 
περίοδο αναφοράς από την 15η ημέρα του 
παρελθόντος μήνα έως και την 15η ημέρα του 
τρέχοντος μήνα.  Για οποιαδήποτε πληροφορία και 
διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη 
συντακτική Ομάδα.  

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο παρόν δελτίο 
αποτελούν προϊόν προσωπικής επεξεργασίας 
των συντακτών τους και ο ΣΕΒ δεν φέρει καμία 
ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των 
πληροφοριών ή απόψεων που περιλαμβάνουν. 
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01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Επιχειρηματικά Πάρκα 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 02.09.2022 σχέδιο νόμου 
με τίτλο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων -Ενιαίο πλαίσιο 
ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων». Δηλωμένος σκοπός το εν λόγω σχεδίου νόμου είναι η θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου 
ρύθμισης Επιχειρηματικών Πάρκων που περιέχει κανόνες και διαδικασίες για την ίδρυση, ανάπτυξη και 
λειτουργία τους, όπως και κίνητρα εγκατάστασης επιχειρήσεων εντός αυτών, με στόχο την τόνωση της 
περιφερειακής ανάπτυξης και την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και της πράσινης 
επιχειρηματικότητας. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το σχέδιο αναμορφώνονται και ενοποιούνται τα 
καθεστώτα των ΕΠ σε δύο βασικούς τύπους (Α1 και Α2, ανάλογα με την περιβαλλοντική κατάταξη των 
δραστηριοτήτων που θα υποδέχονται) ενώ εξακολουθούν να προβλέπονται  ορισμένοι ειδικοί τύποι (ΕΠΕ, 
ΕΠΜΜΜ, Τεχνόπολη) δίδοντας τη δυνατότητα χαρακτηρισμού τους και ως οικολογικού, σχετικά με τις 
απαιτήσεις για τη διασφάλιση της έκτασης ανάπτυξης του ΕΠ, η ενιαία εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης 
πλέον θα πρέπει να έχει την πλήρη κυριότητα του συνόλου της αιτούμενης έκτασης όπου θα ιδρυθεί το 
Ε.Π., αποσαφηνίζεται ότι τα ΕΠ αποτελούν Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σύμφωνα με τον ν.4447/2016, 
αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης ρεμάτων, δεν εμποδίζεται η έκδοση της απόφασης έγκρισης 
ανάπτυξης του Πάρκου, η κατασκευή νέων περιφράξεων και περιτοιχίσεων, σε θέσεις ρυμοτομικών 
γραμμών που υποδεικνύονται από το ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής, απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
έκδοσης άδειας δόμησης, οι εκτάσεις που ορίζονται στο ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής ως κοινόχρηστοι και 
κοινωφελείς χώροι εντός Ε.Π., είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του και δεν ανήκουν κατά κυριότητα στην 
Ε.Α.Δ.Ε.Π. μεταβιβάζονται υποχρεωτικά σε αυτήν μετά από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου 
εφαρμογής χωρίς αντάλλαγμα και εισάγεται η δυνατότητα ανάπτυξης ΕΠ με Σύμπραξη Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Επίσης, σχετικά με τις εξωτερικές υποδομές του ΕΠ προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ στην οποία 
περιλαμβάνονται το σύνολο των έργων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής, το οποίο είναι δεσμευτικό για τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης των έργων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=13387
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Εταιρική Διακυβέρνηση |Ανώνυμες Εταιρείες Δημοσίου 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών επί του σχεδίου νόμου με τίτλο 
«Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της 
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες 
εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του 
Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση 
Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων» 
με το οποίο επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός της εταιρικής διακυβέρνησης και του συστήματος κανόνων που 
διέπουν τη λειτουργία των Α.Ε των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά απόλυτη πλειοψηφία στο 
ελληνικό Δημόσιο. Σημαντικές ομοιότητες εντοπίζονται με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, διαπιστώνονται 
όμως και αρκετές και ουσιαστικές αποκλίσεις σε ζητήματα που ενδεικτικά αφορούν: α) το ΔΣ, όπως 
η πολιτική καταλληλότητας και ο κανονισμός λειτουργίας, β) την Επιτροπή Ελέγχου, γ) τις Αμοιβές και 
αποζημιώσεις των μελών ΔΣ και της επιτροπής ελέγχου, δ) την οργάνωση και λειτουργία της μονάδας 
εσωτερικού ελέγχου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO-e) θέτουν σε δημόσια διαβούλευση έως τις 
29.08.2022 την κοινή τους πρόταση για την εναρμόνιση της μεθοδολογίας για την διαδικασία κατανομής 
διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών 
ανά χρονικό πλαίσιο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στον ENTSO-e και να 
τις κοινοποιήσουν στη ΡΑΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 09.09.2022 το Πλαίσιο Καθορισμού των Υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) έως τις 09.09.2022 την τροποποίηση του Κανονισμού για την Μεθοδολογία Υπολογισμού του 
Απαιτούμενου Εσόδου και Τιμολόγησης των Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) έως τις 26.08.2022 τις εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. και της EnExClear σχετικά με την τροποποίηση 
του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Εκτελεστικής 
Απόφασης 3 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) έως τις 29.08.2022 το Σχέδιο Κανονισμού Αδειών Κυριότητας και Διαχείρισης Απευθείας Γραμμής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) το αναθεωρημένο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης, αναφορικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

http://www.opengov.gr/minfin/?p=11446
https://www.rae.gr/diavoulefseis/43137/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/43665/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/43659/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/43647/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/43444/
https://www.rae.gr/anakoinoseis/43638/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/43327/
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β) το Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας, το Εγχειρίδιο Ποιότητας Εξυπηρέτησης και το Εγχειρίδιο 
Χρεώσεων Σύνδεσης Καταναλωτών, στο πλαίσιο της διαδικασίας θέσπισης των Εγχειριδίων Εφαρμογής 
του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Αναπτυξιακός Νόμος 

α) Προκηρύχθηκε το Καθεστώς Ενισχύσεων: i. «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» ii. «Ενίσχυση 
τουριστικών επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ  

β) Καθορίστηκε το ποσό, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς 
ενισχύσεων «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 του έτους 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών 

Κατατέθηκε στη Βουλή σχεδίου νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που 
αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών καθώς και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά 
με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ». Το 
νομοσχέδιο αφορά ενσωμάτωση οδηγιών της Ε.Ε. για την παροχή/προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, σχετικούς ορισμούς που περιλαμβάνουν και αυτόν του 
λήπτη ως «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προμηθεύεται ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή 
υπηρεσία» καθώς και τις συμβάσεις πώλησης με αντίστοιχο εκσυγχρονισμό του Αστικού Κώδικα ως προς 
την ψηφιακή τους διάσταση, με έμφαση τις υποχρεώσεις του παρόχου/προμηθευτή ψηφιακού 
περιεχομένου και τα δικαιώματα του καταναλωτή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επενδύσεις 

Καθορίστηκε η διαδικασία επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των όρων και 
προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
στρατηγικές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ρύθμιση Οφειλών 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικών λεπτομερειών της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

https://www.rae.gr/diavoulefseis/43262/
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203890
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204210
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204109
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=7d0570e3-038c-4786-8383-aefc010d1a22
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204263
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203819
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Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων 

Καθορίστηκε η διαδικασία εγγραφής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οικείων παρόχων 
στο μητρώο επιχειρήσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την τήρηση και 
την διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Δεδομένα Επικοινωνίας 

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός για την λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εξυπηρέτηση αιτημάτων 
συνδρομητών ή χρηστών που σχετίζονται με πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Αέριοι Ρύποι 

Τροποποιήθηκε η διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων σε κατηγορίες μειωμένων χρεώσεων ειδικού 
τέλους μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τεχνολογίες Πληροφορικής 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4961/2022 σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών και την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης. Ο εν λόγω νόμος περιλαμβάνει 
διατάξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για την 
ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων για την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις εφαρμογές τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων και τις 
εφαρμογές τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (T.K.K.-Distributed Ledger Technology-D.L.T.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4964/2022 με τον οποίο εισάγονται διατάξεις για την απλοποίηση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, την θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών 
Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος και των 
δασών. Σημειώνεται ότι από το ψηφισθέν νομοσχέδιο απεσύρθει το τρίτο κεφάλαιο του περιβαλλοντικού 
νομοσχεδίου για τις χρήσεις στις περιοχές Natura, το οποίο περιλάμβανε σημαντικές διατάξεις που 
αφορούν τις επιτρεπόμενες στις «Ζώνες Προστασίας Φύσης» δραστηριότητες καθώς και ζητήματα που 
αφορούν υπό αδειοδότηση έργα ΑΠΕ, ώστε να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Εφαρμογή συστήματος εγγυοδοσίας για τις συσκευασίες ποτών 

Εξειδικευτήκαν οι παράμετροι λειτουργίας του συστήματος επιστροφής εγγύησης συσκευασιών από 
πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί και τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των 
εμπλεκόμενων μερών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 
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Ενεργειακά Προϊόντα  

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας των πλωτών 
μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, ενεργειακών 
προϊόντων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 

α) Καθορίστηκε το πλαίσιο προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για 
σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον 
Διαχειριστή του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
κορεσμένα δίκτυα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Καθορίστηκε η διαδικασία υπολογισμού, επιμερισμού και τιμολόγησης χρέωσης Εκπροσώπων 
Φορτίου για την αποζημίωση νέων Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στόχων ΕΣΕΚ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) Εφαρμόστηκε το Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και 
καθορίστηκε ο Μηχανισμός Διασφάλισής του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φαρμακευτικό Clawback 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης 
και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών 
παραγωγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Έργα Χαμηλής Όχλησης 

Εξειδικεύθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως «χαμηλής 
όχλησης», η κατηγοριοποίηση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων χαμηλής όχλησης, οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας τους με απλοποιημένη διαδικασία, ο 
τρόπος καταβολής των τελών, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ, ο έλεγχος από τις 
αρμόδιες αρχές και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Καθορίστηκαν οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής 
περιβαλλοντικής όχλησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ταμείο Ανάκαμψης 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής 
αξιολογητή από το Μητρώο Αξιολογητών για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών 
σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  
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Επιδοτήσεις 

α) Δημοσιεύθηκε η 5η τροποποίηση σχετικά με την χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης 
φυσικού αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Τροποποιήθηκε η απόφαση περί χορήγησης επιδότησης από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης 
της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών, οικιακών 
καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση, 
για την επέκταση χορήγησης επιδότησης τον μήνα Ιούλιο 2022 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

Καθορίστηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης 
προσφοράς σύνεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 
Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) τροποποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις συμβαλλόμενων μερών με ευθύνη εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την θέσπιση του Περιφερειακού Συντονιστικού 
Κέντρου (RCC) για τη Λειτουργική Περιφέρεια του Συστήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί 
συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) εγκρίθηκε η Πρότυπη Σύμβαση Πλαισίου Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 
(ΥΦΑ) για Φόρτωση Φορτηγών ΥΦΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  
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στ) εγκρίθηκαν οι Κατευθυντήριες Γραμμές και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
συμμετοχή στην δέσμευση δυναμικότητας στην ελληνική πλευρά του Σημείου Διασύνδεσης 
«Ευζώνων/Γευγελής». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ζ) εγκρίθηκαν οι Χρεώσεις Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

η) τροποποιήθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (8η 
Αναθεώρηση). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

θ) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης αναφορικά με τις δηλώσεις προγραμμάτων 
των οντοτήτων σε Δοκιμαστική Λειτουργία και την εκκαθάριση, η οποία αφορά τις οντότητες σε καθεστώς 
Δοκιμών Παραλαβής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ι) επικαιροποιήθηκαν Σχετικά Σημεία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιβλήθηκε πρόστιμο και 
συναφείς κυρώσεις σε εταιρεία η οποία δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης που άσκησε η 
καταγγέλουσα και παραβίασε τις αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

«Πυλώνας I&II: Βασικά ζητήματα διαβουλεύσεων και συζητήσεων κατά τη θερινή περίοδο»  
 
Η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου διεθνών φορολογικών κανόνων, σε συνέχεια της συμφωνίας 137 κρατών 
στον ΟΟΣΑ, τον Οκτώβριο του 2021, συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τούς σχετικούς διεθνείς φορολογικούς κανόνες να βρίσκονται 
στο στάδιο εξειδίκευσης τους. Σε ότι αφορά τον «Πυλώνα 1» (που αποτελεί το μέρος της συμφωνίας για την «αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που θέτει η ψηφιακή οικονομία»), τα ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκαν κατά τη θερινή περίοδο οι 
διαβουλεύσεις και συζητήσεις του ΟΟΣΑ περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της έκθεσης προόδου του ΟΟΣΑ για το «Amount A» 
και ειδικότερα  την ανάπτυξη των τεχνικών κανόνων που θα διέπουν τα νέα δικαιώματα φορολόγησης σε ότι αφορά τον 
υπολογισμό και την κατανομή ανά δικαιοδοσία. Οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 19.08 και η επεξεργασία των σχολίων 
έχει προγραμματιστεί εντός του Οκτωβρίου.  
Θυμίζουμε ότι το  «Amount A» αποτελεί το μέρος του «υπερβάλλοντος» εσόδου διεθνών ομίλων επί του οποίου δικαιοδοσίες 
στις οποίες λαμβάνει χώρα οικονομική δραστηριότητα ενός ομίλου αποκτούν δικαίωμα να εισπράξουν μέρος του φόρου που 
αναλογεί βάσει σειράς κριτηρίων. Τα θέματα στα οποία επικεντρώνεται η συζήτηση την τρέχουσα περίοδο περιλαμβάνουν: 

• Το «marketing and distribution safe harbor», που θέτει ένα όριο στον φόρο που αναλογεί στο «υπερβάλλον κέρδος» στις 

εν λόγω δραστηριότητες (marketing & διανομή) και που μεταφέρεται από μια δικαιοδοσία Α σε μια δικαιοδοσία Β εφόσον 

στην δικαιοδοσία Β η διεθνής επιχείρηση έχει ήδη φορολογική παρουσία και καταβάλλει εκεί επαρκή φόρο. 

• Τη διασφάλιση ότι οι εταιρείες με μεγάλες διακυμάνσεις κερδοφορίας, και άλλων μεγεθών, από έτος σε έτος θα αποφύγουν 

την υποχρέωση ένταξης στο πλαίσιο όταν διαχρονικά τα μεγέθη τους κινούνται σαφώς κάτω από τα όρια της συμφωνίας. 

Το ζήτημα αυτό περιλαμβάνει: α) το χειρισμό της μεταφοράς ζημιών και το συμψηφισμό αυτών με μελλοντικά κέρδη, β) το 

χειρισμό περιόδων χαμηλής κερδοφορίας που ακολουθούνται από ξαφνική άνοδο, όπως ενδεικτικά λόγω κύκλου ζωής 

επενδύσεων ή προσαρμογής σε νέες συνθήκες, γ) το γεγονός ότι τα κείμενα του ΟΟΣΑ συνεχίζουν να υπολογίζουν τα 

πλήρη μεγέθη θυγατρικών ακόμα και αν ο όμιλος ελέγχει ένα ποσοστό κάτω του 100%  και δ) τη διασφάλιση αποφυγής 

διπλής φορολόγησης σε ομίλους που λειτουργούν αποκεντρωμένα.    

• Τους όρους εξαίρεσης ορισμένων εξορυκτικών και χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. 

• Καθώς αποσύρονται υφιστάμενοι φόροι επί της ψηφιακής οικονομίας, εξετάζεται η δυνητική αντιμετώπιση και άλλων 

φόρων που δεν προορίζονται καταρχήν για απόσυρση ως παρακρατούμενοι φόροι. 

• Την αλλαγή προθεσμιών για καλύτερο συντονισμό των προβλέψεων για το «Amount A» με το «Amount B», που θυμίζουμε 

ότι αποσκοπεί στην απλοποίηση των κανόνων transfer pricing. 

Επιπλέον τη θερινή περίοδο συνεχίστηκαν οι τεχνικές εργασίες και διαβουλεύσεις σε ότι αφορά την εφαρμογή του «Πυλώνα 2» 
και την εισαγωγή των κανόνων «Global Anti-Base Erosion (GloBE) rules» που στοχεύει, κατά τη συμφωνία, να διασφαλίσει ότι 
«διεθνείς όμιλοι θα καταβάλλουν το ελάχιστο ποσοστό φόρου (15%) στα κέρδη που δημιουργούνται σε κάθε δικαιοδοσία που 
δραστηριοποιούνται». Θυμίζουμε ότι για την εφαρμογή στην πράξη των κανόνων αυτών ο ΟΟΣΑ προσδοκά την υιοθέτηση των 
νέων κανόνων από ένα μεγάλο αριθμό δικαιοδοσιών, περιλαμβανομένων κατά προτεραιότητα των μεγάλων οικονομιών. 
Όσον αφορά τον «Πυλώνα 2» αντικείμενο των διαβουλεύσεων και συζητήσεων αποτέλεσαν τα κάτωθι: 

• Ο προσδιορισμός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων μια εταιρεία δεν θα υποχρεούται να 

προβεί  στην ανάλυση για να οδηγηθεί στο προφανές αποτέλεσμα ότι δεν προκύπτει επιπλέον φόρος (“Safe Haven”), 

ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό για τη μείωση του διοικητικού κόστους. 

• Ο χειρισμός παρακρατούμενων φόρων, δικαιωμάτων επιστροφής φόρου και φόρων επί ψηφιακών συναλλαγών που θα 

αποσυρθούν από επιμέρους δικαιοδοσίες κατά την εφαρμογή του νέου πλαισίου.  

• Ζητήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και εργαζομένων με διεθνή κινητικότητα καθώς και ζητήματα που προκύπτουν σε 

στοιχεία ενεργητικού που είναι σε διαδικασία μεταβίβασης και που επιδρούν στους δείκτες που θα αξιολογούνται.  

• Ζητήματα όπως η κοινή φόρμα, οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνει και η διασύνδεση αυτών με τις πληροφορίες που 

ζητάνε οι επιμέρους δικαιοδοσίες, αν θα υποβάλλεται δήλωση ανά οντότητα ή ανά δικαιοδοσία από τον όμιλο κ.λπ. 

  
Μιχάλης Μηστόπουλος 
 

Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Υποθέσεων 
ΣΕΒ 
Linkedin 

 
 
 
 

https://www.oecd.org/tax/beps/progress-report-on-amount-a-of-pillar-one-july-2022.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-one-amount-a-fact-sheet.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-GloBE-rules-faqs.pdf
https://www.linkedin.com/in/michalis-mitsopoulos-3a02022/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  
 

 
Προθεσμία για την εξέταση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος 

Δημοσιεύτηκε ο ν.4964/2022 στο άρθρο 184 του οποίου προβλέφθηκε ότι η αίτηση μεταφοράς της 
φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει 
στην αλλοδαπή υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 31η Μαρτίου 
του εκάστοτε φορολογικού έτους. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση 
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ  

Προθεσμίες υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

Δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
(Ε9) καθώς και για το υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
(Ε9). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογική αντιμετώπιση επιδοτήσεων από πλευράς Φ.Π.Α. 

Αποσαφηνίστηκαν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιδοτήσεων σε ΦΠΑ και παρασχέθηκαν 
διευκρινίσεις για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης επί του ΦΠΑ των εισροών προκειμένου για 
επιδοτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και θεωρούνται ως εκτός πεδίου ΦΠΑ πράξεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό άρθρου 65Α Κ.Φ.Δ. |  Ι.Κ.Ε. 

Συμπεριλήφθηκαν οι Ι.Κ.Ε. στις νομικές μορφές εταιριών, για τις οποίες υποβάλλεται ετήσιο 
φορολογικό πιστοποιητικό του άρθρου 65Α Κ.Φ.Δ., το οποίο εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 
και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν.4449/2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Συναλλαγές με το Δημόσιο – Αποδεικτικό ενημερότητας 

Τροποποιήθηκε η ΠΟΛ 1274/2013, ώστε στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές 
απαιτήσεις για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού 
ενημερότητας, το ποσοστό παρακράτησης να περιορίζεται στο 10% επί του εισπραττόμενου ποσού για 
συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή έως 20.000€. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη 
οφειλή υπερβαίνει το ποσό αυτό, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη μίας 
δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος 
χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του 
εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή 

Καθορίστηκε ως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο να μην έχει καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για 
παραβάσεις των σχετικών περί λαθρεμπορίας διατάξεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100150
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/%CE%9D.4964_2022_%CE%91150.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/%CE%9D.4964_2022_%CE%91150.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/e2060_2022_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/e2060_2022_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/e_2059_2022_pro.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/e_2059_2022_pro.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/a_1113_2022_fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/a_1113_2022_fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/a_1103_2022_fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/e2055_2022.pdf
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Δήλωση Δ212 |Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς άλλα κ-μ 

Δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης Δ212, προκειμένου οι 
ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που διενεργούν Έλληνες υποκείμενοι προς 
μη υποκείμενους λήπτες (π.χ. ιδιώτες) σε άλλα κράτη μέλη, να φορολογούνται, κατά παρέκκλιση, 
στο κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14α του Κώδικα Φ.Π.Α. Οι 
διευκρινίσεις αφορούν τον υπολογισμό του ορίου των 10.000€ που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 
14α του Κώδικα ΦΠΑ, τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Δ212, τη διαδικασία ανάκλησης της επιλογής 
φορολόγησης, τις εφαρμοζόμενες κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, και λοιπά θέματα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διασύνδεση συστημάτων έκδοσης αποδείξεων και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμής 

Καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες για την 
διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών, έτσι ώστε 
να υλοποιηθεί η αρχή «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παραβάσεις | Αποθήκες αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων 

Εξειδικεύτηκαν οι παραβάσεις σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων 
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και 
στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, ενώ καθορίστηκε και το ποσό του 
διοικητικού προστίμου που επισύρει η κάθε παράβαση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τέλη χαρτοσήμου επί δανείων μεταξύ εμπόρων 

Δημοσιεύτηκε ο ν.4955/2022 στο άρθρο 55 του οποίου προβλέφθηκε η αναθεώρηση της διαδικασίας 
είσπραξης και του χρόνου απόδοσης τελών χαρτοσήμου. Προβλέφθηκε ότι επί δανείων που 
συνάπτονται μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιρειών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιρειών, 
όπως και μεταξύ εμπόρων και οποιουδήποτε τρίτου, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται μέχρι 
το τέλος του επόμενου μήνα  από την εγγραφή των ως άνω πράξεων στα λογιστικά βιβλία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημοσιοποιημένες καταστάσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έτη 2020 έως 2023| Επικαιροποίηση 

Ανακαθορίστηκε  ο χρόνος επικαιροποίησης (έως 30.06.2023) των δημοσιοποιημένων καταστάσεων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών για το 2020, 2021, 2022 και 2023. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστρεπτέα προκαταβολή 

Προβλέφθηκε η δυνατότητα καταβολής εφάπαξ του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, 
έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, 
για επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι και την 25η Ιουλίου 
2022. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, η 
επιχείρηση μπορεί να τα υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», από την 
19η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2022. Για τις περιπτώσεις που πριν την 30.6.2021 αντί για τα 
πιστοποιητικά μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 
μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, έχει υποβληθεί Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας, νοείται ότι έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση υποβολής των σχετικών πιστοποιητικών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/e_2058_2022_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/a1098_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/a1098_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/a_1096_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/a_1096_2022fek.pdf
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100139
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/a_1097_2022fek.pdf
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203881
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

ΣτΕ | Δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου καταθέσεις στα πλαίσια σχημάτων cash pooling account 

Με πρόσφατη απόφασή του το ΣτΕ έκρινε ότι οι καταθέσεις που λαμβάνουν χώρα από εταιρείες του 
ίδιου ομίλου στον τραπεζικό λογαριασμό συγκέντρωσης ρευστότητας (cash pooling account) 
συνιστούν παροχή πίστωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ και άρα απαλλάσσονται από 
την επιβολή τελών χαρτοσήμου. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλαγής είναι 
η πρόβλεψη θετικού επιτοκίου στο υπόλοιπο του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού. Η εν λόγω απόφασή 
του το ΣτΕ συμπλέει με τις σημαντικές αποφάσεις του ΣτΕ 2163/2020 και ΣτΕ 2323/2020 με τις οποίες έχει 
ήδη κρίνει ότι η χορήγηση δανείου: α) από πρόσωπο υποκείμενο στο ΦΠΑ , β)  εντόκως, ήτοι έναντι 
ανταλλάγματος για την παροχή της πίστωσης, γ) ακόμα και ευκαιριακά, χωρίς δηλαδή η παροχή 
πιστώσεων να αποτελεί κύρια δραστηριότητα του δανειστή, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ και 
άρα απαλλάσσονται από την επιβολή τελών χαρτοσήμου. Με την συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ φαίνεται 
να επιλύεται το ζήτημα της επιβολής τελών χαρτοσήμου στα σχήματα cash pooling ενώ παράλληλα 
σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταβάλλει τέλη χαρτοσήμου για περιπτώσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης απόφασης, μπορούν να αιτηθούν την 
επιστροφή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει ο νόμιμος χρόνος παραγραφής.  

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

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 

 
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 

Καταρτίστηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 
2022−2027, με στόχο την επικαιροποίηση των προτύπων προστασίας για τους εργαζομένους και 
την αντιμετώπιση των παλαιών και νέων κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία, λόγω των ραγδαίων 
τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

Παράταση προθεσμίας υποβολής του Πίνακα Προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών 
καταστημάτων  

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), για κάθε μεταβολή 
αποδοχών που προκύπτει από την υπ' αρ. 59438/2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της 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"», έως 31.7.2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΣΣΕ |Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων 

Κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική με απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από 
03.08.2022 η από 29.7.2022 Σ.Σ.Ε «Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλαδικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως 
τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021-2023» για όλους τους εργοδότες 
και εργαζομένους του κλάδου που αυτή αφορά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

Ασφαλιστικά | Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης – μη μισθωτοί 

Τέθηκε σε εφαρμογή νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των 
μη μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών 

Καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών 
εισφορών εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας, λόγω φυσικών καταστροφών, που 
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ   

 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204359
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203742
http://www.et.gr/api/Download_Small/?fek_pdf=20220204137
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-07/egk26-2022.pdf
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204267
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Covid-19: Παράταση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

Παρατείνεται έως 01η .09.2022 η ισχύς της ΚΥΑ (ΦΕΚ 3891, Β΄, 23.7.2022), η οποία αφορά τα έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 1217/2021| Απόλυση εγκύου εργαζομένης. Τι συνιστά σπουδαίο λόγο απόλυσης 

Κατά το άρθρ.10 του ΠΔ 176/15/1997:«1. Απαγορεύεται η καταγγελία της σχέσης εργασίας των 
εργαζομένων γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/1984. 2. Σε 
περίπτωση καταγγελίας της σχέσης εργασίας, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος σύμφωνα με το άρθρο 15 
του Ν. 1483/1984, ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως την καταγγελία γραπτώς και να προβεί σε 
σχετική κοινοποίηση και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας». Η προστασία αυτή 
παρέχεται στην εργαζόμενη έγκυο γυναίκα ανεξάρτητα από την εκ μέρους του εργοδότη γνώση της 
εγκυμοσύνης της. Το έγκυρο της καταγγελίας, εφόσον έχει καταβληθεί και η νόμιμη αποζημίωση, 
συναρτάται με τον λόγο, που επικαλείται ο εργοδότης, ήτοι από το εάν αυτός κριθεί σπουδαίος. Ως 
σπουδαίος δε λόγος κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων για την ως άνω καταγγελία, ο οποίος πρέπει 
να περιέχεται στο έγγραφο αυτής που κοινοποιείται από τον εργοδότη στην εργαζόμενη έγκυο, όταν αυτός, 
τελώντας σε γνώση της εγκυμοσύνης της, επιθυμεί την λύση της σύμβασης με αυτόν, θεωρούνται ένα ή 
περισσότερα περιστατικά, τα οποία, κατ’ αντικειμενική κρίση, καθιστούν, κατά τη συναλλακτική καλή πίστη, 
μη ανεκτή από τον εργοδότη την εξακολούθηση της εργασιακής σχέσης, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ή 
ανυπαρξία πταίσματος εκείνου κατά του οποίου γίνεται η καταγγελία. Μόνη η μεταβολή των 
περιουσιακών στοιχείων του εργοδότη, άρα και η μείωση κερδών ή ακόμη και η δημιουργία 
ζημιών, δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο υπέρ του τελευταίου για να καταγγείλει κατ’ άρθρο 15 παρ. 1 
ν. 1483/1984, εφόσον ο εργοδότης φέρει τον κίνδυνο της επιχείρησης του και δεν μπορεί με την 
καταγγελία να επιρρίψει τον κίνδυνο αυτό στο μισθωτό ή να προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες σε 
αυτόν από ενέργειες στη σφαίρα της δικής του αποκλειστικά αρμοδιότητας. Δεν συνιστά την έννοια 
του σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί την απόλυση προστατευόμενης, η διακοπή της λειτουργίας 
μιας εκ των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ανεξάρτητα αν αυτή (διακοπή) οφείλεται σε υπαιτιότητα ή 
μη της εναγομένης, εφόσον η εν λόγω διακοπή ανήκει στο συνήθη επιχειρηματικό κίνδυνο της εργοδότριας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203891
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 

 

 
 
 
                               Leticia S. Jarlicht 
                              Student of International Relations at LSE 
 
                               Linkedin 

 
“A new proposed set of social, environmental and governance rules for EU businesses”  
 
The European Commission is proposing new social, environmental and governance rules for 
businesses. Such reform aims to amplify transparency on sustainability impacts, risks, and opportunities 
of EU large companies while mandating the development and implementation of environmental, social, 
and governance (ESG) standards. This will follow by implementing Corporate Sustainability Due 
Diligence (CSDD) and Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) directives. These are meant 
to work together as a framework for what due diligence obligations certain corporations will bear, and 
as a framework for how companies will be required to report on these obligations, consecutively. Under 
the proposed CSRD, EFRAG would develop draft standards (ESRS), using proper due process, public 
oversight, and transparency, and with the expertise of relevant stakeholders. This will set 
standards/prototypes that will spell out what a company has to report and how it has to manage the data 
collection, validation, selection, the presentation process. 
 
While this is a broad summary, discussions are being held between EU Parliament representatives, 
Business Europe, and National Federations to agree on and finalize the drafting of the framework. 
However, whilst the EU Commission strongly argues that the proposed framework is suitable and will 
ensure that businesses address adverse environmental and human rights impacts of their actions, 
Business Europe has proposed certain improvements to avoid the risk of the new mechanism becoming 
a needlessly complex  set of responsibilities and to help adopt a more clear terminology based on the  
current UN and OECD guidelines. 
 
Indeed, although the EU Commission proposal’s goal to foster sustainable and responsible corporate 
behaviour and to anchor human rights and environmental considerations in EU companies is necessary, 
there is still room for better drafting and implementation. That is necessary to  yield the result in the 
timeframe the Commission envisioned and avoid creating  further complications when trying to collect 
data under EFRAG’s standards, as well as postponing significant advancements and results of the 
European sustainable finance agenda (EU Green Deal and the REPowerEU plan).  As a 1st year 
International Relations student with some insight, I would argue that to avoid a possible stalemate, 
continuing discussions by parties are needed to ensure, in the end, a well-functioning and effective 
framework that creates a level playing field and effectively supports an efficient path towards 
sustainability. 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/leticia-szajdenfisz-jarlicht-5aa498217
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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/

