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Εταιρική Διακυβέρνηση των ΑΕ του Δημοσίου 
 
Ψηφίστηκε ο ν.4972/2022 με το οποίο ρυθμίζονται ζητήματα καταλληλότητας 
των μελών ΔΣ και των επιτροπών του, η οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας 
εσωτερικού ελέγχου καθώς και ο τρόπος στελέχωσης των ΑΕ του Δημοσίου.  
 
Περισσότερα στη σελ.5 
 
Διατήρηση Χαρτοσήμου δανείων, Κατάργηση Εισφοράς Αλληλεγγύης 

 
Στον προαναφερθέν ν.4972/2022 μεταξύ άλλων προβλέπονται: α) η διατήρηση 
χαρτοσήμου στα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και 
στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους και β) η κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2023, ενώ για 
το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021.  
 
Περισσότερα στη σελ.9 
 
Παραβάσεις Εργατικής νομοθεσίας και πρόστιμα 
 
Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και το ύψος των προστίμων για ζητήματα: α) 
κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) 
συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) ευθέως αποδεικνυόμενων 
παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία.  
 
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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mailto:ilainas@sev.org.gr
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01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

                             

                                 
                  
                               Παναγιώτης Σταμπουλίδης 
 
                               Εντεταλμένος Σύμβουλος  

                               ΤΑΙΠΕΔ 

                               Linkedin 

 

 «Το Industry 4.0 στην Ελλάδα περνάει μέσα από την ανάπτυξη των βιομηχανικών πάρκων» 
 
Στον δημόσιο διάλογο για τα βιομηχανικά πάρκα στην Ελλάδα, συχνά προκύπτει ο προβληματισμός για 
τον βαθμό αποτελεσματικότητάς τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και εντέλει τη συμβολή 
τους στη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Πρόκειται για εύλογο προβληματισμό, λαμβάνοντας υπόψη 
την εμπειρία του παρελθόντος και το άναρχο πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν τα βιομηχανικά 
πάρκα στη χώρα μας. 
 
Μπροστά μας έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος με την 
αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην προσπάθεια αυτή για τη 
μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο και πιο αποδοτικό παραγωγικό μοντέλο, το ΤΑΙΠΕΔ μέσω της Μονάδας 
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) έχει αναλάβει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Σε συνεργασία 
με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων φιλοδοξούμε να 
δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου τα επιχειρηματικά πάρκα να εισέλθουν σε 
μια νέα εποχή που θα συνάδει με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του Industry 4.0.  
 
Συνολικά, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διατεθούν 100 εκατ. ευρώ για την 
αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και τη δημιουργία νέων. Ήδη έχει μπει σε τροχιά 
υλοποίησης το πρώτο έργο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ, με βασικό 
στόχο την ανάπτυξη ψηφιακά έξυπνων και πράσινων βιομηχανικών πάρκων. Το έργο προβλέπει τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου των βιομηχανικών πάρκων, με την επέκταση και 
αναβάθμιση υφιστάμενων πάρκων καθώς και την εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.  
  
Η δράση «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» αφορά στην παροχή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των 
βιομηχανικών πάρκων και των υποδομών τους και διαρθρώνεται σε δύο διακριτά τμήματα Ι & ΙΙ: 

Με το Τμήμα Ι παρέχονται πόροι για: 

i. Τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων νέας γενιάς.  
ii. Την επέκταση ή συμπλήρωση των υποδομών, την επέκταση του πάρκου, τον εκσυγχρονισμό ή 

αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, προκειμένου αυτά να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στη στρατηγική της «Βιομηχανίας 4.0» 
- “Industry 4.0”. Μεταξύ των βασικών στόχων είναι η ανάπτυξη υποδομών δικτύου 5G, η χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η προώθηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και η 
ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. 

iii. Τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα 
βιομηχανικά πάρκα, με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενσωμάτωση 
νέων τεχνολογιών.  

Με το Τμήμα ΙΙ της δράσης, παρέχεται χρηματοδότηση για την κατασκευή υποσταθμών διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών των υφιστάμενων Οργανωμένων 
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της εγχώριας αγοράς και 

https://www.linkedin.com/in/panagiotis-stampoulidis-95202261/
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της ευρύτερης περιοχής, αλλά και την προώθηση της εξοικονόμησης, με την υλοποίηση έργων 
αποθήκευσης πράσινης ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, όπως ο ήλιος και ο άνεμος. Οι νέοι 
υποσταθμοί θα εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων 
όσο και άλλων χρηστών του ηλεκτρικού δικτύου. 

Τα επενδυτικά σχέδια της Δράσης αναμένεται να συμβάλουν σε τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του 
επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, όπως επίσης στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
της βιομηχανικής βάσης με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Ειδικότερα, βασική επιδίωξη 
είναι η δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας με παράλληλη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στα πάρκα αυτά. Με τον τρόπο 
αυτόν, τα νέα βιομηχανικά πάρκα θα εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας 
Industry 4.0.  

Επιπρόσθετα, η δράση αναμένεται να επιδράσει θετικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και της δέσμης μέτρων “Fit for 55” για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
Παράλληλα, θα συμμορφώνεται και με τις βασικές αρχές που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή για τα έργα 
που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, συμβάλλει καθοριστικά στην 
επίτευξη του εθνικού στρατηγικού στόχου για την έγκαιρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θέτουμε στη διάθεση της δημόσιας διοίκησης την πλούσια τεχνογνωσία 
που διαθέτει το Ταμείο στην προετοιμασία και υλοποίηση σύνθετων έργων, προσφέροντας υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.  
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Ενέργεια 

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 30.09.2022 το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) περιόδου 2022-
2028. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) έως τις 03.10.2022 το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για τα έτη 2023-2032. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με:  

α) την μεθοδολογία υπολογισμού της ετήσιας λειτουργικής ενίσχυσης του σταθμού αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας Αμφιλοχίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κεφαλαίου 5 «Υπολογισμός Ενεργειακού Μείγματος» του Κώδικα 
του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) την εισήγηση της ICGB AD για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του αγωγού IGB. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 11.10.2022 το τεύχος προκήρυξης της διαδικασίας για 
την επιλογή παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΕΕΤΤ παρατείνει έως τις 17.10.2022 την δημόσια διαβούλευση για τον καθορισμό των αρχών, της 
μεθοδολογίας και της δομής μοντελοποίησης του τεχνοοικονομικού bottom up μοντέλου LRIC+ για 
τον υπολογισμό των τιμών των προϊόντων των αγορών μισθωμένων γραμμών χονδρικής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ηλεκτρική Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την 
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές 
διατάξεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

https://www.rae.gr/diavoulefseis/45775/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/44960/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/45012/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/45414/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/45933/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1738.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1736.html
http://www.opengov.gr/minenv/?p=12490
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών Δημοσίου 

 

Ψηφίστηκε ο ν.4972/2022 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, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές 
διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα». Ο Νόμος, μεταξύ άλλων, δεν κάνει ρητή αναφορά σε 
ευθύνες των μελών ΔΣ, την σύνταξη και δημοσιοποίηση πολιτικής καταλληλότητας, πολιτικής και 
έκθεσης αποδοχών και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ν.4972/2022 πιέστε εδώ 

Προστασία καταναλωτή στις συμβάσεις με ψηφιακό περιεχόμενο 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4967/2022 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/770 σχετικά με ορισμένες πτυχές 
που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών. Ο 
ΣΕΒ ανέδειξε τον προβληματισμό της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου νόμου, πέραν 
των καταναλωτών φυσικών προσώπων και στις επιχειρήσεις.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 
2021-2027. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 

Τροποποιήθηκαν τα προβλεπόμενα σχετικά με τις προδιαγραφές, διαδικασίες και άδειες ηλεκτρονικής 
πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 

α) Κατηγοριοποιήθηκαν οι παραβάσεις και καθορίστηκε η διαδικασία επιβολής κυρώσεων για τα 
ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών 
εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε η «Προκήρυξη 2ου κύκλου της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης 
πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρική Ενέργεια 

α) Καθορίστηκε η έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=d2a060e5-f315-4ca5-830d-af0f0157f94c
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100181
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100171
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204757
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204418
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204647
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204656
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204658
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β) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας της δράσης, 
του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την 
λειτουργία της εφαρμογής για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος 
οικιακών καταναλωτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Ρυθμίστηκαν ειδικά θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 
των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φαρμακευτικό Clawback 

Καθορίστηκε η μεθοδολογία υπολογισμού και διαμόρφωσης των τελικών ποσοστών αυτόματης επιστροφής 
(clawback) και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του ν. 4931/2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Σήματα 

Με υπουργικές αποφάσεις τροποποιήθηκαν προγενέστερες αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό της 
μορφής και του περιεχομένου α) του εντύπου Δήλωσης Κατάθεσης Σήματος, β) του εντύπου Δήλωσης 
Μετατροπής Αίτησης ή Καταχώρισης Σήματος της ΕΕ σε Εθνικό Σήμα και γ) του εντύπου Δήλωσης 
Μετατροπής Διεθνούς Καταχώρισης σε Εθνικό Σήμα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ 

Τροποποιήθηκε το άρθρο 115 «Κανονισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης» των 
Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση των ανώτατων τιμών στα είδη που πωλούνται στα 
κυλικεία, καντίνες και εστιατόρια δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων ενώ καταργείται η διατίμηση για τους 
φυσικούς χυμούς φρούτων και ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης σε 
ατομικές συσκευασίες των 250ml. Για τον ανακαθορισμό των ανώτατων τιμών λήφθηκαν υπόψη τα κόστη 
κτήσης των εν λόγω ειδών, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων καθώς και η επίτευξη ενός 
ικανοποιητικού καθαρού κέρδους από τις επιχειρήσεις αυτές.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204762
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204750
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204679
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204873
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204692
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 

 

Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την 
περίοδο 2022-2031. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Δημοσιεύθηκε η απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Βουλγαρίας για την πλήρωση των 
όρων 7 και 8 της Τελικής Πιστοποίησης της εταιρείας με την επωνυμία «ICGB AD» ως Ανεξάρτητου 
Διαχειριστή Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) Εγκρίθηκε το Σχέδιο Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/941 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) Αποφασίστηκε η τελική πιστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία «ICGB AD» ως Ανεξάρτητου 
Διαχειριστή Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε συμμόρφωση με την σχετική Γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) Εγκρίθηκε το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2022-2031. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) Εγκρίθηκε το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 σχετικά με τα 
μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΕ) 994/2010. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

Με απόφαση της ΕΕΤΤ: 

α) Δημοσιεύθηκε Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής, του τρόπου και του κόστους διάθεσης 
από τους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, συνδρομητικών 
στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και 
καταλόγων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204545
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204637
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204657
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204651
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204789
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204792
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204431
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
«Διατήρηση χαρτοσήμου στα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια» 
 
Στο άρθρο 172 του ν.4972/2022 για την εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημόσιου, εισήχθη 
ρύθμιση με την οποία διατηρείται το χαρτόσημο στα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια.  Σύμφωνα με την έκθεση 
ανάλυσης ρυθμίσεων του νομοσχεδίου σκοπός την εν λόγω διάταξης είναι να αποσαφηνίσει ερμηνευτικά ζητήματα 
που ανέκυψαν στο πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ΦΠΑ. 
Ειδικότερα με την λόγω διάταξη οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να αποδώσουν τέλη χαρτοσήμου, και μάλιστα 
αναδρομικά από την 01η.01.2021, για τα έντοκα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και για τους 
συμβατικούς τόκους αυτών. 
 
Με την ψήφιση της επίμαχης διάταξης ανατρέπονται τα οφέλη των πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (2163,2164,2323,2324,2325/2020, 1574,1575/2022), περί μη επιβολής τελών χαρτοσήμου στα 
έντοκα δάνεια, οι οποίες, μετά από πολλά χρόνια ανασφάλειας των φορολογουμένων, έδωσαν επιτέλους στις 
ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε πολυεθνικούς ομίλους, πρόσβαση σε ενδο-ομιλική χρηματοδότηση 
επί ίσοις όροις με τις υπόλοιπες εταιρίες των ομίλων τους. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών του ΣτΕ, 
υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που οι πολυεθνικοί όμιλοι απέκλειαν τις ελληνικές θυγατρικές επιχειρήσεις τους από 
τη δυνατότητα ενδο-ομιλικής χρηματοδότησης, εξαιτίας του υπέρμετρου κόστους από την επιβολή τελών 
χαρτοσήμου στα ποσά της χρηματοδότησης αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ, η εν λόγω 
ρύθμιση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά, επενδυτικά πλάνα και επιχειρηματικές συναλλαγές για τα οποία δεν είχε 
υπολογισθεί χαρτόσημο ενόψει της νομολογίας. Η αναδρομική επιβολή του από 01η .01.2021, θέτει σημαντικά 
ερωτηματικά και δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου σε αρκετούς φορολογούμενους.    

Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τη συγκεκριμένη ρύθμιση πρόκειται να παρεμποδίσει συναλλαγές ενδο-
ομιλής χρηματοδότησης καθώς καθιστά το κόστος απαγορευτικό, εξανεμίζοντας κάθε προσπάθεια προσέλκυσης 
επενδύσεων, φορολογητέας ύλης και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Η αδυναμία πρόσβασης σε κάθε 
είδους ενδο-ομιλικό δανεισμό, πέρα από εμπόδιο στην επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα, μπορεί να απειλήσει 
μέχρι και την  επιβίωση ελληνικών επιχειρήσεων. Πόσο μάλλον σε περιόδους, όπως η σημερινή, όπου το κόστος 
χρηματοδότησης μέσω τραπεζών αυξάνεται κατακόρυφα, λόγω της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας. 

Τέλος, επιπλέον των παραπάνω, αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι η διατήρηση χαρτοσήμου στα έντοκα 
επιχειρηματικά δάνεια ενισχύει την αναχρονιστική νομοθεσία του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, ένα νόμο που 
εφαρμόζεται εδώ και 91 χρόνια και που χρήζει σημαντικής αναμόρφωσης προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

Η εύθραυστη ανάκαμψη της οικονομίας μας, την ώρα που παραμένουν τόσες ανισορροπίες και προκλήσεις, δεν 
μας επιτρέπει να αποκλίνουμε εκ νέου σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα όσο η δυνατότητα ενδο-ομιλικής χρηματοδότησης 
των ελληνικών επιχειρήσεων από αυτά που ισχύουν διεθνώς και κυρίως στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και 
του ΟΟΣΑ. 

 
 
 
 
 
 

  
 
Σωτηρία Καλαντζή 
 
Advisor  
Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών 
ΣΕΒ 
Linkedin 

 
 

https://www.linkedin.com/in/sotiria-kalantzi-87113699/?originalSubdomain=gr
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
α) Χαρτόσημο επιχειρηματικών δανείων, β) Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, γ) MyDATA 

Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου ν.4972/2022 σχετικά με την Εταιρική διακυβέρνηση των Α.Ε του 
Δημοσίου,  μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ρυθμίσεις φορολογικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα 
προβλέπονται: α) διατήρηση του χαρτοσήμου στα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια και λοιπές 
χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους (άρθρο 172), διάταξη που έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα  νομολογία, αγνοώντας σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ για την μη επιβολή 
τελών χαρτοσήμου, β) θεσμοθέτηση προστίμων από 31η.10.2022 για τη μη διαβίβαση δεδομένων 
στοιχείων λιανικής πώλησης, στην πλατφόρμα MyDATA που εκδίδονται μέσω του Συστήματος 
Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) (άρθρα 173 και 174), γ) κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2023, ενώ για το έτος 2022 θα 
ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021 (άρθρο 177). 

Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ν.4972/2022 πιέστε εδώ 

Ενεργοποίηση Α.Φ.Μ. νομικών προσώπων σε κατάσταση διακοπής εργασιών  

Καθορίστηκε η διαδικασία ενεργοποίησης του Α.Φ.Μ. νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, 
καθώς και η αναβίωση της διαδικασίας της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του 
ν. 4919/2022.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φόρος ασφαλίστρων επί ασφαλιστικών συμβάσεων 

Δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή φόρου ασφαλίστρων επί των ασφαλιστικών συμβάσεων 
που συνάπτουν Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την ασφάλιση των 
μελών τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φ.Π.Α. ακινήτων 

Προβλέφθηκε, κατόπιν αίτησης του, υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, 
αναστολή, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, της εφαρμογής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των 
παραγράφων 1 και 2α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. και επιβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απαλλαγή ή μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος ενδοομιλικών μερισμάτων – Ηνωμένο Βασίλειο 

Απαλλάσσονται ή δεν παρακρατείται - υπό όρους - φόρος εισοδήματος στα ενδοομιλικά μερίσματα 
που εισπράττονται από νομικό πρόσωπο Φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και στα μερίσματα που 
διανέμονται σε νομικό πρόσωπο Φορολογικό κάτοικο Η.Β για το Φορολογικό έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αιτήματα πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

Τροποποιήθηκε το άρθρο 22Α Κ.Φ.Ε. αναφορικά με την απαιτούμενη «Έκθεση Διασφάλισης» για 
αιτούμενο ύψος δαπανών άνω των 60.000 ευρώ, καθώς και ως προς το ποσοστό δειγματοληπτικών 
ελέγχων στις εκθέσεις ελέγχου ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για το φορολογικό έτος 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=d2a060e5-f315-4ca5-830d-af0f0157f94c
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100181
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-09/a_1125_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-09/e_2070_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-09/1-4%2C12%2C27-28%20%CE%BD.%204965_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-09/1-4%2C12%2C27-28%20%CE%BD.%204965_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-09/1-4%2C12%2C27-28%20%CE%BD.%204965_2022.pdf
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Κυρώσεις σε πρατήρια υγρών καυσίμων για παραβάσεις στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων  

Κατηγοριοποιήθηκαν οι παραβάσεις και καθορίστηκε η διαδικασία επιβολής κυρώσεων για 
παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και 
ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις 
πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστρεπτέα προκαταβολή – Παράταση δυνατότητας υποβολής δικαιολογητικών 

Τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 
COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό προβλέφθηκε ότι η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», από την 19η Ιουλίου μέχρι την 
23η Σεπτεμβρίου 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστροφή Φ.Π.Α. σε υποκείμενους με εγκατάσταση σε άλλο κράτος - μέλος 

Καθορίστηκε η διαδικασία για αυτοματοποιημένη αξιολόγηση, με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων 
ανάλυσης κινδύνου, των αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ δαπανών που πραγματοποιούν στην 
Ελλάδα επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ, 
τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6 και 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ και κατ’ εφαρμογή της 
ΠΟΛ.1003/2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προθεσμίες καταβολής οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. σε κομιστές αξιογράφων – Διαδικασία 

Καθορίστηκε η διαδικασία για την εφαρμογή της παράτασης των προθεσμιών καταβολής Φ.Π.Α. για 
τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι, κατά την 30ή 07.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 
4964/2022, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 
του νόμου αυτού και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η παράταση έχει ως εξής: α) μέχρι και την 
31η.01.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από 
δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1η.08.2022 
έως και 31η.12.2022 και β) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή πρόκειται να βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά 
Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από την 
30ή.9.2022 έως και την 31η.12.2022, ώστε οι οφειλές που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 
2022 να καταβάλλονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023, ενώ οι οφειλές που βεβαιώνονται τους μήνες 
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2022, να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2023, αντίστοιχα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χρόνος έκπτωσης δαπανών που εμπίπτουν στο άρθρο 17 παρ. 8 των Ε.Λ.Π. 

Αποσαφηνίστηκε ο χρόνος έκπτωσης των δαπανών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 17 του ν.4308/2014, ήτοι των δαπανών που με βάση τις υπόψη διατάξεις αναγνωρίζονται στην 
κλειόμενη περίοδο, καθόσον αναφέρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της 
περιόδου και επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων, 
δεδομένου ότι αφορούν σε γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου (ημερομηνία 
αναφοράς), αλλά πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο όργανο εγκρίνει τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις για δημοσιοποίηση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-09/a_1119_2022fek.pdf
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204603
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-09/A1121_2022_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-09/a1117_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/e2064_2022.pdf
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 

 
ΣτΕ 2000/2021: Χαρτόσημο - Αλλαγή νομικής βάσης  

Το διοικητικό δικαστήριο δεν δύναται να προβεί στον απ΄ ευθείας καταλογισμό των καταβλητέων τελών 
χαρτοσήμου ύστερα από νέο νομικό χαρακτηρισμό από το ίδιο της υποκείμενης σε τέλη χαρτοσήμου 
σχέσης και της υπαγωγής της σε διάταξη άλλη από εκείνη, η οποία μνημονεύεται στην έκθεση ελέγχου, 
έστω και αν με τον τρόπο αυτό δεν καθίσταται χειρότερη η θέση του φορολογουμένου. Εν προκειμένω δε 
στην έκθεση ελέγχου δεν υπήρχε, κατά τα γενόμενα δεκτά, ανελέγκτως κατ’ αναίρεση από το 
δικάσαν Διοικητικό Εφετείο, σαφής και συγκεκριμένη αιτιολογία περί του αν καθένας από τους 
επίδικους λογαριασμούς αφορούσε αναλήψεις ή καταθέσεις χρημάτων ή δανειακό τρεχούμενο 
λογαριασμό, καθόσον ο έλεγχος εκλαμβάνει τον κάθε λογαριασμό αφενός ως δανειακό τρεχούμενο 
δοσοληπτικό και αφετέρου ως λογαριασμό αναλήψεων ή καταθέσεων, ενώ τελικά καταλογίζει το 
μικρότερο προκύπτον τέλος και ως εκ τούτου, δεν δόθηκε από τη φορολογική αρχή, όσον αφορά 
τους ανωτέρω ένδικους λογαριασμούς, σαφής νομικός χαρακτηρισμός στην υποκείμενη σε τέλη 
χαρτοσήμου σχέση, με συνέπεια, να μην δύναται το διοικητικό δικαστήριο να προβεί το πρώτον σε 
νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης αυτής και υπαγωγή της στην εφαρμοστέα διάταξη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 175/2020: Ανάλωση κεφαλαίου - Μεταφορά ποσών μεταξύ κοινών λογαριασμών  

Η μεταφορά σημαντικού χρηματικού ποσού από κοινό τραπεζικό λογαριασμό στην ημεδαπή της 
αναιρεσείουσας και του συζύγου της σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό τους στην αλλοδαπή δεν 
συνιστά άνευ ετέρου κατά το 50% του επίμαχου μεταφερθέντος ποσού φορολογητέα προσαύξηση 
της περιουσίας του ενός συζύγου και κατά το υπόλοιπο 50% προσαύξηση της περιουσίας του 
άλλου από άγνωστη πηγή ή αιτία της χρήσης κατά την οποία έγινε η μεταφορά, από τη στιγμή που 
ο ένας εκ των δύο συζύγων αποδεικνύει ότι ο ίδιος ήταν ο αληθής δικαιούχος του ποσού. Με το ίδιο 
σκεπτικό, για τον προσδιορισμό του κατ' έτος εναπομένοντος κεφαλαίου προς ανάλωση δεν αρκεί μόνο η 
δήλωση των πραγματικών εισοδημάτων που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο, τα 
οποία προκύπτουν από συμψηφισμό θετικών και αρνητικών στοιχείων, αλλά απαιτείται επιπλέον και η 
απόδειξη της είσπραξης των ποσών αυτών, η οποία πρέπει να στηρίζεται σε νόμιμα αποδεικτικά μέσα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1489/2022: Διαφορές επί δαπανών για σκοπούς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

Οι διαφορές που σχετίζονται με τις δαπάνες που πραγματοποιεί μια επιχείρηση για σκοπούς 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (άρ. 22Α Κ.Φ.Ε.) συνιστούν διαφορές ουσίας, για την 
αναγνώριση των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει, πλην της φορολογικής δήλωσης, 
δικαιολογητικά ενώπιον της Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας, για την πιστοποίηση του χαρακτήρα αυτών ως 
δαπανών έρευνας και τεχνολογίας. Η δε πράξη - βεβαίωση που εκδίδεται από την αρμόδια Γραμματεία, με 
την οποία βεβαιώνεται ότι οι δαπάνες αυτές είναι μηδενικές (και άρα δεν υφίσταται δικαίωμα έκπτωσής 
τους) και της οποίας η έκδοση προβλέπεται ευθέως από τις διατάξεις του άρ. 22Α Κ.Φ.Ε. συνάπτεται στενά 
και αναγκαία με συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση μιας επιχείρησης, η οποία προβαίνει σε τέτοιες 
δαπάνες. Εξάλλου, διαφορά περί την αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως φόρων, τελών 
κ.λπ. είναι και αυτή που προκύπτει από πράξη όχι μόνον της φορολογικής, αλλά και οποιασδήποτε άλλης 
αρχής, η οποία, κατά την εκ του νόμου αρμοδιότητά της, κρίνει ως προς τη συνδρομή κάποιας από τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται για την ως άνω απαλλαγή ή μείωση. Στην περίπτωση δε αυτή, η σχετική 
διαφορά άγεται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με την άσκηση προσφυγής είτε κατά της 
πράξεως της άλλης αυτής αρχής είτε κατά της επακολουθούσας πράξεως της φορολογικής αρχής, η οποία, 
ερειδόμενη στην πρώτη πράξη, προβαίνει σε καταλογισμό φόρου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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ΣτΕ 90/2019: Α.Ε επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσεται του Φ.Σ.Κ 

Αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της εταιρείας περί απαλλαγής από Φ.Σ.Κ., κατά τη σύστασή της καθώς 
διάταξη με την οποία προβλέπεται η απαλλαγή των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 
καταλαμβάνει, κατά την βούληση του νομοθέτη, και τη γενεσιουργό της εκδόσεως των μετοχών αυτών 
σύσταση των εταιριών. Αυτό συνάγεται και από το γεγονός ότι η εν λόγω διάταξη, στο κρίσιμο πρώτο της 
εδάφιο, επαναλαμβάνει την αρχική ρύθμιση του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2778/1999, κατά την εισηγητική 
έκθεση του οποίου «οι πρώτες τέσσερις παράγραφοι του άρθρου 31 βασίζονται στην αντίστοιχη ρύθμιση 
του ν. 1969/1991 (Α΄ 67) για τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου», κατά το άρθρο 16 παρ. 4 του οποίου 
«Οι πράξεις σύστασης, το καταστατικό των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι εκδιδόμενες από 
αυτές μετοχές απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή 
οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου [...]». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 967/2022: Προθεσμία παραγραφής (ν. 2238/1994) - Παραγραφή χαρτοσήμου 

Η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 δεκαπενταετής προθεσμία 
παραγραφής τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, 
ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής δήλωσης ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής. Η δε εικοσαετής 
προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου, κατ’ 
ανάλογη εφαρμογή του άρ. 249 ΑΚ, έχει δυσανάλογη διάρκεια, εύλογη δε διάρκεια θα πρέπει να θεωρηθεί 
η πενταετία, όπως άλλωστε έχει κριθεί παγίως, όσον αφορά την εν λόγω φορολογία.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1806/2021: Πρόσθετος φόρος άρθρου 1 ν. 2523/1997 και σε πιστωτικό αποτέλεσμα δήλωσης 

Ο πρόσθετος φόρος του άρ. 1 του Ν. 2523/1997 συνιστά διοικητική κύρωση με την οποία επιδιώκεται η 
πρόληψη και η καταστολή των φορολογικών παραβάσεων της ανακριβούς υποβολής δήλωσης και της μη 
υποβολής δήλωσης, στο πλαίσιο της θεραπείας του επιτακτικού δημόσιου σκοπού της πλήρους 
συμμόρφωσης των φορολογούμενων προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους και της καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής. Τέτοια φορολογική – διοικητική παράβαση στοιχειοθετείται όχι μόνο όταν 
επιχειρείται η μείωση/απόκρυψη φορολογητέας ύλης και κατ’ επέκταση της φορολογικής 
υποχρέωσης (χρεωστικό αποτέλεσμα δήλωσης) αλλά και όταν δεν θεμελιώνεται φορολογική 
υποχρέωση (πιστωτικό αποτέλεσμα δήλωσης) και ο φορολογούμενος αποκτά αξίωση επιστροφής, 
αφού και σε αυτή την περίπτωση πλήττεται οικονομικά το Δημόσιο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1477/2021: Εφαρμογή φορολογικών διατάξεων 

Η φορολογική αρχή νομίμως κατ’ αρχήν εφαρμόζει τις ισχύουσες κατά τον κρίσιμο χρόνο παραγωγής της 
φορολογητέας ύλης διατάξεις μεταξύ των οποίων και αυτές που περιέχουν μέθοδο εξευρέσεως των 
φορολογητέων εισροών και εκροών υποκείμενης σε ΦΠΑ επιχειρήσεως βάσει εξωλογιστικής μεθόδου, όταν 
ο λογιστικός προσδιορισμός τους κρίνεται ανέφικτος. Δεδομένου δε ότι οι περί εξωλογιστικού 
προσδιορισμού του εισοδήματος διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του ισχύοντος κατά τον κρίσιμο χρόνο 
Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) -οι οποίες εφαρμόζονται, κατά το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 1642/1986, από την 
αρμόδια φορολογική αρχή και προκειμένου περί προσδιορισμού των φορολογητέων εκροών και εισροών 
του υποκείμενου σε ΦΠΑ- δεν έχουν, κυρωτικό χαρακτήρα, ούτε τα ισχύοντα στο δίκαιο των κυρώσεων 
περί αναδρομικότητας των επιεικέστερων διατάξεων μπορούν να τύχουν εφαρμογής εν προκειμένω, ούτε 
από την επικαλούμενη από την αναιρεσείουσα αρχή της αναλογικότητας δικαιολογείται, στην περίπτωση 
αυτή, απόκλιση από τον κανόνα της περί του μέλλοντος ρυθμίσεως του νόμου. Ως εκ τούτου, ακόμα κι αν 
πλέον ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης έχει καταργηθεί και 
αντικατασταθεί από τις – ηπιότερου χαρακτήρα – έμμεσες τεχνικές ελέγχου – υπό το ανωτέρω σκεπτικό, 
δεν υφίσταται αντίθεση στις αρχές της αναλογικότητας και της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης 
κύρωσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2778/year/1999/article/31
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2778/year/1999/article/31/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/366
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/543
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/84/paragraph/5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/84
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και πρόστιμα 

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αρ. 80016/2022 με 
θέμα: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την 
Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην 
εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις 
εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία.» 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών 

Παρασχέθηκαν λεπτομέρειες και διευκρινίσεις αναφορικά με την εγγραφή των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών στο Μητρώο Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝH.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.  

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών 

Καταρτίστηκε πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, με σκοπό την 
προετοιμασία των νέων ανέργων, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, το κόστος του 
οποίου θα καλύπτεται από τη Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.  

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και 
άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας 

Καταρτίστηκε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 
ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

Ασφαλιστικά: Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Π.Κ. 

Ορίστηκε η ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλουν και εισφορές υπέρ του 
οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

 

 

 

 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204629
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A13%CE%91%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A3%CE%92%CE%9F?inline=true
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204530
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204529
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%937465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A3%CE%913?inline=true
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 1533/2021: Καθορισμός Αποζημίωσης Απόλυσης Μισθωτής σε εποχιακή επιχείρηση 

Για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα που 
απομένει μετά την αφαίρεση, από τον - μετά την αρχική πρόσληψη - συνολικό χρόνο υπηρεσίας του 
απολυομένου, του χρόνου των νεκρών περιόδων, κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας 
διακοπτόταν και ο μισθωτός μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη (ΑΠ 31/1991). Αντίθετο 
συμπέρασμα δεν μπορεί να συναχθεί από το ανωτέρω άρθρο 11 της από 16.07.2008 τοπικής κλαδικής 
συλλογικής σύμβασης εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου, που επαναλήφθηκε και 
στις μεταγενέστερες αυτής τοπικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες περιέχουν ρυθμίσεις 
αντίστοιχου περιεχομένου με τις πιο πάνω συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους 
όλης της χώρας, και στις οποίες (τοπικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας) αναφέρεται ότι στην 
καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας «ολόκληρος» ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη 
στο ίδιο ξενοδοχείο, καθώς τούτο ορίζεται όχι για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης αλλά για το 
καθορισμό της συνολικής προϋπηρεσίας, ενόψει της ορισμένης διάρκειας των διαδοχικών συμβάσεων 
εργασίας των εποχιακώς απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων και των νεκρών περιόδων που 
μεσολαβούν από τη λήξη της ορισμένου χρόνου σύμβασης μέχρι την επαναπρόσληψή τους, κατά τη 
διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακόπτεται και ο μισθωτός έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε 
άλλον εργοδότη. Συνεπώς, με βάση τη συνολική προϋπηρεσία, και, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ο 
χρόνος της νεκρής περιόδου, θα καθοριστεί στη συνέχεια το ύψος της αποζημίωσης (ΑΠ 537/2020, 
ΑΠ 80/2019, ΑΠ 455/2013, ΑΠ 305/2011), είτε στην περίπτωση της καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας είτε στην περίπτωση της πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα  

ΣτΕ 535/2022: Υπολογισμός προθεσμίας άσκησης ενδοστρεφούς προσφυγής του Ο.Α.Ε.Ε.  

Mε την επαναφορά της ενδοστρεφούς δίκης υπέρ κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών με την περ. 3 
της παρ. ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 και το άρθρο 55 του ν. 4144/2013, οι οργανισμοί αυτοί 
έχουν δικαίωμα άσκησης προσφυγής (όπως ο Ο.Α.Ε.Ε. στην επίδικη υπόθεση) σύμφωνα με την περίπτ. 
β της παρ. 1 του άρθρου 64 του Κ.Δ.Δ. μέσα στην οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ. 
προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία 
δημοσίευση ή άλλος ειδικότερος τρόπος γνωστοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, από τότε που αυτοί 
έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση αυτής σύμφωνα με την υποπερίπτ. ii της περίπτ. β της υποπαρ. Α 
της παρ. 1 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ. 

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

 
 
 
  

 
Φορολογική νομοθεσία 

 

 

ΔΕΕ C- 695/2020: Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Α. Ράντου ΦΠΑ διαδικτυακών πλατφορμών 

Η υπό κρίση αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της εταιρίας Fenix International 
Limited (στο εξής: Fenix), η οποία εκμεταλλεύεται διαδικτυακή πλατφόρμα, και των Commissioners for Her 
Majesty’s Revenue and Customs (φορολογικής και τελωνειακής αρχής, Ηνωμένο Βασίλειο, στο εξής: 
φορολογική αρχή), με αντικείμενο τον ΦΠΑ που όφειλε να καταβάλει η ως άνω εταιρία για την περίοδο από 
τον Ιούλιο 2017 έως τον Ιανουάριο 2020, καθώς και για τον Απρίλιο 2020. Στην υπόθεση αυτή τίθεται το 
ζήτημα του περιθωρίου εκτιμήσεως το οποίο διαθέτει το Συμβούλιο κατά την εφαρμογή της οδηγίας ΦΠΑ. 
Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα χρονική συγκυρία, λόγω της αυξανόμενης 
επιρροής των διαδικτυακών πλατφορμών στην οικονομία και του ρόλου τους στην είσπραξη του 
ΦΠΑ, ο οποίος εγείρει πλήθος συζητήσεων Κατά την πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα το άρ. 9α 
του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ε.Ε. συνάδει με τους βασικούς γενικούς σκοπούς τους οποίους 
επιδιώκει το άρθρο 28 της οδηγίας ΦΠΑ, είναι αναγκαίο και χρήσιμο για την εφαρμογή του άρθρου αυτού 
και το αποσαφηνίζει, χωρίς να το συμπληρώνει ή να το τροποποιεί. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΔΕΕ C- 98/2021: Εταιρία χαρτοφυλακίου που πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις εκροών υπέρ 
θυγατρικών 

Με τη με αριθμό C-98/2021 απόφαση του ΔΕΕ, με την οποία ερμηνεύεται το άρ. 168 στοιχείο α’ της 
Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 167 της οδηγίας αυτής, γίνεται δεκτό ότι εταιρία 
χαρτοφυλακίου που πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις εκροών υπέρ θυγατρικών δεν 
δικαιούται να εκπίπτει τον φόρο επί των εισροών για παροχές τις οποίες αποκτά από τρίτους και 
εισφέρει στις θυγατρικές έναντι απόκτησης συμμετοχής στο συνολικό κέρδος τους, όταν οι παροχές 
εισροών, πρώτον, δεν έχουν ευθεία και άμεση σχέση με τις πράξεις της εταιρίας χαρτοφυλακίου που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό αλλά με τις (σε μεγάλο βαθμό) απαλλασσόμενες δραστηριότητες 
των θυγατρικών, δεύτερον, δεν ενσωματώνονται στην τιμή των (παρεχόμενων προς τις θυγατρικές) 
φορολογητέων πράξεων και, τρίτον, δεν αποτελούν μέρος των γενικών εξόδων της ιδίας οικονομικής 
δραστηριότητας της εταιρίας χαρτοφυλακίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/40658/ypooesh-c695-20-protaseis-genikoy-eisaggelea-a-rantoy?output=printer
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0098&from=EN
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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/

