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T: +30 211 500 6109  

Απγή Οηθνλνκίδνπ, Senior Advisor 

E: aoikonomidou@sev.org.gr 

T: +30 211 500 6130 
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T: +30 211 500 6114 

Κξπζηαιί Μπνχξρα, Associate Advisor 

E: cbourcha@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6150 

σηεξία Καιαληδή, Advisor 
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T: +30 211 500 6113 
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 Οη παξεκβάζεηο ηνπ κήλα    
  

  «Νέα ΚΤΑ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: πλερίδνληαο 

ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ εγθαηάζηαζεο θαη 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο» 

Γηάλλεο Λατλάο 

Associate Advisor Σνκέα Δπ ηρεηξεκαηηθνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη Ρπζκηζηηθψλ Πνιηηηθψλ  

ΔΒ 

ζελ. 02 

  

  «Φνξνιφγεζε πξνγξακκάησλ δηάζεζεο 

κεηνρψλ: stock options vs stock awards» 

 

 

 

Μαξνπζάθε ηαπξνχια  

Tax Director 

Pw c Greece 
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«Σα αλαρξνληζηηθά αλψηαηα φξηα ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

βηνκεραλία πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ» 
 

Καηεξίλα Γαζθαιάθε  

Senior Advisor Σνκέα Απαζρφιεζεο θαη Αγνξάο 
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ΔΒ  
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02. Φνξνινγηθή λνκνζεζία 

…..................…………………………… ζει. 08 

03. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο & εξγαηηθή λνκνζεζία 

…..................…………………………… ζει.11 

04. Σα λέα απφ ηελ ΔΔ  

…..................…………………….……... ζει.16 

05. Πξνζερψο 
…..................…………………….……...  

  
Κψδηθα δηεπζέηεζεο νθεηιψλ θαη παξνρήο δεχηεξεο επθαηξίαο 
Οινθιεξψζεθε ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά 
κε ηνλ Κψδηθα δηεπζέηεζεο νθεηιψλ θαη παξνρήο δεχηεξεο επθαηξίαο. Ο ΔΒ 
ζπκκεηείρε ζηε δηαβνχιεπζε ππνβάιινληαο ππφκλεκα ηεθκεξησκέλσλ ζέζεσλ 
ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο.  

 
Περιζζόηερα ζηη ζελ. 03 
 
 
Κψδηθαο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο  
Φεθίζηεθε ν Κψδηθαο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ελζσκαηψλεη επξσπατθέο 
νδεγίεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Ο ΔΒ ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία 
αθξφαζεο θνξέσλ ζηε βνπιή ελψ ππέβαιιε θαη αλαιπηηθφ ππφκλεκα ζέζεσλ 
ζην αξκφδην ππνπξγείν.  
 
Περιζζόηερα ζηη ζελ.04 
 
 
 
Δμ απνζηάζεσο εξγαζία 
Δθδφζεθε Τπνπξγηθή απφθαζε κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηηο 
31.12.2020 ε δπλαηφηεηα ηεο εμ' απνζηάζεσο εξγαζίαο. 
 
Περιζζόηερα ζηη ζελ. 12 

 

  
Σν Μελ ηαίν Γειηίν «Ρπζκηζηηθφ Πεξηβάιινλ & 
Δπηρ εηξήζεηο» ζπληάζζεηαη κε ηελ επζχλε ηνπ 

Σνκέα Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο & 
Ρπζκηζηηθψλ Πνιηηηθψλ ηνπ ΔΒ θαη ηελ 
επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο Γηθεγνξηθήο 
Δηαηξείαο «ΠΟΣΑΜΙΣΗ ΒΔΚΡΗ». Απνηειεί κηα 
αθφκε ππεξεζία ηνπ ΔΒ ζηα κέιε ηνπ θαη 
πεξηιακβάλ εη ηξέρνπζεο λνκνζεηηθέο θαη 

ξπζκηζηηθέο εμειίμεηο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 
ζηελ  ΔΔ, δηαβνπιεχζεηο, απνθάζεηο αλεμάξηεησλ 
αξρ ψλ  θαη θνξέσλ  θαζψο θαη ζεκαληηθή 
λ νκνινγία ζηα εξγαζηαθά θνξνινγηθά θαη 
επξχηεξα δεηήκαηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινλ ηνο γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο απφ ηελ 
15ε εκέξα ηνπ παξειζφλ ηνο κήλα έσο θαη ηελ 15ε 
εκέξα ηνπ ηξέρνληνο κήλα.  Γηα νπνηαδήπνηε 
πιεξνθνξία θαη δηεπθξίληζε κπνξείηε λα 
επηθνηλσλ ήζεηε κε ηε ζπληαθηηθή Οκάδα.  

Σα άξζξα πνπ θηινμελνχληαη ζην παξφλ δειηίν 
απνηεινχλ πξντφλ πξνζσπηθήο επεμεξγαζίαο 
ησλ ζπληαθηψλ ηνπο θαη ν ΔΒ δελ θέξεη θακία 
επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα ή ηελ πιεξφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ ή απφςεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ. 
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01. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

  

Γηάλλεο Λατλάο 

 

Associate Advisor Σνκέα Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο  

θαη Ρπζκηζηηθψλ Πνιηηηθψλ 

ΔΒ 

Linkedin 

 
 
«Νέα ΚΤΑ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε ησλ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: πλερίδνληαο ηηο 
κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ εγθαηάζηαζεο θαη πεξηβαιινληηθήο 
αδεηνδφηεζεο» 
 
Η ηδηαίηεξε ζεκαζία ελφο ηζνξξνπεκέλνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ε 
αλζεθηηθφηεηα θαη ε επειημία, αλαδεηθλχεηαη πην έληνλα απφ πνηέ, κε αθνξκή -απηή ηε θνξά- ηηο ζπλέπεηεο απφ ηε δηάδνζε 
ηνπ θνξνλντνχ. Η ρψξα, αληαπνθξίζεθε κε κνλαδηθή ηαρχηεηα ζηελ αδεηνδφηεζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε  (παξαγσγή αληηζεπηηθψλ, καζθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ 
κέζσλ πξνζηαζίαο), νη νπνίεο -κέρξη πξφηηλνο- δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ. Η θηλεηνπνίεζε 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζην πιαίζην απηήο ηεο ηδηαίηεξεο ζπγθπξίαο, θαηέδεημε κεηαμχ άιισλ θαη ηα ζεκαληηθά πεξηζψξηα 
πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αδεηνδφηεζεο ζπλνιηθά, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχ λ ηα παξαηεξνχκελα 
εκπφδηα.  
ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ απινπνίεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ  δηελέξγεηαο 
επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, εληάζζεηαη θαη ε πξφζθαηε ΚΤΑ ησλ Τπνπξγείσλ Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ γηα ηελ -εθ λένπ- Πεξηβαιινληηθή Καηάηαμε ησλ κεηαπνηεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ.  
Μέζσ ηεο ΚΤΑ, απινπνηείηαη ζπλνιηθά ε αδεηνδφηεζε (πεξηβαιινληηθή -εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο) θαη αίξνληαη ζεκαληηθά 
εκπφδηα πνπ νθείινληαλ ζηελ αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ θαηάηαμεο (αληηθαηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ 
θαηάηαμε ηεο ίδηαο ή νκνεηδψλ  δξαζηεξηνηήησλ  κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ). Η αδεηνδφηεζε ηεο κεηαπνίεζεο ζα 
βαζίδεηαη ζην εμήο ζε έλα εληαίν ζχζηεκα, κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε, ελψ  κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε 
γξαθεηνθξαηία ηφζν γηα ηελ δεκηνπξγία λέαο εγθαηάζηαζεο φζν θαη  γηα ηελ επέθηαζε/αλαβάζκηζε κηαο 
πθηζηάκελεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο, εληζρχεηαη ε αζθάιεηα δηθαίνπ θαη αληηκεησπίδνληαη ηα 
θαηλφκελα κε επαξθψο ηεθκεξησκέλεο αληηζηνίρηζεο θαη θαηάηαμεο ζηα παξσρεκέλα θαηψθιηα βαζκψλ φριεζεο. 
Η κεηαξξχζκηζε, φκσο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα παξαπάλσ θαζψο εθζπγρξνλίδνληαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ 
θαηαηάζζνληαη πεξηβαιινληηθά νη κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαβαιιφκελεο παξαγσγηθέο, 
ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (πρ. δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ηππνδχλακεο,  
ελαξκφληζε θξηηεξίσλ γηα φκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, εθζπγρξνληζκφο θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο). Δπίζεο ζπκβάιιεη ζηελ 
επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ  πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηδίσο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρσξνζεηνχληαη ζε 
νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο, θαζψο ππάγνληαη ππφ πξνυπνζέζεηο ζε γεληθέο πξνδηαγξαθέο (εμαηξνχληαη νη εγθαηαζηάζεηο 
ησλ Οδεγηψλ SEVESO θαη IED). 
Ση κέλεη ζε εθθξεκφηεηα; Όπσο ζε θάζε κεηαξξχζκηζε, έηζη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε, απαηηείηαη αξρηθά ζπλέρηζε ησλ 
κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ζηελή παξαθνινχζεζε -αμηνιφγεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ εγθαίξσο ηπρφλ αξξπζκίεο. Γ ηα ηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο, απαηηείηαη 
άκεζα ε αλαζεψξεζε-εθζπγρξνληζκφο ησλ Πξφηππσλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ) γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Καηεγνξία Β. Δπίζεο, θξίλεηαη ζθφπηκε, ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ 
πιαηζίνπ αδεηνδφηεζεο φζσλ δξαζηεξηνηήησλ δελ πεξηιήθζεθαλ ζηελ ΚΤΑ (θαζψο θξίζεθε φηη δελ απνηεινχλ 
κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο). Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζα απαηηεζεί λεφηεξε ΤΑ θαη έληαμε ζηηο 
θαηάιιειεο Οκάδεο (κεηαμχ άιισλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εξγαζίεο δηαξξχζκηζεο 
ΟΤΜΔΓ/ΔΠ θνθ.).  
Ο ΔΒ θαη ε Οκάδα Δξγαζίαο Αδεηνδφηεζεο Έξγσλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ηνπ, 
πηζηεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ κέζσ ηεο ζχκπξαμεο ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ 
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Η ζπγθεθξηκέλε κεηαξξχζκηζε απνηειεί  έκπξαθην παξάδεηγκα φηη 
ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, γηα λα είλαη 
νινθιεξσκέλνο, νθείιεη  λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε φιεο 
ηηο εθθάλζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο 
 
 

https://gr.linkedin.com/in/lainas-spatial-planning
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Αλνηρηέο θαη Οινθιεξσκέλεο Γηαβνπιεχζεηο  
 

 
Πιαζηηθά πξντφληα-πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

Οινθιεξψζεθε ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο επί ηνπ ζρεδίνπ 
λφκνπ κε ηίηιν «Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2019/904/ΔΔ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ 
πιαζηηθψλ πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ». Ο ΔΒ ζπκκεηείρε ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε αλαιπηηθφ 
ππφκλεκα θαη' άξζξνλ παξαηεξήζεσλ θαη πξνηάζεσλ, απνδίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο απαξαίηεηεο 
ξπζκηζηηθέο βειηηψζεηο γηα ηα δεηήκαηα πινπνίεζεο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ζπγθξφηεζεο λέσλ 
πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλεο επζχλεο παξαγσγνχ, ελίζρπζεο ηνπ θπθιψκαηνο δηαρείξηζεο 
δεπηεξνγελψλ πιηθψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ, ιεηηνπξγηθνχ θαη απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο 
εγγπνδνζίαο θαη θαζηέξσζεο ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπ θαη εμνξζνινγηζκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 
θαη θπξψζεσλ. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ.  

Κψδηθαο Γηεπζέηεζεο Οθεηιψλ θαη Παξνρήο Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

Οινθιεξψζεθε ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ Κψδηθα δηεπζέηεζεο 
νθεηιψλ θαη παξνρήο δεχηεξεο επθαηξίαο. Με ην ελ ιφγσ ζρέδην λφκνπ, αλακνξθψλεηαη ην πιαίζην 
αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ησλ νθεηιεηψλ, κέζσ ηεο πξνιεπηηθήο αλαδηάξζξσζεο ή ηεο 
ζπιινγηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πηζησηψλ θαη απαιιαγήο απφ ρξέε θάζε πξνζψπνπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ, 
ην νπνίν αλαιακβάλεη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη 
επηρεηξεκαηηθή ή φρη. Ο ΔΒ ζπκκεηείρε ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε αλαιπηηθφ ππφκλεκα ζέζεσλ 
αλαδεηθλχνληαο ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ λένπ πιαηζίνπ ζηελ ηαρεία θαη δίθαηε δηε θπεξαίσζε ησλ 
ππνζέζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ νθεηιψλ θαη επηζεκαίλνληαο πεξαηηέξσ δπλαηέο ζεκεηαθέο βειηηψζεηο.   

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ.  

Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Οινθιεξψζεθε ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη 
θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Δλέξγεηα 

Οινθιεξψζεθε ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηεο ΡΑΔ ζρεηηθά κε: 

α) ηελ εηζήγεζε ηεο ΓΑΠΔΔΠ Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα ΓΑΠΔΔΠ γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ηνπ ζην Target Model.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

β) ηελ εηζήγεζε ηεο ΑΓΜΗΔ Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο Τπνινγηζκνχ 
Μεηαβιεηνχ Κφζηνπο Καηαλεκφκελσλ ζεξκηθψλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

γ) ηελ πξφηαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ ΔΦΑ ζρεηηθά κε ηα πξνο δηάζεζε πξντφληα Αληαγσληζηηθήο θαη 
πζρεηηζκέλεο Γπλακηθφηεηαο ζην εκείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΔΜΦΑ «Νέα Μεζεκβξία».  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

δ) ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ θαη ηνπ Δγρεηξηδίνπ 
Δθπξνζψπεζεο Μεηξεηψλ & Πεξηνδηθήο Δθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Αγνξάο 
Δμηζνξξφπεζεο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ και εδώ. 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=11148
http://www.opengov.gr/minfin/?p=9566
http://www.opengov.gr/minfin/?p=9793
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0209.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/040920_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0109.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/040920.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/140920_1.csp
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ε) ηελ εηζήγεζε ηεο ΔΥΔ Α.Δ. ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ Αλψηαηνπ Καησθιίνπ ηεο κέζεο 
εκεξήζηαο Σηκήο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

ζη) ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Αγνξψλ Δπφκελεο Ηκέξαο, Δλδνεκεξήζηαο θαη Δμηζνξξφπεζεο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

δ) ηελ εηζήγεζε ηεο ΑΓΜΗΔ Α.Δ. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο σο 
πξνο ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηεο Γηαδηθαζίαο Δλνπνηεκέλνπ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΓΔΠ). 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Η ΡΑΔ ζέηεη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε: 

α) έσο ηελ Παξαζθεπή 2 Οθησβξίνπ 2020 ηελ πξφηαζε ηνπ ΑΓΜΗΔ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ πληνληζηηθνχ Κέληξνπ ηεο Λεηηνπξγηθήο Πεξηθέξεηαο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηελ 
Θεζζαινλίθε. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

β) έσο ηελ Παξαζθεπή 2 Οθησβξίνπ 2020 ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ΑΓΜΗΔ Α.Δ. αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή 
ηνπ Μεηαβαηηθνχ Μεραληζκνχ Απνδεκίσζεο Δπειημίαο (ΜΜΑΔ) θαη ηεο Τπεξεζίαο Γηαθνπηφκελνπ. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

 

 

 
 

Πξφζθαηεο Ννκνζεηηθέο εμειίμεηο 
 

 
COVID-19 

α) Δθαξκφζηεθαλ νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα ζηήξημεο ησλ εθκηζζσηψλ απφ ηελ κε είζπξαμε 
κηζζσκάησλ θαη’ επηηαγή λφκνπ ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ  θνξσλντνχ COVID-19.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

β) Γεκνζηεχζεθε ε 1ε Σξνπνπνίεζε πξνγελέζηεξεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ζχζηαζε ηνπ Σακείνπ 
Δγγπνδνζίαο επηρεηξήζεσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ παλδεκία COVID-19.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

γ) Καζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία ππνβνιήο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Δπηζηξεπηέα Πξνθαηαβνιή ζε 
επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαηά 
ηνπο κήλεο Μάξηην έσο θαη Αχγνπζην 2020.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

δ) Κπξψζεθε α) ε απφ 10.08.2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη β) ε απφ 22.08.2020 Πξάμε 
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ηα έθηαθηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 
COVID-19 θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Κψδηθαο Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Φεθίζηεθε ζρέδην λφκνπ ζρεηηθά κε ηνλ Κψδηθα Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ Κψδηθα Ηιεθηξνληθψλ 
Δπηθνηλσληψλ πνπ ελζσκαηψλεη επξσπατθέο νδεγίεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Ο ΔΒ ζπκκεηείρε ζηελ 
δηαδηθαζία αθξφαζεο θνξέσλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο βνπιήο ελψ ππέβαιε θαη ηεθκεξησκέλν 
ππφκλεκα ζέζεσλ, ηνλίδνληαο ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ λένπ πιαηζίνπ ζηελ πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0809_1.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0809_6.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1609.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/170920.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/180920.csp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kjrMFdNWp0kliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRb4iMiKGONi0R0A4ORYEF1pNZUPiZH5TmwBLS8amsgW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E2J_-M8XZqHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXVp9lXNejxL78EGdNTqByQ23xv8R-x8nITIL8WAeaP-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8IiLOlxdw7pb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcc-RbpDFrHrtWhIJBNypfD-2EEEalkL_twQSrmCWbtX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=90679c56-c4b9-40df-a4d3-ac31000071d9
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Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

α) Γεκνζηεχζεθε ε 5ε Πξνθήξπμε θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ «Γεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη ε 3ε 
Πξνθήξπμε θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πνιχ Μηθξψλ θαη Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ».  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ και εδώ. 

β) Καζνξίζηεθαλ ηα είδε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηνκέα πξσηνγελνχο γεσξγηθήο παξαγσγήο ησλ 
κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ), θαζψο θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα 
ππαρζνχλ ζε θαζεζηψηα εληζρχζεσλ ηνπ λ. 4399/2016, γηα ηα νπνία ην αηηνχκελν πνζφ ελίζρπζεο ζε 
αθαζάξηζην ηζνδχλακν επηρνξήγεζεο αλά επελδπηηθφ ζρέδην θαη αλά επηρείξεζε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 
€500.000  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

γ) Σξνπνπνηήζεθε πξνγελέζηεξε απφθαζε νξηζκνχ ηεο ΓΓΔΣ σο Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» θαη αλαηέζεθαλ αξκνδηφηεηεο 
δηαρείξηζεο γηα ηελ δξάζε «ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΟΙ ΥΗΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ/Κ». 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

δ) Γεκνζηεχζεθε ε 2ε Σξνπνπνίεζε πξνγελέζηεξεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δηδηθήο 
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, 
Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» σο Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία». 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Μηθξνρξεκαηνδνηήζεηο 

Καζνξίζηεθαλ νη απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4701/2020 «Πιαίζην 
ρνξήγεζεο κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ, ξπζκίζεηο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ και εδώ. 

Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο 

Δγθξίζεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη πφξνη πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο 
(Δ.Π.Α.) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2025. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Μεηαθνξηθφ Ιζνδχλακν 

Σξνπνπνηήζεθε πξνγελέζηεξε απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ «Καζνξηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα 
ην κέηξν ηνπ Μεηαθνξηθνχ Ιζνδχλακνπ γηα ην έηνο 2020». 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

πζηήκαηα Δπηηήξεζεο 

Θεζπίζηεθαλ εηδηθφηεξνη θαλφλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, 
ζπζηεκάησλ ιήςεο ή θαηαγξαθήο ήρνπ ή εηθφλαο, ζην κέηξν πνπ δηελεξγείηαη επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Σακείν Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ 

Θεζπίζηεθε ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ εηήζησλ ηαθηηθψλ εηζθνξψλ ησλ πηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ ζην θέινο Κάιπςεο Καηαζέζεσλ ηνπ Σακείνπ Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ θαη Δπελδχζεσλ.   

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Γειψζεηο Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο 

Καζνξίζηεθε ν Δληαίνο Καλνληζκφο Γηαδηθαζηψλ Διέγρνπ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jMW4aNrsuVzNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWZV3XZ-0mDJOqcpEoeAA54iDU3S7ObBtX3p3MmXEain
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jMW4aNrsuVwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWrqA4H0s7rtOct-dPWq8RNfkL6a1iEXriQRsdq-jlpJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zW0YBcYgjYRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUOZcb9JLFhNVOqASHfI75E4m69FAFuifrGHTAtBB_ui
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84GXLxOqNIoAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteqMEw7JchoAlWckE_JRY-uRZOuaHR7u5tEZCDt2j3uT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84GXLxOqNIoAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteqMEw7JchoAlWckE_JRY-uRZOuaHR7u5tEZCDt2j3uT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8kjrMFdNWp0kfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWq43-EgcF2jMyVp7XvPQPwjN9ZWscOkb7lSgn7D-wIs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8daD3V9qz-bgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVs0SNmosD_iwsXBDVp5MQbTOU4ByL613NILbv6wzdwD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL82cXdM4ldZWd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubVAcxto_Baw62oQ4dkXPPwGoY-dIoYPnpNfzWvLfH2t
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OFUYFqQYJVEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte_v7uqADzWmXmWXOq_KLHJnfr5eFXIJXJTtAUSuKFQG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8LHF9k8yiZ3t5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudy1BSjmFMl_OZxrkenz7KS4bL6CEGJTPfyA8k1g7jfB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RQNGuy-8PDktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfovCfJGsdx-Hg07MD381RMIqrpFrfJqF3DDPIKIbYjE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ILYuCsertYz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1KiXsesA3X8B6Siy-hxyqvejJTKkGDCRe63wadt74v
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Thomas Cook 

Σξνπνπνηήζεθε πξνγελέζηεξε απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ «Καζνξηζκφ θξηηεξίσλ γηα ηελ ππαγσγή ησλ 
απαζρνινχκελσλ θαηά ην έηνο 2019 ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ εηαηξεία «Thomas 
Cook Group PLC» ζηελ κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ εκεξνκηζζίσλ γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ ηαθηηθνχ 
επηδφκαηνο αλεξγίαο». 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

 

 

 

 
Απνθάζεηο Αλεμάξηεησλ Αξρψλ & Οξγάλσλ 

 
 

Δλέξγεηα 

Με απφθαζε ηεο ΡΑΔ: 

α) Δγθξίζεθαλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Δμηζνξξφπεζεο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ Αγνξάο Δμηζνξξφπεζεο, ησλ άξζξσλ 5 θαη 18 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/2195 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4425/2016.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

β) Δγθξίζεθε ε θνηλή πξφηαζε φισλ ησλ Γηαρεηξηζηψλ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο 
γηα ηνπο θνηλνχο θαλφλεο εθθαζάξηζεο ζηηο εθνχζηεο αληαιιαγέο ελέξγεηαο σο απνηέιεζκα ηεο 
δηαδηθαζίαο δηαηήξεζεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο πεξηφδνπ κεηαβνιήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 50 παξ. 3 
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/2195. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

γ) Σξνπνπνηήζεθε ε θνηλή πξφηαζε ησλ Γηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο (ΓΜ) ηεο πεξηθέξεηαο 
ππνινγηζκνχ δπλακηθφηεηαο Διιάδαο-Ιηαιίαο (CCR GRIT) γηα ηελ κεζνδνινγία γηα δηαδηθαζία 
βαζηδφκελε ζηελ αγνξά θαηαλνκήο δηαδσληθήο δπλακηθφηεηαο γηα ηελ αληαιιαγή δπλακηθφηεηαο 
εμηζνξξφπεζεο ή ηελ θνηλή ρξήζε εθεδξεηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
2017/2195. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

δ) Θεζπίζηεθαλ ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο εθαξκνγήο βάζεη ηνπ άξζξνπ 6.4 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/1388 γηα ηελ ζέζπηζε Κψδηθα Γηθηχνπ φζνλ αθνξά ηελ ζχλδεζε δήηεζεο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

ε) Δγθξίζεθε ε θνηλή πξφηαζε φισλ ησλ Γηαρεηξηζηψλ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο 
γηα ηνπο θνηλνχο θαλφλεο εθθαζάξηζεο γηα φιεο ηηο αθνχζηεο αληαιιαγέο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/2195. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

ζη) α. Καζνξίζηεθαλ ηα θαηψθιηα κέγηζηεο ηζρχνο πνπ εθαξκφδνληαη ζε κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 5.3 θαη β. ειήθζε απφθαζε ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο εθαξκνγήο βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 7.6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/631. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

δ) Καζνξίζηεθαλ νη γεληθέο απαηηήζεηο εθαξκνγήο βάζεη ηνπ άξζξνπ 5.4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/1447 
γηα ηελ ζέζπηζε Κψδηθα Γηθηχνπ φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ζχλδεζε κε ην δίθηπν ησλ 
ζπζηεκάησλ ζπλερνχο ξεχκαηνο πςειήο ηάζεο θαη ησλ ζπλδεφκελσλ ζε ζπλερέο ξεχκα κνλάδσλ πάξθσλ 
ηζρχνο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85w446z9l9wTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQNKvBvIg_qWfIcu4qmmZtQQKNQgIGcxQa_j35r-I6a4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OvuzA2x8Miu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta3kQTbVBLTPe1LSjuzSMfNAj0_vUuwgYbe8KE1BORBq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NdyEqTvdbSIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVOkVHjnEpphwIfL2TAyaSW7ISGkBHssmbPy0UPytqIs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8auLqJdgkY7j3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX7y5IKkoehUoZMIZac9O9_HRsmtC3xER39bciWA3gNo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JuopUuIixxPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta_YKXdcAZZIKfZkuF6p9sj6OC84szlcPjPPtkhz_oPN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8M7DUCsPay0buFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUF6wrI6hrOfeAsT3ZbhOHtcMce4CyXUeUzAKZ6zJLr0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8bReVM9NqpX_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUjrVeKoavFivsE52BlvI0FuQtTI37YUOhH5q2rVjQXD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RQNGuy-8PDnnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYBbJuKb85h3B3YW5lfAmmZm4zTmSrG78ZzxWj_BK2v4
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ε) Σξνπνπνηήζεθε ε θνηλή πξφηαζε ησλ Γηαρεηξηζηψλ πζηεκάησλ Μεηαθνξάο (ΓΜ) ηεο πεξηθέξεηαο 
ππνινγηζκνχ δπλακηθφηεηαο Διιάδαο-Ιηαιίαο γηα ηελ κεζνδνινγία γηα ηελ θαηαλνκή δηαδσληθήο 
δπλακηθφηεηαο κε βάζε αλάιπζε νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Σειεπηθνηλσλίεο 

Με απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ: 

α) Θεζπίζηεθαλ ξπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 83 ηνπ λ. 4674/2020 γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ αηηεκάησλ αδεηνδφηεζεο 
θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4635/2019 θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο 
Τπνβνιήο Αηηήζεσλ Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ (ΗΛΤΑ). 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

β) Καζηεξψζεθε δηαδηθαζία εηήζηαο εθθαζάξηζεο ησλ αξρείσλ ηεο ΔΔΣΣ. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

γ) Παξαηάζεθε ε πξνζεζκία πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβαηηθήο δηάηαμεο ηεο ππφ ζηνηρεία ΑΠ ΔΔΣΣ 
859/06/2018 ζρεηηθά κε ηνλ «θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ειάρηζησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηνπ ρνλδξηθνχ πξντφληνο Δηθνληθήο Σνπηθήο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο».  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Παίγληα 

Με απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ ηξνπνπνηήζεθαλ πξνγελέζηεξεο 
απνθάζεηο κε ζέκα α) ην «χζηεκα αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ 
Παηγλίσλ» θαη β) «Έγθξηζε Καλνληζκνχ Οξγαληζκνχ Οξγάλσζεο, Γηάξζξσζεο θαη Λεηηνπξγίαο 
Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ». 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lVLmaVtmIyAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSz89by1nM8bYSfADlszceCwMnZ-Tt19MKE1ivBxObbK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8auLqJdgkY7gfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaWIJrpTpMfdnLAp0DQLMvC6OeoWU3NwB8-l-CjUBeuj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uWImRAB_NpruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtczuLqqfdx-oW2ZJNbvOsNolFVcdC7u0ZamzYBFO0ZBG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EyEPjuYeiVEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR-eIUL5BBSe5MFSCE60y8ll2jjZbdd65HOQSRrVkV4g
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OFUYFqQYJVEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte_v7uqADzWmXmWXOq_KLHJnfr5eFXIJXJTtAUSuKFQG
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

 
«Φνξνιφγεζε πξνγξακκάησλ δηάζεζεο κεηνρψλ: stock options vs stock awards» 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έληνλε ζπδήηεζε γηα ηελ ππεξθνξνιφγεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Η αλάγθε 
ειάθξπλζεο ηεο θνξνιφγεζεο ησλ κηζζσηψλ αιιά θαη ηνπ εξγνδνηηθνχ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 
παλζνκνινγνχκελε θαη νη πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο γηα ην 2021 θηλνχληαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε.  Δλ 
αλακνλή ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα ηηο πινπνηνχλ,  επηθεληξσλφκαζηε ζηνλ Ν.4646/2019 κε ηνλ 

νπνίν δίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηβξάβεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ πξνγξακκάησλ 
παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ (stock options) θαζψο θαη δσξεάλ δηάζεζεο 
κεηνρψλ (stock awards) κε επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε.  
 
Δηδηθφηεξα ν Ν.4646/2019 εηζήγαγε ξεηή απαιιαγή ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ stock options σο 
παξνρή ζε είδνο (εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία) θαη θνξνιφγεζε απηνχ σο εηζφδεκα απφ ππεξαμία κε 
ζπληειεζηή 15%, αιιά θαη κε ρακειφηεξν ζπληειεζηή 5% ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο λενζχζηαησλ κηθξψλ θαη πνιχ 
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (άξζξα 13, 14, 42Α θαη 43 ηνπ Ν. 4172/2013 - ΚΦΔ), ππφ πξνυπνζέζεηο.  
 
Οη επηρεηξήζεηο έδεημαλ ακέζσο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, παξφιν πνπ νη λέεο δηαηάμεηο δεκηνχξγεζαλ πιεηάδα 
εξκελεπηηθψλ δεηεκάησλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο, ηα νπνία αθφκα δελ έρνπλ δηεπθξηληζηεί. Δλδεηθηηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί ησλ επλντθψλ δηαηάμεσλ ν εξγαδφκελνο, ζα πξέπεη νη κεηνρέο λα κεηαβηβαζηνχλ 
κεηά ηε ζπκπιήξσζε ειάρηζηεο πεξηφδνπ δηαθξάηεζεο 24 κελψλ (ή 36 γηα ηηο λενζχζηαηεο κηθξέο επηρεηξήζεηο). 
Η δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο δεκηνχξγεζε ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηνλ 
ρξφλν έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ δηαθξάηεζεο, θαζψο δελ απνζαθελίδεηαη ε πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε  γηα ην 
πσο ππνινγίδεηαη ε ειάρηζηε πεξίνδνο δηαθξάηεζεο, θαη ελ πξνθεηκέλσ εάλ ν ρξφλνο έλαξμεο  
ππνινγίδεηαη απφ ηε κέξα απφθηεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (grant) ή  απφ ηελ άζθεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο θαη απφθηεζεο ησλ κεηνρψλ (exercise).  Δξκελεπηηθά δεηήκαηα ππάξρνπλ επίζεο 
σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο αιιά θαη ηνλ ρξφλν θνξνιφγεζεο ζε πεξίπησζε 
εηζεγκέλσλ θαη κε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ.  
 
Σνλ Ινχιην, κε ηνλ Ν.4714/2020, ηξνπνπνηήζεθαλ εθ λένπ νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΔ (άξζξα 14 θαη 42Α) πξνθεηκέλνπ 

λα επεθηαζεί ε επλντθή θνξνιφγεζε θαη ζηα stock awards. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη φηη δελ θνξνινγείηαη σο 
παξνρή ζε είδνο ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη κε ηε κνξθή κεηνρψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζην πιαίζην 
πξνγξακκάησλ δσξεάλ δηάζεζεο κεηνρψλ, ζηα νπνία ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 
ζηφρσλ ή ε επέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο. Σν εηζφδεκα απηφ θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα απφ ππεξαμία 
θαηά ηνλ ρξφλν πψιεζεο ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ δσξεάλ απφ ηνλ εξγαδφκελν θαη ε θνξνινγεηέα αμία 
πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα αλάινγα αλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ή κε.  
 
Πέξαλ ηεο απηνλφεηεο πξνυπφζεζεο λα ππάξρεη έλα πξφγξακκα πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ή 
ηελ επέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο, ν θνξνινγηθφο λφκνο δελ ζέηεη θακία επηπιένλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 
ππαγσγή ζηελ επλντθή θνξνιφγεζε, θαζηζηψληαο ηα stock awards πην “ειθπζηηθά” απφ ηα stock options, φπνπ 
ηίζεηαη επηπιένλ ε πξνυπφζεζε ηεο ειάρηζηεο δηαθξάηεζεο.  

 
Σν εξψηεκα πνπ εχινγα πξνθχπηεη είλαη ε δηθαηνινγεηηθή βάζε ηεο δηάθξηζεο απηήο κεηαμχ ησλ δπν 
ελαιιαθηηθψλ ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη θαη ηα δχν απνηεινχλ «εξγαιεία» παξνρήο θηλήηξσλ γηα 
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη επηβξάβεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.   
 
 

  
 
 
Μαξνπζάθε ηαπξνχια  
 
Tax Director 
Pwc Greece 
Linkedin 

https://www.linkedin.com/in/voula-marousaki-366a1229/?challengeId=AQFmQHG__zm3GwAAAXTEQrTjUESsbIeHAOEwv9DZ5VvJfLhfAIDy7QeUYQEETKsuIBSOhg8lPa0eL2962gVZ0DkMlcXFY51C_g&submissionId=63cd5dd1-b2f7-3716-d266-e71c6e442460
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Πξφζθαηεο Ννκνζεηηθέο εμειίμεηο  
 

 
Φνξνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο ηνπ λ. 4722/2020  

Γεκνζηεχηεθε ν λ.4722/2020, ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, πεξηέρεη δηαηάμεηο θνξνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 
εηδηθφηεξα, ζην άξζξν 5 κέηξα ζηήξημεο ησλ εθκηζζσηψλ απφ ηε κε είζπξαμε κηζζσκάησλ ζην 
πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηνπ COVID-19, ζην άξζξν 10 δηαδηθαζία αληαιιαγήο αθηλήησλ κεηαμχ ηεο 
ππφ εηδηθήο δηαρείξηζε επηρείξεζεο θαη ηνπ Γεκνζίνπ, ζην άξζξν 13 ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 27Α 
ηνπ ΚΦΔ ζρεηηθά κε ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηθαλφηεηαο απνξξφθεζεο δεκηψλ ηεο αλαγλσξηδφκελεο σο 
επνπηηθφ θεθάιαην αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαη ζην άξζξν 14 κείσζε 
πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2019 θαη ζηνπο θιάδνπο ζπλαθψλ 
ππεξεζηψλ ησλ αεξνπνξηθψλ ή αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Μέηξα ζηήξημεο ησλ εθκηζζσηψλ απφ ηε κε είζπξαμε κηζζσκάησλ  

Ο εθκηζζσηήο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δελ εηζπξάηηεη ην 40% ησλ κηζζσκάησλ ιφγσ κέηξσλ 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ COVID-19, δελ ππφθεηηαη γηα ην κε εηζπξαηηφκελν πνζφ ζε θφξν 
εηζνδήκαηνο θαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θαη δελ ππνρξενχηαη ζηελ αλαγξαθή ησλ πνζψλ απηψλ 
ζηελ εηήζηα δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. Οη σο άλσ εθκηζζσηέο, θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ 
εηζέπξαμαλ κεησκέλν κίζζσκα, έρνπλ δηθαίσκα έθπησζεο πνζνζηνχ 20% επί ηνπ 60% ησλ 
κηζζσκάησλ ησλ κελψλ απηψλ απφ νθεηιέο πξνο ηε θνξνινγηθή αξρή κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
θαηαβνιήο απφ 31.7.2020 θαη κεηά, εθφζνλ ππνβάιινπλ δήισζε πεξί κεηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Παξαηάζεηο πξνζεζκηψλ   

Κνηλνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4690/2020 (Α' 104) δηθαηνχρνη ησλ νπνίσλ είλαη ηα 
θπζηθά πξφζσπα πνπ εθκηζζψλνπλ αθίλεηα ζε πξφζσπα, ηα νπνία ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ 
αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή πνζνζηνχ 
40% ηνπ ζπκθσλεζέληνο κηζζψκαηνο θαη παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ εληαία εθαξκνγή ηνπο.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Αλαζηέιιεηαη κέρξη θαη ηηο 30.04.2021 ε είζπξαμε βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ 
αλαθνξηθά κε ηνλ COVID-19 θαη παξαηείλνληαη νη πξνζεζκίεο θαηαβνιήο νθεηιψλ θαη δφζεσλ ξπζκίζεσλ 
θαη δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ρσξίο ππνινγηζκφ ηφθσλ θαη 
πξνζαπμήζεσλ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο αλαζηνιήο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Η λέα πξνζεζκία ππνβνιήο αξρηθψλ «Γειψζεσλ Covid», πεξί κεηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηνπο κήλεο 
Μάξηην, Απξίιην, Μάην θαη Ινχλην εληφο ηεο νπνίαο ππνβάιινληαη θαη νη ηξνπνπνηεηηθέο «Γειψζεηο Covid» 
γηα ηνπο κήλεο Μάξηην έσο θαη Αχγνπζην είλαη απφ 4.09.2020 έσο θαη 23.09.2020. Η απνδνρή ηεο 
αξρηθήο «Γήισζεο Covid» γηα ηνπο κήλεο Μάξηην έσο θαη Ινχλην απφ ηνπο κηζζσηέο, θαζψο θαη ε 
απνδνρή ηπρφλ ηξνπνπνηεηηθήο γηα ηνπο κήλεο Μάξηην έσο θαη Αχγνπζην 2020 δηελεξγείηαη κέρξη θαη 
ηελ 1.10.2020 ελψ αλ δελ δηελεξγεζεί εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζεσξείηαη φηη ε «Γήισζε Covid» έρεη 
γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ κηζζσηή. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Αηζπιηθή αιθνφιε κε απαιιαγή απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο 

Καζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα γηα ηελ παξαιαβή αηζπιηθήο αιθνφιεο κε απαιιαγή απφ ηνλ Δ.Φ.Κ. 
γηα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο θαη γηα ηειηθά ή εκηηειή είδε 
δηαηξνθήο.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/a1193_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/e2141_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/a1200_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/a1192_2020.pdf
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1194-21-08-2020
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Γηαδηθαζία εθνδηαζκνχ κε απαιιαγή απφ ηνλ ΔΦΚ θαπζίκσλ αεξνζθαθψλ 

Πξνβιέπνληαη ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ εθνδηαζκφ κε απαιιαγή απφ ηνλ ΔΦΚ θαπζίκσλ αεξνζθαθψλ 
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη ελαέξηεο εξγαζίεο έλαληη ακνηβήο -πιελ ηεο κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη 
εκπνξεπκάησλ.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Καζεζηψο αλαζηνιήο θαηαβνιήο ΦΠΑ 

Δπί αλαινγηθψλ ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη εηδηθήο εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 
νη γεληθέο δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαζφζνλ αθνξνχλ αζηηθέο ζρέζεηο θαη 
δηθαηψκαηα θαη φρη θνξνινγηθέο δηαθνξέο. Δπηπιένλ, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ Κ.Ν.Σ.Υ. νχηε ζηνλ λ. 
4169/1961 πξνζεζκία παξαγξαθήο ηεο αμίσζεο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο επηβνιή απηψλ, θξίζεθε φηη ηζρχεη 
θαη’ αξρήλ πεληαεηήο πξνζεζκία παξαγξαθήο, απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ γελλάηαη ε 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη, θαη’ εμαίξεζε, δεθαεηήο πξνζεζκία παξαγξαθήο κε 
ηελ απηή αθεηεξία.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Σν εηήζην φξην ππαγσγήο ζην θαζεζηψο αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηνπ ΦΠΑ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε 40 
εθαη. επξψ εηεζίσο, αλεμαξηήησο ηνπ έηνπο έληαμεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζην θαζεζηψο, ψζηε λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηε δπλακηθή επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε ρψξα 
καο ζηνλ ηνκέα ησλ εηζαγσγψλ.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

 

 

 

 
Ννκνινγία θαη Γλσκνδνηήζεηο ΝΚ 

 
 
ηΔ 2805/2020: Αλαγξαθή ζηνηρείσλ ππαιιήινπ ζε ηηκνιφγην  

Με λνκίκσο ε θνξνινγηθή αξρή πξνέβε ζε αλακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ βηβιίσλ εηαηξείαο, κε ηελ 
πξνζζήθε ινγηζηηθήο δηαθνξάο θνλδπιίνπ, κε εηδηθφηεξε αηηηνινγία φηη ζηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδεη ε 
επηρείξεζε πνπ είρε αλαιάβεη εξγνιαβηθψο εξγαζίεο εκθηάισζεο πξνο ειεγρφκελε εηαηξεία κεηαμχ άιισλ 
ρξεψλεη θαη κηζζφ ππαιιήινπ, δίρσο λα αλαθέξεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαη ρσξίο λα θαηαβάιεη ηηο 
αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Γελ επηβαιιφηαλ, εθ ηνπ λφκνπ, λα αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην ην 
νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππαιιήινπ, ελψ ε θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ ηνλ 
αθνξνχζαλ δελ ήηαλ ππνρξέσζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο, ψζηε λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 
ηελ έθπησζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ απηήλ, αιιά ηνπ εξγνδφηε ηνπ. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες επικοινωνήζηε με ηη ζσνηακηική ομάδα 

ηΔ 1584/2020: Γέζκεπζε δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ απφ απνθάζεηο πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ 

Με ην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο φπσο ίζρπε κέρξη 21-12-2016, ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα 
δεζκεχνληαη απφ ηηο ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, σο πξνο ηελ ελνρή 
ηνπ δξάζηε, φρη φκσο θαη απφ ηηο ακεηάθιεηεο αζσσηηθέο πνηληθέο απνθάζεηο. ηε ζπλέρεηα, ε επίκαρε 
δηάηαμε ηξνπνπνηήζεθε θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4446/2016 (θαη κε έλαξμε ηζρχνο απφ ηελ 
22-12-2016), νξίδνληαο φηη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα δεζκεχνληαη θαη απφ ηηο ακεηάθιεηεο αζσσηηθέο 
πνηληθέο απνθάζεηο, σζηφζν, ε λέα απηή δηάηαμε δελ έρεη πεδίν εθαξκνγήο ζηηο ππνζέζεηο, νη νπνίεο 
ζπδεηήζεθαλ, ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ πξηλ απφ ηελ 22-12-2016, θαζψο,  θαηά γεληθή 
δηθνλνκηθή αξρή, ε λεφηεξε δηθνλνκηθή ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηηο ππνζέζεηο πνπ είραλ 
εθδηθαζζεί/ζπδεηεζεί πξηλ απφ ην ρξφλν έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες επικοινωνήζηε με ηη ζσνηακηική ομάδα. 

 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1179-27-07-2020
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/e2147_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-09/e2143_2020.pdf
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03. ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ & ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
 

 
 
 
Καηεξίλα Γαζθαιάθε  
 
Senior Advisor Σνκέα Απαζρφιεζεο θαη Αγνξάο Δξγαζίαο  
ΔΒ  
Linkedin 
 

«Σα αλαρξνληζηηθά αλψηαηα φξηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βηνκεραλία πξέπεη 
λα αλαζεσξεζνχλ» 
 
Ο δεισκέλνο θπβεξλεηηθφο ζηφρνο πεξί αλαγέλλεζεο, ελίζρπζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο ηεο 
ειιεληθήο βηνκεραλίαο νθείιεη λα ζπλνδεπηεί θαη απφ ηελ άξζε αλαρξνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ 
ηελ απαζρφιεζε ζηε βηνκεραλία. Μία απφ ηηο νπνίεο απνηειεί θαη ην δήηεκα ησλ ππεξσξηψλ. 
Σα αλψηαηα φξηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο πνπ αθνξνχλ ζηε βηνκεραλία παξέκελαλ επί ζεηξά εηψλ 
ζηηο 30 ψξεο / εμάκελν. ην ηέινο ηνπ 2019 πεηχρακε κηθξή βειηίσζε θαη αχμεζή ηνπο ζε 48 ψξεο / 6κελν. 
Όηαλ ζηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο ην φξην ησλ ππεξσξηψλ ήηαλ 120 ψξεο εηεζίσο.  
Ο δηαρσξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε βηνκεραληθέο θαη κε είλαη εμφρσο αλαρξνληζηηθφο, κε ηελ έλλνηα φηη ήδε 
πνιιέο παξαδνζηαθέο βηνκεραλίεο έρνπλ ζεκαληηθέο κε βηνκεραληθέο ιεηηνπξγίεο θαη ην αληίζηξνθν.  
Σν ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε βηνκεραλία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα, 
απαηηψληαο επειημία απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ παξαγσγηθφ πξνγξακκαηηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηφζν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο φζν θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. Η δπλαηφηεηα ππεξσξηαθήο 
απαζρφιεζεο παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ζε έλα βαζκφ ηελ απαηηνχκελε επειημία λα θαιχςνπλ ηηο 
δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο. 
Δίλαη γεγνλφο φηη δελ κπνξεί φινη νη εξγαδφκελνη ζε κηα κνλάδα λα θάλνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ππεξσξηψλ, 
αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη εκπεηξίαο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα θξαηεζεί ρακειά ην 
φξην ησλ ππεξσξηψλ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη βιάβεο ή δεκίεο, ε θηλεηνπνίεζε 
ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο γηα ηελ επέκβαζε είλαη ζπλνιηθή θαη ζπλερήο, κέρξη ηελ 
πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηεο δεκίαο θαη έηζη, ζε θάζε πεξίπησζε, δεκηνπξγείηαη ε  αλάγθε 
ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη, κε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα 
θαη εκπεηξία, απαηηείηαη λα θάλνπλ ππεξσξίεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ άιινπο, πνπ έρνπλ κηθξφηεξε 
εμεηδίθεπζε.  
Η άπνςε φηη, αληί λα απαζρνιήζνπλ ππεξσξηαθά ηνπο αλσηέξσ, νη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ 
ππνρξέσζε λα πξνζιάβνπλ λένπο εξγαδφκελνπο, ζεσξεί σο δεδνκέλν φηη ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε εμππεξεηεί 
πάληνηε κφληκεο θαη δηαξθείο αλάγθεο (ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα εκθαληδφηαλ ε πξφζιεςε λένπ 
εξγαδφκελνπ σο ηζνδχλακφ ηεο). Κάηη ηέηνην φκσο είλαη εζθαικέλν. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε εμππεξεηεί έθηαθηεο αλάγθεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, δελ ζα ήηαλ πνηέ δπλαηφλ νη 
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο λα εμππεξεηεζνχλ κέζσ λέσλ πξνζιήςεσλ νχηε  ην ρξνληθφ ηζνδχλακφ ηνπο, εάλ 
απηφ ήηαλ ηερληθά εθηθηφ λα εληαρζεί ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο, ηζνχηαη κε πιήξε 
ζέζε εξγαζίαο.  
Δπίζεο, ζηηο επηρεηξήζεηο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ε ππεξεξγαζία θαη νη ππεξσξίεο είλαη πξαγκαηηθά 
απξφβιεπηεο θαη αλειαζηηθέο. Λνγηθφ ινηπφλ είλαη νη ππεξσξίεο ηεο βάξδηαο, πνπ νθείινληαη πάληνηε ζηελ 
αλαπιήξσζε έθηαθηεο απνπζίαο, λα κελ αθαηξνχληαη απφ ην ηζρχνλ θάζε θνξά εμακεληαίν φξην.  
Δπηπιένλ, ε θάιπςε αδεηψλ, εθηάθησλ αζζελεηψλ θαη πφζν κάιινλ νη ζπλζήθεο ζηελ εξγαζία πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηελ παλδεκία ηνπ Covid 19, θάλνπλ ζπρλά επηηαθηηθή ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε 
ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ κεησκέλσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ φζν θαη ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ 
πςειήο εηδίθεπζεο θαη καθξνρξφληαο εθπαίδεπζεο  αιιά θαη ησλ ζηειερψλ πςεινχ κνξθσηηθνχ 
επηπέδνπ θαη απμεκέλσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, πνπ θαη απηνί ππάγνληαη ζην αλαρξνληζηηθφ πιαίζην ξχζκηζεο 
ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο.   
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ν θαζνξηζκφο ησλ αλσηάησλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ βηνκεραλία νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο 
βηνκεραλίαο, κε ηξφπν ψζηε νη ειιεληθέο επηρεηξήζνπλ λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθέο ζην πιαίζην ηεο 
επξσπατθήο θαη δηεζλνχο νηθνλνκίαο.  
 

https://gr.linkedin.com/in/katerina-daskalaki-0163221
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Πξφζθαηεο Ννκνζεηηθέο εμειίμεηο  

 
 
Νέεο έθηαθηεο ξπζκίζεηο γηα ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο  

Με ην λφκν 4722/2020 πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, δηαηάμεηο  γηα: (α) αλαπιήξσζε ρξφλνπ απνπζίαο 
ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ιφγσ ηνπ θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ, είηε κε ην ζχζηεκα ηεο εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο θαη, αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ,  
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ ζπκβαηηθνχ σξαξίνπ ηνπ, θαηά 1 ψξα 
εκεξεζίσο, ζε άιιεο εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηε ιήμε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ εξγαδφκελνπ κέρξη ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ ήκηζπ ησλ σξψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εξγάζηκεο ψξεο παξακνλήο θαη’ νίθνλ, (β) ηελ 
άδεηα ησλ γνλέσλ ιφγσ λφζεζεο ησλ ηέθλσλ απφ ηνλ θνξσλντφ COVID -19, γηα 14 κέξεο ή γηα 
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή ζε 
πεξίπησζε λνζειείαο ηέθλνπ, (γ) ηηο πξνυπνζέζεηο ηαθηηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο επνρηθά 
εξγαδνκέλσλ ζε ηνπξηζηηθά θαη επηζηηηζηηθά επαγγέικαηα, κε ηελ αχμεζε ζε 100 ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηε 
ρνξήγεζε ηνπ ηαθηηθνχ επηδφκαηνο αλεξγίαο, εκεξψλ εξγαζίαο ζηελ αζθάιηζε θιάδνπ αλεξγίαο ηνπ 
ΟΑΔΓ, (δ) ηε ρξνληθή επέθηαζε ηνπ κεραληζκνχ «ΤΝ- ΔΡΓΑΙΑ» κέρξη 31.12.2020, (ε) ηελ αλαζηνιή 
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο πνπ πιήηηνληαη ζεκαληηθά γηα ηνλ κήλα 
Οθηψβξην, (ζη) ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο δψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ 2020 ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη αλαζηαιεί κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο, θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ 
αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο πνπ πιήηηνληαη ζεκαληηθά, αλαινγηθά ησλ δηαζηεκάησλ ησλ αλαζηνιψλ ησλ 
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ απαζρνινπκέλσλ, (δ) ηελ εθθίλεζε ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ 2020 
θαη νινθιήξσζε ην ηειεπηαίν 15κεξν ηνπ Μαξηίνπ 2021 ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηνπ θαηψηαηνπ 
κηζζνχ θαη ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ, ε) ηελ παξάηαζε έσο 31.12.2020 (αληί 14.9.2020) ηεο 
δπλαηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ εμαληιήζεη ηα λνκίκσο πξνβιεπφκελα αλψηαηα φξηα 
ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, λα απαζρνιήζνπλ απηνχο ππεξσξηαθά ρσξίο 
ζρεηηθή YA έγθξηζεο, εθφζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη άκεζνο θίλδπλνο εκθάληζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ 
θνξσλντνχ, ζ) ηελ παξάηαζε έσο ηηο 31.12.2020 (αληί έσο ηηο 30.9.2020) ηεο ζεηείαο ησλ δηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Σήξεζε απνζηάζεσλ θαη άιια κέηξα πξνζηαζίαο πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ COVID-19 

Καζνξίζηεθαλ νη  θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ έρεη 
απαγνξεπζεί ζην πιαίζην ησλ έθηαθησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ 
θνξσλντνχ COVID-19, νη θαλφλεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα κέηξα 
πξνζηαζίαο φπσο ε ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη νη θπξψζεηο πνπ 
απεηινχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ και εδώ. 

Δμ’ απνζηάζεσο εξγαζία 

Παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηηο 31.12.2020 ε δπλαηφηεηα ηνπ εξγνδφηε λα θαζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ φηη ε 
εξγαζία πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ζχζηεκα ηεο εμ' 
απνζηάζεσο εξγαζίαο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Δξγνδνηηθή εηζθνξά γηα ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Παηδηθψλ Καηαζθελψζεσλ (Δ.Λ.Π.Κ.) 

Με έγγξαθν ηνπ ΔΦΚΑ παξέρνληαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ εξγνδνηηθή εηζθνξά 20 επξψ αλά 
εξγαδφκελν κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηα ηνλ Δ.Λ.Π.Κ. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rysWPhE3RjwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtReksCS8TTdlZvWFcg7mo9uZ2Bk09t1sv3z1kvtk8TuQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TYWW6fyfk87uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTnY_hGzpe-JzhBVcq5iKoFAUbqy5tKn4xoQT5OUBBIn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ILYuCsertYwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR8txVgIk1Shhw46U6CAGDY9Zg0Y3kyeAPPXX36XGOdn
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-08/%CE%93.%CE%95.%20%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%2020%E2%82%AC%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%A0%CE%9A%28%CE%A8%CE%9A1%CE%9246%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9B%CE%9A%CE%95%29.pdf
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Αλαζηνιή ζπκβάζεσλ εξγαζίαο  

Σξνπνπνηήζεθε ε κε αξ. 34236/860/1.9.2020 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ αθνξά ζηελ αλαζηνιή 
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ, ζε επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο, πνπ αλήθνπλ ζε θιάδνπο πνπ 
πιήηηνληαη βάζεη ΚΑΓ γηα ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ 2020. Η σο άλσ απφθαζε 
ηξνπνπνηήζεθε, βάζεη ηεο κε αξ. 35955/923/10.9.2020 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, κε ηελ πξνζζήθε 
λέσλ ΚΑΓ επηρεηξήζεσλ – εξγνδνηψλ. 
Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ και εδώ. 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ εππαζψλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα  θαη ηειεξγαζία 

Καζνξίζηεθε ε έλλνηα ησλ «εππαζψλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ» ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο έλαληη ησλ ζπλεπεηψλ 
κεηάδνζεο ηνπ COVID-19, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά.  

Γπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απηέο κε ην ζχζηεκα ηεο εμ 
απνζηάζεσο εξγαζίαο, είηε, φηαλ δελ είλαη εθηθηφ, ζε εξγαζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο δελ έξρεηαη ζε 
επαθή κε θνηλφ, είηε, φηαλ θαη απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηίζεληαη ζε αλαζηνιή νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπο.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ και εδώ  

Παξάηαζε ππνβνιήο Α.Π.Γ. Ινπλίνπ, Ινπιίνπ 2020 

Παξαηάζεθε κέρξη 18.09.2020 ε πξνζεζκία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ Α.Π.Γ. Ινπλίνπ θαη Ινπιίνπ 
2020 θαη θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηεο αληίζηνηρψλ κηζζνινγηθψλ πεξηφδσλ  γηα: (α) 
εξγαδφκελνπο, πνπ έρνπλ εληαρζεί ηνπο κήλεο Ινχλην θαη Ινχιην 2020 ζην Μεραληζκφ ΤΝ-ΔΡΓΑΙΑ, (β) 
επνρηθά εξγαδφκελνπο κε δηθαίσκα επαλαπξφζιεςεο, γηα ηνπο νπνίνπο αλεζηάιεζαλ νη ζπκβάζεηο 
εξγαζίαο ηνπο ηνλ Ινχλην θαη ηνλ Ινχιην 2020, (γ) επνρηθά εξγαδφκελνπο -ρσξίο δηθαίσκα 
επαλαπξφζιεςεο- πνπ επαλαπξνζιήθζεθαλ ηνλ Ινχλην θαη ηνλ Ινχιην 2020 απφ εξγνδφηεο ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ θαη επηζηηηζηηθνχ θιάδνπ. Δπίζεο, παξαηάζεθε κέρξη 18.09.2020 ε πξνζεζκία ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο Α.Π.Γ. Ινπιίνπ 2020 θαη θαηαβνιήο ησλ αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα 
εξγαδφκελνπο επηρεηξήζεσλ-εξγνδνηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ππνθείκελεο ζε 
ΦΠΑ πνπ έιαβαλ άλσ ηνπ 50% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο, θαηά ην 3ν ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019 θαη 
ζηνπο θιάδνπο ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ.Με ηε κε αξ. 39/2020 εγθχθιην ηνπ ΔΦΚΑ, νη παξαπάλσ 
πξνζεζκίεο παξαηάζεθαλ κέρξη 28.9.2020. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ και εδώ. 

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  

Με ηε κε αξ. 28700/1559/31.8.2020 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πξνζδηνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θάιπςεο ησλ 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Μεραληζκνχ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο 
«ΤΝΔΡΓΑΙΑ» θαη ησλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ επνρηθά εξγαδνκέλσλ. Με ηε κε αξ. 39/2020 
εγθχθιην ηνπ ΔΦΚΑ, πξνζδηνξίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ε απεηθφληζε ηεο αζθάιηζεο ζην 
πιαίζην πινπνίεζεο: (α) ηνπ Μεραληζκνχ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο «ΤΝ-ΔΡΓΑΙΑ», (β) ησλ κέηξσλ 
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο επνρηθά εξγαδνκέλσλ, κε ή ρσξίο, δηθαίσκα επαλαπξφζιεςεο , (γ) ησλ 
επηπξφζζεησλ κέηξσλ ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηξηηνγελή ηνκέα 
θαη ζηνπο θιάδνπο ησλ αεξνπνξηθψλ θαη αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ, εληαγκέλσλ ή κε, ζην Μεραληζκφ 
«ΤΝ-ΔΡΓΑΙΑ». 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ και εδώ. 

Με ηε κε αξ. 34060/1857/3.9.2020 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηξνπνπνηείηαη ε ΚΤΑ κε αξ. 
32085/1771/2020 αλαθνξηθά κε ηηο εξγνδνηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, γηα ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο-
εξγνδφηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα και ςτουσ κλάδουσ των αεροπορικών μεταφορών, 
από 1.7.2020 έσο 30.09.2020. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8m3QhFb7Fmm_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdHcuyuwA3rv3PXV_4D0r-ysGhHvEZcOjdTtaq6pTHFn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f0vxB4fJLjK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQM2X5YtExw6x4hlAzjmsdmeXoPyfq4V9H9r9G5xYY-L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtboO0GVnWX2MwZeIZZAy51qdnSw_dbdtdx5bDm7J_5zJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-08/196050_28082020.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-09/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2039_2020_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%28%CE%A8%CE%94%CE%9B%CE%A746%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A1%CE%A51%29.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RQNGuy-8PDkliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtby2gsPslPtroUnZWRLl-jq-13YpAnjHPCL-reldnWwt
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-09/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2039_2020_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%28%CE%A8%CE%94%CE%9B%CE%A746%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A1%CE%A51%29.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OFUYFqQYJVG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTBGvjJkuXe1YpjUB69zl9TGgLn2qpEO2UFql9go9aiU
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Αεξνπνξηθέο Μεηαθνξέο 

Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηξνπνπνηήζεθε πξνγελέζηεξε απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ «Πξνζδηνξηζκφ 
ηεο δηαδηθαζίαο θάιπςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη ζηνπο θιάδνπο ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, βάζεη 
ΚΑΓ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ λ. 4714/2020». 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε ησλ θιάδσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Δθάπαμ Παξνρψλ  

Με ηε κε αξ. 37/2020 εγθχθιην ηνπ ΔΦΚΑ θνηλνπνηείηαη ην λνκηθφ πιαίζην ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε 
ηνπ e-ΔΦΚΑ ησλ θιάδσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη εθάπαμ παξνρψλ θαζψο θαη ηα αζθαιηζηέα 
πξφζσπα ησλ Με Μηζζσηψλ, Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ θαη Απηναπαζρνινχκελσλ κε βάζε ηνλ 
θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ννκνινγία θαη Γλσκνδνηήζεηο ΝΚ 
 

 
ΑΠ 331/2020: Αμίσζε κηζζσηνχ γηα πξναγσγή 

Η παξάιεηςε πξναγσγήο κηζζσηνχ ειέγρεηαη απφ ηα δηθαζηήξηα αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ θαλνληζκνχ ή 
νξγαληζκνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ελαγνκέλνπ εξγνδφηε. Δπί θαλνληζκνχ ή νξγαληζκνχ πξνζσπηθνχ κε ηζρχ 
λφκνπ, ε παξάιεηςε πξναγσγήο εξγαδνκέλνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ εξγνδφηε ειέγρεηαη απφ ηα 
πνιηηηθά δηθαζηήξηα κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 281 Α.Κ. γηα θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο, ε νπνία 
πθίζηαηαη φηαλ θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηεο θαιήο πίζηεσο παξαιείθζεθε ε πξναγσγή εξγαδνκέλνπ 
πνπ θαηαθαλψο ππεξείρε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα έλαληη άιινπ 
ζπλαδέιθνπ ηνπ, ηνπ νπνίνπ θαηαρξεζηηθψο πξνθξίζεθε ε πξναγσγή. Δπί θαλνληζκνχ ή νξγαληζκνχ κε 
ζπκβαηηθή ηζρχ, ε παξάιεηςε πξναγσγήο εξγαδνκέλνπ ειέγρεηαη απφ ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 201 θαη 207 Α.Κ. Απφ απηά θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη είηε εθαξκνζζεί ην άξζξν 281 
Α.Κ. (επί θαλνληζκνχ ή νξγαληζκνχ πξνζσπηθνχ κε ηζρχ λφκνπ) είηε εθαξκνζζεί ην άξζξν 207 Α.Κ. (επί 
θαλνληζκνχ ή νξγαληζκνχ κε ζπκβαηηθή ηζρχ), ν έιεγρνο ηεο παξαιείςεσο πξναγσγήο γίλεηαη κε ην 
ίδην λνκηθφ θξηηήξην ηεο αληηζέζεσο ή κε απηήο πξνο ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεσο θαη εηδηθφηεξα κε 
ην θξηηήξην ηεο θαηαθαλνχο ή φρη ππεξνρήο ηνπ παξαιεηθζέληνο σο πξνο ηα ππεξεζηαθά 
πξνζφληα έλαληη πξναρζέληνο ζπλαδέιθνπ ηνπ. Ο εξγνδφηεο, ελαγφκελνο απφ κηζζσηφ ηνπ γηα 
παξάιεηςε ηεο πξναγσγήο ηνπ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 281 Α.Κ. ή εθείλσλ ησλ άξζξσλ 201 θαη 207 
Α.Κ., έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβάιεη πξνο άκπλα θαηά ηεο αγσγήο δηαθσιπηηθή έλζηαζε θαηά ηεο 
αμηψζεσο ηνπ κηζζσηνχ πξνο πξναγσγή, ε νπνία έλζηαζε ζεκειηψλεηαη ζηνλ ηζρπξηζκφ ηεο 
απιήο ππεξνρήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ελάγνληνο, νη νπνίνη ζα είραλ πξναρζεί 
αλη' απηνχ, αλ δελ είραλ πξναρζεί θαηά παξάιεηςή ηνπ νη αλαθεξφκελνη ζηελ αγσγή .  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες επικοινωνήζηε με ηη ζσνηακηική ομάδα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OFUYFqQYJVG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTBGvjJkuXe1YpjUB69zl9TGgLn2qpEO2UFql9go9aiU
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%9F%CE%9646%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-9%CE%981?inline=true
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ΑΠ 64/2020: Αλαπιεξσκαηηθή αλάπαπζε  

Ο κηζζσηφο πνπ απαζρνιήζεθε λφκηκα ή παξάλνκα θαηά ηελ εκέξα ηεο Κπξηαθήο ή άιιεο θαηά 
λφκν εμαηξέζηκεο αξγίαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απαζρφιεζή ηνπ απηή ππεξέβε ηηο πέληε (5) ψξεο, 
δηθαηνχηαη αλαπιεξσκαηηθήο εβδνκαδηαίαο αλαπαχζεσο (ξεπφ) ζε άιιε εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαη 
εληεχζελ έρεη δηθαίσκα, εθηφο ηεο πξνζαπμήζεσο ηνπ 75% επί ηνπ λνκίκνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο 8900/46 θαη 25825/51 απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, λα αμηψζεη 
θαη απνδεκίσζε γηα ηελ πξνζθνξά ηεο εξγαζίαο ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο Κπξηαθήο ρσξίο λα ηνπ 
δνζεί άιιε εκέξα αλάπαπζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνχ , δειαδή λα 
αμηψζεη ηελ απφδνζε ηεο σθέιεηαο πνπ αδηθαηνιφγεηα απνθφκηζε ν εξγνδφηεο απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαηά 
ηελ εκέξα ηεο αλαπιεξσκαηηθήο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζήο ηνπ, απνθεχγνληαο έηζη ηζφπνζε ακνηβή, πνπ 
ζα θαηέβαιιε ζε άιινλ κηζζσηφ, ηνλ νπνίν ζα πξνζιάκβαλε γηα λα εξγαζζεί αληί εθείλνπ θαηά ηελ εκέξα 
απηή. Αληίζεηα, γηα ηελ εξγαζία θαηά ηελ έθηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο (ζπλήζσο ηα άββαηα), ζηηο 
πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πελζήκεξεο εξγαζίαο, ν κηζζσηφο δελ δηθαηνχηαη 
αλαπιεξσκαηηθήο εκέξαο αλάπαπζεο (ξεπφ), δηφηη ε έθηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο δελ έρεη ην 
ραξαθηήξα ππνρξεσηηθήο αξγίαο, φπσο ε εβδφκε εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ 
κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ, νχηε θαη αλαιφγσο, ηα φζα ηζρχνπλ γηα απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
Κπξηαθψλ. Έηζη, ε εξγαζία ηνπ κηζζσηνχ θαηά ην άββαην δελ απνηειεί ππεξσξηαθή εξγαζία, αλ 
δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην λφκηκν φξην ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο, πνπ είλαη ην νθηάσξν.  

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες επικοινωνήζηε με ηη ζσνηακηική ομάδα 
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04. ΣΑ ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΔ 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
Κσλζηαληίλνο Γηακαληνχξνο 
 
Μφληκνο αληηπξφζσπνο ΔΒ 

 
 
«Η πζηέξεζε εζφδσλ ηνπ ΦΠΑ παξακέλεη κεγάιν πξφβιεκα γηα ηελ Διιάδα» 
 
ηηο 10 επηεκβξίνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζηνπνίεζε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο «έιιεηκα ΦΠΑ» ζηελ νπνία 
πξνζδηνξίδεηαη ε ζπλνιηθή πζηέξεζε ησλ εζφδσλ ΦΠΑ εληφο ηεο εληαίαο αγνξάο.  
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην VAT GAP ππνινγίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 
θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξάγκαηη εηζπξάρζεθαλ. 
 
Δηδηθά γηα ην 2018, ε Δπηηξνπή εθηηκά φηη ε πζηέξεζε ησλ εζφδσλ ΦΠΑ αλήξζαλ ζε € 140 δηο., κεησκέλν 
θαηά 1 δηο ζε ζρέζε κε ην 2017, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα έιιεηκα ηεο ηάμεο ηνπ 11% ζε ζρέζε κε ην 
πξνζδνθφκελα έζνδα. 
 
Γηα ηελ Διιάδα, θαη παξφηη ε πζηέξεζε ησλ εζφδσλ κεηψζεθε απφ ην 33,1 % ην 2017 ζε 30,1% ην 2018, ε 
ρψξα έρεη ηελ δεχηεξε ρεηξφηεξε επίδνζε εληφο ηεο ΔΔ κεηά ηε Ρνπκαλία. πλνιηθά, ε πζηέξεζε ησλ 
εζφδσλ απφ ην ΦΠΑ αλήιζε ζε € 6,570 δηο γηα ην 2018, πνπ αλαινγεί ζε 3,5% ηνπ ΑΔΠ (ηξέρνπζεο ηηκέο 2018).  
 
Έλα απφ ηα κέηξα ζηα νπνία έρεη εζηηάζεη ε ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πζηέξεζεο ζην ΦΠΑ είλαη νη 
δηαζπλνξηαθέο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηαδηθηχνπ. ε απηφ ην πιαίζην, ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή 
λένη θαλφλεο απφ 1 Ινπιίνπ 2021 πνπ αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηα έζνδα ζε επίπεδν ΔΔ θαηά € 7 δηο 
εηεζίσο. 
 
Σέινο, ε Δπηηξνπή αλακέλεη φηη ε ζεηηθή πνξεία πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζα 
αλαζηξαθεί ην 2020, γεγνλφο ην νπνίν απνδίδεηαη ζηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη επηβάιιεη ε 
παλδεκία θαη ζπγθεθξηκέλα, ππνινγίδεη φηη ην έιιεηκκα ΦΠΑ ζα αλέιζεη ζε € 164 δηο.  
 
Δείηε εδώ ηο δεληίο ηύποσ ηης Εσρωπαϊκής Επιηροπής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
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Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ 

 
 
Η Δπξσπαηθή Δπηηξνπή ζέηεη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε α) έσο ηελ Παξαζθεπή 25 Γεθεκβξίνπ 2020 ηνπο 
επξσπατθνχο θαλφλεο γηα ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηαζθεπέο, β) έσο ηελ Πέκπηε 10 
Γεθεκβξίνπ 2020 ηελ πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ ζαιάζζηα ελέξγεηα, ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο πξνο 
φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο, γ) έσο ηελ Σξίηε 5 Ιαλνπαξίνπ 2020 ηελ λέα 
πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ γηα ηηο 
θξαηηθέο εληζρχζεηο, δ) έσο ηελ Γεπηέξα 19 Οθησβξίνπ 2020 ηελ λέα πνιηηηθή γηα ηελ αληαιιαγή 
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ (Οδεγία INSPIRE) θαη ε) έσο ηελ  Σξίηε 5 Ιαλνπαξίνπ 
2021 ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηελ αλάπηπμε επξηδσληθψλ δηθηχσλ ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε . 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. 

 

 

 
Φνξνινγηθή λνκνζεζία 

 
 
ΓΔΔ C-509/19: Δηζαγσγή ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ εμνπιηζκέλσλ κε ινγηζκηθφ  

ην πιαίζην ζέζπηζεο ηνπ ελσζηαθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα, ην Γηθαζηήξην ηεο Έλσζεο έθξηλε φηη θαηά ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο εηζαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξεχκαηνο, επηηξέπεηαη λα 
πξνζηίζεηαη ζηε ζπλαιιαθηηθή αμία ηνπ ε νηθνλνκηθή αμία ινγηζκηθνχ ην νπνίν ζρεδηάζηεθε ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηέζεθε αδαπάλσο απφ ηνλ αγνξαζηή ζηε δηάζεζε ηνπ πσιεηή πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ζε ηξίηε ρψξα. 

Για περιζζόηερες λεπηομέρειες πιέζηε εδώ 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Review-of-the-Construction-Products-Regulation/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12061-Evaluation-of-ocean-energy-development-and-support-policies
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12398-Evaluation-of-State-Aid-rules-for-broadband-infrastructure-deployment
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12427-Setting-up-an-Infrastructure-for-Spatial-Information-INSPIRE-Evaluation-of-the-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12398-Evaluation-of-State-Aid-rules-for-broadband-infrastructure-deployment/public-consultation
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=230862&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1659018
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Οηθνλνκηθά κεγέζε κειψλ ΔΒ                

 
*      19.910  δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ρξήζεο 2018 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ηεο ICAP 
**     ζχλνιν θεξδψλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ 

***   % επί ηνπ ζπλφινπ ηαθηηθψλ απνδνρψλ (ρσξίο bonus θαη ππεξσξίεο)/αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΔΦKA  
****  % επί ηνπ ζπλφινπ εζφδσλ απφ θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

Όξακα  

Οξακαηηδφκαζηε ηελ Διιάδα σο ηε ρψξα, πνπ θάζε 
πνιίηεο ηνπ θφζκνπ ζα ζέιεη θαη ζα κπνξεί λα 
επηζθεθζεί, λα δήζεη θαη λα επελδχζεη.  
Οξακαηηδφκαζηε κηα αλνηρηή, θνηλσληθά ππεχζπλε θαη 
νηθνλνκηθά θηιειεχζεξε ρψξα-κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, πνπ πξνηάζζεη ηελ ηζρπξή αλάπηπμε σο 
παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλνρήο. Θέινπκε κηα Διιάδα 
δπλακηθφ θέληξν ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο, κε 
ζηέξενπο ζεζκνχο, ειθπζηηθφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ, πνπ πξνάγεη ηηο εμαγσγέο, ηελ θαηλνηφκν 
επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ παξαγσγή θαη ηηο πνηνηηθέο 
ππεξεζίεο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε γλψζε, ηε 
ζπλνρή, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ.       

 

 

 

 

 

 

 

Απνζηνιή  

Ηγεζία & Γλψζε  
Ο ΔΒ δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ ξφιν ζηνλ 
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο ζε κηα παξαγσγηθή, 
εμσζηξεθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, σο 
αλεμάξηεηνο θαη ππεχζπλνο εθπξφζσπνο ηεο ηδησηηθήο 
νηθνλνκίαο.  

Κνηλσληθφο Δηαίξνο  
Ο ΔΒ, σο θνηλσληθφο εηαίξνο πνπ πηζηεχεη ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, πξνσζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα 
ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο Δ.Δ. ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο.  

Ιζρπξφο Δθπξφζσπνο  
Ο ΔΒ δηακνξθψλεη ζέζεηο, αλαιχζεηο θαη πξνηάζεηο 
πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκία, ηε βηνκεραλία, ηελ 
θαηλνηνκία, ηελ απαζρφιεζε, ηελ παηδεία θαη ηηο 
εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηε 
βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα.  

Φνξέαο Γηθηχσζεο  
Ο ΔΒ δηθηπψλεη ηα κέιε ηνπ κεηαμχ ηνπο & κε ηα 
θέληξα απνθάζεσλ (εγρψξηα θαη δηεζλή), κε ζηφρν ηε 
δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο

 


