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Επιδότηση Πάγιων Δαπανών 
 
Θεσμοθετήθηκε η χορήγηση ενίσχυσης, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων 
δαπανών» για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του COVID-19.  
 
Περισσότερα στη σελ.10 
 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 
 
Θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής 
για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 για τους μήνες 
Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο του 2020. 
 
Περισσότερα στη σελ.10 
 
Ευθύνη μελών ΔΣ ΑΕ για φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας 

 
Μόνη η ιδιότητα του Προέδρου, αντιπροέδρου κ.λπ. του ΔΣ ΑΕ δεν αρκεί για το 
νόμιμο της επιβολής των διασφαλιστικών μέτρων του Κ.Φ.Δ. Η φορολογική 
αρχή πρέπει να αποδείξει αν το φυσικό πρόσωπο είχε πράγματι ασκήσει, 
προσωρινώς ή διαρκώς, συγκεκριμένα καθήκοντα διοικήσεως ή διαχειρίσεως.  

Περισσότερα στη σελ.12 

 
Συνεργασία 
 
Τροποποιείται ο Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" ως 
προς τις προϋποθέσεις ένταξης και ως προς τον υπολογισμό του ύψους της 
οικονομικής ενίσχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας. 
 
Περισσότερα στη σελ.16 
 

 

  

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

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

 
  

Παναγιώτης Σταμπουλίδης 
 
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου  
& Προστασίας Καταναλωτή 
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
 
 Linkedin    

 
 

 «Πλατφόρμα και App: e-Καταναλωτής» 

   

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τον 

τελευταίο 1,5 χρόνο, έχουμε προωθήσει και υλοποιήσει σειρά ψηφιακών αναβαθμίσεων, που εγκαινιάζουν μια νέα 

σχέση της δημόσιας διοίκησης με τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Στην αιχμή του δόρατος των τεχνικών μας 

εργαλείων, βρίσκεται η εφαρμογή e-Καταναλωτής, που αποτελεί επί της ουσίας τη μετεξέλιξη του 

Παρατηρητηρίου Τιμών (e-prices), το οποίο τα τελευταία χρόνια ήταν ανενεργό. 

 

Η νέα εφαρμογή αποτελεί ένα σύγχρονο, εύχρηστο και διαλειτουργικό ψηφιακό μέσο, με το οποίο οι 

καταναλωτές και οι θεσμικοί φορείς της αγοράς, παρατηρούν τη διαχρονική εξέλιξη της τιμής των βασικών 

αγαθών, όπως αυτή διαμορφώνεται στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα πρατήρια καυσίμων. Ήδη, υλοποιείται 

η 3η φάση αναβάθμισης της εφαρμογής,  η οποία εκτός από την ανάπτυξη της ιστοσελίδας, θα συμπεριλαμβάνει νέες 

κατηγορίες προϊόντων, όπως τα ενεργειακά προϊόντα, αλλά και σειρά χρήσιμων εργαλείων που βοηθάνε στην 

ανάλυση των δεδομένων που αναπτύσσει η εφαρμογή. 

 

Πιστεύουμε ακράδαντα ό,τι, η διοίκηση οφείλει να διαθέτει τους μηχανισμούς εκείνους, οι οποίοι θα της επιτρέπουν 

να εποπτεύει την αγορά συνολικά και να παρεμβαίνει μεταρρυθμιστικά, όπου εντοπίζονται τυχόν στρεβλώσεις.  Ήδη 

δε διαρκούσης της υγειονομικής κρίσης, αντιμετωπίστηκαν ζητήματα, που έθεταν εμπόδια στην λειτουργία της και 

στην πρόσβαση των καταναλωτών σε αγαθά και υπηρεσίες. Η χώρα μας έχει άλλωστε προσαρμοστεί πλήρως 

με την λοιπή Ευρώπη, σε θέματα εποπτείας της αγοράς και την προσεχή περίοδο θα αποκτήσει τα τεχνικά εργαλεία, 

με τα οποία θα μπορεί να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο και δράση και στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

 

Έχει ιδιαίτερη λοιπόν αξία, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στον κλάδο της λιανικής πώλησης τροφίμων, υποστηρίζουν 

τα ανοιχτά δεδομένα των τιμών τους μέσα από το e-Καταναλωτής. Αποτελεί λοιπόν ζητούμενο για όλα τα μέρη 

(πολιτεία – πολίτες - επιχειρήσεις), η εμπέδωση της εμπιστοσύνης και η αλληλοεπίδραση σε όφελος όλων.  

 

Βρισκόμαστε μπροστά στην έξοδο από την απρόσμενη υγειονομική κρίση, οι συνέπειες της οποίας θα επιδράσουν 

και στην καταναλωτική δύναμη. Για αυτό και «εργαλεία διαφάνειας» όπως το e-Καταναλωτής μπορούν να εντείνουν 

την καταναλωτική κινητικότητα, διασφαλίζοντας συνάμα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

 

 

 

Αναζητήστε εδώ την πλατφόρμα e – Καταναλωτής  

 

 

 

 

 

 
 

https://www.linkedin.com/in/panagiotis-stampoulidis-95202261
https://e-katanalotis.gov.gr/
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) τις τροποποιήσεις του Κώδικα ΕΔΔΗΕ και του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αναφορικά με τις 
ρυθμίσεις για την διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης σε σχέση με τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής της πρόβλεψης για την Έκτακτη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

α) Η ΕΕΤΤ παρατείνει έως την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 την δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την 
ανάπτυξη του μοντέλου ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της 
επιχείρησης με σημαντική ισχύ στην αγορά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την έκδοση νέου Κανονισμού 
Γενικών Αδειών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Λειτουργία Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του σχεδίου νόμου σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 αναφορικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για την σύσταση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ρυθμίσεις για την λειτουργία των 
δικαστηρίων, για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και το καθεστώς αλλοδαπών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 
 

 
Οπτικοακουστικά Μέσα 

Κατατέθηκε στην Βουλή  σχέδιο νόμου αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2010/13 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Βιοηθική 

Κατατέθηκε στην Βουλή σχέδιο νόμου σχετικά με την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, την Εθνική 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2021/gen/2801.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2021/maj/190121.csp
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1378.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1375.html
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=14537
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=eeb45f8b-51b5-4694-8ef5-acc4010659ba
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=4bedcd39-d210-4acc-a991-acc60156e940
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Ατμοσφαιρικοί Ρύποι 

Εγκρίθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιχειρηματικότητα 

α) Κατανεμήθηκαν στους αρμόδιους φορείς τα ποσά ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», του έτους 2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό του ποσού, ανά είδος 
ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων 
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», του έτους 2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ταυτότητα Κτιρίου 

Ορίστηκε η 01.02.2021 ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας 
Κτιρίου και θεσπίστηκε η διαδικασία συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την 
έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Διαχείριση τιτλοποιηθεισών απαιτήσεων  

Εξειδικεύτηκαν τα υποβαλλόμενα στοιχεία σχετικά με το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε 
τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-
2020», «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» και «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ 

Παίγνια 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας 
Προσώπων». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πράσινες Συμβάσεις 

Εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Άσκηση Δραστηριοτήτων και Ελέγχων 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ορίστηκε φορέας του Συστήματος Τεχνικής Υποστήριξης του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παραγωγή Ηλεκτρισμού 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την ανάθεση στην Μ.Ο.Δ Α.Ε. καθηκόντων για σύνταξη εισηγήσεων 
σχετικών με την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων 
παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUFiHOiRP8Xr0mLTx-u8S7MqFx3jMgCfRwfUWkX8qAln
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yb7l1HobT0h5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudGDtZ8CeGp6KHv6csAWmmeBgLOVNfLDxRW4IFap74gE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8sO8e9QvE1N15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYTeLEAQlbe293wNkBT8rfLFb7L0KLIA_enh6bU2JjLN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubullovSCExwyiR71ajemnNsoeiWNE6Z2YV8FqaKJSjv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89Kv1psDWBs95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQqQIbNQ3ZN1zcruJDyeAGSbgYlh55G2UKrXsmTzjOog
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRH7uArKl3blbzvSPdkmi_N0U12J0Gwr5ej6vOuhQ4-C
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xk7FJfpC4IZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUtKXxO_xJT7gyfAcn_82cHka-jIOk56GEbSW-J_v-iW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YM99-ogV1O95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueXm-Iu_x_jFcnaakRXvIxrrzpnqEywnkgMAs_Il_mA8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bj7LkO215wZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuU7ADjPPzpKNBBgDYvPjHKvI832XnRFfJx1dDRLJqHlF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fwH2QkBSoQ55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRmhSLQn_fA6Y0fU-Aydtoktjlp3TlV3mqJxHKJ0aFHF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OcEMZ7fcpb95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIua7fkJ57JxbgPmsrkHZRveO-dnkoVRX9E66uiLIe6FgK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xk7FJfpC4IZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUtKXxO_xJT7gyfAcn_82cHka-jIOk56GEbSW-J_v-iW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VJfDsI6hNrF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIud8Y3b10ZY9tRnJHvcXdHITd0sxfqmG22rqkQ3MXtYuq
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COVID-19 

α) Ρυθμίστηκαν οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, η διαδικασία αυθεντικοποίησης, τα ειδικότερα τεχνικά 
ή λεπτομερειακά θέματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 και η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης και β) Δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση 
της απόφασης σχετικά με την σύσταση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) Εγκρίθηκε η μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της περιφέρειας 
υπολογισμού Ελλάδας Ιταλίας (GRIT CCR). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς της περιφέρειας 
υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (GRIT CCR) για την μεθοδολογία για διαδικασία 
βασιζόμενη στην αγορά κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας 
εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

δ) Ορίστηκε ο Υπεύθυνος Πρόβλεψης για την Ζώνη Εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

Καθορίστηκε η μεθοδολογία υπολογισμού των τιμών και τιμές των προϊόντων: α) Τερματικών 
τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 4 Σύστασης ΕΕ 2014], β) Ζευκτικών τμημάτων 
Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 14, Σύστασης ΕΕ 2003], που θα εφαρμοστούν κατά το διάστημα 
έως την υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών 
Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τραπεζικός Τομέας 

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υιοθετήθηκαν οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 9ης Δεκεμβρίου 2019 για εναρμονισμένους ορισμούς 
και υποδείγματα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της 
σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου της 20ης Δεκεμβρίου 2012.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jiNRVGgNfKB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR9Bcy_WUd_nrZ0hX6CMHJhs4u3RA8jQt4vwsynXrbcf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xhctpSCfEbp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRzec5Kbce0YolCsovYek91-g-NKS66l_iO-S-WJ_6e6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL879ErmzuRqmB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYQ4u_lB9LwhJvHZLgFsl1mZArHsQfPTXr9138Z7REtl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eXNC2Lvs-qp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY2S97vKnvxFarlxZUJ-6kawQIysJloOaoZSwNDkk1RZ
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/actions/decision/2021/54.csp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8dDB0GklZvyN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWTycaSWYoTiyE7zVqe6s839gFIaha7d7dsNzCRytZVV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xk7FJfpC4IZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUtKXxO_xJT7gyfAcn_82cHka-jIOk56GEbSW-J_v-iW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mmq6eFp8ifN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTjfZsN3yYjYMbqXpKvCsM8t2-kx9anePJRwUfiOHMep
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP977-003.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL80Ua8uND3Php5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubvDnjHtvIdFyMb7m9KRi-xzeNmLNw7ofSKwHB30xTvn
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 
                                          Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης 

                                        

                                           Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

                                           ΣΕΒ 

                                           Linkedin 

 

                         
«Προγράμματα επιδότησης παγίων δαπανών & τόκων» 

 

Δυο ιδιαίτερα σημαντικά μέτρα για επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία βρίσκονται στην τελική ευθεία 
εφαρμογής. Αφορούν στην επιδότηση παγίων δαπανών και τόκων δανείων. Τα μέτρα ανταποκρίνονται σε σχετικά 
υπομνήματα του ΣΕΒ προς τα συναρμόδια Υπουργεία και κρίνονται ιδιαίτερα θετικά. Συνδυασμένα με τα υπόλοιπα 
μέτρα στήριξης, συμβάλουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μέσα στην πανδημία. 

 

Α. Πάγιες δαπάνες 

Το άρθρο 29 του Ν.4772/2021 νομοθετεί τη προσωρινή επιδότηση παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν υπέρμετρα από την υγειονομική κρίση. Το μέτρο αξιοποιεί τη δυνατότητα που έδωσε η ΕΕ στις 
13/10/20 και έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

 Περίοδος. Στο μέγιστο, αφορά σε μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες της περιόδου 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης 

Δεκεμβρίου 2021. Η τελική επιλέξιμη περίοδος προσδιορίζεται από την κυβέρνηση.   

 Επιλέξιμες δαπάνες. Ως «μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες» ορίζονται οι δαπάνες οι οποίες δεν καλύπτονται 

(α) ούτε από τα έσοδα μείον τις μεταβλητές δαπάνες (β) ούτε από άλλες πηγές όπως ασφαλιστικά 

προγράμματα, άλλες ενισχύσεις, κτλ.  

 Ζημιές. Οι ζημίες, όπως εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, συνιστούν μη καλυπτόμενες πάγιες 

δαπάνες. Εφόσον προβλέπεται στην ΚΥΑ, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται βάσει αυτών. Η τελική 

ενίσχυση προσδιορίζεται μετά την οριστικοποίηση των ζημιών, με κάθε υπερβάλλουσα πληρωμή να ανακτάται.  

 Κριτήριο. Οι επιχειρήσεις, κατά την επιλέξιμη περίοδο, αντιμετωπίζουν τουλάχιστον 30% μείωση του κύκλου 

εργασιών σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. Η σύγκριση γίνεται με το 2019, ανεξάρτητα από το αν η 

επιλέξιμη περίοδος είναι το 2020 ή το 2021. 

 Όρια ενίσχυσης. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά επιχείρηση που επιτρέπει η ΕΕ είναι €10εκ. Η ανώτατη 

ένταση της ενίσχυσης είναι στο 70% των επιλέξιμων δαπανών. Φτάνει στο 90% για τις μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης όμως διαμορφώνεται από την κυβέρνηση. 

 Συμψηφισμοί. Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

Η σχετική ΚΥΑ, θα οριστικοποιήσει σύντομα τη λίστα δικαιούχων, το ύψος της ενίσχυσης, την περίοδο ενίσχυσης, 
τη διαδικασία αίτησης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, κτλ. 

 

Β. Επιδότηση τόκων  

Κατόπιν αιτήματος της Πολιτείας, η ΕΕ ενέκρινε ένα ακόμα προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης ύψους €500εκ 
για τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Η ενίσχυση θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και 
αντιστοιχεί στους τόκους υφιστάμενων δανείων για τους μήνες Ιανουάριο ως Μάρτιο του 2021. Ανάλογο μέτρο 
εφαρμόστηκε το 2020 με μεγάλη αποδοχή από τις ΜμΕ. 

Το μέτρο με αριθμό SA.61802 εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, συνεπώς 
σωρεύεται στα €1,8εκ που επιτρέπονται λόγω της πανδημίας.   

Η έγκριση της ΕΕ ήταν απαραίτητη προϋπόθεση. Πλέον, είμαστε σε αναμονή των εθνικών ρυθμίσεων που θα 
αποσαφηνίζουν θέματα όπως κατηγορίες δικαιούχων, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αίτησης, υποχρεώσεις 
δικαιούχων, κτλ.   

 

 
 

https://gr.linkedin.com/in/george-xirogiannis-73237446
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  
 

 

Διάβρωση Φορολογικής Βάσης  

Με το ν.4768/2021 με τον οποίο κυρώνεται η Πολυμερής Σύμβαση για την εφαρμογή μέτρων που 
σχετίζονται με τις φορολογικές συμφωνίες για την πρόληψη διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της 
μετατόπισης κερδών, περιέχονται ρυθμίσεις που αφορούν: υβριδικές αναντιστοιχίες (Κεφάλαιο ΙΙ), 
κατάχρηση συμβάσεων (Κεφάλαιο ΙΙΙ), αποφυγή δημιουργίας μόνιμης εγκατάστασης (Κεφάλαιο IV), 
βελτίωση επίλυσης διαφορών (Κεφάλαιο V) και διαιτησία (Κεφάλαιο VΙ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών 

Με το άρθρο 78 «Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)» του ν. 
ν.4764/2020 ρυθμίζονται θέματα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση 
πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014. Οι καταστάσεις που υπεβλήθησαν το χρονικό 
διάστημα από 21.1.2016 έως και 25.1.2016 θεωρούνται εμπρόθεσμες και τυχόν πρόστιμα που έχουν 
επιβληθεί για το υπόψη χρονικό διάστημα ακυρώνονται ή εφόσον τα ποσά των προστίμων έχουν 
εισπραχθεί, συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές, 
επιστρέφονται.    

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογική μεταχείριση Φ.Π.Α. συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Παρέχονται οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το ΗΒ 
λόγω της αποχώρησής του από την Ε.Ε. και ενόψει της λήξης της μεταβατικής περιόδου την 31.12.2020 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας: Έναρξη ισχύος 

Μετατίθεται η έναρξη ισχύος των άρθρων 1-265 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» από 1.1.2021 σε 1.3.2021 ή 1.6.2021, κατά περίπτωση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης 

Θεσπίστηκε διαδικασία απαλλαγής Φ.Π.Α. κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με 
ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και β. την παράδοση εγχώριων 
εμπορευμάτων με υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ρύθμιση οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων 

Αναφορικά με επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και καταπτώσεις της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ορίζεται ο αριθμός, η περιοδικότητα και το ποσό των δόσεων, ο 
τύπος των οφειλών που υπάγονται σε ρύθμιση καθώς και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση, 
παρακολούθηση, τήρηση των όρων της, την απώλεια της και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενεργοποίηση Α.Φ.Μ. φορoλογουμένων που διέκοψαν τις εργασίες τους 

Καθορίζεται η διαδικασία ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο φορoλογουμένων, νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων, που προέβησαν σε διακοπή των εργασιών τους χωρίς 
ολοκλήρωση του σταδίου της εκκαθάρισης, καθώς και η διαδικασία αναβίωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MlragaduPJbtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDYKe5flHaBANz67gIhAriqlMRQztemrvoJKvRvUGWPn
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2010-15-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2011-14-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2012-15-01-2021
http://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2013-15-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1007-18-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1010-19-01-2021
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Πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο: ΕΦΚ, ΦΠΑ και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις 

Εξαιρετικά για το έτος 2021 στους καταναλωτές φυσικού αερίου των οποίων η κατανάλωση μειώθηκε κατά 
το έτος 2020 τόσο ώστε να αντιστοιχεί σε υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021, παρέχεται η 
δυνατότητα προσδιορισμού του συντελεστή Ε.Φ.Κ., με βάση την ετήσια κατανάλωση που 
πραγματοποίησαν το έτος 2019.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με το οποίο ο 
φορολογούμενος δηλώνει δικαίωμα επί ακινήτου κατά το οικείο έτος, το δικαίωμα λήψης, οι 
περιπτώσεις προσκόμισης και οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται, ειδικά θέματα, οι περιπτώσεις 
χορήγησης του μετά από έλεγχο και η χορήγηση του σε ειδικές περιπτώσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αλκοολούχα ποτά – Καπνικά προϊόντα 

Με το ν.4772/2021, μεταξύ άλλων, παρατείνονται οι προθεσμίες είσπραξης ΕΦΚ, ΦΠΑ και λοιπών 
επιβαρύνσεων αλκοολούχων (άρθρο 35) και ρυθμίζονται ζητήματα για την υποβολή δηλώσεων από 
φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με την Ε. 2022/26-01-2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ κοινοποιείται η αρ.πρ.Α.1005/15.01.2021 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) 
λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2021, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο 
λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής 
πώλησης αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορίζεται η Μέση Σταθμισμένη Τιμή (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου 
καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και των άλλων καπνών που 
προορίζονται για κάπνισμα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορίζεται η Σταθμισμένη Μέση Τιμή (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2021, 
στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς 
αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθιερώνονται επιμέρους διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες 
για την εφαρμογή της απαλλαγής από τον ΕΦΚ και το Φ.Κ. με κριτήριο τον σκοπό και το είδος των 
καπνικών προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών  

Ακυρώνονται οίκοθεν ή έπειτα από αίτηση του φορολογούμενου οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που αφορούν σε εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση 
πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, κατά το χρονικό διάστημα από 21.01.2016 έως και 
25.01.2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 Ν. 4174/2013, οι οποίες 
προστέθηκαν με το άρθρο 78 του Ν. 4764/2020 (Α’ 256). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2014-18-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1008-20-01-2020
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-n8HAPBnn3PtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFXJmGfhBlbHQQZMytJppdUtnK5Mtco-hpSvUJYSu6L6
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2022-26-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1006-12-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1005-15-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2039-08-02-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2028-02-02-2021
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Αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών σε διασυνοριακές ρυθμίσεις 

Καθορίζονται τα τμήματα διασύνδεσης δυνάμει των παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 για την 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49-57 του ν. 4714/2020 αναφορικά με την αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Η υποβολή πληροφοριών που αφορούν στις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9ΑΒ του ν.4170/2013 θα γίνεται: (i) εντός προθεσμίας τριάντα 
ημερολογιακών ημερών. Για τις ρυθμίσεις που αφορούν το διάστημα μεταξύ 01.07. 2020 και της 
31.12.2020, καθώς και το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, 
παρατείνεται η προθεσμία έναρξης των τριάντα ημερών για την υποβολή των πληροφοριών και 
ορίζεται η 1η.02. 2021 (ii) έως τις 28.02.2021 για τις ρυθμίσεις για τις οποίες το πρώτο στάδιο 
ολοκληρώθηκε μεταξύ 25.06.2018 και 30.06.2020 (iii) στην περίπτωση εφαρμογής ρυθμίσεων γενικής 
χρήσης υποβάλλονται περιοδικές εκθέσεις ανά τρίμηνο σύμφωνα με πρώτη καταληκτική προθεσμία 
την 30 Απριλίου 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καταβολή περιβαλλοντικού τέλους για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς 

Από 01.01.2021 διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της επιβολής του περιβαλλοντικού τέλους για τις 
πλαστικές σακούλες. Ειδικότερα, από την επιβολή του εξαιρούνται πλέον μόνο οι βιοδιασπώμενες και 
λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς της παρ. 29 του άρθρου 2 Ν. 2939/2001 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες των εργαζομένων 

Με την Ε. 2031/04-02-2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες εφαρμογής αναφορικά 
με τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους 
εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έκπτωση διαφημιστικών δαπανών 

Με την Ε. 2033/04-02-2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες σχετικά με την 
έκπτωση διαφημιστικών δαπανών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα εντύπων 

Τροποποιείται η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων 
από τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα εντύπων» (Β’ 196) και συμπληρώνεται με νέο έντυπο με την 
ονομασία «Γραμμάτιο Είσπραξης» που θα αντικαταστήσει προοδευτικά το ήδη υπάρχον σχετικό έντυπο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το Ηνωμένο Βασίλειο 

Παρέχονται διευκρινίσεις για εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το 
Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και την αποχώρηση του από την ενιαία αγορά 
και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστροφή/διαγραφή του ΕΦΚ από μικρούς οινοπαραγωγούς 

Παρατείνεται μέχρι 31.03.2021 η προθεσμία για την υποβολή από τους μικρούς οινοπαραγωγούς του 
άρθρου 71 του Ν. 2960/2001 της αίτησης – δήλωσης για την επιστροφή/διαγραφή του ΕΦΚ και των 
λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων κρασιού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1009-19-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1017-27-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2027-02-02-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2031-04-02-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2033-04-02-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1020-26-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2036-03-02-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2034-03-02-2021
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Χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα του τέλους καλλυντικών 

Το τέλος καλλυντικών του Ν. 4600/2019 (άρθρο 88) εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων στο φορολογικό έτος που αφορούν τα έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται, 
δεδομένου ότι το τέλος αυτό επιβάλλεται επί των πωλήσεων του έτους αυτού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιδότηση πάγιων δαπανών 

Με το άρθρο 29 του ν. 4772/2021 θεσμοθετήθηκε για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του 
COVID-19, η χορήγηση ενίσχυσης, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο 
της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων η οποία θα είναι ακατάσχετη, 
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Απομένει ο καθορισμός με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε ειδικότερων θεμάτων όπως οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού 
και η ένταση της ενίσχυσης, και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή  

Θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 
κορωνοϊού COVID-19 για τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο του 2020 και η διαδικασία υποβολής 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών δόσης Ιανουαρίου 2021  

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τις επιχειρήσεις που έχουν ακαθάριστα έσοδα 
ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας όπως αυτά προκύπτουν από την 
αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020. Η εν λόγω δόση Ιανουαρίου 
καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του 
προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1254/2020 (Β’ 
5223) και Α. 1280 (Β’ 5639) Αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, των οποίων η 
σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή 
δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περ. α’ της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου 
της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Η απόφαση 
αφορά τις επιχειρήσεις με ενεργό ΚΑΔ στις 20.03.2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού 
κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον σχετικό 
πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 
20.03.2020. Εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρ.13 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020. Η δόση Ιανουαρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης 
τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό 
στοιχεία Α. 1256/2020 (Β’ 5206) και Α. 1279/2020 (Β’ 5638) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2037-08-02-2021
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-n8HAPBnn3PtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFXJmGfhBlbHQQZMytJppdUtnK5Mtco-hpSvUJYSu6L6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUNgYyRJxXdE8SNPZ7y3Be4sv3eYLxoN91SU83RJdDXz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gf_rQZdqY195MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVYCRyYeaHATO1sdrHh1Gcd7Jfti0v0hbIw6Je-Hk7FZ
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1015-25-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1014-25-01-2021
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Υποχρεωτική απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής μισθώματος για Ιανουάριο & Φεβρουάριο 

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει 
υποκατάστημα στην Ελλάδα της οποίας η λειτουργία έχει ανασταλεί ή η οποία πλήττεται 
οικονομικά λόγω Covid-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 
μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί μισθώσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μείωση των μισθωμάτων 

Με την A. 1011/20-01-2021 ΥΑ τροποποιείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υπό στοιχεία Α. 
1003/2021 ΚΥΑ «Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των 
μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή 
του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 37).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση προθεσμίας «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» 

Παρατείνονται έως και τις 15.02.2021 οι προθεσμίες για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης, που προβλέπονται στην 
ΠΟΛ 1162/2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω Covid-19 

Καθορίζονται οι ΚΑΔ για την υπαγωγή από τις 25.1.2021 έως 28.2.2021 αξιογράφων οφειλόμενων 
από επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή Κανονιστικών 
πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού Covid-19, είτε 
ιδρύθηκαν μετά την 1.1.2020 μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής & αιτήματος αναστολής  

Με την Ε. 2021/27-01-2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι οι προθεσμίες 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής που λήγουν την 30η ή την 31η 
Ιανουαρίου 2021, οι οποίες είναι μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατο και Κυριακή), εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της διάταξης του α’ εδαφίου της παρ. 1 της με αριθμό Α.1273/14.12.2020 Απόφασης και 
ομοίως παρατείνονται για εξήντα ημέρες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

ΣτΕ 1460/2020: Έκδοση καταλογιστικής πράξης μετά από εταιρικό μετασχηματισμό 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του μετασχηματισμού νομίμως εκδίδονται καταλογιστικές 
πράξεις ή πράξεις επιβολής προστίμου στο όνομα της «νέας» εταιρείας, που είναι άλλως και η μόνη 
νομιμοποιούμενη για την άσκηση προσφυγής, έστω και αν οι πράξεις αυτές αφορούν διαχειριστικές 
περιόδους προγενέστερες του μετασχηματισμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1025-09-02-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1011-20-01-2021
http://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1019-29-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1022-09-02-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2021-27-01-2021
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ΣτΕ 1462/2020: Συμπληρωματικά στοιχεία - εικονικότητα 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του μετασχηματισμού νομίμως εκδίδονται καταλογιστικές 
πράξεις ή πράξεις επιβολής προστίμου στο όνομα της «νέας» εταιρείας, που είναι άλλωστε και η 
μόνη νομιμοποιούμενη για την άσκηση προσφυγής, έστω και αν οι πράξεις αυτές αφορούν 
διαχειριστικές περιόδους προγενέστερες του μετασχηματισμού. Συμπληρωματικά στοιχεία που 
οδηγούν σε συμπληρωματικό έλεγχο μπορεί να είναι και τα επίσημα ή ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία ή 
πορίσματα ελέγχου τρίτων επιχειρήσεων ή άλλα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η εικονικότητα των 
τιμολογίων που εξέδιδε ή λάμβανε και καταχώριζε ο φορολογούμενος, ή η ανακρίβεια των βιβλίων και 
στοιχείων του. Η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ’ αρχήν, με την απόδειξη της εικονικότητας. Προς τούτο 
αρκεί κατ’ αρχήν να αποδείξει είτε ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι πρόσωπο φορολογικώς ανύπαρκτο, 
δηλαδή πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε είχε θεωρήσει στοιχεία 
στην αρμόδια φορολογική αρχή, είτε ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι μεν φορολογικώς υπαρκτό 
πρόσωπο, αλλά είτε είναι συναλλακτικώς ανύπαρκτος, είτε, εν όψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων, 
όπως προκύπτουν από την συνολική εκτίμηση της συναλλακτικής του συμπεριφοράς και της φύσεως και 
του κύκλου των εργασιών του, δεν φαίνεται δυνατό να ήταν σε θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1837/2020: Επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 46 Κ.Φ.Δ. 

Μόνη η ιδιότητα του προέδρου, αντιπροέδρου κ.λπ. του ΔΣ ΑΕ δεν αρκεί για το νόμιμο της 
επιβολής των διασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 46 Κ.Φ.Δ., αλλά απαιτείται, επιπλέον, να αποδείξει 
η φορολογική αρχή εάν το φυσικό πρόσωπο είχε πράγματι ασκήσει, προσωρινώς ή διαρκώς, συγκεκριμένα 
καθήκοντα διοικήσεως ή διαχειρίσεως της εταιρείας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 501/2020: Εγκατάσταση στην Ελλάδα 

Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο δεν αποκτά εγκατάσταση στην Ελλάδα άνευ ετέρου και εκ μόνου του 
λόγου ότι ενεργεί πάγια και συστηματικά κάποια από τις φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα, αλλά 
απαιτείται επιπλέον να διαθέτει, έστω και μέσω θυγατρικής ή συνδεδεμένης επιχείρησης ή παγίου 
εμπορικού εταίρου ή υπεργολάβου, αλλά, πάντως, κατά τρόπο αρκούντως μόνιμο και όχι απλώς 
ευκαιριακό, την οργανωτική και υλική υποδομή και το ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό, που είναι 
αναγκαία είτε για την άσκηση της υποκείμενης στον φόρο δραστηριότητας, είτε για την παροχή 
υπηρεσιών παρεπομένων βοηθητικών, ή υποστηρικτικών, πλην αναγκαίων για την κύρια παροχή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1043/2020: Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων 

Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο δεν κληθεί νόμιμα να προσκομίσει τα βιβλία και τα στοιχεία 
του, είναι άκυρη η τυχόν έκδοση πράξης καταλογισμού ΦΠΑ κατόπιν εξωλογιστικού 
προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, λόγω μη προσκόμισης των βιβλίων και στοιχείων του. Η 
ακύρωση λαμβάνει χώρα λόγω μη συνδρομής νόμιμης προϋπόθεσης για την έκδοσή της πράξης και όχι 
λόγω μη τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσής της. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 418/2020 & 403/2020: Κριτήρια φορολογικής κατοικίας 

Η συμμετοχή φυσικού προσώπου στη διοίκηση Α.Ε με έδρα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του αν 
συνεπάγεται τη διατήρηση του κέντρου των ζωτικών του συμφερόντων στην ημεδαπή, δεν αρκεί για να 
στηρίξει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Η φορολογική αρχή πρέπει να συνεκτιμά όλα 
τα πρόσφορα στοιχεία, όπως, ιδίως, την ύπαρξη στέγης, τη φυσική παρουσία του ίδιου και των 
μελών της οικογένειάς του, τον τόπο άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τον τόπο των 
περιουσιακών συμφερόντων, τον τόπο των διοικητικών δεσμών με τις δημόσιες αρχές και φορείς και τον 
τόπο ανάπτυξης πολιτικών, πολιτισμικών ή άλλων δραστηριοτήτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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Για τη θεμελίωση της κρίσης περί της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου, η 
φορολογική αρχή πρέπει να προβαίνει σε ειδικώς αιτιολογημένη κρίση αναφορικά με το εάν το 
πρόσωπο έχει κατοικία στην Ελλάδα, φέρουσα κατ’ αρχήν και το βάρος απόδειξης των 
πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, την ύπαρξή της. 
Στην περίπτωση, εντούτοις, μεταβολής της επί μακρόν διατηρούμενης φορολογικής κατοικίας, το βάρος 
απόδειξης των θεμελιωτικών της αλλαγής αυτής περιστατικών φέρει ο φορολογούμενος. Πάντως, η ιδιότητα 
του διαχειριστή ημεδαπής εταιρείας και η άσκηση των εκ της ιδιότητας αυτής καθηκόντων δεν απαιτεί κατ’ 
ανάγκη την αυτοπρόσωπη παρουσία του διαχειριστή στην έδρα της εταιρίας για μακρά χρονικά διαστήματα 
και, ως εκ τούτου, μόνη αυτή η ιδιότητα δεν μπορεί να εξομοιωθεί με φυσική παρουσία του προσώπου 
στην Ελλάδα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1147/2020: Αναβολή της φορολογικής υποχρέωσης της συγχωνεύουσας ή νέας εταιρείας 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ΝΔ 1297/1972, οι οποίες είναι στενώς 
ερμηνευτέες, δεν θεσπίζεται απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας που απορρέει από την 
συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων, αλλά αναβολή της φορολογικής υποχρέωσης της 
συγχωνεύουσας ή νέας εταιρείας, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η υπεραξία αυτή, για την 
οποία εξακολουθεί να οφείλεται φόρος, εμφανίζεται αυτοτελώς σε ειδικό λογαριασμό. Η εμφάνιση 
της υπεραξίας «απαραιτήτως», σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου, σε ειδικό λογαριασμό, αφενός 
δηλώνει τη βούληση της συγχωνεύουσας ή νέας εταιρείας προς χρήση του ευεργετήματος αναστολής 
φορολόγησης, αφετέρου διασφαλίζει τη Φορολογική Αρχή και το συναλλακτικό κοινό, για την 
παρακολούθηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που θα επηρεάσει την καθαρή θέση της 
εταιρείας, κατά τον χρόνο της λύσης της. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, η μη εμφάνιση της υπεραξίας σε ειδικό 
λογαριασμό, επιφέρει λήξη της αναβολής φορολόγησης. 

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

 

                              Γιάννης Σιδηρόπουλος 

                                    Policy Expert 

                                    Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου 
                                    Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας  

                                    Linkedin 

«Καινοτόμες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχολησιμοτητας νέων πτυχιούχων» 

Η εκθετικού βαθμού τεχνολογική πρόοδος, το παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον και η διαφαινόμενη 
καθολική επικράτηση της οικονομίας της γνώσης, επιβάλλουν την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής των εκπαιδευτικών 
συστημάτων με νέες καινοτόμες προσεγγίσεις. Οι αναδυόμενες νέες μορφές απασχόλησης συνδυάζονται με νέες 
γνώσεις αλλά και νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και μηχανισμούς διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά νέους αποφοίτους και επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων.  

Η ανάγκη για ισχυρή και διατηρίσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στις πρωτόγνωρες συνθήκες που επέφερε η 
πανδημία covid 19, επιβάλλει την άμεση ενίσχυση των νέων αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
εξειδικευμένες, σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για την άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, 
δεξιότητες αιχμής που δεν καλύπτονται επαρκώς ή καθόλου από την τυπική εκπαίδευση, όπως οι λεγόμενες 
ήπιες (soft), επιχειρηματικές (business), ψηφιακές (digital), πράσινες (green) κλπ., πρέπει γρήγορα και 
αποτελεσματικά να γίνουν κτήμα όσο το δυνατόν περισσότερων νέων. 

Για τη διαχείριση αυτής της επιτακτικής ανάγκης, η υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων φαίνεται να είναι η πλέον 
πρόσφορη λύση. Μια από αυτές τις προσεγγίσεις, που εντάσσεται στο πλαίσιο των θέσεων του ΣΕΒ για συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων (κυβερνητικών, κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων), είναι η εφαρμογή 
χρηματοδοτούμενων από επιχειρήσεις προγραμμάτων ταχύρρυθμης κατάρτισης, με συνακόλουθη άμεση 
ένταξη στην αγορά εργασίας. Η προσφορά αυτών των απολύτως εξειδικευμένων γνώσεων από έγκυρους φορείς 
κατάρτισης, σε συνδυασμό με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο ποιότητας σε όλο τον κύκλο 
της διαδικασίας, από την αρχική επιλογή των καταρτιζόμενων μέχρι την πρόσληψή τους. Η πρόκληση αυτή, όμως, δεν 
αφορά μόνο τη χώρα μας. Και στην Ε.Ε αποτελεί προτεραιότητα η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης όπου, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα 
υποστηρίζεται η μετάβαση στην ψηφιακή και την πράσινη οικονομία.  

Στο πλαίσιο σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας, ο ΣΕΒ υποστηρίζει την πρωτοβουλία Project Future της Τράπεζας 
Πειραιώς, που είναι μια επένδυση στη νέα γενιά, με την πεποίθηση ότι η εξειδικευμένη ποιοτική εκπαίδευση είναι 
θεμελιώδης παράγοντας για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Τράπεζα Πειραιώς, από 
τον Οκτώβριο του 2018, έχει δημιουργήσει  το συγκεκριμένο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, που συνδέει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, προσφέροντας σε νέους/ες εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς με υψηλή 
ζήτηση.  

Το Project Future, ως πρόγραμμα εκπαίδευσης και αμειβόμενης απασχόλησης για νέους/ες πτυχιούχους, 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration και στοχεύει στην άμεση ένταξή τους στην ελληνική 
αγορά εργασίας. Ήδη έχουν διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία και με μεγάλο βαθμό απορρόφησης αποφοίτων οι πέντε 
πρώτοι κύκλοι του προγράμματος, ενώ προετοιμάζεται και ο έκτος κύκλος. 

Ο ΣΕΒ ενθαρρύνει όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες και θα είναι πάντοτε αρωγός 
των προσπαθειών που έχουν θετική συμβολή στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. 
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  
 

 

ΕΣΠΑ 

Δόθηκαν διευκρινίσεις επί του ισχύοντος πλαισίου για την πιστοποίηση δεξιοτήτων των 

συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ), που υλοποιούνται από τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Εργαζόμενοι σε αναστολή σε ξενοδοχεία δωδεκάμηνης-συνεχούς λειτουργίας 

Καθορίστηκε το έντυπο «Υπεύθυνη δήλωση για την αποζημίωση αποδοχών αδείας για κάθε μήνα 

αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο δωδεκάμηνης-συνεχούς λειτουργίας» του ΕΡΓΑΝΗ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον Ιανουάριο 2021 

Καθορίστηκε η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον 

μήνα Ιανουάριο 2021 σε (α) επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η 

λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής (β) επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, 

βάσει ΚΑΔ, για τον μήνα Ιανουάριο 2021. Η ως άνω ΚΥΑ τροποποιήθηκε, ως προς τα παραρτήματα Β και 

Γ, με την ΚΥΑ 5693/200/5.2.2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον Φεβρουάριο 2021 

Καθορίστηκε η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον 

μήνα Φεβρουάριο 2021 σε (α) επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η 

λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής (β) επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, 

βάσει ΚΑΔ, για τον μήνα Φεβρουάριο 2021. Επίσης, καθορίζονται, μεταξύ άλλων: (α) η αποζημίωση ειδικού 

σκοπού για τους εργαζομένους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534,00€ που αντιστοιχεί σε 28 ημέρες 

(β) η διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, (γ) οι περιορισμοί στην καταγγελία συμβάσεων 

εργασίας, (δ) η υποχρέωση προαναγγελίας της αναστολής τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της 

έναρξης της αναστολής, επί ποινή ακυρότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ευπαθείς ομάδες εργαζομένων  

Παρατείνεται η ισχύς των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ που 

αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 ΚΥΑ, έως 28.02.2021, καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων της εξ αποστάσεως εργασίας και της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις «ευπαθείς ομάδες 

εργαζομένων».   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ndsiOD8jfQt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSCTc_ffZ442vidcO8H_LPF1zPxgqFGxGm9KhXlOfPf4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8hQFXG5tFjOx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYUEqGQvQLqvDGxmo-BTJhHqh4YBKhIRKoPTIhqXCRVU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_4PjdVzFZDd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaNZJXS06_kgalx8Mmy-Hafzri0g82n-NrLBEVMrXSeV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ybRP_RC2z2h5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaC2Ie0dX9XXN-HOFILFE4DLph2mPQICYwz45RrmJ_N-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Qhfx31vVvCF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueIv3yHIOGi-38DuSX0ntC88LRPBPJjJZBwtKQLGHCRK
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Τροποποιήσεις στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" 

Επέρχονται τροποποιήσεις στο Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" και 

καθορίζονται: (α) οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μηχανισμό (β) η ένταξη αποκλειστικά για εργαζόμενους με 

εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 10η Αυγούστου 2020, (γ) το ανώτατο όριο 

του ονομαστικού μισθού που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης 

βραχυχρόνιας εργασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ασφαλιστικές εισφορές ΔΧ 2020 εργαζόμενοι σε αναστολή και εργαζόμενοι στο «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ» 

Παρέχονται διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση 

της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 για εργαζόμενους των οποίων ανεστάλησαν οι 

συμβάσεις εργασίας και για τους ενταχθέντες στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση ισχύος μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του COVID-19 

Παρατείνεται μέχρι 28.2.2021 η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που 

παρέχεται από τον εργαζόμενο θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. 

Παρατείνονται μέχρι 28.2.2021, η υποχρέωση επιχειρήσεων – εργοδοτών (α) να εφαρμόζουν το σύστημα 

της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία μπορεί 

να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των 

εργαζομένων αυτών, (β) να προσαρμόζουν υποχρεωτικά, για τον μήνα Φεβρουάριο, κατά την έναρξη και 

λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι 

εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 

Παρατείνεται μέχρι 28.2.2021 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 σχετικά με 

την γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απαγόρευση καταγγελιών και ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας 

Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την απαγόρευση καταγγελιών και τη ρήτρα διατήρησης 

θέσεων εργασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε ειδικές περιπτώσεις 

Παρέχονται διευκρινίσεις για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε 

γονείς παιδιών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή έχουν σοβαρή αναπηρία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών 

Θεσπίστηκε «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και 

άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε 

ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWk3NlZI1PE5YP6SwAkaKnTKpvysf-ASk1inA2olu5z2
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-02/%CE%93.%CE%95.%20%CE%94.%CE%A7.%202020%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20%26%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%20%28%CE%A865946%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-3%CE%93%CE%9D%29.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WfE5HsfDJ7l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaob9Bs3lNOaNaXZekx_0hWzYiiTU61aDI1hjhbGjgh9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VPBDtIYo-N55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSGKI_vx6Rk4_UTfo0R7p0R2j0HMnXjQX__o3DnKOE9P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84OvdVE7rIZh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufQZVQ45bw0vxEaFd8gV6JCP2Ah4LauPYEgvSyLtmVkE
https://elinyae.gr/sites/default/files/2021-01/26.01.2021_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%20-%20%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A0%CE%9746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9F%CE%98%CE%A9?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87eRSME-Rrlx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQAI1PoiTTYlcEnTjsLJcKn73gzuIH2bBJYIL07EtUEe
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5140/Programma_epihorigisis_7000_anergoi.pdf
http://www.oaed.gr/nea-arthro/-/asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/programma-neon-theseon-ergasias-gia-anergous-elikias-30-eton-kai-ano-stis-ligotero-aneptygmenes-periphereies-lap-tes-choras?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fnea-arthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1


TEYXΟΣ 49 | Φεβρουαρίου 2021  | σελ. 17 

 

  
 
 
  

  
 
    

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 65/2020: Πρόσθετη εργασία και πρόσθετη αμοιβή 

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, ρητά ή σιωπηρά, 

είτε με την αρχική είτε με μεταγενέστερη συμφωνία, η παροχή από το μισθωτό εντός του νομίμου 

ωραρίου πρόσθετης εργασίας διαρκούς φύσεως, χωρίς συγχρόνως να καθορισθεί και ο πρόσθετος 

αυτός μισθός ή ο τρόπος προσδιορισμού του και χωρίς να συμφωνηθεί ότι δεν θα καταβληθεί πρόσθετος 

μισθός, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στο μισθωτό το συνηθισμένο για τέτοια εργασία 

μισθό, δηλαδή το μισθό που καταβάλλεται σε άλλους μισθωτούς που παρέχουν την ίδια εργασία 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Όμως η πρόσθετη αμοιβή δεν οφείλεται αν έχει συμφωνηθεί μεταξύ 

μισθωτού και εργοδότη, ρητά ή σιωπηρά, είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας είτε 

μεταγενέστερα, να παρέχει ο μισθωτός την πρόσθετη εργασία χωρίς αμοιβή ή η τελευταία να 

καλύπτεται από το μισθό της κύριας απασχόλησής του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 269/2020: Μονομερής βλαπτική μεταβολή και διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη 

Σε περίπτωση σύμβασης παροχής εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εάν ο εργοδότης προβεί σε 

μονομερή βλαπτική για το μισθωτό μεταβολή των όρων εργασίας ή σε προσδιορισμό της παρεχόμενης 

εργασίας με κατάχρηση του διευθυντικού του δικαιώματος, η μονομερής αυτή βλαπτική μεταβολή 

δεν επάγεται τη λύση της εργασιακής σύμβασης, αλλά παρέχονται διαζευκτικά στο μισθωτό τα 

δικαιώματα: α) να αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται σιωπηρά νέα σύμβαση εργασίας, 

τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη, εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του 

νόμου ή στα χρηστά ήθη ή β) να θεωρήσει την πράξη αυτή του εργοδότη ως εκ μέρους του 

καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και να απαιτήσει την καταβολή της αποζημίωσης που 

προβλέπεται από το Ν 2112/1920 ή, τέλος, γ) να εμμείνει, εξωδίκως ή και δικαστικώς, στην τήρηση 

των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους προ της μεταβολής 

όρους, οπότε, εάν ο εργοδότης δεν τις αποδεχθεί, καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή της εργασίας 

και οφείλει μισθούς υπερημερίας. Εάν η ως άνω μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της 

σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, υπό τις περιστάσεις υπό τις οποίες επιχειρείται είναι αντίθετη 

προς την καλή πίστη και ενέχει καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, 

μπορεί ο τελευταίος να αξιώσει από τον υπαίτιο, εκτός των άλλων, και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 

βλάβης για την ανεπίτρεπτη επαγγελματική μείωση που υφίσταται. Δεν μπορεί όμως να μεταβάλει 

μονομερώς τους όρους της εργασιακής σχέσης, χωρίς να έχει δικαίωμα από το νόμο ή από τη 

σύμβαση, με αποτέλεσμα να επέρχεται στον εργαζόμενο άμεσα ή έμμεσα υλική ή ηθική βλάβη. Έτσι 

δεν μπορεί μονομερώς να υποβιβάζει τον μισθωτό με την ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων 

κατώτερης φύσης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στους όρους της σύμβασης ή να προβαίνει σε 

δυσμενή μεταχείρισή του ως προς τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας του, που 

συνεπάγονται δυσμενείς ως προς τις αποδοχές, αλλά και ως προς την προσωπικότητά του μισθωτού, 

συνέπειες. 

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

 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 
 

«Προς συμφωνία για την ελεύθερη διακίνηση προσωπικών δεδομένων μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου 
Βασιλείου» 
 
H σημασία και η ροή των προσωπικών δεδομένων στις σύγχρονες οικονομίες αυξάνεται πλέον με ταχύτατους 

ρυθμούς. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αξία των δεδομένων της ΕΕ αντιστοιχούσε σε €301 

δις ή 2,4% του ΑΕΠ της ΕΕ το 2018. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο όγκος δεδομένων αναμένεται να αυξηθεί κατά 

530% μέχρι το 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η αξία των δεδομένων για την ευρωπαϊκή 

οικονομία θα ανέλθει σε € 829 δις μέχρι τα μέσα της δεκαετίας. 

 

Το ειδικό βάρος της οικονομίας των δεδομένων (data economy) αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι στις 

εμπορικές συμφωνίες που υπογράφει πλέον η ΕΕ με τρίτες χώρες προβλέπεται συχνά ειδικό κεφάλαιο για την 

αξιοποίηση και την ελεύθερη ροή δεδομένων. Με την υιοθέτηση του GDPR, η ΕΕ απέκτησε ένα από τα αυστηρά 

κανονιστικά πλαίσια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι για 

να συναινέσει στη μεταφορά τους εκτός ΕΕ, χρειάζεται ισχυρές διαβεβαιώσεις ότι η χώρα προορισμού διαθέτει 

νομικό πλαίσιο που προσφέρει αντίστοιχη προστασία.  

 

Το εν λόγω θέμα ήρθε δυναμικά στο προσκήνιο μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Με 

δεδομένο ότι οι εμπορικοί δεσμοί μεταξύ των δύο εταίρων είναι και θα παραμείνουν ισχυροί λόγω γεωγραφικής 

εγγύτητας, κρίθηκε σημαντικό να διασφαλιστεί και η απρόσκοπτη διακίνηση των δεδομένων μεταξύ τους, μέσω 

μιας απόφασης από πλευράς της ΕΕ, η οποία εκδόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, βάσει της οποίας το νομικό  

καθεστώς του Ηνωμένο Βασιλείου προσφέρει ισοδύναμο καθεστώς προστασίας με το ενωσιακό. Συγκεκριμένα, 

κρίθηκε ότι τα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων εντός της ΕΕ μπορούν να μεταφέρονται στο Ηνωμένο 

Βασίλειο με ασφάλεια καθώς  οι κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής κρίθηκαν στην πράξη 

ισοδύναμοι. 

 

Η απόφαση  συνοδεύεται από μία οδηγία για την επιβολή του νόμου βάσει της οποίας θεσπίζονται μηχανισμοί για 

την παρακολούθηση και τη δυνητική επανεξέταση, αναστολή ή ακόμα και ανάκληση της, με στόχο την 

αντιμετώπιση τυχόν προβληματικής εξέλιξης του συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τη χορήγηση της 

επάρκειας.  Η δημοσίευση των σχεδίων αποφάσεων αποτελεί την αφετηρία μιας διαδικασίας για την έγκρισή τους 

που περιλαμβάνει την έκδοση γνώμης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και την  

έγκριση μιας επιτροπής η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ.   

 

Οι δύο αποφάσεις της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/files/draft-decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/draft-decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-law-enforcement-directive_en
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 
 

 
Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες 

Η ΕΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 26 Απριλίου 2021 κανόνες σχετικά με τις διαλειτουργικές 
ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υγιή Εδάφη 

Η ΕΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Απριλίου 2021 κανόνες σχετικά με την νέα στρατηγική 
της ΕΕ για την προστασία του εδάφους (υγιή εδάφη). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δίκτυα Φυσικού Αερίου  

Η ΕΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Μαρτίου 2021 κανόνες σχετικά με τα δίκτυα φυσικού 
αερίου και την αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε. για την πρόσβαση στην αγορά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες 

Η ΕΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 3 Μαΐου 2021 κανόνες Φ.Π.Α. σχετικά με τις 
χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Φορολογική νομοθεσία 

 
 

ΔΕΕ C-655/19: Πράξεις που αποσκοπούν στην άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα από αγαθά 

Σε περίπτωση που ένα  πρόσωπο αποκτά με κατακύρωση ακίνητο κατασχεθέν στο πλαίσιο 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως η οποία κινήθηκε με σκοπό την είσπραξη προηγουμένως 
χορηγηθέντος δανείου και, στη συνέχεια, προβαίνει στην πώληση του ακινήτου, η παραπάνω πράξη 
απόκτησης του ακινήτου δεν συνιστά, αυτή καθεαυτήν, οικονομική δραστηριότητα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η πράξη αυτή εμπίπτει στην άσκηση απλώς του δικαιώματος κυριότητας καθώς και στην 
ορθή διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας, οπότε το εν λόγω πρόσωπο δεν μπορεί, λόγω της ως άνω 
πράξεως, να θεωρηθεί υποκείμενος στον Φ.Π.Α. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-484/19: Φορολόγηση συνδεόμενων μεταξύ τους επιχειρήσεων 

Δεν είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο ρύθμιση, βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται σε εταιρία 
εγκατεστημένη σε κ-μ να εκπίπτει τόκους που καταβλήθηκαν σε εταιρία ανήκουσα στον ίδιο όμιλο 
και εγκατεστημένη σε άλλο κ-μ για τον λόγο ότι η ενοχή που συνδέει τις δύο εταιρίες φαίνεται να έχει 
συσταθεί με κύριο σκοπό την αποκόμιση ουσιώδους φορολογικού πλεονεκτήματος, ενώ, αντιθέτως, δεν θα 
είχε θεωρηθεί ότι υφίσταται τέτοιο φορολογικό πλεονέκτημα αν οι εταιρίες ήταν εγκατεστημένες στο πρώτο 
κ-μ, αφού, θα είχαν εφαρμογή επ’ αυτών οι διατάξεις περί ενδοομιλικών χρηματοοικονομικών μεταφορών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-European-Interoperability-Framework-EIF-evaluation-and-EU-governments-interoperability-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-Healthy-soils-new-EU-soil-strategy/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12766-Revision-of-EU-rules-on-Gas-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12671-Review-of-the-VAT-rules-for-financial-and-insurance-services
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=236685&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=2474752
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=236681&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=2474667
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Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 
 

ΔΕΕ C- 843/19 Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης 

Το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της 
προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα 
κοινωνικής ασφαλίσεως, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία, σε περίπτωση 
εθελούσιας πρόωρης συνταξιοδότησης εργαζομένου που είναι ασφαλισμένος στο γενικό σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης, εξαρτά το δικαίωμα του εν λόγω εργαζομένου σε πρόωρη σύνταξη γήρατος 
από την προϋπόθεση να είναι το ποσό της σύνταξης αυτής τουλάχιστον ίσο με το ποσό της 
κατώτατης σύνταξης που θα δικαιούνταν ο εργαζόμενος στην ηλικία των 65 ετών, ακόμη και αν η εν 
λόγω ρύθμιση θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τις γυναίκες εργαζόμενες σε σχέση με τους 
άνδρες εργαζομένους –πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει–, εφόσον 
πάντως η συνέπεια αυτή δικαιολογείται από θεμιτούς σκοπούς κοινωνικής πολιτικής οι οποίοι είναι άσχετοι 
προς οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233871&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15047865
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ                

 
*      19.910  δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2018 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 

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/

