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  «Η νέα Υπουργική Απόφαση για την εγγραφή 
των σωματείων στο Μητρώο Διαφάνειας» 
 
Αυγή Οικονομίδου 

 

Senior Advisor Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ 

σελ. 2 

 
 

 

 

 

«Αφορολόγητα αποθεματικά – αρχή 
περιορισμένης αναδρομικότητας του φόρου» 
Δήμητρα Κατσίπη 
Δικηγόρος ΜΔΕ, Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης 
Βεκρής  
 

Χαράλαμπος Σταμπουλής 
Δικηγόρος ΜΔΕ, Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης 

Βεκρής 

σελ.9 

  
 

 «Η μετεξέλιξη του ΟΑΕΔ σε μια σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» 

Δρ. Σπύρος Πρωτοψάλτης 
Διοικητής και Πρόεδρος ΔΣ, Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης · Ά Αντιπρόεδρος, Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης 

σελ.14  

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Τα σημαντικά του μήνα  
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

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

02. Φορολογική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ.9 

03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 14 

04. Τα νέα από την ΕΕ  

…..................…………………….……... σελ. 17 

05. Προσεχώς 

…..................…………………….……...  σελ. 18 

 
Αθέμιτη κερδοφορία 
 
Με τα άρθρα 119, 120 και 121 του ν.4926/2022 προβλέπονται ρυθμίσεις για την 
περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων. 
 
Περισσότερα στη σελ.4  
 
Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
 
Εξειδικεύθηκαν τα είδη για τα οποία δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης 
αποθεμάτων και καθορίστηκε η διαδικασία αυτής. 
 
Περισσότερα στη σελ.4  
 
Ε.Ν.Φ.Ι.Α 
 
Προσδιορίστηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού του Ε.Ν.Φ.Ι.Α 
 
Περισσότερα στη σελ.11  
 
Αναβάθμιση δεξιοτήτων  
 
Εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ η ολοκληρωμένη δράση με τίτλο «Προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με 
έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». 
 
Περισσότερα στη σελ.15 
 

 

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

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

 

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

 
                              

 
                             
                            Αυγή Οικονομίδου 
   
                            Senior Advisor  
                             Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, ΣΕΒ 
                            Linkedin 

 «Η νέα Υπουργική Απόφαση για την εγγραφή των σωματείων στο Μητρώο Διαφάνειας» 
 
Ο πρόσφατος νόμος 4829/2021 ρυθμίζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το πλαίσιο κανόνων για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying) από εκπροσώπους συμφερόντων προς θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, με στόχο τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά τις σχετικές επικοινωνίες. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη σύσταση 
Μητρώου Διαφάνειας και δυνητική εγγραφή σε αυτό ειδικά για τα σωματεία, τις επαγγελματικές ενώσεις, τα 
επιμελητήρια και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (για συντομία «σωματεία»). Με την εγγραφή τους στο 
Μητρώο τα σωματεία αποκτούν τα δικαιώματα και υπέχουν τις υποχρεώσεις του νόμου. 
 
Η Υπουργική Απόφαση 196/5471/2022 που εκδόθηκε στις 11 Απριλίου, κατόπιν εξουσιοδοτικής διάταξης του νόμου, 
προσδιορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας για τα σωματεία. Οι 
κυριότερες προβλέψεις είναι: 

• Τα σωματεία οφείλουν να αποδεικνύουν τη νομική μορφή την οποία διαθέτουν με νόμιμα δημοσιευμένη συστατική 
πράξη, μην έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, εκπληρώνουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
ορίζουν και απασχολούν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και μην ορίζουν ως εκπροσώπους συμφερόντων 
πρόσωπα τα οποία: α) έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα με ποινή στερητική της 
ελευθερίας άνω των 18 μηνών, β) είναι θεσμικοί φορείς και γ) υπήρξαν θεσμικοί φορείς τους τελευταίους 18 μήνες ή 
είναι σύζυγοι ή συμβιούντες/ούσες θεσμικού φορέα. 

• Στο ψηφιακό Μητρώο Διαφάνειας καταχωρούν τα βασικά στοιχεία ταυτότητας του σωματείου (π.χ. ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα), 
τα βασικά στοιχεία ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου, τους σκοπούς του σωματείου σύμφωνα με τη συστατική 
πράξη, τους τομείς ενδιαφέροντος και τη δήλωση αποδοχής και δέσμευσης τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας για τους 
Εκπροσώπους Συμφερόντων (σημ.: η σχετική ΥΑ είναι υπό έκδοση). 

• Τα σωματεία υποβάλλουν, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Μητρώου, Ετήσια Δήλωση προς την Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας (εποπτεύουσα αρχή), η οποία είναι δημόσια προσβάσιμη στο κοινό. Η Δήλωση, μεταξύ άλλων, περιέχει 
στοιχεία όπως: α) τον τομέα πολιτικής και το είδος της απόφασης της εκάστοτε δραστηριότητας επιρροής του 
σωματείου, β) τα στοιχεία του προσώπου που την άσκησε, γ) τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής αυτής, δ) το θεσμικό 
φορέα προς τον οποίο απευθύνθηκε το σωματείο και ε) το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

• Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων, η εποπτεύουσα αρχή επιβάλλει κυρώσεις οι οποίες εκτείνονται από 
σύσταση ή πρόταση συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας,  πρόστιμο ύψους €5.000€-€40.000 έως 
αναστολή άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής ή προσωρινή διαγραφή για ορισμένο διάστημα, ή οριστική διαγραφή. 
Σημειώνεται ότι η σχετική ΥΑ με τις τεχνικές λεπτομέρειες είναι υπό έκδοση. 

 
Απομένει πλέον να φανεί στην πράξη πώς τα σωματεία θα επιλέξουν να ανταποκριθούν στην εν λόγω επιλογή εγγραφής 
ή μη στο Μητρώο Διαφάνειας. Κρίσιμα στοιχεία για αυτό αποτελούν αφενός οι προβλέψεις των σχετιζόμενων ΥΑ 
που συνδέονται με την παρούσα ΥΑ και αφετέρου η αποσαφήνιση κάποιων σημείων, τα οποία, ως έχουν, 
προκαλούν νομική αβεβαιότητα και αποτελούν σημεία προβληματισμού. Για παράδειγμα, δεν αποσαφηνίζεται εάν η 
επιλογή μη εγγραφής στο Μητρώο δεν διαταράσσει τα δικαιώματα των σωματείων για επικοινωνίες και επαφές με τους 
θεσμικούς φορείς, με τρόπο που ήδη τα ασκούν σήμερα, ήτοι εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των μελών τους στη βάση 
του καταστατικού τους σκοπού. Ομοίως, δεν αποσαφηνίζεται τι συμβαίνει στην περίπτωση όπου ένα σωματείο εγγράφεται 
στο Μητρώο εθελοντικά και στη συνέχεια για κάποιο λόγο του επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού, αναφορικά με το εάν χάνει 
το δικαίωμα επικοινωνίας με θεσμικούς εκπροσώπους που θα είχε διατηρήσει αν δεν είχε εγγραφεί ποτέ στο Μητρώο. 
Κρίσιμο στοιχείο τέλος, αποτελούν και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που αναμένονται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι 
οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να διευκρινίσουν κάποια από τα εκκρεμή ζητήματα. 

https://gr.linkedin.com/in/avgi-oikonomidou-040a47
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Ενέργεια 
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) τις εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) την αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού 
Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) την Μελέτη Κόστους Οφέλους του ΔΕΣΦΑ για την προσθήκη πλωτής δεξαμενής LNG στον 
τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) τις εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης (BSP) και Συμβαλλομένων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης (BRP) 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 29.04.2022 την εισήγηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την επιβολή μέτρων 
κατά των συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) έως τις 06.05.2022 τον νέο Κανονισμό Διαιτησίας της ΡΑΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) έως τις 15.05.2022 το Σχέδιο Ρυθμιστικών Οδηγιών για την Έκθεση Απόδοσης Λειτουργίας του 
ΕΣΜΗΕ (KPIs). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ σχετικά με: 

α) τις εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 13.05.2022 τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών και τις τιμές των 
χονδρικών αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet χωρητικότητας μεγαλύτερης 
από 1 Gbps για δέσμευση δώδεκα (12) και τριάντα έξι (36) μηνών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) έως τις 16.05.2022 τον Κανονισμό Διάθεσης στοιχείων συνδρομητών για υπηρεσίες καταλόγων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.rae.gr/diavoulefseis/28282/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/29447/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/29418/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/29356/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/29155/
https://www.rae.gr/anakoinoseis/29293/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/30240/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/28282/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1657.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1662.html
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γ) έως τις 08.07.2022 τον καθορισμό μέτρων ισοδύναμης πρόσβασης και ατόμων με αναπηρίες 
(ΑμεΑ) σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον ν.4727/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) έως τις 17.06.2022 τον κανονισμό καθορισμού του Σημείου Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) για 
παροχή σταθερής υπηρεσίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) έως τις 24.06.2022 την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων| Δήλωση αποθεμάτων 

Εξειδικεύθηκαν τα είδη για τα οποία δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης και καθορίστηκε η διαδικασία 
αυτής. Ειδικότερα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση αποθεμάτων όλες οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση, μεσιτεία, 
διακίνηση, διανομή και αποθήκευση (πρώτες ύλες λιπασμάτων, λιπάσματα σε υγρή και στερεά μορφή, 
ζωοτροφές, δημητριακά, άλευρα, φυτικά έλαια). Τα supermarkets υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις 
μόνο για το ηλιέλαιο. Η αρχική δήλωση πρέπει να έχει υποβληθεί έως 03.04, και να επικαιροποιείται κάθε 
πέντε (5) ημέρες έως και 30.06.  
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων| Περιστολή Φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας  

α) Ψηφίστηκε ο ν. 4926/2022 στα άρθρα 119,120 και 121 του οποίου προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με τη 
i) δημοσιοποίηση εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής 
φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης, ii) διατίμηση του περιθωρίου μεικτού 
κέρδους σε όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης (υγεία, διατροφή, μετακίνηση, διαβίωση, ασφάλεια καθώς 
και γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα), iii) διατίμηση έως 3% στις αυξήσεις μισθώματος για εμπορικές και 
επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για 2022. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Καθορίστηκε η διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης 
κερδοφορίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Σύσταση εταιρειών 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4919/2022 για την σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και την 
τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 
 
Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ν.4919/2022 πιέστε εδώ 

 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1667.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1670.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1673.html
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL81A0Jyv-wIghp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWz127PaQXmmZJRJZVDwHFslouZZuvhV3pGAjieZUAdk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL85CIBV551Ig7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNRzHRVxjtM5CN5gEyka6ZOZNQSkAeA5QvBAwBsOMsb3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL85CIBV551Ig7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNRzHRVxjtM5CN5gEyka6ZOZNQSkAeA5QvBAwBsOMsb3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8i2n7ZC8E30nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfXAwEO1p_spYT6S8r80TNyy6Hq6jggYgcRkK61LJ0-r
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=ce4fae10-62db-4d97-ae06-ae67017c2393
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8xnlx3_1FgALtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijD13dV4GhLvTX-sB7F5IW2tqeB4m2DyUMviMlMDMfPCz
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Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων 

Ψηφίστηκε ο ν.4918/2022 με τον οποίο προβλέπεται η μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στην Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών 
Πιστώσεων» και κυρώθηκε το καταστατικό της. 

Για το ιστορικό του ν/ πιέστε εδώ και για το ν. 4918/2022 πιέστε εδώ 

Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) που αντιστοιχούν σε εμπορική και μη δραστηριότητα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φαρμακευτική Κάνναβη 

Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής 
κάνναβης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τεχνικά Έργα 

Συστάθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών 
Έργων και Μελετών» και θεσπίστηκε το Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προγραφών και Τιμολόγησης 
Τεχνικών Έργων και Μελετών και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών 
Παραγωγής Τεχνικών Έργων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τεχνική Βοήθεια 

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, οι διαδικασίες δημιουργίας και 
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΑΠΔΠΧ 

Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φαρμακευτικά Προϊόντα  

Καθορίστηκαν τα κριτήρια διαπραγμάτευσης των τιμών των φαρμάκων από την Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ για την τροποποίησή της εν λόγω απόφασης 

Καθολική Υπηρεσία 

Καθορίστηκε το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας, του εύλογου αιτήματος, οι προϋποθέσεις, τα 
κριτήρια επιλογής και η διαδικασία για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων που υπέχουν 
υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, με σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς ευρυζωνικής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=bcf20bbf-c11e-4029-b6ab-ae5c0161df84
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDbjF2m3fHOpa49chkjheXR4DyIY-ja8PX0z0R9rQpQE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8NFVwjN9oWbZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbi2zra-0PYM4vm7SeIIxYZMxE8nfTx4Sy8fBttlAlYA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL88VQbDIJsbtotiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWYhVLElQPIu3qCyqrX_FbgrJMxXnvK0ONQqajzcj2ax
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8Mdk-Qqj2Nae4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUcVY4DuimXilOeI6qXsDaJfhNQA1dD7pKLFXUKxQH-5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8V49WiEDx08N_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSTHV2_lFe1NgtD9mpuwaq6Juf5rsE-c8HpGTTYiuW9G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8V49WiEDx08MliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTlcN2osUn_pWiwA8UeS3tW5mqKZOvTTpPjNgu2m-7dc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8t41p22kte0HNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbNc-pdR9ai1muq6kcUvwOIuOcyjESAd4FFwx66uqfGp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8r_t-tPq24FQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQwzS1femx-oksE12GC2uVNLOZTmRhYQ7tiC7wWsxUCz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL81-32jgAMSfb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteIQzWQEeFcWoKp7MfRAsWJ0qyZeLVNEAw9bciGhpEHW
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Ηλεκτρικά Οχήματα 

Παρατάθηκε έως την 30.06.2022 η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από τους Δήμους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Πετρέλαιο  

Αποφασίστηκε η χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ηλεκτρική Ενέργεια 

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

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επιδότηση | COVID 19 

Δημοσιεύθηκε η 4η και η 7η τροποποίηση της απόφασης σχετικά με την «Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο 
επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττομένων από τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και  εδώ 

Στρατηγικές Επενδύσεις 

Συστάθηκε και συγκροτήθηκε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Χρηματοοικονομικά 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4920/2022, με τον οποίο ενσωματώθηκαν ενωσιακές Οδηγίες σχετικά, μεταξύ άλλων, 
με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, την διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών για την πρόληψη, ανίχνευση ή την δίωξη ποινικών εγκλημάτων, την προληπτική 
εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων και τις εταιρείες επενδύσεων. 

Για το ιστορικό ν/σ πιέστε εδώ και για το ν.4920/2022 πιέστε εδώ  

Περιβάλλον 

Τροποποιήθηκε ο τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ταμείο Ανάκαμψης 

Τροποποιήθηκε η διαδικασία διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, η εξειδίκευση των 
κριτηρίων και ο τρόπος ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8ndsiOD8jfQvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf3UaoJ_gvtp7QMWR4jlWPOkM8EV8Qc_KmR3VA6kDf_l
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL81A0Jyv-wIgjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRX7VZ9tFXhX3g0vhOppElNFXz1AxO8AjpBvqyPkUUsG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8tP77J3eAjAzNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdotimm073amg3AUOehmrF1g_AJwsDdFH99F_vECn3UV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8vQU7OEDJhqR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWJ1QMlf5yPtnwc0N34BEAlq1g03ewUTihyO6ENhljA3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8vQU7OEDJhqR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWJ1QMlf5yPtnwc0N34BEAlq1g03ewUTihyO6ENhljA3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8WgmdbhWgV47tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGVwBc2H_mdlILg0eUzlIVstY2LuQEB68QMHj9dQF82L
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=00677c62-6f8d-497b-a605-ae6a00c5f2ec
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijE9ZtxB5YYk4iXzsAIlcObx_pYuOAUsqzwsiWpHSLmc9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8i61zBD63tiz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYHYrw3j21MoavG8657A_c2VOe0lMy9xynuM3sQGPMdg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8RZsdmVE36E9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbrNPF-Rp5HstveMLR8Y_68oTBcrBpfLSboZLy_8lliS
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Ασύρματη Πρόσβαση 

Καθορίστηκε η διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 
εμβέλειας, καθώς και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Όροι εγγραφής σωματείων στο Μητρώο Διαφάνειας 

Προσδιορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας για τα 
σωματεία, τις επαγγελματικές ενώσεις, τα επιμελητήρια και τους φορείς της Κοινωνίας των 
πολιτών, σε περίπτωση που επιλέξουν να εγγραφούν. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποβολή Ετήσιας 
Δήλωσης άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής, η οποία είναι δημόσια προσβάσιμη. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαδικασία υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων στους 
εκπροσώπους συμφερόντων 

Προσδιορίστηκε η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αναφορών και καταγγελιών, καθώς και η 
διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4829/2021 για τις δραστηριότητες 
επιρροής. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ορίζεται ως αρμόδια για την παραλαβή, επεξεργασία, αξιολόγηση 
και διερεύνηση των αναφορών / καταγγελιών, αξιοποιώντας σύστημα αξιολόγησης για την ιεράρχησή τους. 
Επιπλέον, είναι αρμόδια για τη διενέργεια των ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή 
των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων από τους εκπροσώπους 
συμφερόντων. Οι κυρώσεις αναρτώνται στο Μητρώο Διαφάνειας. 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

Τηλεπικοινωνίες 

Με απόφαση της ΕΕΤΤ: 

α) δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα μετρήσεων δεικτών ποιότητας του B’ εξαμήνου 2021 των 
υπόχρεων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) επικαιροποιήθηκαν οι τυπικές καμπύλες κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών του 
Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής για το έτος 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8WtYosSaVLSh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtetnNgbIgRjhYuX0HmG2tXch1cbsppAyUjzapXyRn4zK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8r_t-tPq24FQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsNKmcJzcjtQhqZbgw-VKF_d-xARoWCJER3VoqAmYjoMY.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8H_tSNe0fWH_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsAF-A9LIebZZ4DsW5RiPgvU_jT-6xdjT9N4wKYW7NE1I.
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1652.html
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8SzKdMKJot97uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR3oC9GKGX_fXqqGLLffGNu55_d4Y71s8u_X5t-wS4nl
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β) επικαιροποιήθηκαν τα Σχετικά Σημεία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) τροποποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την έγκριση μεθοδολογίας υπολογισμού Φορτίου 
Αναφοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

στ) τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των ενοτήτων ελέγχου φορτίου-
συχνότητας (ΕΦΣ) για την Συγχρονισμένη Περιοχή Ηπειρωτική Ευρώπη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ζ) καθορίστηκαν οι διαδικασίες επαναφοράς (fallback procedures) για την περιφέρεια υπολογισμού 
δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL81A0Jyv-wIggtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfRa7nWofmz6BfuEivZYViIwHqkhSjbVyp6rmLVHYBHt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8px6_ZGPuoJf3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZMMW7jfuHmoBlGkH5i6uzO56v3rvwsS52-o9p6XKgrI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8xhbsbmd7Xg1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWSqr-6hMhjfFH0cb534V7AEsRq9I2WCQcunzmu7oUiF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8gb8ZK5B_4HnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVaZbQCFwi78ICaQt_OV28G0t6AFK0RM5C8DxqPsI7vA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8ogwUOGs3KFtp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf0lEMvm-CRUk7EbacLhhzW1irr9vZYLg6ioVniZ6fa8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8vq__ztTtDscfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbpBr6hrC8JEu_DhfYunaWVtIe9dQjtEx_cSKAPImieP
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 
Δήμητρα Κατσίπη 
 
Δικηγόρος ΜΔΕ · Συνεργάτης της ομάδας 
φορολογικού δικαίου της δικηγορικής 
εταιρείας ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ – ΒΕΚΡΗΣ  
Linkedin 

 
Χαράλαμπος Σταμπουλής 
 
Δικηγόρος ΜΔΕ · Συνεργάτης της ομάδας 
φορολογικού δικαίου της δικηγορικής 
εταιρείας ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ – ΒΕΚΡΗΣ 

«Αφορολόγητα αποθεματικά – αρχή περιορισμένης αναδρομικότητας του φόρου» 

Με τη με αριθμό 97/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ίδιου 

δικαστηρίου λόγω μεγάλης σπουδαιότητας του ζήτημα της συμφωνίας ή μη με την αρχή της περιορισμένης 

αναδρομικότητας του φόρου της διάταξης του άρθρου 72 παράγραφος 12 του Κ.Φ.Ε, κατά το μέρος που με 

αυτή θεσπιζόταν φορολογική υποχρέωση πέραν του προηγούμενου της επιβολής έτους.  

Ειδικότερα, με την παράγραφο 13 του ως άνω άρθρου προβλέφθηκε ότι για ισολογισμούς που κλείνουν από 

31.12.2014 και μετά,  δεν επιτρέπεται, πλην ειδικώς προβλεπόμενων εξαιρέσεων, η τήρηση ειδικών 

λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών, ενώ με την παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου προβλέφθηκε 

ένα ενδιάμεσο μεταβατικό στάδιο διαχειρίσεως όσων αφορολόγητων αποθεματικών είχαν σχηματισθεί 

μέχρι και την 31η.12. 2013 βάσει διατάξεων του προγενέστερου Κ.Φ.Ε. Κρίσιμο κατά την τελευταία αυτή 

διάταξη ήταν εάν τα αποθεματικά είχαν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί ή όχι μέχρι την 31.12.2013.  Σε 

περίπτωση μεν διανομής ή κεφαλαιοποιήσεώς τους μέχρι την ημερομηνία αυτή, τα ως άνω, σχηματισθέντα 

βάσει του προγενέστερου Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994 – ισχύς έως 31.12.2013), αποθεματικά φορολογούνται 

αυτοτελώς με συντελεστή 15% και με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση 

τόσο του νομικού προσώπου όσο και των μετόχων ή εταίρων αυτού. Από δε την 1.1.2014 και εφεξής, τα 

προαναφερθέντα αποθεματικά, που δεν διανεμήθηκαν ή κεφαλαιοποιήθηκαν μέχρι την 31.12.2013, είτε 

συμψηφίζονται με ζημίες παρελθουσών χρήσεων μέχρις εξαντλήσεώς τους, είτε διανέμονται ή 

κεφαλαιοποιούνται, φορολογούμενα αυτοτελώς με συντελεστή 19%, εξαντλουμένης με την καταβολή 

του φόρου αυτού της φορολογικής υποχρεώσεως του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων 

αυτού. Κατά την κρίση του δικάσαντος δικαστηρίου, δεν αντίκειται στην αρχή της περιορισμένης 

αναδρομικότητας του φόρου η υποβολή των αποθεματικών σε φορολογία, κατά το μέρος που η 

θεσπιζόμενη με αυτές φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγουμένου της επιβολής 

έτους, καταλαμβάνοντας αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί πριν από την 1.1.2012, διότι τα 

αποθεματικά αυτά δεν είχαν απαλλαγεί οριστικά της φορολογίας πριν από την έναρξη ισχύος των ως 

άνω διατάξεων αλλά είχαν, απλώς, υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής φορολογικής απαλλαγής μέχρι τη 

διανομή ή την κεφαλαιοποίησή τους ή τη διάλυση της επιχείρησης, οπότε θα φορολογούνταν.  

Ωστόσο, κατά τη γνώμη της μειοψηφίας η ρύθμιση της παραγράφου 12 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε, κατά το 

μέρος που καταλαμβάνει αποθεματικά που είχαν σχηματιστεί πριν από την 1η.1.2012, αντίκειται στην 

παραπάνω αρχή (περιορισμένη αναδρομικότητα του φόρου) διότι με αυτή επιβάλλεται αμέσως και 

υποχρεωτικώς, φόρος εισοδήματος για ύλη η οποία κατά το σχηματισμό της και μέχρι τη δημοσίευση του ως 

άνω Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε) ήταν αφορολόγητη, εξαρτώμενη, για την υπαγωγή της σε φόρο, από γεγονότα 

μελλοντικά και κατ’ αρχήν συναπτόμενα με τη βούληση των ως άνω νομικών προσώπων, (διανομή ή 

κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ή διάλυση της επιχείρησης). 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQG-hqZeTwLxTgAAAYB0ZhIAvP4SygePjKHOCWvW0ndIZy0l6TDKx7gU21PjtkC0vyStGDco8MSuCFlFUVkexSgR0rJa3o-98tNhOYCR2a-wYIYNcaR4eea2MMRHWeHygrj8_xM=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fdimitra-katsipi-b37694107%2F%3ForiginalSubdomain%3Dgr
https://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos
https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Έντυπο Ε3  
Αποσαφηνίστηκαν κρίσιμα ζητήματα για την ορθή εκπλήρωση των δηλωτικών υποχρεώσεων 
όλων των υπόχρεων -κατ’ άρθρο 45 Κ.Φ.Ε.- νομικών οντοτήτων, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, 
ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστημα τήρησης των βιβλίων ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους 
καταστάσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημοσιεύτηκε ο οδηγός συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 για το φορολογικό έτος 2021.      

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

myDATA 

Στην ΑΑΔΕ διαβιβάζονται, υποχρεωτικά, δεδομένα που αφορούν στη σύνοψη και το χαρακτηρισμό  
εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης. Σύμφωνα με τον τρόπο 
διαβίβασης των στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, οι υπόχρεες οντότητες δύνανται να διαβιβάσουν τα 
δεδομένα χονδρικών και λιανικών συναλλαγών είτε αναλυτικά ανά λογιστικό στοιχείο, είτε συγκεντρωτικά  
ανά αντισυμβαλλόμενο λήπτη και ανά μήνα. Η διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων θεωρείται δήλωση 
πληροφοριακού χαρακτήρα για το ημερολογιακό έτος 2021, και ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης 
αυτών ορίζεται η 27.5.2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Εθνικός μορφότυπος ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

Τροποποιήθηκαν διατάξεις της ισχύουσας Κ.Υ.Α. αναφορικά με την συμπλήρωση των πεδίων της 
περιγραφής του αγοραστή, του μοναδικού αριθμού καταχώρισης κατά τη διαβίβαση του 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο «myData», καθώς και πεδίων σχετικών με φορολογικά στοιχεία.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 Άρθρου 5Γ του Κ.Φ.Ε | τεκμαρτό εισόδημα φυσικών προσώπων  
Διευκρινίστηκε ότι για τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του Κ.Φ.Ε. 
(φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα) δεν εφαρμόζεται η 
ετήσια αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει κατοικίας ή/και επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών 

Καθορίστηκαν τόσο οι κατηγορίες δαπανών, οι οποίες υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την 
κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών του σχετικού άρθρου, όσο και οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών 
που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για τις οποίες αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με 
το 30% των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου αποκλειστικά και μόνο για 
τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/e_2025_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/e_2025_2022ada.pdf
https://www.taxheaven.gr/attachment/9419
https://www.taxheaven.gr/attachment/9419
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/d.t._28.03.2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/d.t._28.03.2022.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVnAHgs6ohR5dcqzXNqmy-_9F3MBrvMScB1TOf5kiTki
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVnAHgs6ohR5dcqzXNqmy-_9F3MBrvMScB1TOf5kiTki
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/e2029_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/e2029_2022ada.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8euOdSIwklWNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTJ76xqA0Zz7gj6Ox5lmHBDwD_sc7cRVlflM4mDVrZcw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8euOdSIwklWNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTJ76xqA0Zz7gj6Ox5lmHBDwD_sc7cRVlflM4mDVrZcw
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Χρόνος ολοκλήρωσης φορολογικού ελέγχου 

Διευκρινίστηκε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου υποθέσεων, για τις οποίες 
υποβάλλονται εκπρόθεσμες δηλώσεις μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης πληροφοριών 
και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, καθορίζεται από την Υπηρεσία 
που διενεργεί τον έλεγχο σύμφωνα με το εκάστοτε Επιχειρησιακό Σχέδιο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ      

Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου| προθεσμίες και δικαιολογητικά 

Παρατάθηκαν οι προθεσμίες ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων ανάλογα με τον νόμο στον οποίο 
έχουν υπαχθεί, ενώ παράλληλα καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις περί μη θεμελίωσης υποχρέωσης 
διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός πενταετίας από την 
απόκτησή του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χύδην υγραέριο 

Παρατάθηκαν έως 30.06.2022 για τις νομικές οντότητες που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, 
χύδην υγραέριο οι προθεσμίες για υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, της 
«Ετήσιας κατάστασης αγορών υγραερίου», της «Δήλωσης Γνωστοποίησης παραλήπτη/ τελικού 
καταναλωτή χύδην υγραερίου», καθώς και της σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Family Offices 

Καθορίστηκαν ενδεικτικά οι υπηρεσίες που δύνανται να παρέχουν οι εταιρείες ειδικού σκοπού 
διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, καθώς και η φορολογική 
τους αντιμετώπιση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Νέος ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Με τα άρθρα 40 έως 49 του ν.4916/2022 προσδιορίστηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α., 
οι απαλλαγές για το έτος 2022, η χορήγηση εκπτώσεων και ο τρόπος καταβολής του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Όροι και διατυπώσεις για πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ’ αποστάσεως  

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 60 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα καθορίστηκαν οι όροι και οι διατυπώσεις: 
α) για την παραλαβή στο εσωτερικό της χώρας των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων 
τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος και αγοράζονται εξ’ αποστάσεως από πρόσωπα 
που δεν ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και τα οποία μεταφέρονται στο εσωτερικό της 
χώρας από τον πωλητή σύμφωνα με το άρθρο 60 του Τελωνειακού Κώδικα, β) της διαδικασίας επιβολής 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα ως άνω παραδιδόμενα στους ιδιώτες αλκοολούχα 
προϊόντα, γ) της διαδικασίας αποστολής σε άλλο κράτος μέλος αλκοολούχων προϊόντων για τα οποία έχει 
καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο εσωτερικό της χώρας και της επιστροφής του φόρου αυτού 
στον αποστολέα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/e_2030_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/e_2030_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/e_2028_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/e_2028_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-04/A1045_2022_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-04/A1045_2022_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-04/a1043_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-04/a1043_2022fek.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8-e4JIptYxqTtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOd8cJ7A44_2khhgMCixATE-e3f380bEMYpRIbRS7C6D
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8-e4JIptYxqTtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOd8cJ7A44_2khhgMCixATE-e3f380bEMYpRIbRS7C6D
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/a1035_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-03/a1035_2022fek.pdf
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

ΣτΕ 233/2021| Εφαρμοστέες διατάξεις στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου δια 
συμψηφισμού 
Με τη με αριθμό 233/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι για το χρονικό 
διάστημα μετά την 01/01/2014 μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του φόρου δια συμψηφισμού 
εφαρμοστέες διατάξεις ως προς την έναρξη της τοκοφορίας για την επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντος φόρου λογίζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 παρ. 2 και 4 και 66 (ήδη 72) παρ. 
16 του Κ.Φ.Δ. Το δε ύψος του επιτοκίου ορίζεται με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του 
άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. και της ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013 απόφασης αφαιρώντας τυχόν 
μεσολαβήσασες σχετικές καταβολές ποσών τόκων. Και τούτο, ακόμα κι αν η σχετική αίτηση για επιστροφή 
ποσού φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υποβλήθηκε στη φορολογική αρχή πριν από την 1.1.2014, 
δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 398/2021| Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα και Φ.Π.Α. 

Με τη με αριθμό 398/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι το υποκατάστημα 
τραπεζικής εταιρείας (θυγατρική εταιρεία) δεν αποτελεί νομική οντότητα διαφορετική από την ίδια την 
τραπεζική εταιρεία (μητρική εταιρεία), η οποία τυγχάνει να εδρεύει σε άλλο κράτος – μέλος, με την έννοια 
ότι δεν διαθέτει ίδια νομική προσωπικότητα. Επιπροσθέτως, οι υπηρεσίες που παρέχονται από μια μητρική 
εταιρεία που εδρεύει σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. προς μια θυγατρική της, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, για 
την εύρυθμη λειτουργία της τελευταίας, γίνεται δεκτό ότι δεν αποτελούν πράξεις υποκείμενες σε Φ.Π.Α. 
στην ημεδαπή. Έτσι, έγινε, εν προκειμένω, κρίθηκε ότι οι  υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής 
υποστήριξης, μηχανοργάνωσης κ.λπ. που παρασχέθηκαν από την αλλοδαπή τράπεζα (μητρική 
εταιρεία) προς το υποκατάστημά της στην ημεδαπή (θυγατρική εταιρεία) για την εύρυθμη 
λειτουργία της δεύτερης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου, 
θεμελιώνεται δικαίωμα της θυγατρικές εταιρείας (υποκαταστήματος) για επιστροφή Φ.Π.Α. με τον 
οποίο επιβαρύνθηκε για τις εν λόγω υπηρεσίες, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2201/2021| Μέτρα διασφάλισης σε βάρος επιχείρησης 

Με τη με αριθμό 2201/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι για να επιβληθούν 
μέτρα διασφάλισης σε βάρος επιχείρησης που εκμεταλλεύεται χώρους αποθήκευσης αγαθών 
τρίτων και μεταφέρει τα αγαθά αυτά, λόγω έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων (εικονικών 
δελτίων αποστολής, εικονικών δελτίων εισαγωγής κ.λπ.), δεν μπορεί, κατά νόμο, να ληφθεί υπόψη η 
αξία των μεταξύ τρίτων συναλλαγών που αφορούν τα αγαθά αυτά. Αντίθετα, είναι εσφαλμένη η κρίση 
σύμφωνα με την οποία για την επιβολή των επίμαχων μέτρων ασκεί κατά νόμο επιρροή η αξία όχι των 
συναλλαγών, στις οποίες αφορούν τα συγκεκριμένα φορολογικά στοιχεία της αναιρεσίβλητης εταιρείας, η 
οποία έχει ως αντικείμενο την διενέργεια μεταφορών και αποθηκεύσεων [δηλαδή παρέχει υπηρεσίες 
μεταφοράς και αποθήκευσης], αλλά η αξία των αφορώντων τα στοιχεία αυτά συναλλαγών μεταξύ τρίτων 
επιχειρήσεων, η οποία (αξία) προκύπτει από τα τιμολόγια πωλήσεως που εξέδωσαν οι εν λόγω τρίτες 
επιχειρήσεις. Έτσι, εν προκειμένω, δεν διαπιστώθηκε από την ελεγκτική αρχή ότι η αναιρεσίβλητη 
εταιρεία εξέδωσε ή έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία, επί των οποίων η αναγραφόμενη αξία των 
συναλλαγών υπερβαίνει το οριζόμενο στον νόμο ποσό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/53
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/72/paragraph/16
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/72/paragraph/16
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/circulars/17937/ariom-prwt-dpeis-1198598-ex-31-12-2013
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ΣτΕ 1301/2021 | Τριγωνική συναλλαγή με κυπριακή εταιρεία 

Με τη με αριθμό 1301/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι το άρθρο 31 
παράγραφος 1 περίπτωση γ’ του Ν. 2238/1994 (έκπτωση δαπανών για πρώτες και βοηθητικές ύλες και 
λοιπών εμπορεύσιμων αγαθών για ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφάλειας 
κ.λπ.) δεν θεσπίζει τεκμήριο φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, εν προκειμένω, η αναιρεσείουσα έχει 
αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων, την εισαγωγή και 
εμπορία κάθε είδους υλικού σχετικού με την υγεία και την υγιεινή κ.λπ. και σε βάρος αυτής διενεργήθηκε 
έλεγχος στο πλαίσιο του οποίου κρίθηκε ότι οι πρώτες ύλες που προμηθεύτηκε η ίδια από επιχείρηση στην 
Κύπρο και της παραδόθηκαν από τρίτα πρόσωπα, παρελήφθησαν στο πλαίσιο τριγωνικής συναλλαγής 
(μοναδικός σκοπός της κυπριακής εταιρείας η τιμολόγηση). Για το λόγο αυτό, οι σχετικές δαπάνες δεν 
αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσείουσας επιχείρησης. Με την 
απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι το άρ. 31 παρ. 1 περιπτ. γ’ του Ν. 2238/1994, το οποίο αναφέρεται ακριβώς 
στο δικαίωμα έκπτωσης τέτοιων δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα μιας επιχείρησης δεν θεσπίζεται 
τεκμήριο φοροδιαφυγής αλλά ορίζεται ως πρόσθετη προϋπόθεση για την αναγνώριση ως εκπεστέας από 
τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνης για την αγορά αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών το σχετικό τιμολόγιο να 
μην έχει εκδοθεί από πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα περιορίστηκε στην τιμολόγηση. Και τούτο διότι 
η ουσιαστική συμβολή των κυπριακών εταιρειών στις επίμαχες συναλλαγές θα μπορούσε να προκύψει 
μόνον με βάση αντικειμενικά δεδομένα, εξακριβώσιμα από τρίτους, όπως υποδομές σε κτίρια, εξοπλισμό, 
εξειδικευμένο προσωπικό, κ.λπ. Η απόδειξη των ανωτέρω δεν αποτελεί ούτε αντίστροφή του βάρους της 
αποδείξεως ούτε απόδειξη αρνητικού γεγονότος.Τούτο δε ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω δαπάνη 
αναγνωρίστηκε ή όχι ως πραγματική.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1111/2021 | Απόδειξη εικονικότητας 

Με τη με αριθμό 1111/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση 
αναίρεσης της ΑΑΔΕ και επικυρώθηκε η κρίση του αρμόδιου διοικητικού εφετείου σύμφωνα με την 
οποία η φορολογική αρχή δεν απέδειξε πλήρως την αποδιδόμενη στην αντίδικό της εικονικότητα. 
Ειδικότερα, προκειμένου να θεωρηθεί ότι υφίσταται η παράβαση της εικονικότητα πρέπει το δικαστήριο να 
σχηματίσει πλήρη και βέβαιη δικανική πεποίθηση, χρησιμοποιώντας όλα τα επιτρεπόμενα αποδεικτικά 
μέσα, μεταξύ των οποίων και τα δικαστικά τεκμήρια, περί της συνδρομής των κρίσιμων πραγματικών 
περιστατικών, αφού προηγουμένως εκτιμήσει συνολικά τα υφιστάμενα στο φάκελο της υποθέσεως στοιχεία. 
Εν προκειμένω, η φορολογική αρχή αναφέρεται με αόριστο τρόπο στην τέλεση της επίδικης 
παράβασης (λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων) και τούτο παρότι από έκθεση ελέγχου που 
συνέταξε η ίδια προέκυπτε ότι η εκδότρια των δήθεν εικονικών φορολογικών στοιχείων 
επιχείρηση: α) ήταν φορολογικά υπαρκτό πρόσωπο, με τουλάχιστον μερική επιχειρηματική δραστηριότητα 
αυτής κατά την επίδικη χρήση, β) είχε νοικιάσει, όπως δέχεται ο έλεγχος χώρο (η αυτοψία του ελέγχου 
διενεργήθηκε πολύ μεταγενέστερα του επίδικου χρονικού διαστήματος) και γ) διέθετε κατά την επίδικη 
περίοδο χώρους που χρησιμοποιήθηκαν ως αποθήκες εμπορευμάτων, δ) από μόνη την διαπίστωση τυχόν 
παραλείψεων ή παραβάσεων της εκδότριας εταιρίας ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών της 
υποχρεώσεων, δεν αποδεικνύεται και η μη άσκηση επιχείρησης από την τελευταία, και ε) οι μεταφορές 
εμπορευμάτων της εκδότριας επιχείρησης μπορεί να γίνονταν με μεταφορικά μέσα τρίτων. 

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

 
 
Δρ. Σπύρος Πρωτοψάλτης 

 
Διοικητής και Πρόεδρος ΔΣ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
· Ά Αντιπρόεδρος, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης 
Linkedin 
 

«Η μετεξέλιξη του ΟΑΕΔ σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» 
Το εργασιακό τοπίο μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτώντας άμεσες δράσεις 
και σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις σε κανένα τομέα που αφορά την εργασία. 
Δυστυχώς, από το 1969 που αντικατέστησε τον τέως Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΑΑ), ο 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δεν κατάφερε να γίνει συνώνυμο της απασχόλησης. Αντί για 
έναν εξωστρεφή φορέα που έχει στο επίκεντρο των δράσεων του την εύρεση εργασίας και τις ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης, καθιερώθηκε στη συνείδηση των πολιτών ως ένας εσωστρεφής επιδοματικός οργανισμός. Με γνώμονα 
την προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας και της ψηφιακής εποχής, ο νόμος «Δουλειές 
Ξανά» προβλέπει την αναδιοργάνωση και ψηφιοποίηση του ΟΑΕΔ, ο οποίος μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και καλείται να αναλάβει έναν ακόμη πιο κομβικό και δυναμικό ρόλο στην αγορά εργασίας. Σε αυτό 
το πλαίσιο, ο νέος νόμος εξοπλίζει τη ΔΥΠΑ με τα μέσα που απαιτεί η λειτουργία μιας ευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας 
απασχόλησης για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και στις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες μεταρρυθμίσεων: Την αναδιοργάνωση της 
λειτουργίας της ΔΥΠΑ, τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την αναβάθμιση του 
συστήματος κατάρτισης.  
Στον πρώτο άξονα περιλαμβάνονται αλλαγές που θα οδηγήσουν σε ταχύτερη και πιο ευέλικτη λειτουργία, όπως η 
νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η σύσταση Συμβουλίου Κοινωνικών Εταίρων, η δημιουργία «Ειδικού 
Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΕΛΕΚ) τον οποίο θα διαχειρίζεται νομικό πρόσωπο που θα συγκροτήσουν 
οι κοινωνικοί εταίροι, καθώς και νέες αρμοδιότητες και νέα εργαλεία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και της 
επανεκκίνησης της στεγαστικής πολιτικής για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του εργατικού δυναμικού και ιδιαίτερα 
για τους νέους. Ο δεύτερος άξονας αφορά μια σειρά από νέα εργαλεία για την στήριξη των ανέργων και την ενίσχυση 
της απασχόλησης. Εισάγονται νέα ψηφιακά εργαλεία (ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, ψηφιακό μητρώο, ψηφιακό ατομικό σχέδιο 
δράσης), που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των ανέργων να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και θεσπίζεται για 
πρώτη φορά επίδομα εργασίας για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά, οι οποίοι εκτός από το μισθό 
τους θα συνεχίζουν να εισπράττουν το 50% του επιδόματος ανεργίας μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία. Επίσης, 
παρέχεται για πρώτη φορά μπόνους ύψους 300 ευρώ στους μακροχρόνια (πάνω από 5 χρόνια) ανέργους που καταρτίζουν 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Επιπλέον, εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια για την αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης 
παροχών και προβλέπεται διαγραφή από το Μητρώο Ανέργων και διακοπή του επιδόματος ανεργίας μετά από τρεις 
αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας ή συμμετοχής σε δράση κατάρτισης.Ο τρίτος άξονας αποτελείται από μια σειρά 
καινοτομιών που έχουν ως πρωτεύοντα στόχο την μεταρρύθμιση της κατάρτισης για την ουσιαστική αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Αναβαθμίζεται ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας με 
σκοπό τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, 
δημιουργείται Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού και θεσπίζεται ο Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων, 
ένα ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του πολίτη, όπου θα καταγράφονται οι διαθέσιμοι πόροι αλλά και οι δεξιότητες, οι 
καταρτίσεις και οι πιστοποιήσεις που δικαιούται και λαμβάνει ο καταρτιζόμενος. Εισάγεται πλέγμα ρυθμίσεων με στόχο 
την εμπέδωση του τρίπτυχου «Αξιολόγηση – Ποιότητα – Πιστοποίηση» στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης 
και συνδέονται οι πληρωμές παρόχων και καταρτιζόμενων με τις εκροές (payment by results), ενώ η αξιολόγηση 
και λογοδοσία των παρόχων και η σύσταση μητρώου επιλέξιμων παρόχων με νέα βελτιωμένα κριτήρια για την 
παροχή ποιοτικής κατάρτισης αποτελούν απαραίτητες τομές για την πολυπόθητη σύζευξη προσφοράς και 
ζήτησης στην αγορά εργασίας. Επίσης, ιδρύεται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες (skills.gov.gr), ώστε με το 
πάτημα ενός κουμπιού πολίτες και φορείς να ενημερώνονται για θέματα δεξιοτήτων και προγράμματα κατάρτισης. 
Με το νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά» η ΔΥΠΑ ενισχύεται ώστε να ανταποκριθεί στον κρίσιμο και πολύπλευρο ρόλο της ως 

πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής  πολιτικής, ώστε να στηρίζει και να βοηθάει ουσιαστικά τους ανέργους να βρουν 

δουλειά και τις επιχειρήσεις να βρουν το κατάλληλο προσωπικό, συμβάλλοντας ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη και την 

κοινωνική συνοχή της χώρας. 

https://gr.linkedin.com/in/spiros-protopsaltis-50892617
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
ΟΑΕΔ | Αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση σε κλάδους υψηλής ζήτησης  
Εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ η ολοκληρωμένη δράση με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων 
και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες 
δεξιότητες». Το έργο αποσκοπεί στην απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/αναβάθμιση των επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων (έως 80.000 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του 
ΟΑΕΔ), , καθώς και στην απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Covid-19 | Παράταση της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης και των 
διευκολύνσεων για γονείς εργαζόμενους λόγω νόσησης των τέκνων τους 
Παρατείνονται μέχρι τέλος Μαΐου 2022 η ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα, καθώς και οι διευκολύνσεις 
(τηλεργασία, ειδική άδεια νόσησης τέκνων) για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των 
τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης επιδόματος μητρότητας  

Από 15.03.2022 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 83 του ν.4826/21 (Α΄160), οι έμμισθες δικηγόροι του 
ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ δύνανται να υποβάλλουν μέσω της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του 
επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας) με την έναρξη της κυοφορίας τους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έντυπο Ε11  

Παρατείνεται μέχρι την 30.6.2022 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 
(γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) για το έτος 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση υποβολής Α.Π.Δ.  

α) Παρατείνεται έως και 30.9.2022 της προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. εργοδοτών, 
που απασχόλησαν τη περίοδο από 1/1/2019 έως 30/9/2020 μισθωτούς μηχανικούς, έμμισθους δικηγόρους 
και πρόσωπα που παρήχαν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προέκυπτε υποχρέωση έκδοσης 
Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών/Δ.Π.Υ. 

β) Παρατείνεται έως και 03.05.2022 η προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, 
Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ  

Μετάθεση αργίας Πρωτομαγιάς 2022 

Μ/ε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η υποχρεωτική αργία της 1ης .05. 2022, λόγω του ότι συμπίπτει με 
Κυριακή, μετατίθεται για την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8VngElbqsA6AfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZZyrUIg6Y5Abb3YRl5SxfDN8PbuRi1HSi8MPVBWykXe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8P4476sndBGbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSzruMCwaOafRx8DLtueEeKSdNoQ86SbSIAO7Yv2fxZI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8HrWp6VkYB5zuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQgJhJo3fwsPXpbRTeJAIIff0z0XHk_B60kW2m8t-SKP
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-03/121361_15032022.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8HrWp6VkYB5xp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtesHaSJUh3B6kPFjg00T2mL1cEhCO35eYprwJ3Yg4GGB
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-04/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%9F_151491%20%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%2065_21.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-04/%CE%93.%CE%95.%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%94%20%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%A9%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6.%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%202022%20%28%CE%A8%CE%9E8046%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A6%CE%A52%29.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8r_t-tPq24FTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfp4U_m9XRbVXZYhViP8F1-3CY0AkadQrX_uerqZYW4u
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Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ  

Με εγκύκλιο του e- ΕΦΚΑ, περιγράφεται η νέα διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής των μη 
μισθωτών στην ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ και γνωστοποιούνται το πεδίο εφαρμογής, η έναρξη ισχύος 
της νέας διάταξης, οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και τη μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών», για την 
εγγραφή/επανεγγραφή των Μη Μισθωτών στον e-ΕΦΚΑ μετά την έναρξη ή μεταβολή εργασιών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρόγραμμα ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ 

α) Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ παρατείνεται για τους μήνες 
Απρίλιο 2022 έως και Μάιο 2022 και καθορίζονται οι λοιπές προϋποθέσεις ένταξης και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του μηχανισμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Καθορίζεται η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων και 
κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει 
ανασταλεί και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 
 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

ΑΠ 641/2021 | Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας και καταγγελία σύμβασης εργασίας  

Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου για τον 
εργαζόμενο εκ μέρους του εργοδότη, δεν συνεπάγεται τη λύση της εργασιακής σχέσης, αλλά παρέχει το 
δικαίωμα στο μισθωτό, εφόσον αυτός δεν αποδέχεται την μεταβολή, είτε να θεωρήσει αυτήν ως καταγγελία 
της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη και να ζητήσει τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης, είτε να αξιώσει την 
τήρηση των όρων της σύμβασης αυτής και την εξακολούθηση της παροχής της εργασίας του με τους ίδιους 
όρους όπως πριν από την μεταβολή, οπότε, σε περίπτωση μη αποδοχής αυτής από τον εργοδότη, μπορεί 
να ζητήσει την καταβολή των αποδοχών του, λόγω της υπερημερίας στην οποία ο τελευταίος περιήλθε. Και 
είναι μεν αληθές ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 648, 652 και 361 Α.Κ., ο εργοδότης έχει το διευθυντικό 
δικαίωμα βάσει του οποίου μπορεί να ρυθμίζει τα θέματα τα οποία ανάγονται στην οργάνωση και λειτουργία 
της επιχειρήσεώς του, για να επιτύχει τους σκοπούς της. Δεν μπορεί όμως να μεταβάλλει 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 αυτού βλάβη. Επομένως, εάν ο εργοδότης 
επιχειρήσει να προβεί στην κατά τα ανωτέρω μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας 
του μισθωτού και στη συνέχεια, λόγω αρνήσεως του εργαζομένου ν’ αποδεχθεί τη βλαπτική 
μεταβολή, καταγγείλει ο ίδιος τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η ως άνω καταγγελία ελέγχεται 
για κατάχρηση δικαιώματος, εφόσον ο εργοδότης προέβη εις αυτήν από εμπάθεια ή από λόγους 
εκδίκησης ή μίσους διότι ο μισθωτός αξίωνε από τον εργοδότη την τήρηση των όρων της 
εργασιακής σύμβασης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-04/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A314_signed.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL81A0Jyv-wIggfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV3uuNyXGo1X8sQVazQBSWi6MQdOAM11uq5vZEtueAnL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8RZsdmVE36E9p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS_KG1ZFpa3v7YZ2bqGQ7jIgmWJeNRc12rt73hxEuGN9
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 
 
 
 
 

 
Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Ενιαία Αγορά 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 11 Μαΐου 2022 τους κανόνες της ΕΕ 
σχετικά με την ενιαία αγορά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Βιομηχανική Ρύπανση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Ιουνίου 2022 τους κανόνες της ΕΕ 
σχετικά με το ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καινοτομία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Μαΐου 2022 το νέο ευρωπαϊκό 
θεματολόγιο καινοτομίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 
 
ΔΕΕ C-205/20| Απόσπαση εργαζομένων: ο εθνικός δικαστής οφείλει να διασφαλίζει την 
αναλογικότητα των κυρώσεων που επιβάλλονται για την παράβαση διοικητικών 
υποχρεώσεων 
Το άρθρο 20 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 
2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»), καθόσον 
απαιτεί να είναι αναλογικές οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις, έχει άμεσο αποτέλεσμα και, ως εκ τούτου, 
οι ιδιώτες μπορούν να το επικαλεστούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων έναντι κράτους μέλους το οποίο 
προέβη σε πλημμελή μεταφορά του στην εσωτερική έννομη τάξη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-%CE%95%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12583-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%81%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%81%CF%85%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82-_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13437-%CE%9D%CE%B5%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_el
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255245&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5294869
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05. Προσεχώς  

 
 

Κλιματικός νόμος 

Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η κατάθεση προς ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Στις προτεινόμενες διατάξεις, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνεται στόχος για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 με ενδιάμεσους στόχους μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΑτΘ) κατά 55% έως το 2030 και 80% έως το 2040, θέσπιση τομεακών 
προϋπολογισμών άνθρακα για 7 τομείς και ειδικότερα μέτρα που αφορούν κυρίως στις μεταφορές, τα κτίρια 
και επιχειρήσεις συγκεκριμένων κατηγοριών, ενώ προστίθενται νέες υποχρεώσεις στις Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων.
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ           

 
 

 
 
Τα ποσοστά αναφέρονται στο σύνολο: α) 33 χιλ. οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (ενεργητικό, ίδια κεφάλαια, πωλήσεις και 
κέρδη), β) των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (εργαζόμενοι), γ) των τακτικών αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών των 
ασφαλισμένων στον ΕΦKA (μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές) και δ) των εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 
(φόροι). 
Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΕΒ με βάση στοιχεία 2019 από ICAP, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ. 

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       

 

Αποστολή  

Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον  

 

μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής 
οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/
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