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Ε: avounatsou@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6109  

Αυγή Οικονομίδου, Senior Advisor 

E: aoikonomidou@sev.org.gr 

T: +30 211 500 6130 

Γιάννης Λαϊνάς, Senior Advisor 

E: ilainas@sev.org.gr 

T: +30 211 500 6114 

Νινέττα Μανούση, Advisor 

E:nmanousi @sev.org.gr  

T: +30 211 500 6168 

Σωτηρία Καλαντζή, Advisor 

E: skalantzi@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6113 
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

E: info@potamitisvekris.com  

T: +210 33 80 095, +30 210 33 80 000 

Ομήρου 11, 10672, Αθήνα 

 Οι παρεμβάσεις του μήνα    
  

  « Η συμβολή της τυποποίησης στην επίτευξη 
των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης»    
             
Ιωάννης Μηχιώτης  
Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου (ΕΣΥΠ)  
∙ Μέλος της CACC FIN 

σελ. 2 

  

  «Ρύθμιση του επαγγέλματος του εσωτερικού 
ελεγκτή» 
 
Άρης Δημητριάδης  
Compliance, Risk, Insurance-Human Rights, Vice 
Chair Transparency International Greece 

σελ. 8 

  
 

 «Περί διευθυντικών στελεχών» 

 

Κωστής Μπακόπουλος  

Νομικός Σύμβουλος ΣΕΒ για Εργασιακά θέματα  
∙Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ  
∙Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω  

σελ.14  

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Τα σημαντικά του μήνα  
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

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

02. Φορολογική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 8 

03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

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

04. Τα νέα από την ΕΕ  

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

05. Προσεχώς 

…..................…………………….……...  

 
 
Στρατηγικές Επενδύσεις  
 
Δημοσιεύθηκε ο ν. 4864/2021 σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεις, την 
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τις εταιρείες τεχνοβλαστούς. 
 
Περισσότερα στη σελ.5  
 
Διασύνδεση ΓΕΜΗ- τραπεζικών ιδρυμάτων 
 
Σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων αναμένεται να 
σημειωθεί από την νέα δυνατότητα χορήγησης δεδομένων από το ΓΕΜΗ σε 
πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα. 
 
Περισσότερα στη σελ. 6 
 
Δυνατότητα υποβολής τροποιητικής διόρθωσης λάθους  
 
Επιτρέπεται η, συνεπεία διόρθωσης λάθους υποβολή εκπρόθεσμης 
τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με σκοπό την ορθή 
απεικόνιση των φορολογικών δεδομένων του έτους αυτού. 
 
Περισσότερα στη σελ.9  
 
Τηλεργασία  
 
Καθορίστηκε το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης προς τους εργαζόμενους που 
απασχολούνται με τηλεργασία. 
 
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. 
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01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 
                            
                           
Ιωάννης Χ. Μηχιώτης  
 
Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου 
(ΕΣΥΠ) ∙ Μέλος της CACC FIN 
Linkedin 

                         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Η συμβολή της τυποποίησης στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης» 
 
Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για την οικονομική βιωσιμότητα, την επιβράδυνση του ρυθμού των δυσμενών 
αλλαγών στο κλίμα και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Για την επίτευξή τους απαιτείται 
η συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων και η χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των 
διεθνών προτύπων και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η σκληρή μάχη ενάντια στην παγκόσμια πανδημία αποκάλυψε 
την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστούν οι ΣΒΑ με ενιαίο τρόπο, να ενδυναμωθούν οι κοινωνίες και να καταστούν πιο 
ανθεκτικές και δίκαιες. Στο πλαίσιο αυτό, τα πρότυπα είναι πιο σημαντικά από κάθε άλλη φορά.  
Ολόκληρο το οικοδόμημα της τυποποίησης βασίζεται στη συνεργασία, με τα πρότυπα να αποδεικνύουν την 
πολλαπλασιαστική δύναμή της. Με συνέργειες ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους με λύσεις παγκοσμίως εφαρμόσιμες για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας. Με κοινό όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, επισπεύδουμε την επίτευξη 
των στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Business plan Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης και 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CEN CENELEC), όπου συμμετέχει ως μέλος ο Οργανισμός μας.  
Με την καθιέρωση Προτύπων προστατεύουμε τον πλανήτη μας  
Προκειμένου να μειωθούν οι ανθρωπογενείς δυσμενείς επιπτώσεις στον πλανήτη μας, απαιτείται πολιτική βούληση, 
συγκεκριμένες ενέργειες και χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Τα Διεθνή Πρότυπα αποτελούν ένα από αυτά τα εργαλεία 
για την προστασία του πλανήτη μας. Εκπονούνται από Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης λαμβάνοντας υπόψη 
δοκιμασμένες και καθιερωμένες λύσεις στις τεχνικές προκλήσεις. Προάγουν το διαμοιρασμό της εξειδικευμένης 
τεχνογνωσίας ισότιμα στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Καλύπτουν όλα τα θέματα και τις πτυχές της 
εξοικονόμησης ενέργειας, της ποιότητας του νερού και του αέρα. Καθιερώνουν τυποποιημένα πρωτόκολλα και κοινές 
μεθόδους μέτρησης. Η ευρεία χρήση τους συμβάλλει στη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
βιομηχανικής παραγωγής και των προϊόντων της, διευκολύνοντας την επαναχρησιμοποίηση των εν ανεπαρκεία πόρων 
βελτιώνοντας τις ενεργειακές επιδόσεις.  
Πρότυπα για τη μετάβαση στο ψηφιακό μετασχηματισμό  
Ιστορικά, η σύνταξη τεχνικών κανόνων, προδιαγραφών και προτύπων σηματοδοτεί την ανάγκη για ικανότητα εξεύρεσης και 
συμφωνίας τεχνικών λύσεων στην αλυσίδα παραγωγής, την ανάπτυξη συναλλαγών και τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων 
ειδικών ανά κλάδο.  
Αποτελεί το όχημα για τη διάδοση της γνώσης και καινοτομίας παγκοσμίως (για παράδειγμα, τα πρότυπα διαδικτυακής 
ασφάλειας αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία που εγγυώνται την ασφάλεια δεδομένων αποτρέποντας την παραβίαση).  
Ο κρίσιμος ρόλος του ΕΣΥΠ 
Στην πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και η HellasCert, με τίτλο «Τα πρότυπα και η πιστοποίηση ως εργαλείο 
άσκησης πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης», αναδείξαμε τον κρίσιμο ρόλο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών 
Ποιότητας (ΕΣΥΠ). Πρόκειται για το μοναδικό φορέα στη χώρα που είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση, έγκριση, έκδοση και 
διάθεση των Ελληνικών Προτύπων, μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ),  της αρμόδιας δηλαδή 
λειτουργικής του μονάδας. Η εκπόνησή τους γίνεται από Τεχνικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας στις οποίες 
εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, επιδιώκοντας την επίτευξη της μέγιστης 
δυνατής συναίνεσης μεταξύ τους.  
Το ΕΣΥΠ, με τις δύο λειτουργικές του μονάδες (ΕΛΟΤ και Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας - EIM), μέσω των 
Διεθνών Οργανισμών όπου συμμετέχει, παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς της σύγχρονης 
επιχειρηματικότητας (π.χ. διάθεση προτύπων για παραγωγή μασκών, Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές για 
δημόσια έργα, πρόγραμμα Κυκλικής Οικονομίας LIFE κ.ά.).  
 
Η ένταξη και ενεργός συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαδικασίες Τυποποίησης προσδίδουν στα Ελληνικά 
Πρότυπα το απαραίτητο κύρος και αναγνώριση. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα διατύπωσης και στήριξης των 
ελληνικών θέσεων, μέσω της υιοθέτησης των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων ως Ελληνικών, επιτυγχάνοντας την 
απαιτούμενη συμβατότητα και μεταφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία. 

https://www.linkedin.com/in/ioannis-michiotis-50b73a31/
https://www.sev.org.gr/ekdiloseis/diadiktyaki-ekdilosi-sev-hellascert/
http://www.esyp.eu/
http://www.esyp.eu/
http://www.elot.gr/
http://www.eim.gr/language/el/
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Εθνικός Κλιματικός Νόμος 

Παρατάθηκε έως 28.01.2022 η δημόσια διαβούλευση  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί 
του σχεδίου νόμου 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. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Δημόσιες Συμβάσεις 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με 
τίτλο «Πρότυπες Προτάσεις», με το οποίο θεσπίζεται το πλαίσιο των πρότυπων προτάσεων για έργα 
υποδομής. Ειδικότερα, περιγράφεται όλη η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των πρότυπων 
προτάσεων και η διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης 
κατόπιν έγκρισης μίας πρότυπης πρότασης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) τις εισηγήσεις της EXE Α.Ε. αναφορικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τα προς διάθεση προϊόντα Συσχετισμένης 
Δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία» για το έτος Αερίου 2021-
2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) το πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2026 των Δικτύων Διανομής των Δήμων Δεσκάτης, Παιονίας, 
Πολυγύρου, Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Τριπόλεως, Κορίνθου και Μεγαλόπολης, 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 07.01.2022 την κοινή πρόταση όλων των ΔΣΜ της 
Ηπειρωτικής Ευρώπης για τον καθορισμό μιας ελάχιστης χρονικής περιόδου ενεργοποίησης, ώστε οι 
μονάδες ή ομάδες παροχής Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας με ταμιευτήρες περιορισμένης ενέργειας να 
παραμένουν διαθέσιμες σε κατάσταση συναγερμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=12285
http://www.opengov.gr/yme/?p=4797
https://www.rae.gr/diavoulefseis/16241/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/17394/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/18038/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/17400/
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Τηλεπικοινωνίες 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ σχετικά με: 

α) το τεύχος προκήρυξης για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος στην ζώνη 410-430 
MHz. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β)  την ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων της παροχής εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και της 
ανάκλησης εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 31.12.2021 το σχέδιο τεύχους διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 
Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΕΕΤΤ παρατείνει: 

α) έως την Δευτέρα 31.01.2021 την δημόσια διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα 
Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Απολιγνιτοποίηση 

Ψηφίστηκε ο ν. 4872/2021 σχετικά με την «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων 
ζητημάτων απολιγνιτοποίησης». 

Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για τον ν. 4872/2021 πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας στο οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται διατάξεις για 
την αγορά ενέργειας, όπως ενδεικτικά: α) παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για την αγορά 
ενέργειας β) διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. γ) καταβολή τόκων για χρηματικές οφειλές παρελθόντων 
ετών συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ηλεκτρική Ενέργεια 

Χορηγήθηκε επιδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας καταναλωτών, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1619.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1622.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1625.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1624.html
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=35b35dd8-3fd3-4fc9-9cd4-adf30162361c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eXsj_nay5EF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRPdZ8mO1ad3uTwI23bSmrE-RIDeUjgoet5X1NWAyWzI
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=bd152887-bd9e-4f97-9037-ae0000011dfb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gf_rQZdqY1_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta8ONqvS7QEQkh6mjJPTf_Q1QzlH4g27nC7TwDZ18Mjo
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Στρατηγικές Επενδύσεις 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4864/2021 σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεις και την βελτίωση του 
επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές 
επενδύσεις και την δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς. Ο νόμος περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικές-αδειοδοτικές ρυθμίσεις στρατηγικών επενδύσεων, ρυθμίσεις για τα 
παρεχόμενα επενδυτικά κίνητρα, την υλοποίηση της στρατηγικής επένδυσης, την ολοκλήρωση επενδυτικών 
σχεδίων. 

Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το Ν.4864/2021πιέστε εδώ  

Δημοσιονομικά 

α) Κυρώθηκε ο Απολογισμός του Κράτους οικονομικού έτους 2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Κυρώθηκε ο Ισολογισμός και οι λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, 
περιόδου αναφοράς 01.01.2019 έως 31.12.2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) Κατατέθηκε σχέδιο νόμου σχετικά με τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Δημόσιες Συμβάσεις 

Εγκρίθηκαν οι όροι πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο σύναψης 
σύμβασης με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών 
υποδομών μέσω συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ταμείο Ανάκαμψης 

α) Τροποποιήθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκαν 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 

Αναπτυξιακός Νόμος 

Τροποποιήθηκε η 4η προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του 
αναπτυξιακού ν. 4399/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Με υπουργική απόφαση αυξήθηκε ο προϋπολογισμός των αποθεματικών του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 σε 1.400.000.000€. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=684a1aef-ed52-420a-a6ca-ade500b329be
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaynPkG-KRyLNt7kTZxbdNBttNFC66-ARQatpCvAPhCq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D444lLnbZMN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYKi38aSXGVj_eOD-Xmd48Y56oNieCY26RunN-7nwShu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL899BPB_U8p_x5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSlH9J4oaQ2vtPCKU2C4pIHOlkTulN3LidvtMs_3jnv0
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=5f265ac6-4b32-4ab8-81ac-ade500d78616
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gWRcmEVgi0C4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtblmMKdb76CeBFu-WMETaEWBVm9Ph6Yh6OZ-_0IDdyHN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LD8gBzPARmUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTtMVnigYKvuit9pI2sXi3HXypTQysaffk0hR1JX5bnt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LD8gBzPARmUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWlezdRR_JPAaHKNU3ObNZlMPBEHyuyIotkZlfu9YNU7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL840Ld--kAX1Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWmRMk7b0H0uYQOVGuwqMomofQto4Kxh8gRoiUt9i2o-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8l-f3KUVSgw7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR4lW8j3EpSr45ksekCt65TolqinxhBuJpiA4qE-ZZUC
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Θεσπίστηκαν ειδικότερες ρυθμίσεις για το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ύδατα 

Αναθεωρήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με 
καθορισμό των σταθμών παρακολούθησης και των υπόχρεων φορέων για την λειτουργία τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Διαχείριση αποβλήτων 

Διευκρινίστηκε η δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ 

βαθμού. Παρέχεται ένα ενιαίο πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισμών Καθαριότητας των Δήμων που θα 

προβλέπουν τις υποχρεώσεις Δήμου και πολιτών/επιχειρήσεων στο πλαίσιο των νέων κανόνων διαχείρισης 

αποβλήτων (Ν. 4819/2021, Ν. 4685/2020, ΕΣΔΑ 2020-2030). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2014-2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διανοητική Ιδιοκτησία 

Με τον ν. 4870/2021 κυρώθηκε το Παράρτημα XV της Σύμβασης Προνομίων και Ασυλιών των 
Ειδικευμένων Οργανισμών, αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας 

Δημοσιεύθηκαν οι προδιαγραφές, οι όροι και οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φαρμακευτική Δαπάνη 

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

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δεδομένα ΓΕΜΗ 

Καθορίστηκε η πολιτική χρήσης, το κόστος χρήσης και διαδικασίας χορήγησης δεδομένων ΓΕΜΗ σε 
πιστωτικά και χρηματοδοτικά Ιδρύματα, σε Ιδρύματα πληρωμών, σε Ιδρύματα ηλεκτρονικού 
χρήματος και σε διατραπεζικές εταιρείες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lwIfcVniA0V_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtapzjVQ1sa-FvfUVGXmYcOPYBZA_G5JvnDmvNwQh-Z0x
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8majrMjI0jgV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYfaKpKLKvtbssLCQCuAjBuPRD-rqTQLOc6vE-yPdUDA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LD8gBzPARmXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWN2hv_AVWO-KAlOVKTYnE0h95VtJB9bwe1bkXBVs9Xg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Y8a1mBc4GbsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW7VZcPDRd1qisrqaafPCTs3JenwZzuMl86x2uldROUK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88wJO3U0cWHN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUfEMohnSylVJHaFXTJFOSMgJew8q2Ip2sqV8PrATWK_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SzxSnDKDtksliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZH0TryRh1EzzuN-IbdksChh1ZYw_wWDPrW90ykjiG5m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81rbuVI1Ll9K4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZlCmYxToX0lS9KzzuZKgEWG2ZJaTth9m8pFRnaCaOHz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8l-f3KUVSgw5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYpom3Tf9YRwh_dzMbcW5D2TXzW50lnst15HHhJ4Po7k
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lwIfcVniA0UfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS-3PH1vR3d74iW04xwsdMXkZFVazYottY5iq4YaZbrQ
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Μητρώο Υποδομών| Αγορά Ηλεκτροκίνησης  

α) Καθορίστηκε το είδος και το ύψος της τιμής του παραβόλου, η αναπροσαρμογή του, ο τρόπος και 
η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσής του, η διασύνδεση με άλλα Μητρώα και εφαρμογές 
του δημοσίου τομέα και οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας του Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς 
Ηλεκτροκίνησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Καθορίστηκε η διαχείριση και αποστολή δεδομένων που αφορούν στην λειτουργία των φορέων της 
αγοράς ηλεκτροκίνησης, τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και τα δικαιώματα 
πρόσβασης στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης των ενδιαφερόμενων μερών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 
Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης αναφορικά με το τέλος αγοράς 
εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) εγκρίθηκε η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της Περιφέρειας 
Υπολογισμού Δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας για τις περιφερειακές απαιτήσεις των Εναρμονισμένων 
Κανόνων Κατανομής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) θεσπίστηκαν το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, οι 
μεταβατικές διατάξεις και λεπτομέρειες εφαρμογής, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης 
τηλεμετρούμενων ωριαίων μετρητών σε επιλεγμένες κατηγορίες καταναλωτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

Με απόφαση της ΕΕΤΤ: 

α) τροποποιήθηκε η Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) εκδόθηκαν τα αποτελέσματα κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ Α.Ε. έτους 2020 (με απολογιστικά στοιχεία 
2018) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CzrKx3yqqx73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUPBUw5NHff4SMfBZIb2IyLj_eEDX-jzgdnpf_rzdclI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CzrKx3yqqx4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtenwFBAWIYolS8UoWOeY7XMJVQsRcg2f2dM5VAKZqFzZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8c6_D4wm7uevuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaTcdIw-CxiT_d4yI0IBG0zRf6GCBeVyWcO5pAPy6sCf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8c6_D4wm7uevuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaTcdIw-CxiT_d4yI0IBG0zRf6GCBeVyWcO5pAPy6sCf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PohQed08yL33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte3_FSiGfiytwPXOwBCfy8DtfK7JDtUOwNeOYugnudBK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8E1ZFa3xtYTznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYEJZFw0vT9fFU8fuhLserhfayXqO-Eb4qMbeTSAy7dN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ov3vxVbDZ1Np6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteUsYVg0KJGFkQ97gvAQFjhnVj4GWOt5v7H4cMP65T8n
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP1017-005.pdf
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
«Ρύθμιση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή» 
 
Την Τρίτη 02.11.2021, σε συνεδρίαση της Βουλής που άρχισε την Δευτέρα 01.11.2021,τελικά ψηφίστηκε, ως μέρος 
του νόμου για το υπαίθριο εμπόριο, η τροπολογία που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις της άσκησης του 
επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, 
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ορίζεται ως η Δημόσια Αρχή που θα χορηγεί την επαγγελματική 
ταυτότητα του εσωτερικού ελεγκτή και θα διαχειρίζεται το αντίστοιχο μητρώο.  
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ρόλου που του αποδίδεται, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του εξειδικευμένου 
Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA (Institute of Internal Auditors) Greece, το Οικονομικό 
Επιμελητήριο αναλαμβάνει την τήρηση του μητρώου και αποφασίζει για τη συμπερίληψη ή όχι ενός εσωτερικού 
ελεγκτή σε αυτό, με βάση διάφορα έγγραφα. Μεταξύ αυτών, Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος 
δηλώνει ότι εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 
κατά τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και τη δέσμευσή του για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. 
Επίσης, του παρέχεται η δυνατότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα (έως την αφαίρεση 
επαγγελματικής ταυτότητας) χωρίς ωστόσο, να ελέγχεται στην ουσία ότι διαθέτει την απαιτούμενη, με βάση το 
εξειδικευμένο αντικείμενο πολλών ελεγκτών, τεχνογνωσία. 
 
Για το σοβαρό αυτό θέμα, δυστυχώς, δεν υπήρξε διαβούλευση με  τον καθ’ ύλην αρμόδιο στη χώρα μας, το 
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας  - IIA Greece, που είναι  διαχειριστής και εκδότης των διεθνών 
Προτύπων για τον Εσωτερικό ‘Έλεγχο και του κώδικα ηθικής των εσωτερικών ελεγκτών του ΙΙΑ (Institute of Internal 
Auditors). Ως αποτέλεσμα, η τροπολογία του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στις 22.10.2021 έχει σοβαρά 
ελαττώματα και για το λόγο αυτό παρενέβησαν τόσο το IIA (Institute of Internal Auditors) και το ECIIA (European 
Confederation of Institutes of Internal Auditing) όσο και ο Πρόεδρος του COSO.  
 
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, μέχρι σήμερα, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εφαρμοστεί νομοθετική 
ρύθμιση με περιεχόμενο όπως η επίμαχη τροπολογία. Επιπρόσθετα, η αναφορά, στην εισηγητική έκθεση, της 
περίπτωσης της Ολλανδίας ως καλής πρακτικής (δηλ. η τήρηση μητρώου από το αντίστοιχο Ινστιτούτο 
Εσωτερικών Ελεγκτών) τελικά συνηγορεί υπέρ του ρόλου (τήρηση μητρώου) που στην Ελλάδα έχει το 
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Τη βασική θέση του ΙΙΑ, όπως διατυπώνεται στην επιστολή (29.10.2021) 
που απευθύνει ο Προέδρος του IIA Global, αποτελεί ότι η τροπολογία αυτή, συστηματικά και εξ ορισμού αντιβαίνει 
προς το θεμελιώδες και υπέρτατο πρότυπο και αρχή των εσωτερικών ελεγκτών: την ανεξαρτησία, δηλ. το γεγονός 
ότι ο εσωτερικός ελεγκτής δεν μπορεί να ελέγχεται ούτε να εποπτεύεται από τον ελεγχόμενο. 
 
Αυτή τη στιγμή στα πλαίσια στενής συνεργασίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας έχουν υποβληθεί προτάσεις και σχόλια επί του νόμου από την επιτροπή του 
Ινστιτούτου με σκοπό να ξεπεραστούν αρκετά από τα  εμπόδια και, τέλος, έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι οι εξελίξεις 
αυτές δε θα θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή. 

 
 
 
 
 
 

  
 
Άρης Δημητριάδης  

 
Executive Director Compliance , ERM & Insurance   
OTE Group 
Linkedin 

https://www.linkedin.com/in/aris-dimitriadis-33535629/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α, κίνητρα ηλεκτρονικών πληρωμών, άρθρο 5Γ του Κ.Φ.Ε, listing fees 

Κατατέθηκε στη Βουλή στη σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας στο οποίο, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνονται φορολογικές διατάξεις, όπως ενδεικτικά: α) παράταση ισχύος μειωμένων και 
υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα είδη και υπηρεσίες β) κίνητρα για την πραγματοποίηση 
δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής γ) παράταση της προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων και 
έκδοσης αποφάσεων για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 δ) αναγνώριση των δαπανών για 
την απόκτηση δικαιώματος εισόδου και τοποθέτησης προϊόντων σε σημεία πώλησης στο εξωτερικό (listing 
fees, slotting fees) καθώς και των δαπανών προώθησης, προβολής, διαφήμισης και έρευνας αγοράς ως 
άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ερμηνεία φορολογικών διατάξεων | νόμος περί στρατηγικών επενδύσεων 

Δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων που εμπίπτουν στο νόμο περί 
στρατηγικών επενδύσεων (ν. 4864/2021), όπως ενδεικτικά: α) φορολογικά κίνητρα, β) αφορολόγητο, 
ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο των δράσεων (i) e-λιανικό 
Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την 
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και (ii) επιχορήγηση επιχειρήσεων 
παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, γ) ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ Επιζήμιων 
Φορολογικών Πρακτικών του Ο.Ο.Σ.Α. για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των κερδών 
επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής διόρθωσης λάθους 

Είναι επιτρεπτή η, συνεπεία διόρθωσης λάθους κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 ή 
του ΔΛΠ 8, κατά περίπτωση, υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος, με βάση της διατάξεις του άρθρου 19 του ΚΦΔ, στο φορολογικό έτος που αυτό 
αφορά, με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, με σκοπό την ορθή απεικόνιση των 
φορολογικών δεδομένων του έτους αυτού. Η απόκλιση μεταξύ των δεδομένων της φορολογικής 
δήλωσης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λογιστικών αρχείων του έτους που το λάθος 
αφορά, αποκαθίσταται στο φορολογικό έτος που διαπιστώνεται, αφενός με την αποτύπωσή του στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους αυτού και αφετέρου, με την αποτύπωση των επιπτώσεων του 
λάθους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που 
προκύπτει από την, κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη τροποποιητική δήλωση επιστρέφεται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 42 και 53 του ΚΦΔ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ 

Αποσαφηνίστηκε η έννοια της νέας θέσης εργασίας και ο τρόπος που διενεργείται η παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα που εμπίπτει στον ειδικό τρόπο 
φορολόγησης του άρθρου αυτού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=bd152887-bd9e-4f97-9037-ae0000011dfb
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/odeaf1110885_ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/e2228_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/e2228_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/e_2224_2021ada.pdf
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Επιβολή τέλους επιτηδεύματος 

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε επιχειρήσεις με αντικείμενο 
δραστηριότητας α) την τοποθέτηση και λειτουργία ηλεκτροφορτιστών ηλεκτρικών και υβριδικών 
αυτοκινήτων σε χώρους τρίτων και β) την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για μικρή χρονική 
διάρκεια. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. 

Καθορίστηκαν τα μη συνεργάσιμα κράτη για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής 
διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του 
ν.4172/2013. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα 

Τροποποιήθηκε Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τη διάθεση των 
πόρων στα επιλεγέντα πιστωτικά ιδρύματα και στους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων σε επιχειρήσεις, τα κριτήρια και 
τον τρόπο ελέγχου επιλεξιμότητας επενδύσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους αξιολογητές, την 
έκθεση ελέγχου, τη διαδικασία και τους όρους ανάθεσης σε αξιολογητές και, τέλος, την αξιολόγηση 
επιλεξιμοτήτων από τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εκπιπτόμενες αποσβέσεις | Μετασχηματισμός βάσει του ν.δ. 1297/1972 

Διευκρινίστηκε ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων που 
έρχονται στην κατοχή της απορροφώσας/επωφελούμενης εταιρείας σε περίπτωση μετασχηματισμού 
με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, όταν η αξία κατόπιν εκτίμησης είναι μικρότερη από τη 
φορολογικά αναπόσβεστη αξία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ρύθμιση οφειλών από δηλώσεις μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης 

Δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που 
προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της 
πρόσκλησης του άρθρου 14 του ΚΦΔ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Clawback 

Με υπουργική απόφαση εισήχθησαν ειδικότερες διατάξεις σχετικά με την ρύθμιση των οφειλόμενων 
ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 
2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Οφειλές προμηθευτών υγείας 

Δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς τις ανείσπρακτες οφειλές των παρόχων/προμηθευτών υπηρεσιών 
υγείας για το έτος 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/e2229_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/e2229_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/a_1246_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/a_1246_2021ada.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LD8gBzPARmUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWlezdRR_JPAaHKNU3ObNZlMPBEHyuyIotkZlfu9YNU7
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/e_2219_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/e_2219_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/E2222_2021ADA.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/E2222_2021ADA.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL840Ld--kAX1V_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSh7dT8GP_0hbJtLu4dqNfnNh0CMnunLsIsMADacr1gx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Y2nvTBQPs7kfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZKoD0lDLRiwpWeeZfS23Ub-kqInjCtBfbaWtOcmxZ8b
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ΦΠΑ  

α) Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης απόφασης χορήγησης αναστολής 
εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, την αναγραφή των ακινήτων του οικοπεδούχου στην κατάσταση 
αδιάθετων ακινήτων, τη διόρθωση της κατάστασης αδιάθετων ακινήτων, την υποβολή δήλωσης 
ΦΠΑ για τον διακανονισμό της έκπτωσης, τον διακανονισμό φόρου με έκτακτη δήλωση σε περίπτωση 
πώλησης πρώτης κατοικίας, τη μεταβολή κατάστασης υποκαταστημάτων, τον διακανονισμό της έκπτωσης 
για ακίνητα που παραδίδονται στον οικοπεδούχο, την διακοπή υποκείμενου κατασκευαστή κατά το χρονικό 
διάστημα της αναστολής, την περίπτωση αυτοπαράδοσης κατά την περίοδο της αναστολής, την ανάθεση 
εργολαβίας με το σύστημα της αντιπαροχής από υποκείμενο που έχει επιλέξει το καθεστώς της αναστολής, 
την εκχώρηση/τροποποίηση προσυμφώνου και εργολαβικού αντιπαροχής σε άλλον εργολάβο, την 
υποχρέωση υποβολής προϋπολογιστικού/απολογιστικού κόστους, τον χειρισμό παγίου επιχείρησης που 
παίρνει αναστολή, ζητήματα σχετικά με το προσύμφωνο πώλησης, τη συμπλήρωση κωδικού 907 της 
δήλωσης ΦΠΑ και θέματα επιβολής και απόδοσης τελών χαρτοσήμου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την μετάταξη από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% στον 
υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, στα αγαθά των παραγράφων 18 και 31 του Κεφαλαίου Α. Αγαθά, 
του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, την προσθήκη των παραγράφων 9 και 10 στο Κεφάλαιο Β. 
Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, έως και την 30η.6.2022 και την παράταση εφαρμογής 
του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά της παραγράφου 
51 του Κεφαλαίου Α. Αγαθά  ,καθώς και την παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% 
στις παραγράφους  1, 1α και 6 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, έως 
και την 30η.6.2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Αναπτυξιακός ν. 4399/2016 | Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

Παρέχονται διευκρινίσεις ως προς τον έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των 
σχετικών δικαιολογητικών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολόγηση εφάπαξ αποζημίωσης 

Διευκρινίζεται ότι η εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται οικειοθελώς από τον εργοδότη για την κατόπιν 
συμφωνίας με τον μισθωτό λύση και κατάργηση της σύμβασης εργασίας, εφόσον καταβάλλεται εφάπαξ και 
εξαιτίας της διακοπής της σχέσεως εργασίας, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης, σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 
15 του Κ.Φ.Ε.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

Αποφασίζεται η παροχή ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από τον κορωνοιό κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020. Συγκεκριμένα, το ποσό της 
ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο, ενώ η περίοδος ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 θεωρείται 
περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε 
τμήμα της ενίσχυσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/e2221_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/e2221_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/e_2215_2021pro.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/e_2215_2021pro.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zT3FrY18BENp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUK5JGJElYQcTnSZnxJK5YVcUb_AnJ_gDQeyVszda77m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zT3FrY18BENp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUK5JGJElYQcTnSZnxJK5YVcUb_AnJ_gDQeyVszda77m
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/e_2212_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/e_2212_2021ada.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YM99-ogV1O_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQMv0lHNbOvRT5tEuNO11OGtYjYu2XoAOEQ-vEGGRqHQ
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Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιχειρήσεις 

Σχετικά με την απόφαση για χορήγηση αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από την πανδημία covid19 σημειώνεται ότι ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 Ενιαίο 
Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΣτΕ 478/2021| Έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου για περαιωθείσα υπόθεση 

Η περαίωση μιας εκκρεμούς φορολογικής υπόθεσης δεν αποκλείει τον επανέλεγχο του έτους για το 
οποίο έχει γίνει η περαίωση αυτή και την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου (δηλαδή 
πράξης επιβολής πρόσθετου φορολογικού βάρους) εάν στην έκδοση του ως άνω συμπληρωματικού 
φύλλου ελέγχου οδήγησαν νέα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι το εισόδημα του 
φορολογούμενου ήταν μεγαλύτερο από αυτό που ελήφθη υπόψη για την περαίωση. Τα δε στοιχεία 
αυτά, για να θεωρηθούν «νέα» θα πρέπει να έχουν προκύψει μετά την υπογραφή της πράξης περαίωσης 
από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και να μην έχουν τεθεί υπόψη του κατά το χρόνο της υπογραφής. 
Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται η έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου για περαιωθείσα 
υπόθεση, η οποία στηρίζεται σε «νέα ή το πρώτον εκτίμηση» στοιχείων που ήταν ήδη σε γνώση 
της φορολογικής αρχής κατά το χρόνο της περαίωσης. Εν προκειμένω, με βάση τα υπό κρίση 
πραγματικά περιστατικά, δεν μπορεί να εκδοθεί συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου μετά την περαίωση 
εκκρεμούς φορολογικής υπόθεσης κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 1 έως 11 του Ν. 3259/2004 
λόγω δήθεν διαπιστωθείσας ανακρίβειας της δήλωσης από τη φορολογική αρχή, διότι πέραν του ότι η 
υπογραφή της περαίωσης από τη φορολογική αρχή συνιστά αποδοχή της δήλωσης του φορολογούμενου 
ως ειλικρινούς, ο εκ των υστέρων διαφορετικός χαρακτηρισμός από τη φορολογική αρχή στοιχείου που είχε 
δηλωθεί στη φορολογική δήλωση δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2737/2020| Υπολογισμός τόκων αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου 

Αναφορικά με το νομοθετικό καθεστώς που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των τόκων κατά την έντοκη 
επιστροφή από το Δημόσιο αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, εξαιτίας παράβασης του κοινοτικού 
δικαίου, κρίθηκε ότι ελλείψει σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εναπόκεται σε κάθε κράτος- μέλος να 
προβλέψει τις προϋποθέσεις καταβολής των εν λόγω τόκων. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, ορθώς, δεν 
εφαρμόστηκαν από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2120/1993, οι 
οποίες προσδιορίζουν τον χρόνο έναρξης της τοκοφορίας μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου από 
την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης η οποία κρίνει ότι δεν οφείλεται φόρος, αλλά -αντίθετα- 
τόκοι οφείλονται από το χρόνο άσκησης της σχετικής προσφυγής κατ’ άρθρο 21 του κ.δ. της 
26.6/10.07.1944.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YM99-ogV1O9p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYdqWo3r0tZ4Z1mpq4ATibKEoextQNmje0GD317tGA14


59 | Δεκεμβρίου 2021  | σελ. 13 

 

  
 
 
  

  
 
    
  
 
 
 

ΣτΕ 2339/2020 | Παρακράτηση φόρου για μητρικές και θυγατρικές διαφορετικών κρατών μελών 

Οι διατάξεις των άρθρων 106 παρ. 2 και 3 και 99 παρ. 1 του ν. 2238/1994, συνδυαστικά 
ερμηνευόμενες, καθορίζουν αποκλειστικώς και μόνο τον τρόπο υπολογισμού του φορολογητέου 
στην ημεδαπή εισοδήματος της θυγατρικής εταιρείας ενόψει της διανομής κερδών και σε ουδεμία 
περίπτωση εισάγουν ρύθμιση περί παρακρατήσεως στην πηγή μέρους του φόρου που αναλογεί 
επί των διανεμομένων κερδών όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με 
το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών 
(2011/96/ΕΕ). Επιπλέον, έγινε δεκτό ότι στην παρούσα περίπτωση δεν συντρέχουν οι δύο από τις τρεις 
σωρευτικώς τασσόμενες  από το άρθρο 5 της προαναφερθείσας οδηγίας προϋποθέσεις, καθώς υποκείμενο 
του φόρου είναι η ημεδαπή θυγατρική εταιρεία και βάση υπολογισμού όχι τα διανεμηθέντα μερίσματα, αλλά 
το εισόδημα αυτής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1117/2021| Παρέκταση παραγραφής στη δεκαετία σε περιπτώσεις προστίμων 

Δεν αποτελεί «συμπληρωματικό στοιχείο» ικανό να παρεκτείνει την προθεσμία του Δημοσίου για έκδοση 
και κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. από την πενταετία στη δεκαετία το δελτίο 
πληροφοριών, το οποίο περιήλθε σε γνώση της φορολογικής αρχής πριν από την πάροδο της 
αρχικής, πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, ακόμα κι αν το στοιχείο αυτό περιήλθε στην 
αρμόδια αρχή μετά την υπογραφή πράξεως περαίωσης της συγκεκριμένης χρήσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 628/2021| Διανομή κεφαλαίων προ της πενταετίας και δεκαετίας αντίστοιχα 

Με τη με αριθμό 628/2021 απόφαση του ΣτΕ ερμηνεύθηκαν αφενός οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του 
Ν. 1828/1989, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ο σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από 
αδιανέμητα καθαρά κέρδη, προς τον σκοπό της πραγματοποιήσεως παραγωγικών επενδύσεων αφετέρου οι 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 και 3 του Ν. 2065/1992, με τις οποίες προβλέπεται η επιβολή μειωμένης 
φορολογίας επί της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ανώνυμης 
εταιρείας. Κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων, η διανομή των κατ’ εφαρμογή τους σχηματισθέντων 
κεφαλαίων επιτρέπεται μόνον υπό τις ρητώς προβλεπόμενες σε αυτές προϋποθέσεις διότι μόνον 
υπό τις προϋποθέσεις αυτές επιτρέπεται η προαναφερθείσα ειδική φορολογική αντιμετώπιση και 
διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. Έτσι, εάν στο μετοχικό κεφάλαιο μίας ανώνυμης 
εταιρείας περιλαμβάνονται ποσά τοιαύτης προελεύσεως, η εταιρεία υποχρεούται, προκειμένου να 
προβεί σε διανομή κεφαλαίων στους μετόχους της, να προσδιορίσει στη φορολογική αρχή 
επακριβώς τα διανεμόμενα κεφάλαια, την προέλευση αυτών και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η 
υποχρέωση δε αυτή δεν αναιρείται στην περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει «υπερεπάρκεια μετοχικών 
κεφαλαίων» προς διανομή, διότι χωρίς τον προσδιορισμό των διανεμόμενων κεφαλαίων δεν καθίσταται 
εφικτός ο έλεγχος από τη φορολογική αρχή της συνδρομής των ουσιαστικών και χρονικών προϋποθέσεων. 
Η ανωτέρω υποχρέωση δηλώσεως στη φορολογική αρχή των διανεμόμενων κεφαλαίων συνιστά 
φορολογική υποχρέωση, η οποία διέπεται, ως προς τη διαδικασία της υποβολής της, από τις γενικές 
διατάξεις Κ.Φ.Ε. και, επομένως, η παράλειψη της ανώνυμης εταιρείας η οποία διαθέτει κεφάλαια τοιαύτης 
προελεύσεως να προβεί στην ως άνω δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. αποτελεί νόμιμο λόγο 
καταλογισμού των αναλογούντων ποσών φόρου. 

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

 
 
 
 
Κωστής Μπακόπουλος  

 
Νομικός Σύμβουλος ΣΕΒ για Εργασιακά θέματα  
∙Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ ∙Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω  

 

«Περί διευθυντικών στελεχών» 

Η υπουργική απόφαση για τα διευθυντικά στελέχη που εκδόθηκε πρόσφατα περιέχει κάποιες ασάφειες και 
επικαλύψεις: 

α) Το κριτήριο της "άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος" (κριτήριο Α α) είναι ασαφές, με δεδομένο ότι εντός της 
επιχείρησης υπάρχουν πλείονα επάλληλα ιεραρχικά επίπεδα. Από ποιο επίπεδο ιεραρχίας και πάνω ο 
εργαζόμενος που "ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης" θα 
χαρακτηρίζεται διευθύνων υπάλληλος; Το ίδιο ερώτημα τίθεται, κατ' αναλογία, όσον αφορά εργαζομένους που 
"εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους" (κριτήριο Α β).  

β) Ποια είναι η σκοπιμότητα της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κριτηρίων (Β και Γ), που έχουν ως βάση το ύψος 
των αποδοχών; Ένας εργαζόμενος που καλύπτει το κριτήριο Γ (αποδοχές οκταπλάσιες του ΒΜ), πόσο πιθανό 
είναι να μην κατέχει συγχρόνως και κάποια διοικητική ή ιεραρχική θέση, ίδια ή ανάλογη εν πάση περιπτώσει με τις 
αναφερόμενες στο κριτήριο Β; 

Αυτά είναι κάποια ενδεικτικά ζητήματα εφαρμογής που πρέπει η Διοίκηση να διευκρινίσει. Πέρα όμως από αυτό, 
τίθεται και το ευρύτερο θέμα της συμβατότητας της υπουργικής απόφασης με την παγιωμένη νομολογία για 
την έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου. Πρόκειται για τη Διεθνή Σύμβαση της Ουάσιγκτων «περί περιορισμού 
των ωρών εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις", που κυρώθηκε με το ν. 2269/1920 και αποτελεί κανόνα δικαίου 
αυξημένης τυπικής ισχύος στην ελληνική έννομη τάξη. Το άρθρο 2 αυτής προσδιορίζει, κατά τρόπο γενικό και 
αφηρημένο  τον κύκλο των προσώπων που εξαιρούνται από τη νομοθεσία περί χρονικών ορίων εργασίας.  
Σύμφωνα με τη  νομολογία, η ιδιότητα του διευθύνοντος υπαλλήλου δεν κρίνεται από ένα στοιχείο 
μεμονωμένα ούτε βεβαίως από το αν ο εργαζόμενος έχει ή όχι τον ανάλογο τίτλο ή χαρακτηρισμό στη 
σύμβαση εργασίας. "Η έννοια του διευθύνοντος ... αποδίδεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της καλής πίστεως 
και της κοινής πείρας και λογικής από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που κρίνονται ενιαίως, καθώς και από 
την ιδιάζουσα θέση εκείνου που τις παρέχει, τόσο προς τον εργοδότη όσο και προς τους λοιπούς εργαζομένους." 
(ΑΠ 902/2020). Δεν αποκλείεται καθόλου ένας εργαζόμενος που θα καλύπτει κάποιο από τα κριτήρια της 
υπουργικής απόφασης (ένα μόνο αρκεί), να μην χαρακτηρισθεί ως διευθύνων υπάλληλος από το δικαστήριο.  

Είναι κατανοητή η ανάγκη της Διοίκησης για διευκόλυνση των ελεγκτικών αρχών σε ό,τι αφορά την τήρηση 
των διοικητικών διατυπώσεων του ΕΡΓΑΝΗ. Η υπουργική απόφαση εκδόθηκε με εξουσιοδοτικό έρεισμα τα 
άρθρα 73 παρ. 2 και 79 παρ. 5 του ν. 4808/2021. Με το πρώτο προβλέφθηκε για πρώτη φορά η ειδική καταχώριση 
στο Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 και Ε4) της κτήσης ή απώλειας της ιδιότητας του διευθύνοντος, ενώ 
με το δεύτερο εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Εργασίας να καθορίσει τα στοιχεία από́ τα οποία διαπιστώνεται εάν ο 
εργαζόμενος έχει τέτοια ιδιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η παρούσα υπουργική 
απόφαση δεν υποκαθιστά, ούτε αντικαθιστά τον λεγόμενο ορθό νομικό χαρακτηρισμό, που είναι έργο της 
νομολογίας, αλλά ούτε τροποποιεί νομοθεσία αυξημένης τυπικής ισχύος.  
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Καθορισμός κριτηρίων βάσει των οποίων τεκμαίρεται η ιδιότητα των διευθυντικών στελεχών 

Καταγραφή κριτηρίων που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστώσουν 
εάν ένας υπάλληλος είναι διευθυντικό στέλεχος και μπορεί να εξαιρεθεί από τη νομοθεσία για το ωράριο 
(κατ’ εφαρμογή του άρθ. 79 παράγραφος 5 εδάφιο στ του ν. 4808/2021). Με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, παρατείνεται έως τις 23 Ιανουαρίου 2022 η προθεσμία που έχουν οι εργοδότες να δηλώσουν 
στο έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) τα διευθυντικά τους στελέχη. Επίσης, επανακαθορίστηκαν   τα 

υποβαλλόμενα στο ΕΡΓΑΝΗ έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ αναφορικά, με τις υπερωρίες (έντυπο Ε8 
Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης). Το κυριότερο, από την 29 Νοεμβρίου 2021, παύει να 
υφίσταται η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο έντυπο Ε8 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ την 
υπερεργασία των εργαζομένων τους που ούτως ή άλλως εντασσόταν και εντάσσεται στο νόμιμο ωράριο. 
Διατηρείται ωστόσο η υποχρέωση προαναγγελίας των υπερωριών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ  

Αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στον e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Καθορίστηκε η νέα διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών 
ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αποζημίωση κόστους τηλεργασίας 

Εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση σχετικά με το  ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να 

καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία (κατ’ εφαρμογή του 

άρθ. 67 παρ.4 του ν. 4808/2021), για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της 

χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας. Το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους 

τηλεργαζόμενους είναι: για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ, για την κάλυψη του κόστους 

επικοινωνιών, 10 ευρώ και για την συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τροποποιήσεις στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

Τροποποιήθηκε το πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 
Μεταξύ άλλων, καθορίστηκε ότι για τους μήνες Οκτώβριο 2021 έως και Δεκέμβριο 2021 στον 
μηχανισμό εντάσσονται οι εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους 
απασχόλησης κατά την 31/8/2021 σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις λοιπές νόμιμες 
προϋποθέσεις, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις του δικαιώματος συμμετοχής των επιχειρήσεων 
στο μηχανισμό, η διάρκεια του μηχανισμού επεκτάθηκε μέχρι 31.12.2021, και παρατάθηκε μέχρι 
31.12.2021 η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για 
εργαζόμενους που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zT3FrY18BEO4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfkOZT9sC0vVHxlS-uWqYeUsThT8L5IcZemkBoq9zyQK
https://ypergasias.gov.gr/eos-tis-23-1-2022-i-dilosi-ton-diefthyntikon-stelechon-sto-etisio-entypo-e4-pinakas-prosopikou/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gf_rQZdqY19_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdv6T1-cRGLpmwjwoZXwvTaVsOtvxdwiOKJl-WI-x7KX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SVBU9XRHTykfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW2CYf0m4evhUydbZtHzs5z3JyCk-oTNkeT3WaW19eFd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL840Ld--kAX1W4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcuT2GZ570lI2SgovJhZUZk0qjW4nWdfn7_VAFFaAZOv
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Επίδομα Χριστουγέννων  

Καθορίστηκε η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων (δώρου) για τις 
επιχειρήσεις-εργοδότες που έθεσαν ή θέτουν σε αναστολή τους μισθωτούς τους ή στον Μηχανισμό 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κατά το διάστημα από 1.5.2021 έως 31.12.2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

e-ΕΦΚΑ 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4821/2021 και του άρθρου 199 του ν. 4855/2021 και 
παρέχονται οδηγίες για τη δυνατότητα εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων 
επαγγελματιών να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές 
εισφορές μέχρι και σε εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4826/2021 σύμφωνα με τις οποίες η μείωση κατά 3 
ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου, από το ύψος που 
είχαν διαμορφωθεί τη 01.06.2020, για απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής 
απασχόλησης), ισχύει και για τις μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 έως 31.12.2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρέχονται οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης 
δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών 
μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου 
και προσώπων υπαγόμενων στις διατάξεις παρ. 9, άρθρου 39, ν.4387/2016, για μισθολογικές περιόδους 
από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορίστηκε η ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Απαλλαγή φυσικών προσώπων από την αλληλέγγυα ευθύνη για καταβολή ασφαλιστικών οφειλών 
νομικού προσώπου 

Παρέχονται διευκρινίσεις για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης απαλλαγής φυσικών 
προσώπων από την αλληλέγγυα ευθύνη τους για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών 
νομικού προσώπου και διευκρινίζονται οι ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη 
στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προσδιορισμός υπόχρεων επιχειρήσεων στο Π.Δ. ΕΡΓΑΝΗ II  

Οι εργοδότες - επιχειρήσεις, μέλη εργοδοτικών οργανώσεων, που πρόκειται να καταχωρηθούν στο 
Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών «ΓΕ.ΜΗ. Ο.Ε.» δηλώνουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 
ΙΙ, ιδίως, τον κλάδο ή τους κλάδους της οικονομικής τους δραστηριότητας, τον αριθμό και τις ειδικότητες του 
απασχολούμενου προσωπικού τους και τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιούνται. Η 
απόφαση ισχύει από 1.1.2022 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-sylZ9CJk4zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQi6XyUSWecn1-K3KC9r2YK-10o8VgfNCn70ZhkkYipF
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-12/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2061.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-12/EGK_66_2021.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-12/EGK_66_2021.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gf_rQZdqY1_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbddE-aQQfho8Ch0yN3xXl-BEKzk1N7j6jydzhIHLY1d
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-12/%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2063%20%28%CE%91%CE%91%29.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%91%CE%9D46%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%931%CE%A3?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84Xeo4bhiwksfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSir1pX3BheUKQ8nazzPZmCa3haeWIM58jHSFmFJR4YM
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 505/2021| Αναιτιώδης η καταγγελία της σύμβασης εργασίας 

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και 
συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή την ελαττωματικότητα της αιτίας για την οποία 
έγινε, αλλά αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη και του εργαζομένου. Για να θεωρηθεί η καταγγελία άκυρη ως 
καταχρηστική, πρέπει να οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους πρέπει να επικαλεστεί και να 
αποδείξει ο εργαζόμενος, εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώματος του εργοδότη 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 ΑΚ. Η μη απόδειξη των επικαλουμένων από 
τον εργοδότη λόγων απολύσεως του εργαζόμενου, δεν ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στην ύπαρξη 
της επικαλούμενης από τον εργαζόμενο καταχρηστικής απολύσεως, διότι, ενόψει του αναιτιώδους 
χαρακτήρα της καταγγελίας, ο εργαζόμενος πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει τους λόγους 
που καθιστούν καταχρηστική την απόλυσή του.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 



59 | Δεκεμβρίου 2021  | σελ. 18 

 

  
 
 
  

  
 
    
  
 
 
 

04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 
 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 
«Απώλεια εσόδων €134 δις για τις χώρες της ΕΕ από το ΦΠΑ το 2019» 
 
Στις 2 Δεκεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεση της «VAT GAP 
in the EU» όπου προσδιορίζεται η συνολική απώλεια εσόδων από το ΦΠΑ σε ενωσιακό επίπεδο καθώς 
και σε επίπεδο κρατών μελών, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών 
εσόδων. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το συνολικό έλλειμα ΦΠΑ για το 2019 ήταν € 134 
δις, μειωμένο σε ονομαστικούς όρους κατά € 6,6 δις σε σχέση με το 2018. Με δεδομένο ότι η οικονομία 
της ΕΕ σημείωσε ανάπτυξη 1,8% το εν λόγω έτος, η μείωση του ελλείματος ΦΠΑ αποτελεί θετικό δείγμα 
ως προς την ικανότητα των αρχών να καταπολεμούν πρακτικές φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που 
αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος των διαφυγόντων εσόδων.  
Παρά τη συνολική βελτίωση σε ενωσιακό επίπεδο, συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών. Η χώρα με την καλύτερη επίδοση ως προς το περιορισμό του 
ελλείματος ΦΠΑ είναι η Σουηδία όπου οι απώλειες περιορίστηκαν στο 1,7% των προσδοκώμενων 
εσόδων, δηλ. €597 εκατ.  Στον αντίποδα βρίσκεται η Ρουμανία, η οποία απώλεσε €7,411 δις το 2019 
που ισοδυναμεί με  34,9% των προσδοκώμενων ετήσιων εσόδων από το ΦΠΑ.   
Όσον αναφορά την Ελλάδα, η έκθεση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι σε σχέση με το 2018, η χώρα 
πέτυχε την καλύτερη επίδοση σε όρους ετήσιας ποσοστιαίας μεταβολής με δεδομένο ότι το 
έλλειμα ΦΠΑ μειώθηκε κατά 3,2%. Ωστόσο, η συλλογή του ΦΠΑ συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση 
καθώς το κράτος απώλεσε το 25,8% των προσδοκώμενων εσόδων του το 2019 (€5,350 δις) που 
αποτελεί τη δεύτερη χειρότερη επίδοση εντός της ΕΕ μετά τη Ρουμανία.  
Η ενίσχυση της ικανότητας των αρχών να συλλέγουν πιο αποτελεσματικά το ΦΠΑ είχε αναχθεί σε 
προτεραιότητα ακόμα και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας.  
Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο της ΕΕ είχε εγκρίνει τον Φεβρουάριο του 2020 νέους κανόνες για την 
ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις πληρωμές ΦΠΑ που δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
συλλέγουν, με εναρμονισμένο τρόπο, τα αρχεία που διατίθενται ηλεκτρονικά από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών (όπως οι τράπεζες) ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της φορολογικής απάτης σε 
διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Με δεδομένη την ανάγκη να ενισχυθούν τα έσοδα των κρατών μελών μετά το πέρας της 
πανδημίας λόγω της σημαντικής αύξησης των δημοσίων δαπανών, η μείωση του ελλείματος 
ΦΠΑ γίνεται ακόμα σημαντικότερη ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης. 

 
Αναζητήστε εδώ την έκθεση «VAT GAP in the EU» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
Αναζητήστε εδώ την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τους νέους κανόνες ανταλλαγής πληροφοριών  

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/VAT%20gap%20-%20report%202021.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/02/18/e-commerce-council-adopts-new-rules-for-exchange-of-vat-payment-data/
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Διαβουλεύσεις ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 7 Μαρτίου 2022 τους ενωσιακούς κανόνες 
σχετικά με την αξιολόγηση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τα βιομηχανικά προϊόντα και έως τις 4 
Φεβρουαρίου 2022 τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ και το 
ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

  

 

 
Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 
 
ΔΕΕ C-217/20: Αναρρωτική άδεια και δικαίωμα λήψης ετήσιας αδείας μετ’ αποδοχών 

Εφόσον η επέλευση ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθενείας είναι, κατ’ αρχήν, απρόβλεπτη 
και ανεξάρτητη από τη βούληση του συγκεκριμένου εργαζομένου, πρέπει, λαμβανομένου υπόψη 
του δικαιώματος ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών, να γίνει δεκτό ότι οι εργαζόμενοι που δεν 
εργάζονται λόγω αναρρωτικής άδειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εξομοιώνονται με 
εκείνους που πράγματι εργάστηκαν κατά την εν λόγω περίοδο. Ως εκ τούτου, σε μια τέτοια 
περίπτωση, η ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών πρέπει κατ’ αρχήν να καθορίζεται σε συνάρτηση προς την 
πράγματι παρασχεθείσα εργασία δυνάμει της συμβάσεως εργασίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μείωση 
των αποδοχών αυτών συνεπεία ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθενείας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12654-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12793-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%95-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%89%CE%BD_el
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=06D0838B6E189B0FC793050193CCF420?text=&docid=250864&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1030528
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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/

