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ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕΒ 

 

Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα 

Ε: mmitsopoulos@sev.org.gr 

Τ: +30 211 500 6157     

Αθηνά Βουνάτσου, Senior Advisor 

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    
  

  «Κλιματικός Νόμος: Νέες υποχρεώσεις για τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ένα 
περιβάλλον έντονων μεταβολών» 
 
Θανάσης Πρίντσιπας 
Senior Advisor 
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

σελ. 2 

  

  «DEBRA Directive – Η πρόταση οδηγίας της ΕΕ με 
σκοπό την παροχή φορολογικών κίνητρων για την 
χρηματοδότηση εταιρειών με ίδια κεφάλαια» 
 
Μιχάλης Στεφανάκης  
Senior Manager, Tax Services  
Deloitte Business Solutions SA 

σελ.9 

  
 

 «Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας 2022 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: Βασικά 
συμπεράσματα» 

Κατερίνα Δασκαλάκη 
Senior Advisor Εργασιακών Σχέσεων Τομέα 
Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας 
ΣΕΒ 

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 

…..................…………………….……...  

 
 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Ψηφίστηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων κατά τη 
συζήτηση του σχεδίου νόμου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
ενώ υπέβαλλε και τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς. 
 
Περισσότερα στη σελ.5  
 
 
Φόρος Υπεραξίας Μεταβίβασης Τίτλων συμμετοχής 

Αναγνωρίστηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 48Α Κ.Φ.Ε. έχουν εφαρμογή και για 

την υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση συμμετοχών μόνιμης 

εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου, φορολογικού της 

Ε.Ε. 

Περισσότερα στη σελ.10  
 
 
Ψηφιακή κάρτα εργασίας 
Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για την Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής 
Κάρτας Εργασίας. 
 
Περισσότερα στη σελ.16  
 

 

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

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

 

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 
 

 

                             
                                 
                                Θανάσης Πρίντσιπας 
 
                                Senior Advisor 
                                Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
                                Linkedin 
 
«Κλιματικός Νόμος: Νέες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ένα περιβάλλον έντονων μεταβολών» 

Η ψήφιση του κλιματικού νόμου (Ν. 4936/2022) συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, όπου κυριαρχούν 

τρία χαρακτηριστικά: 

1. Η παγκόσμια κοινότητα αναγνωρίζει ολοένα και περισσότερο την ανάγκη ανάληψης δράσης για το κλίμα. Η επίτευξη της 

κλιματικής ουδετερότητας μέχρι περίπου τα μέσα του αιώνα αποτελεί πλέον δέσμευση για περισσότερες από 130 χώρες, 

ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυτό τον στόχο με τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο από τον Ιούλιο του 2021. 

2. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σε εξέλιξη μια πληθώρα διεργασιών που σχετίζονται με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας και αλλάζουν σημαντικά το πλαίσιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων, της χρηματοδότησης 

επενδύσεων και το ενεργειακό τοπίο.  

3. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η μεγάλη άνοδος των τιμών ενέργειας και του δικαιώματος εκπομπής CO2, αυξάνουν την 

αβεβαιότητα στο επενδυτικό περιβάλλον και δημιουργούν ανασφάλεια στην κοινωνία.  

Οι συνθήκες αυτές εντείνουν την ανάγκη λήψης μέτρων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

συνοδευόμενη από αναλυτική αξιολόγηση κόστους, οφέλους και επιπτώσεων στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. 

Η αξιολόγηση αυτή δυστυχώς δεν προηγήθηκε ούτε προβλέπεται στον κλιματικό νόμο, ο οποίος περιλαμβάνει ρυθμίσεις που 

θα επηρεάσουν την καθημερινότητα μεγάλου μέρους των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, οι νέες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν κυρίως: 

Πρόσθετες διαδικασίες στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: α) ποσοτική εκτίμηση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από την κατασκευή, λειτουργία (σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση) και μετά 

το πέρας λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, β)στοιχεία για τους κινδύνους, την εκτίμηση κινδύνων, την ανάλυση 

επιπτώσεων και λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις υφιστάμενες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες, γ) 

έλεγχο της συμβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας με την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου για το 2030 και αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο θα κινηθεί προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050.  

Οριζόντια μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30% τουλάχιστον έως το 2030 σε σχέση με το 2019. Η 

συγκεκριμένη διάταξη αφορά έργα περιβαλλοντικών υποδομών, τουριστικές εγκαταστάσεις, τον κτιριακό τομέα, εγκαταστάσεις 

αθλητισμού και αναψυχής, πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες και βιομηχανικές δραστηριότητες. Από τη 

διάταξη εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ε.Ε. 

Υποβολή ετήσιας έκθεσης με το ανθρακικό αποτύπωμα από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις συγκεκριμένων 

κατηγοριών (εισηγμένες, τράπεζες, ασφαλιστικές, επενδύσεων, τηλεφωνίας, ύδρευσης και αποχέτευσης, ταχυμεταφορών, 

μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου και επιχειρήσεις εφοδιαστικής). Παράλληλα, με τον κλιματικό νόμο θεσπίζονται μέτρα για: α) 

την προώθηση των οχημάτων μηδενικών εκπομπών: από το 2024 το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 

θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά, από το 2026 όλα τα νέα ταξί και το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων στην 

Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών, β) τον περιορισμό των εκπομπών από τα κτίρια: από 

το 2025 θα απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, από το 2030 θα απαγορεύεται η 

πώληση πετρελαίου θέρμανσης αν δεν είναι αναμεμειγμένο κατά 30% τουλάχιστον με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα και από το 

2023 θα είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο 30% τουλάχιστον της επιφάνειας των νέων κτιρίων 

επαγγελματικής χρήσης άνω των 500 τ.μ. 

Πέρα όμως από τα παραπάνω ειδικά μέτρα, η υιοθέτηση του μακροπρόθεσμου στόχου για κλιματική ουδετερότητα το 

2050, με ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών κατά 55% το 2030 και κατά 80% το 2040, αποτελεί τη βάση πάνω 

στην οποία θα διαμορφωθούν μελλοντικές πολιτικές και στρατηγικές. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα απαιτήσει μια άνευ 

προηγουμένου επενδυτική δραστηριότητα και κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων. Στην προσπάθεια αυτή δεν θα 

πρέπει να μείνει πίσω κανένα μέρος της κοινωνίας. Για να γίνει αυτό, βασικό ζητούμενο είναι η στάθμιση των περιβαλλοντικών 

στόχων με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και με το κόστος για την κοινωνία, ώστε η μετάβαση να είναι δίκαιη για 

όλους. 

https://www.linkedin.com/in/thanasis-printsipas-96842a228/?trk=public_profile_browsemap&originalSubdomain=gr
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100105
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργού Επικρατείας για το σχέδιο της Έκθεσης 
Εθελοντικής Αξιολόγησης της Ελλάδας (Voluntary National Report) σχετικά με τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Καταπολέμηση Απάτης 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το σχέδιο νόμου με τίτλο:  
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής 
πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου». 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) τον «παράγοντα f» για τo Market Test για το έργο «Αγωγός Νέας Μεσημβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και 
Μετρητικός Σταθμός» του ΔΕΣΦΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

β) την Πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο και το Τιμολόγιο Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για Φόρτωση Φορτηγών ΥΦΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

γ) την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης 
σχετικά με τις δηλώσεις προγραμμάτων των οντοτήτων σε Δοκιμαστική λειτουργία και την εκκαθάριση των 
οντοτήτων σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

δ) την επικαιροποίηση των Σχετικών Σημείων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

ε) την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ για την παροχή Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

στ) το Σχέδιο Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

η) την δημόσια διαβούλευση του All NEMO Committee σχετικά με την επαναξιολόγηση των 
Εναρμονισμένων Μέγιστων και Ελάχιστων Τιμών Εκκαθάρισης για την Ενιαία Διασύνδεση των 
Αγορών Επόμενης Ημέρας και για την Ενιαία Ενδοημερήσια Σύζευξη κατά τα άρθρα 41 και 54 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό 
κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

http://www.opengov.gr/ypep/?p=791
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=15633
https://www.rae.gr/diavoulefseis/31913/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/31903/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/31689/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/32126/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/32252/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/32870/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/32116/
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Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 08.07.2022 το Εγχειρίδιο Εκπόνησης Μελετών ΑΠΕ και ΥΒΔ σταθμών για τα ΜΔΝ που 
κατήρτισε ο ΔΕΔΔΗΕ περί της Μεθοδολογίας προσδιορισμού των περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) σε συνεργασία με το 
Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Αρχών Ενέργειας (CEER) θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 29.07.2022 την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της ευρωπαϊκής προθεσμιακής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

β) έως τις 02.08.2022 το σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών-πλαίσιο για την απόκριση ζήτησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ σχετικά με: 

α) το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Καταγγελιών και Ελέγχων της ΕΕΤΤ για τις αγορές 
αρμοδιότητάς της: i) αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ii) αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών». 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

β)  τις τιμές χονδρικών αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας Ethernet 
χωρητικότητας έως και 1 Gbps, για δέσμευση τριάντα έξι (36) μηνών. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

γ) αναφορικά με i) το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της 
εξειδίκευσης των κριτηρίων αξιοπιστίας για την επιλογή παρόχου καθολικής υπηρεσίας και ii) την 
τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

δ) αναφορικά με την τροποποίηση της προσφοράς αναφοράς για την παροχή μισθωμένων γραμμών 
χονδρικής του ΟΤΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rae.gr/diavoulefseis/32865/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/32564/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/32614/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1686.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1687.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1689.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1691.html
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Ψηφίστηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας - Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο 
ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την 
ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος». Το εν λόγω σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 
διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ, παραγωγής και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανόμενων και των ειδικών ρυθμίσεων για την ενέργεια, 
τις μεταλλευτικές και τις λατομικές δραστηριότητες. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων στη 
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής επισημαίνοντας τη συμβολή των προβλέψεων για τη 
διασαφήνιση και απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης ΑΠΕ, την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και την 
ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο προβλέψεων ευρωπαϊκών Οδηγιών που εκκρεμούσαν. Επεσήμανε, στη Βουλή και 
σε υπόμνημα, όμως και την ανάγκη συνεκτικής προσέγγισης του θέματος αδειοδότησης των ΑΠΕ από τις 
ασκούμενες πολιτικές (ενδεικτικά, Ειδικό Χωρoταξικό ΑΠΕ, ΕΠΜ περιοχών Natura, σχεδιασμός επενδύσεων  
δικτύου ΑΔΜΗΕ & ΔΕΔΔΗΕ) καθώς και βελτίωσης ορισμένων διατάξεων που εισήχθησαν μετά τη δημόσια 
διαβούλευση, όπως ενδεικτικά να μην επιβάλλεται η υποχρέωση διατήρησης εγγυητικής σε έργα που θα τεθούν 
σε αναστολή. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Προστασία Καταναλωτών 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4933/2022 με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 
2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό 
των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών. Επιπλέον στον εν λόγω νόμο 
περιλαμβάνονται διατάξεις για την προθεσμία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων και την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Εμπορικά Σήματα 
Ολοκληρώθηκε η μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά 
Σήματα. Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η μεταφορά του φυσικού (έγχαρτου) και ηλεκτρονικού μητρώου 
σημάτων, των πληροφοριακών και λοιπών αντίστοιχων συστημάτων που το υποστηρίζουν, του 
αρχείου σημάτων καθώς και η αναγκαία και επαρκής στελέχωση του Οργανισμού με ανθρώπινο δυναμικό 
και υλικοτεχνικές υποδομές. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Παίγνια 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για την 
διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Καθορίστηκαν οι όροι και οι ρυθμίσεις σχετικά με την Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=82809615-45f1-48bd-9b18-aeb7016e7329
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8zkeUUVXJbqTtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHzR_SZNjbUeAKbzXb2NHcl7xBoWjQndIrbdASJsHJDd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL84OvdVE7rIZgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYhJbjCA5RwjK0ImQRB_j_F58XpFCw-VfwcFGV6ZtcdQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8Wtv5OKWZcpG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYonOsMoIp8XnH0joNfBnEkQNCT4cgSzNIiCcxLJxxXB
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202798


65 | Ιουνίου 2022  | σελ. 6 

 

  
 
 
   

  
 
    
  
 

 

Προστατευόμενες Περιοχές 

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της πολιτικής για την διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Φυσικό Αέριο 

Δημοσιεύθηκε η τρίτη τροποποίηση της απόφασης σχετικά με την χορήγηση επιδότησης της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 

α) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την χορήγηση επιδότησης από το Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών 
καταναλωτών. 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

γ) Καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης 
στον Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών 

Επικαιροποιήθηκε το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

ΓΕΜΗ – Υπόχρεοι Εγγραφής 

Δημοσιεύθηκε εγκύκλιος του ΓΕΜΗ σχετικά με την παροχή οδηγιών για τους υπόχρεους εγγραφής στο 
μητρώο του ΓΕΜΗ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Μητρώο Διαφάνειας 

Καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν ζητήματα που αφορούν στην λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας 
που προβλέπει ο Ν . 4829/2021 και στο οποίο θα εγγράφονται οι υπόχρεοι «εκπρόσωποι συμφερόντων» 

και όσοι οικειοθελώς επιλέξουν να εγγραφούν σε αυτό. Στην ΥΑ δεν αποσαφηνίζεται, προς άρση κάθε 

αμφιβολίας, ότι η επιλογή εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας των σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, 
επιμελητηρίων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών για επικοινωνίες και επαφές τους με τους θεσμικούς 
φορείς είναι δυνητική και ότι η μη εγγραφή τους δεν διαταράσσει τα δικαιώματά τους, ενώ εντοπίζονται και 
νομοτεχνικές αντιφάσεις με τις προβλέψεις του Νόμου σε ότι αφορά ορισμούς και την περιγραφή του 
υπόχρεου προς υπογραφή. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8f8yKr9Kv77EfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXg33a1yKvc4uhFa8wSZyIBPSC4hL_ni8U7jNI-5mQU_
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202789
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202759
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202688
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202741
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202689
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%95%CE%92%CE%9446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%9E%CE%A7%CE%93
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202604
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COVID-19 

Καθορίστηκε η διαδικασία και οι όροι χορήγησης δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη της 
οικονομίας κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4941/2022 σχετικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας 

Καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή των κινήτρων 
ευρεσιτεχνίας του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Αέριοι Ρύποι 

Τροποποιήθηκαν προγενέστερες αποφάσεις σχετικά με α) τον καθορισμό χρεώσεων ειδικού τέλους 
μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών και β) την διαδικασία αναδρομικής 
εκκαθάρισης χρεώσεων ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 

Τροποποιήθηκε το άρθρο 66 των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σχετικά με τις ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης βιομηχανικών προϊόντων.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Ενεργειακή Απόδοση 

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής 
Απόδοσης περιόδου 2021-2030. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Διαχείριση Αποβλήτων 

Δημοσιεύθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Το εν λόγω Πρόγραμμα 
αφορά στην περίοδο 2021 – 2030 και καθορίζει τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις που 
στοχεύουν στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, με αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα και δείκτες 
μέτρησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 
 

Κυκλική Οικονομία 

Δημοσιεύθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης – Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας. Περιλαμβάνει 73 
δράσεις για την περίοδο 2021 – 2025 σε 5 άξονες: βιώσιμη παραγωγή, βιώσιμη κατανάλωση, 
λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία, οριζόντιες δράσεις και δράσεις σε κλάδους 
προτεραιότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202613
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100113
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202928
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202981
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203005
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202898
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLfTbQkI7gnOpFaypNobnWq8PmKR1AnUo1BkZ9D-DmDn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJszsRu8aPKtyeqVO9mnnT-Bc8amM5u6VslfRvz6hJxK
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 
Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) εγκρίθηκε ο Πίνακας Ποσών Εγγύησης για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων προς την ΔΑΠΕΕΠ 
Α.Ε. για το έτος 2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

β) επικαιροποιήθηκαν Σχετικά Σημεία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

γ) καθορίστηκαν τα περιθώρια ισχύος μη ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ στο αυτόνομο σύστημα της 
νήσου Αστυπάλαιας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

δ) τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την έγκριση μεθοδολογίας υπολογισμού φορτίου 
αναφοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

Με απόφαση της ΕΕΤ: 

α) θεσπίστηκε ο Κανονισμός για τον καθορισμό των δεικτών ποιότητας και των στόχων επίδοσης 
στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

β) θεσπίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) της Ε.Ε.Τ.Τ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8bWgEV_gQ_lQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUtNBbMQE2UNmrItus9dcpoqiahkm6tC5ptVSvTAustQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8M3utSzAwpFjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta4k9iM26c_fwmklcuQ2B9VfqMJRrKQssR8_1q9kAqzM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8OUaZREG_UlVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfO-_GF5dyhVkXjyPQ4f2Va4OaF-6RHT4k9R78imBlbC
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202810
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202705
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202954
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

«DEBRA Directive – Η πρόταση οδηγίας της ΕΕ με σκοπό την παροχή φορολογικών κίνητρων για την 
χρηματοδότηση εταιρειών με ίδια κεφάλαια» 
  
Στο φορολογικό κόσμο υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια και στη 
χρηματοδότηση με δανεισμό. Το κόστος του δανεισμού, δηλαδή ο τόκος, εκπίπτει κατ’ αρχήν από τα 
ακαθάριστα έσοδα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια δε δημιουργεί κάποια εκπιπτόμενη 
δαπάνη. Επομένως, από αμιγώς φορολογική άποψη, συμφέρει την εταιρεία να χρηματοδοτηθεί με δάνειο αφού 
θα πληρώσει λιγότερο φόρο εισοδήματος.  
 
Την ανισότητα αυτή (το λεγόμενο «bias») επιχειρούν να μετριάσουν τα προτεινόμενα μέτρα της οδηγίας DEBRA. 
Το άρθρο 4 της πρότασης οδηγίας παρέχει κίνητρα στη χρηματοδότη με ίδια κεφάλαια. Ταυτόχρονα, το άρθρο 6 
θεσπίζει αντικίνητρα στη χρηματοδότηση με δανεισμό.  
  
Συγκεκριμένα, το άρθρο 4 της πρότασης Οδηγίας θεσπίζει μια φορολογικά εκπιπτόμενη τεκμαρτή δαπάνη 
τόκου, η οποία υπολογίζεται στην ετήσια αύξηση της καθαρής θέσης. Το επιτόκιο αποτελείται από ένα βασικό 
δείκτη βασιζόμενο στην Οδηγία 2009/138/EK με την προσθήκη ενός premium 1% ή 1,5% ειδικά για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Η τεκμαρτή δαπάνη τόκου εκπίπτει για 10 χρόνια (προσομοιάζοντας έτσι τη διάρκεια μια δανειακής 
σχέσης). Η τεκμαρτή δαπάνη τόκου δε μπορεί να υπερβαίνει το 30% του EBITDA κατ’ έτος.   Για παράδειγμα,  αν 
η καθαρή θέση της επιχείρησης αυξηθεί κατά 20 μονάδες το φορολογικό έτος 2024 (δηλαδή την ΧΧ.ΧΧ.2023 ήταν 
100 και την ΧΧ.ΧΧ.2024 ανήλθε σε 120) τότε οι 20 μονάδες θα πολλαπλασιαστούν με το επιτόκιο, και ο τόκος που 
θα προκύψει θα εκπίπτει φορολογικά το έτος 2024 και τα επόμενα εννέα (9) χρόνια, μέχρι το 30% του EBITDA του 
εκάστοτε έτους. Στην καθαρή θέση, σύμφωνα με την πρόταση Οδηγίας, περιλαμβάνονται όχι μόνο το μετοχικό 
κεφάλαιο αλλά και το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, άλλα αποθεματικά ακόμα και αποτιμησιακά καθώς και κέρδη εις 
νέον. Αφαιρείται, ωστόσο, το κόστος κτήσης των συμμετοχών για να μην πολλαπλασιάζεται τεχνητά η τεκμαρτή 
δαπάνη τόκου σε έναν όμιλο, π.χ. σε περίπτωση διαδοχικών αυξήσεων κεφαλαίου.   
 
Το αντικίνητρο του άρθρου 6 της πρότασης Οδηγίας είναι στην ουσία ένας πρόσθετος κανόνας 
περιορισμού των τόκων. Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού θα εκπίπτει μόνο κατά 85%.  Ο ισχύων κανόνας 
περιορισμού των τόκων (αρ. 49 του ν. 4172/2013), ο οποίος προβλέπει την μη έκπτωση του υπερβαίνοντος 
κόστους δανεισμού στο βαθμό που ξεπερνά το 30% του φορολογικού EBITDA, θα συνεχίσει να ισχύει, αλλά πρώτα 
θα εφαρμόζεται ο κανόνας περιορισμού των τόκων της πρότασης οδηγίας. Έτσι, αν μια εταιρεία έχει δαπάνη τόκου 
100 (και κανένα έσοδο τόκου χάριν απλοποίησης), τότε θα αναμορφώσει τις 15 μονάδες βάσει της πρότασης 
οδηγίας. Τα υπόλοιπα 85 θα συγκριθούν με το 30% του φορολογικού EBITDΑ (εκτός κι αν είναι κάτω από το όριο 
του de minimis). Εάν το ποσό προς έκπτωση που προκύπτει με βάση το 30% του ΕΒΙΤDA είναι μικρότερο του 85, 
π.χ. 80, τότε η διαφορά (δηλαδή 5) θα μεταφέρεται προς έκπτωση στα επόμενα φορολογικά έτη. 
Η πρόταση οδηγίας απαιτεί ομοφωνία των κρατών μελών στο Συμβούλιο της Ευρώπης προκειμένου να 
μετουσιωθεί σε οδηγία.  Σε αυτή τη περίπτωση, η προθεσμία ενσωμάτωσης στα κράτη μέλη θα είναι η 
31.12.2023 με έναρξη εφαρμογής την 1.1.2024.  
 
Είναι σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να παρακολουθούν την πορεία της ενσωμάτωσης, καθώς και να 
επεξεργαστούν σενάρια της επίπτωσης που θα έχει η ενσωμάτωση. Τέλος, η οδηγία θα συνοδεύεται από 
αντικαταχρηστικές διατάξεις. Ιδιαίτερη προσοχή επομένως θα χρειαστούν σχεδιασμοί που αποσκοπούν 
αποκλειστικά σε φορολογικό πλεονέκτημα (π.χ. μείωση κεφαλαίου και επανεισαγωγή του μετά την έναρξη 
εφαρμογής της οδηγίας).  
 
 
 

  

Μιχάλης Στεφανάκης  
 
Senior Manager, Tax Services  
Deloitte Business Solutions SA 
Linkedin 

 

http://www.linkedin.com/in/michael-stefanakis-912302a/
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις 
 

 
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης και κανόνες υβριδικών ασυμφωνιών 
 
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών  
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/262 για τη θέσπιση του γενικού 
καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) και (ΕΕ) 2017/952 για τη θέσπιση 
κανόνων υβριδικών ασυμφωνιών». Με την ενσωμάτωση των ανωτέρω Οδηγιών θα τροποποιηθεί το 
καθεστώς ηλεκτρονικής παρακολούθησης των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς και το 
άρθρο 66Β Κ.Φ.Ε. με την εισαγωγή κανόνων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροαποφυγής  
λόγω έλλειψης συντονισμού της νομοθεσίας των εμπλεκόμενων δικαιοδοσιών.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 
 
 

 
 
 

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  
 

 
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων  
Κοινοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ οι διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος του ν. 4935/2022 με τίτλο 
«Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες 
διατάξεις». Οι διατάξεις αυτές αφορούν ευρύ φάσμα απαλλαγών από τον φόρο εισοδήματος, με 
λεπτομερή καθορισμό των σχετικών προϋποθέσεων χορήγησής τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Κίνητρα για δραστηριότητες με συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής  

Στο άρθρο 24 του Εθνικού Κλιματικού νόμου (ν.4936/2022) προστέθηκαν στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της 
παρ.10 του άρθρου 24 Κ.Φ.Ε., περί συντελεστών απόσβεσης, και οι επενδύσεις που συμβάλλουν 
σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής 

Μεταβλήθηκε η -μέχρι σήμερα- ερμηνεία του άρθρου 48Α Κ.Φ.Ε. από τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς 
αναγνωρίστηκε ότι προκειμένου να εφαρμοστεί η απαλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου δεν είναι 
απαραίτητο το μεταβιβάζον νομικό πρόσωπο να είναι κάτοικος Ελλάδας. Αναγνωρίστηκε ότι οι διατάξεις 
του άρθρου 48Α Κ.Φ.Ε. έχουν εφαρμογή και για την υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση 
συμμετοχών μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου, το οποίο είναι 
φορολογικός κάτοικος κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

http://www.opengov.gr/minfin/?p=11258
http://www.opengov.gr/minfin/?p=11258
http://www.opengov.gr/minfin/?p=11258
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/N%204935%202022%20A%20103.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/N.%204936_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/e2047_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/e2047_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/e2047_2022.pdf
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Αριθμός φορολογικών ελέγχων 

Εξειδικεύτηκε η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από τις ελεγκτικές 
υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του 
φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού, την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2022 και 
την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Τέλος ανακύκλωσης 

Δόθηκαν οδηγίες για την αναγραφή επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων του 
επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης στη διάθεση προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει 
PVC, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80  του ν.4819/2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης στα 
προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει PVC, καθώς και ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και 
απόδοσης του τέλους, το οποίο θα επιβάλλεται από 01.06.2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Δικαιολογητικά αιτήσεων για υπαγωγή στο άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε. 

Ειδικά για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως την 31.03.2022 για την υπαγωγή στις διατάξεις του 
άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε., περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών 
προσώπων  που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα  επιτρέπεται να 
παραλαμβάνονται έως τις 24.06.2022, δικαιολογητικά για τα οποία προκύπτει αδυναμία 
προσκόμισης έως 31.05.2022, λόγω καθυστερημένης χορήγησής του από αλλοδαπή αρχή.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 

Καθορίστηκε η διαδικασία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. του λιθάνθρακα, λιγνίτη 
και οπτάνθρακα (κοκ) που χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, την ορυκτολογική κατεργασία, τη χημική αναγωγή, την ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική 
κατεργασία. Καθορίστηκαν, επίσης, οι δικαιούχοι της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. και οι αρμόδιες αρχές 
χορήγησής της. Τέλος, προσδιορίστηκαν οι διαδικασίες και οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της νόμιμης 
χρήσης των εν λόγω προϊόντων που παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. από τους δικαιούχους 
απαλλαγής, για τις χρήσεις αυτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Φορολογική μεταχείριση της επιστρεπτέας προκαταβολής | myDATA  

Αποσαφηνίστηκαν ζητήματα που αφορούν στην φορολογική μεταχείριση και τον χρόνο 
αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής και του 
ποσού της έκπτωσης 15% επί εφάπαξ καταβολής για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος και της συνυποβαλλόμενης Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3). Παράλληλα, καθορίστηκε ο χρόνος και ο τρόπος 
διαβίβασης των επιδοτήσεων- επιχορηγήσεων στην πλατφόρμα myDATA. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 Ε.Φ.Α. 

Παρατάθηκε έως τις 30.09.2022 η προθεσμία υποβολής δήλωσης επί του Ειδικού Φόρου Ακινήτων 
(Ε.Φ.Α.)έτους 2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/a1071_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/e_2048_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/e_2048_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/e_2048_2022ada.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8eXsj_nay5EFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTdfNhFSX3eR-bAzddn0hl2PgWGwPx9kn4PMyOelsjWu
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/a_1066_fek_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/a_1060_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/e2046_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/e2046_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/e2046_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/a_1062_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/a_1062_2022fek.pdf
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Καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων κατά του COVID-19 

Τροποποιήθηκε εκ νέου η Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο 
των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» ως προς τους μήνες για τους 
οποίους παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος. Συγκεκριμένα οι 
μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν σε 
συγκεκριμένους κλάδους και πλήττονται οικονομικά, λόγω των σχετικών μέτρων, απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες από τον Ιανουάριο έως 
και τον Ιούλιο 2021, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Αλκοολούχα ποτά 

Κοινοποιήθηκε το νέο ενωσιακό πλαίσιο για τα αλκοολούχα ποτά, με επίκεντρο τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/787 με αναφορά στους κανόνες σχετικά με α) τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την 
επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, β) την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, γ) την αιθυλική 
αλκοόλη  και τα προϊόντα απόσταξης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη και δ) τη 
χρήση νόμιμων ονομασιών στην παρουσίαση και επισήμανση τροφίμων πλην των αλκοολούχων ποτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

Ο 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

ΣτΕ 97/2022 | Αφορολόγητα αποθεματικά 
 
Με τη με αριθμό 97/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό (κρατούσα θέση) ότι δεν 
αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος (αρχή της περιορισμένης αναδρομικότητας του φόρου) η 
βάσει των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) κατάργηση του προϊσχύοντος 
καθεστώτος φορολογικής απαλλαγής που διείπε τα ως άνω αφορολόγητα αποθεματικά και η συνακόλουθη 
άμεση υποβολή αυτών σε φορολογία, καθ’ ο μέρος 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 υπαχθεί σε καθεστώς 
προσωρινής φορολογικής απαλλαγής μέχρι τη διανομή ή την κεφαλαιοποίησή τους ή τη λύση της εταιρείας, 
οπότε θα ήσαν φορολογητέα. Ωστόσο, κατά τη θέση της μειοψηφίας, ορθά κρίθηκε με την 
αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι δεν ήταν νόμιμη η κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του 
άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) φορολόγηση των προαναφερθέντων αφορολόγητων 
αποθεματικών της αναιρεσίβλητης με την ένδικη καταλογιστική πράξη, διότι οι εν λόγω διατάξεις 
της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), καθ’ ο μέρος η θεσπιζόμενη με αυτές 
φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγουμένου της επιβολής έτους, 
καταλαμβάνοντας αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί πριν από την 1.1.2012 είναι μη 
εφαρμοστέες, ως αντίθετες προς το άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Λόγω της σπουδαιότητας 
του ζητήματος η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Επταμελή Σύνθεση. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-06/a1072_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-05/300030001949_2022.pdf
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ΣτΕ 629/2021 | Πρόστιμο ΚΒΣ 

Με τη με αριθμό 2808/2020 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι στο πρόστιμο του άρ. 5 
παρ. 2 περίπτ. β’ του Ν. 2523/1997 επί της αξίας της συναλλαγής για παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων και συγκεκριμένα για την περίπτωση των εικονικών, πλαστών ή νοθευμένων φορολογικών 
στοιχείων επιβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στον φέροντα την ιδιότητα του «επιτηδευματία» κατά 
τον ΚΒΣ. Αντιθέτως, πρόσωπο στο οποίο η φορολογική αρχή αποδίδει την ιδιότητα του 
«συνεργού» ορισμένου επιτηδευματία στην παραγωγή ή την διακίνηση εικονικών, πλαστών ή 
νοθευμένων στοιχείων που αφορούν τον τελευταίο, δεν υπόκειται, από μόνη την ιδιότητα αυτή (του 
συνεργού) στο διοικητικό πρόστιμο της πιο πάνω διάταξης· η οποία, εντασσόμενη στις διοικητικές κυρώσεις 
για «παραβάσεις του Κ.Β.Σ.», έχει, ελλείψει ρητής αντίθετης πρόβλεψης, το ίδιο με τον Κώδικα αντικείμενο, 
αποβλέπει δηλαδή στην συγκεκριμένη παραβατικότητα επιτηδευματιών, θεσπίζοντας, ως ανάλογο προς 
αυτήν πρόστιμο, το, κατά τα ανωτέρω, πολλαπλάσιο της αξίας των συναλλαγών που τους αφορούν. Για τον 
πιο πάνω «συνεργό», παραφυλάσσονται από τις προμνημονευθείσες κυρώσεις εκείνες που ρητώς τον 
καταλαμβάνουν, τουτέστιν, αφενός μεν οι ποινικές των άρθρων 19 και 20 του ν. 2523, αφετέρου δε το 
διοικητικό πρόστιμο, με σταθερή τη βάση υπολογισμού, που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, κατά την παραπομπή της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2808/2020 | Πρόστιμο ΚΒΣ – ne bis in idem και ηπιότερη κύρωση 

Με τη με αριθμό 2808/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι το νομικό πρόσωπο 
(εταιρεία) δεν έχει το δικαίωμα να προβάλει ισχυρισμό περί τεκμηρίου αθωότητας, ο οποίος αφορά 
αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα – νόμιμους εκπροσώπους αυτής. Έτσι, ακόμα κι αν τα εν λόγω 
φυσικά πρόσωπα – νόμιμοι εκπρόσωποι έχουν απαλλαγεί αμετακλήτως με απόφαση δικαστηρίου 
από την κατηγορία της αποδοχής πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, τούτο δεν 
επηρεάζει την εταιρεία στην οποία αποδίδεται η διοικητική παράβαση, αφού το νομικό πρόσωπο 
δεν μπορεί να ταυτιστεί με τα φυσικά πρόσωπα. Περαιτέρω, ως προς την εφαρμογή των νεότερων 
διατάξεων ως επιεικέστερων, με βάση τη σχετική αρχή, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι δεν τίθεται ζήτημα 
εφαρμογής της αρχής αυτής, καθόσον οι νεότερες και επιεικέστερες διατάξεις δεν ίσχυαν κατά τη συζήτηση 
της υπόθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και άρα η μη εφαρμογή τους από το Δικαστήριο αυτό δεν 
δημιουργεί σφάλμα της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης. 

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

 

 

Κατερίνα Δασκαλάκη 
 
Senior Advisor Εργασιακών Σχέσεων Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας 
ΣΕΒ 

Linkedin 
 

«Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας 2022 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: Βασικά συμπεράσματα»  
 
H φετινή Διεθνής Συνδιάσκεψη του ILO, στην οποία διαχρονικά συμμετέχει θεσμικά ο ΣΕΒ, τόσο ως 
θεσμικός κοινωνικός εταίρος όσο και ως ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (ΙΟΕ), 
ολοκληρώθηκε στις 11 Ιουνίου 2022, με την υιοθέτηση 8 Ψηφισμάτων, μεταξύ των οποίων τα κυριότερα 
αφορούν στην απασχόληση, στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, στη μαθητεία και στην κοινωνική 
οικονομία.  
 
Το Ψήφισμα για την απασχόληση, στο οποίο κατέληξε στην Έκθεσή της η σχετική επιτροπή, δίνει έμφαση στις 
σύγχρονες προκλήσεις της απασχόλησης, ιδιαίτερα στην μετά covid 19 εποχή, όπως στα υψηλά ποσοστά αδήλωτης 
εργασίας, χαμηλής παραγωγικότητας, αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και στις διακρίσεις και 
ανισότητες στις διεθνείς αγορές. Τα κράτη μέλη καλούνται να προχωρήσουν σε δράση για την εκπλήρωση του 
Νο 8 Βιώσιμου Αναπτυξιακού Στόχου του ΟΗΕ (SDGs) προς μία πλήρως παραγωγική και ελεύθερα 
επιλεγμένη απασχόληση. Το Ψήφισμα προτείνει, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο και τις αρχές καθώς και την 
ενδυνάμωση και εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών απασχόλησης αλλά και την ενίσχυση των δομών κοινωνικού 
διαλόγου. Τέλος, καλούνται οι κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές σχετικά με επαρκείς, δίκαιους 
κατώτατους μισθούς (θεσμοθετημένους ή μέσω ΣΣΕ) για την επαρκή προστασία και αξιοπρεπή διαβίωση 
των εργαζομένων, καθώς και τη στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων.    
 
Το Ψήφισμα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία κηρύσσει τη συμπερίληψη της έννοιας του 
«ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος» μεταξύ των θεμελιωδών αρχών και εργασιακών 
δικαιωμάτων του ILO. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία 
παγκοσμίως, κατατάσσει τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας Νο 155 σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην Εργασία 

και την Νο 187 σχετικά με την Προώθηση ενός πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια (την οποία κύρωσε πρόσφατα 

η χώρα μας με τον ν. 4808/2021) στις Θεμελιώσεις Συμβάσεις Εργασίας του ILO.  
 
Το Ψήφισμα σχετικά με τη Μαθητεία θέτει τη βάση ώστε η επόμενη Διεθνής Συνδιάσκεψη να καταλήξει στη 
μορφή Σύστασης (Recommendation) σχετικά με το πλαίσιο της Μαθητείας. Αφού ελήφθησαν υπόψη οι 
προηγούμενες σχετικές Εκθέσεις του 2019 (περιείχε μία σύνοψη νομοθεσίας και πρακτικών από διαφορετικές χώρες 
καθώς και ένα σχετικό ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν οι κυβερνήσεις να απαντήσουν) και του Ιανουαρίου του 
2022 (περιείχε μία σύνοψη και ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο καθώς και προτεινόμενα 
συμπεράσματα), το Ψήφισμα προτείνει το πλαίσιο που θα καταλήξει η Σύσταση, την ορολογία της μαθητείας, το 
σκοπό, τη διαδικασία της εφαρμογής, το ρυθμιστικό πλαίσιο της ποιοτικής μαθητείας, τους όρους της σύμβασης 
αλλά και την ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου ως κομβικού στοιχείου για την επίτευξη του Νο 8 
Βιώσιμου Αναπτυξιακού Στόχου του ΟΗΕ (SDGs).  
 
To Ψήφισμα σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία καλεί τις 
κυβερνήσεις μέλη, εργοδότες και εργαζόμενους, να υιοθετήσουν σχετικές πρακτικές και προτάσεις προκειμένου 
πετύχουν βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοπρεπή εργασία, παραγωγική απασχόληση και βελτιωμένα 
εργασιακά πρότυπα.  
Όπως κάθε χρόνο, ο ΣΕΒ καλείται μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών μέχρι τον Σεπτέμβρη να 
συμβάλλει με θέσεις και προτάσεις στην ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ILO για την 
Εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και Συστάσεων, η οποία θα καταλήξει τον Φεβρουάριο στην Έκθεσή 
της, βάσει της οποίας θα συζητηθούν οι υποθέσεις στην επόμενη Διεθνή Συνδιάσκεψη. Από την άλλη, η κυβέρνηση 
καλείται να αποστείλει την πορεία της εφαρμογής συγκεκριμένων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας.    

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFNFyoWX4jXCQAAAYGkSaIQ5ifquckE-XzPp7s_MHXt1XANX8bxXDfbNLmzz90rQNJ3zkQgTNerSnDCc59X54sR9xlqa67zojIIv3gaQkd6mPZ0K-dSyeSErgM_fxQacrDPBxY=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fkaterina-daskalaki-0163221%2F
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848637.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/meetingdocument/wcms_848109.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848632.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848634.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/WCMS_731155/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/WCMS_835970/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/WCMS_835970/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848633.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:14000:0::NO:14000:P14000_COUNTRY_ID:102658
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 

Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για την Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, 
βάσει του οποίου, όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες της Χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να 
λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους με 
σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, 
με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022 

Παρέχονται οδηγίες για τη μείωση στις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης για μισθωτούς 
και μη μισθωτούς ασφαλισμένους από 1.6.2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων 

Σημειώνονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία της 
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη της θερμικής καταπόνησή τους ενόψει της 
περιόδου του θέρους. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

e- ΕΦΚΑ  

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του ν. 4808/2021, με τις οποίες ρυθμίζεται η 
εργασιακή σχέση και κατ΄ επέκταση ο τρόπος ασφάλισης για τους εργαζομένους εξ αποστάσεως, 
δηλαδή με τηλεργασία και τους παρόχους υπηρεσιών που συνδέονται με ψηφιακές πλατφόρμες, με 
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Κοινοποιείται η διάταξη του άρθρου 76 του ν. 4915/2022, σύμφωνα με την οποία οι μη μισθωτοί 
ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, 
λαμβάνουν κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2022 έως 31.5.2022, ανεξαρτήτως οφειλών 
τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους τους 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Κοινοποιείται η από 28.04.2022 «Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων και 
συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας» και παρέχονται οδηγίες για την καταβολή των σχετικών 
ασφαλιστικών εισφορών. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Παρέχονται οδηγίες στους παλαιούς ασφαλισμένους κατά την έννοια του ν. 2084/1992, για τους 
οποίους καταβάλλονταν εισφορές σε δυο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην 
φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως τις 31.12.2016, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλλουν στον e – ΕΦΚΑ μέχρι τις 31.12.2022, δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών την 
οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν στον εργοδότη τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2022/05/24.05.2022_YA-%CE%A8%CE%9A.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-05/226245_1705022.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%98046%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A1%CE%9C%CE%A9?inline=true
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-06/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%2000347.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-05/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2016%20%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%20-%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%CE%9C%CE%97%20%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-05/%CE%93.%CE%95.%20%CE%A3%CE%A3%CE%95%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%289%CE%97%CE%A4%CE%9646%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%96%CE%94%CE%A1%29.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-05/ATT05526.pdf
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Κωδικοποιούνται οι διατάξεις του ν.4387/2016 για την συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στον 
επικουρικό κλάδο. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής 
και Κεντρικής Μακεδονίας  

Τέθηκε σε εφαρμογή πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 10.000 
άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

ΣτΕ 2270/2021 Το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα ασκείται κάθε φορά που στον εργασιακό 
βίο του ασφαλισμένου ανακύπτει ζήτημα υπαγωγής σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς 
φορείς 

Με τον ν. 2084/1992 καθιερώθηκε η αρχή της επιλογής ενός ασφαλιστικού φορέα για τα πρόσωπα τα 
οποία υπάγονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 1.1.1993 και στην υποχρεωτική ασφάλιση 
οποιουδήποτε φορέα. Εάν για κάποιον ασφαλισμένο που ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις για υποχρεωτική ασφάλισή του σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς, ο 
ασφαλισμένος αυτός θα ασφαλιστεί υποχρεωτικά σε έναν μόνο φορέα. Τον φορέα αυτόν επιλέγει ο ίδιος ο 
ασφαλισμένος με υπεύθυνη δήλωσή του που υποβάλλεται στους εργοδότες και στους φορείς ασφάλισης, 
το δικαίωμα δε επιλογής, ασκείται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο 
δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στον δεύτερο φορέα, ενώ, αν δεν υποβληθεί δήλωση εντός της 
προθεσμίας αυτής, ισχύει ο κανόνας ότι η υποχρεωτική ασφάλιση χωρεί στον φορέα στην ασφάλιση του 
οποίου υπάγεται η απασχόληση ή η αυτοαπασχόληση που αναλήφθηκε ή η ιδιότητα που αποκτήθηκε για 
πρώτη φορά. Το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα δεν ασκείται άπαξ αλλά απαιτείται να 
ασκείται κάθε φορά που στον εργασιακό βίο του ασφαλισμένου ανακύπτει ζήτημα υπαγωγής σε 
περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση 
επανέναρξης παράλληλης απασχόλησης που είχε διακοπεί προσωρινά ή στην περίπτωση 
ανάκτησης ασφαλιστέας ιδιότητας, η οποία είχε απολεσθεί προσωρινά. Ενόψει του ανωτέρω 
συστήματος που καταστρώνεται στον νόμο περί υπαγωγής στην υποχρεωτική ασφάλιση ενός μόνο 
ασφαλιστικού φορέα, δεν επιτρέπεται η καταβολή εισφορών σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς 
φορείς. Επομένως, εισφορές που τυχόν καταβάλλονται στον φορέα που είχε αρχικώς επιλέξει ο 
ασφαλισμένος και στον οποίο δεν υπάγεται πλέον, λόγω μη εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος 
επιλογής, κατά τα προεκτεθέντα, μπορεί να αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-05/247092_26052022.pdf
https://www.oaed.gr/proghramma-proerghasias-ghia-10000-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn-stis-perifereies-attikis-kai-kentrikis-makedonias
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 
«Γυναίκες στα ΔΣ των επιχειρήσεων: συμφωνία για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων» 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο προέβησαν πρόσφατα σε συμφωνία η οποία επικυρώνεται με την 
Οδηγία για την αύξηση της παρουσίας των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Με τη συμφωνηθείσα Οδηγία 
επιδιώκεται να διασφαλιστεί η ισορροπία των φύλων στα εταιρικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών σε 
ολόκληρη την ΕΕ, επιτρέποντας παράλληλα ευελιξία στα κράτη μέλη που έχουν ήδη υιοθετήσει  ανάλογα 
αποτελεσματικά μέτρα. Η εν λόγω ευελιξία περιλαμβάνει την αναστολή των διαδικαστικών απαιτήσεων σύμφωνα 
με τα όσα ορίζονται στην Οδηγία. 

Ειδικότερα, η πρόσφατα συμφωνηθείσα Οδηγία αποσκοπεί στην καθιέρωση διαφανών διαδικασιών πρόσληψης 
στις εταιρείες, έτσι ώστε τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το 33% 
του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών να καλύπτονται από το υποεκπροσωπούμενο φύλο. 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διαδικασίες διορισμού των μελών των ΔΣ, και δη των 
μη εκτελεστικών συμβούλων, θα πρέπει να διενεργούνται με σαφήνεια και διαφάνεια και επιπλέον να 
συμμορφώνονται με τα ακόλουθα δεσμευτικά μέτρα: 

- Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι διαφορετικών φύλων διαθέτουν ίδια προσόντα, στις εταιρείες 
όπου δεν επιτυγχάνεται ο στόχος για την ισορροπία των φύλων θα πρέπει να προτιμάται ο 
υποψήφιος του υποεκπροσωπούμενου φύλου. 

- Σε περίπτωση που ο αποτυχών υποψήφιος του υποεκπροσωπούμενου φύλου ζητήσει τα κριτήρια 
επιλογής προσόντων, οι εταιρείες υποχρεούνται να τα αποκαλύψουν. 

- Σε περίπτωση που ο αποτυχών υποψήφιος του υποεκπροσωπούμενου φύλου έχει την υποψία ότι 
διαθέτει τα ίδια προσόντα με τον επιτυχόντα, οι εταιρείες οφείλουν να αποδείξουν ότι δεν παραβιάστηκαν, 
τα οριζόμενα σύμφωνα με την Οδηγία , μέτρα κατά τη διαδικασία επιλογής. 

- Οι εταιρείες οφείλουν να αναλάβουν ατομικές δεσμεύσεις για την επίτευξη ισορροπίας εκπροσώπησης 
των φύλων σε επίπεδο εκτελεστικών διευθυντών τους. 

- Οι εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές μία φορά το χρόνο σχετικά με την 
εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια και, εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, θα 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να τους επιτύχουν.  

- Οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να είναι δημόσιες και εύκολα προσβάσιμες στο διαδικτυακό τόπο κάθε 
εταιρείας.  

Επιπλέον, η πρόταση της συμφωνειθήσας Οδηγίας περιλαμβάνει αποτρεπτικές κυρώσεις για τις εταιρείες 
που δεν συμμορφώνονται με τις ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες διορισμού στελεχών όπως ενδεικτικά 
πρόστιμα και την ακύρωση (από δικαστική αρχή) της επιλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου ή διορισμένων 
διευθυντών για εταιρείες που παραβιάζουν τις εθνικές διατάξεις που θα θεσπιστούν σύμφωνα με την οδηγία. 

Τέλος, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζομένους θα εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω εξελίξεων ποια θα είναι τα επόμενα βήματα; Μόλις το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία, η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία δύο έτη μετά την έκδοσή της.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3478
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Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 
 
ΔΕΕ C-587/20 Το όριο ηλικίας για την εκλογιμότητα στη θέση του προέδρου μιας οργανώσεως 
εργαζομένων το οποίο προβλέπεται στο καταστατικό της εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
για την απαγόρευση των διακρίσεων 
 
Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ και δʹ, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία, έχει την έννοια ότι το όριο ηλικίας για την εκλογιμότητα στη θέση του προέδρου μιας 
οργανώσεως εργαζομένων το οποίο προβλέπεται στο καταστατικό της εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=360409493B70C794275774B637D432B8?text=&docid=260182&pageIndex=0&doclang=el&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4518312
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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/

