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Κλιματικός Νόμος
Ψηφίστηκε στη Βουλή ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη
διαδικασία ακρόασης φορέων ενώ παράλληλα υπέβαλε και τεκμηριωμένο
υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς.
Περισσότερα στη σελ. 4
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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.

Φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων
Ψηφίστηκε ο ν.4935/2022 με τον οποίο θεσπίζεται μία δέσμη φορολογικών
κινήτρων και απαλλαγών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒ
συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων ενώ παράλληλα υπέβαλε και
τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς.
Περισσότερα στη σελ.8
Μείωση φορολογικής βάσης ΦΠΑ
Με απόφαση της ΔΕΔ κρίθηκε ότι, δεν έχει κριθεί οριστικά ανεπίδεκτο είσπραξης
το χρέος για το οποίο υφίστανται η διαπίστωση της ύπαρξης του χωρίς να
προκύπτει ο βέβαιος χαρακτήρας του.
Περισσότερα στη σελ.11
Κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο
Από 1.5.2022 καθορίζεται ο κατώτατος μισθός, για τους υπαλλήλους, στα
713,00 € και το κατώτατο ημερομίσθιο, για τους εργατοτεχνίτες, στα 31,85€.
Περισσότερα στη σελ.15

01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ελένη Αλεξίου
Managing Partner
AK Law Firm
Linkedin
«Αντισυνταγματικές οι παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου κτήρια;»

Τους τελευταίους μήνες, μία σειρά κρίσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας καταδεικνύει ότι περιορίζεται, πλέον, η
«ανοχή» που είχε επιδείξει το Δικαστήριο τα χρόνια της κρίσης. Αρχικά ήρθε η πρώτη «απόρριψη» στρατηγικής
επένδυσης στη Μύκονο, στη συνέχεια η ακύρωση της επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πάρου και
ακολούθησε η ακύρωση κοινής υπουργικής απόφασης για Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στην Ίο. Οι κρίσεις αυτές
απασχόλησαν έντονα τα μέσα ενημέρωσης και είναι γνωστές λίγο – πολύ σε όλους.
Υπάρχει όμως και μία πρόσφατη απόφαση, η οποία δεν έχει λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα, ίσως επειδή δεν έχει
γίνει αντιληπτό το πώς μπορεί να επηρεάσει τις επενδύσεις. Πρόκειται για τη με αρ. 162/2022 απόφαση του Ε’
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία η υπόθεση παραπέμπεται στην Ολομέλεια λόγω
σπουδαιότητας και αφορά σε αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης χορήγησης παρέκκλισης και κατά της
αντίστοιχης οικοδομικής άδειας για την ανέγερση αγροτικής αποθήκης.
Η κρίση αφορά στο άρθρο 163 ΚΒΠΝ, το οποίο κωδικοποιεί διατάξεις του π.δ. 1985 για την εκτός σχεδίου δόμηση και,
συγκεκριμένα, προβλέπει την εφαρμογή ειδικών όρων δόμησης για εκτός σχεδίου κτήρια που προορίζονται για
γεωργοκτηνοτροφικές και γεωργοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων,
φαρμάκων, γεωργικών εφοδίων και γεωργικών προϊόντων. Κρίθηκε, λοιπόν, κατά πλειοψηφία (διατυπώθηκε και
μειοψηφήσασα γνώμη) ότι η επίμαχη διάταξη επιτρέπει την εφαρμογή ειδικών όρων δόμησης για τα συγκεκριμένα κτήρια,
οι οποίοι αποκλίνουν ουσιωδώς από τους γενικά ισχύοντες (ενδεικτικά, αυξημένος συντελεστής δόμησης, μεγαλύτερο
ποσοστό κάλυψης, μικρότερη απόσταση από όμορες ιδιοκτησίες, δυνατότητα διάσπασης όγκων κ.ο.κ..)
Έκρινε, λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι οι ειδικοί αυτοί όροι εφαρμόζονται σε εκτός σχεδίου περιοχές, όπου η
δόμηση είναι μόνο κατ’ εξαίρεση ανεκτή, και εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από
απλή γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και του Συμβουλίου Χωροταξίας της Περιφέρειας, χωρίς
να καθορίζονται σε κανονιστικό επίπεδο από τη διάταξη τα κριτήρια, βάσει των οποίων τα γνωμοδοτικά όργανα θα
ασκήσουν τη γνωμοδοτική τους αρμοδιότητα και ο Γενικός Γραμματέας την αποφασιστική του αρμοδιότητα. «Με τον
τρόπο αυτό επιτρέπεται στη Διοίκηση να χωρεί, κατ’ ενάσκηση ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας, χωρίς τούτο να
δικαιολογείται από τη φύση του ρυθμιζομένου αντικειμένου, και επ’ ευκαιρία συγκεκριμένου αιτήματος, σε κατά περίπτωση
και, ως εκ τούτου, αποσπασματικές σταθμίσεις, επί ζητήματος που άπτεται, κατ’ ουσίαν, του χωροταξικού σχεδιασμού
(πρβλ. ΟλΣτΕ 3037/2008). Με το περιεχόμενο αυτό, οι εν λόγω διατάξεις παραβιάζουν το άρθρο 24 παρ. 2 του
Συντάγματος», έκρινε συγκεκριμένα το Ε’ Τμήμα.
Και ναι μεν η συγκεκριμένη απόφαση αφορά σε ανέγερση γεωργικής αποθήκης, επομένως θα μπορούσε
καταρχήν να θεωρηθεί ότι η κρίση αυτή περιορίζεται σε τέτοια κτήρια. Όμως, οι διατάξεις για την ανέγερση εκτός
σχεδίου κτηρίων γραφείων και καταστημάτων εμπεριέχουν αντίστοιχες ρυθμίσεις, το δε σκεπτικό της
απόφασης μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί αναλογικά και στις χρήσεις αυτές. Περαιτέρω, αντίστοιχοι όροι
δόμησης επιτρέπονται (με τα π.δ. για την εκτός σχεδίου δόμηση) και για βιομηχανικά κτήρια, επίσης χωρίς να
καθορίζονται ειδικά κριτήρια. Εάν, λοιπόν, η κρίση του Ε’ Τμήματος επιβεβαιωθεί από την Ολομέλεια, δεν αποκλείεται να
κριθούν ως αντισυνταγματικές και λοιπές αντίστοιχες διατάξεις του ΚΒΝΠ, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα σε
επικείμενες αναπτύξεις σε εκτός σχεδίου περιοχές.
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Ενέργεια
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με:
α) τις εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

β) τις εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την επικαιροποίηση των περιθωρίων διείσδυσης
σταθμών ΑΠΕ στο αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) Αστυπάλαιας.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

γ) την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τα προς διάθεση προϊόντα Συσχετισμένης
Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία» και «Κήποι», για το
Έτος Αερίου 2022-2023.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

δ) την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου
Αναφοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση:
β) έως τις 30.05.2022 την εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του άρθρου 32 του Κώδικα
ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με την συμπληρωματική εκκαθάριση των εκπροσώπων φορτίου Κρήτης.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί του σχεδίου
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». Στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις
για την αδειοδότηση και την άσκηση των δραστηριοτήτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας, τίθεται το πλαίσιο ανάπτυξης πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών, την
αρμοδιότητα του Δ.Σ. επί καταγγελίας δημοτικών λατομείων, την νομιμοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων εντός λατομικών χώρων.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών επί του σχέδιο νόμου με τίτλο:
«Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας». Στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με το κεφάλαιο και την
περιουσία αυτού, το όργανο διοίκησης, την χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης και την έκδοση μετοχών,
καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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Επενδυτικές Υπηρεσίες
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών επί του σχεδίου νόμου με τίτλο
«Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού
Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών». Με το εν λόγω σχέδιο νόμου προβλέπεται η
θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος αποζημίωσης επενδυτών,
τη δομή, την οργάνωση και τη διοίκηση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών
Υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Κλιματικός νόμος
Ψηφίστηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική
ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Το εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, στόχο 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, απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από στερεά ορυκτά καύσιμα από το 2029 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. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται διατάξεις για την προώθηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών, την
απαγόρευση εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από το 2025 και την υποχρεωτική
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα νέα επαγγελματικά κτίρια επιφάνειας άνω των 500 τ.μ. Ταυτόχρονα,
προτείνονται πρόσθετες απαιτήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία
θα συμπεριλαμβάνει και λεπτομερή διερεύνηση και εκτίμηση για τις μελλοντικά προκαλούμενες εκπομπές
και τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Επίσης,
περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης έκθεσης σχετικά με το ανθρακικό
αποτύπωμα για συγκεκριμένες κατηγορίες μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων (εισηγμένες, τράπεζες,
ασφαλιστικές, κινητής τηλεφωνίας, ταχυμεταφορών, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και
αποχέτευσης, αλυσίδες λιανικού εμπορίου, εφοδιαστικής και παροχής συγκοινωνιακού έργου). Ο ΣΕΒ
συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική αξιολόγηση
των επιπτώσεων στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, αναφορικά κυρίως με την
κατάρτιση τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα, την αναθεώρηση των κλιματικών στόχων και τις
ετήσιες εκθέσεις προόδου, ώστε να καλύπτονται και οι τρείς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης
(περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) και όχι μονοδιάστατα ή ετεροβαρώς μόνο η κλιματική πλευρά.
Ταυτόχρονα, ανέπτυξε τις θέσεις του κατά άρθρο για τη βελτίωση της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου,
αναφορικά κυρίως με τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τις εγκαταστάσεις και την δημοσιοποίηση
εκθέσεων με το ανθρακικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων.
Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ψηφισθέν σ/ν πιέστε εδώ
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Ταμείο Ανάκαμψης
α) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

β) Καθορίστηκε η διαδικασία επιλογής αξιολογητή για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Φυσικό Αέριο
Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της σχετικής απόφασης για την χορήγηση επιδότησης της
κατανάλωσης φυσικού αερίου.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.
Καθορίστηκαν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για
την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Πετρέλαιο Κίνησης
Παρατάθηκε έως τις 31.05.2022 η υπουργική απόφαση σχετικά με την χορήγηση επιδότησης
πετρελαίου κίνησης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 0,12€ προ ΦΠΑ ανά λίτρο.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ενέργεια
Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την χορήγηση επιδότησης από το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών, των
οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή τάση.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Αιγιαλός
Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών
θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Απόβλητα
Εγκρίθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Παίγνια
α) Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε η υπουργική απόφαση για την «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων
περί Καταλληλότητας Προσώπων».
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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β) Τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση για την «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για την
Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου».
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

γ) Συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Ακροάσεων με αντικείμενο την ακρόαση των ελεγχόμενων προσώπων
από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σε συνέχεια βεβαίωσης παραβάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
Καθορίστηκαν οι όροι και οι διαδικασίες χρηματοδότησης πράξεων Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Συνεργασία» κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με εταίρους νομικά πρόσωπα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία τελούν σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Επενδυτικά Σχέδια
Κατανεμήθηκαν στους αρμόδιους φορείς τα ποσά των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στο καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» του α.ν. 4399/2016 του έτους 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Γιατρός για Όλους
Δημοσιεύθηκε ο ν. 4931/2022 με τίτλο «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες
επείγουσες διατάξεις». Στον εν λόγω νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και διατάξεις για α) την
διαδικασία και τα κριτήρια διαπραγμάτευσης των τιμών αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας, των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών και β) τα φάρμακα και την φαρμακευτική δαπάνη, με
τροποποίηση της διάταξης αναφορικά με την επιβολή clawaback.
Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ν.4931/2022 εδώ

Διανοητική Ιδιοκτησία
Καθορίστηκαν α) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή δαπάνης περιουσιακών δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και β) η διαδικασία της εκκαθάρισης των ως άνω δικαιωμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

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
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β) καθορίστηκε η διαδικασία, οι όροι και τα κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποψηφίων Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από
τις 23.06.2022.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Τηλεπικοινωνίες
Με απόφαση της ΕΕΤΤ:
α) καθορίστηκαν οι υπόχρεοι πάροχοι προς υποβολή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων,
επιχειρήσεων με γενική ή ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων
Ψηφίστηκε ο ν.4935/2022 με τον οποίο θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα, που αφορούν στους
μετασχηματισμούς επιχειρήσεων της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019 (συγχώνευση, διάσπαση,
μετατροπή) και στους μετασχηματισμούς που προβλέπονται από τις διατάξεις των ν.δ.1297/1972,
ν.2166/1993 και ν.4172/2013 και άλλων νόμων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπεται: α) παροχή, υπό
προϋποθέσεις, απαλλαγής έως και εννέα (9) έτη κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από την καταβολή
φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν στη νέα
εταιρεία, ήτοι στην εταιρεία που προκύπτει από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό επιχειρήσεων, β)
απαλλαγή, υπό προϋποθέσεις, από τον φόρο εισοδήματος της υπεραξίας μεταβίβασης στοιχείων παγίου
ενεργητικού της νέας εταιρείας σε τρίτο, γ) απαλλαγή από τέλος χαρτοσήμου και συναφείς φορολογικές
απαλλαγές, δ) αναγνώριση, υπό προϋποθέσεις, έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών
συμμετοχών ε) μεταφορά ζημιάς από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στον ισολογισμό της νέας
εταιρείας. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή, ενώ παράλληλα
υπέβαλλε και τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς προτάσσοντας βελτιώσεις,
όπως: αύξηση του μέγιστου φορολογικού οφέλους στο 1.000.000 € (από τα €500.000), απαλλαγή
καταβολής φόρου εισοδήματος για το σύνολο των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ανεξαρτήτως μεγέθους
(και όχι μόνο σε ΜμΕ), δυνατότητα μεταφοράς ζημιών στα 10 έτη, δυνατότητα χρήσης πρόσθετων
φορολογικών διευκολύνσεων (όπως επιταχυνόμενες αποσβέσεις και υπερ-αποσβέσεις στο 200%) και
ισχύς των μεταβιβαζόμενων διοικητικών αδειών σε κάθε είδος μετασχηματισμού και μεγέθους
επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒ σημειώνει την ανάγκη επέκτασης του πεδίου εφαρμογής των κινήτρων, ώστε να
περιλαμβάνονται και μεγάλες εταιρείες.
Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ν.4935/2022 πιέστε εδώ

ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Εκπτώσεις και μειώσεις
Διευκρινίστηκαν οι προϋποθέσεις έκπτωσης και μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., με συνυπολογισμό του
συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος, της συνολικής επιφάνειας των κτισμάτων, καθώς και
της ύπαρξης αναπηρίας.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Με το άρθρο 67 του ν.4931/2022 προβλέφθηκε η χορήγηση μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών
προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που υπόκειται σε φόρο, καθώς και η
καταβολή του σε έως 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξης διοικητικού προσδιορισμού
φόρου φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2022, με παράθεση των υποδειγμάτων που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν για τη σχετική δήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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Πρόστιμα για έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων
Διευκρινίστηκε το καθεστώς επιβολής προστίμων σε φορολογουμένους, οι οποίοι έως 16.10.2015
υπέπεσαν στις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών
φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν
έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. Σε περίπτωση των
παραπάνω παραβάσεων επιβάλλεται, εφόσον είναι ευμενέστερο, το πρόστιμο του άρθρου 54 ΚΦΔ, ήτοι
2.500 ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος/ χρήση κατά το οποίο/ την οποία διαπιστώνεται η τέλεση
τέτοιων παραβάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο DIESEL κίνησης
Παρατάθηκε έως τις 31.05.2022 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, οι οποίες παραλήφθηκαν από
τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ. το έτος 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου»
Καθορίστηκε ο τρόπος ψηφιακής υποβολής αιτημάτων μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά
μου», η διαδικασία ταυτοποίησης των χρηστών, καθώς και η διαδικασία παραλαβής και διεκπεραίωσης των
αιτημάτων. Η εν λόγω εφαρμογή ορίστηκε ως αποκλειστική διαδικασία, από τις 09.05.2022, για την
ψηφιακή υποβολή στις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης που εντάσσονται στην Εφαρμογή, αιτημάτων
για διεκπεραίωση των διαδικασιών που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στην Εφαρμογή.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2021
Καθορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013. Απώτατη ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της
δήλωσης ορίστηκε η 30.06.2022.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2021. Έγινε αναλυτική αναφορά στα
εισοδήματα που καταχωρούνται στους κωδικούς του εντύπου Ν, με παράθεση σε ορισμένες περιπτώσεις
ενδεικτικών παραδειγμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Πολυμερής Συμφωνία για Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών
Ορίστηκε ο κατάλογος των δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η Πολυμερής
Συμφωνία για Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών για ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ),
αναφορικά με το φορολογικό έτος 2020, ως προς το έτος ανταλλαγής 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ανανεώθηκε ο πίνακας των κρατών – δικαιοδοσιών μεταξύ των οποίων και της ΑΑΔΕ ισχύει και
εφαρμόζεται, σε διμερή βάση, η Πολυμερής Συμφωνία για Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών
Χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας
Προβλέφθηκε ότι η επιδότηση 200 ευρώ στο πλαίσιο του ανοιχτού προγράμματος του Υπουργείου
Εργασίας για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο. Τα παραπάνω ισχύουν
και για την επιδότηση που καταβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο».
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Τέλος διαφήμισης
Καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής του τέλους διαφήμισης μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών του
Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων. Η πληρωμή του οφειλόμενου τέλους διαφήμισης από τον
υπόχρεο θεωρείται εμπρόθεσμη εάν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής δήλωσης
εισοδήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Μείωση της εγγύησης για χορήγηση ενσήμων ταινιών
Προβλέφθηκε η μείωση κατά 50% της εγγύησης για χορήγηση ενσήμων ταινιών σε εγκεκριμένους
αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, σε περίπτωση που έχουν λάβει άδεια Εγκεκριμένου
Οικονομικού Φορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης
Κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4916/20τηςρος ενημέρωση των επιτηδευματιών που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών.
Ειδικότερα προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Ε.Φ.Κ. αιθυλικής
αλκοόλης, καθώς και η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης του προϊόντος που παράγεττηςπό τους
μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους). Προστέθηκαν, παράλληλα, περιπτώσεις απαλλαγής από τον
Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης σε περίπττης χρήσης της για παρασκευή προϊόντος που δεν προορίζεται για
ανθρώπινη κατανάλωση, Καθώς και για παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Φορολόγηση εισοδήματος από Α.Κ.Ε.Σ.
Με το άρθρο 220 του ν. 4920/2022 προβλέφθηκε ότι το εισόδημα που προκύπτει από τη συμμετοχή
φυσικών προσώπων, μελών της ομάδας του διαχειριστή, σε πρόσθετη απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης
κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 43 ΚΦΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Φόρος δωρεάς κινητής περιουσίας
Διευκρινίστηκε ότι η έκπτωση φόρου δωρεάς κινητής περιουσίας που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από
άλλο πρόσωπο πλην του δωρεοδόχου για λογαριασμό του δωρεοδόχου λαμβάνει χώρα μόνο
εφόσον προβλέπεται στην αλλοδαπή νομοθεσία η δυνατότητα καταβολής φόρου μέσω τρίτου
προσώπου και αποδεικνύεται ότι η καταβολή έγινε πράγματι για λογαριασμό του δωρεοδόχου.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών και Οργάνων
ΔΕΔ Α 200/2022 – Φ.Π.Α. – Μείωση φορολογικής βάσης
Με τη με αριθμό 200/2022 απόφασης της ΔΕΔ αναγνωρίστηκε ότι για να μειωθεί η φορολογική βάση
Φ.Π.Α. θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί ότι η απαίτηση κατά του οφειλέτη κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη
είσπραξης, σύμφωνα με υπ’ αριθ. 355/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την απόφαση
της ΔΕΔ κρίθηκε ότι, στην επίδικη περίπτωση, από την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου περί
πτώχευσης της οφειλέτριας επιχείρησης δεν προκύπτει ο βέβαιος χαρακτήρας της μη είσπραξης των
απαιτήσεων της προσφεύγουσας, αλλά απλώς η διαπίστωση της ύπαρξης χρέους. Από τη στιγμή,
λοιπόν, που δεν έχει κριθεί οριστικά το ανεπίδεκτο της είσπραξης των απαιτήσεων της
προσφεύγουσας, η υπηρεσία απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 2543/2021 – Μέτρα διασφάλισης και πτώχευση
Με τη με αριθμό 2543/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση
κηρύξεως ανώνυμης εταιρείας σε πτώχευση, δεν επιτρέπεται η λήψη μέτρων διασφάλισης σε βάρος της
ίδιας της εταιρείας, επιτρέπεται, ωστόσο, η λήψη αυτών σε βάρος των φυσικών προσώπων που μετείχαν
στη διοίκησή της, όταν τίθεται ζήτημα παραβάσεων φοροδιαφυγής ή λοιπών φορολογικών παραβάσεων.
Τούτο διότι τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνει το Δημόσιο, ως πιστωτής της εταιρείας περιλαμβάνονται
στα μέτρα εκείνα που αναστέλλονται μετά την κήρυξη της πτώχευσης. Σε διαφορετική περίπτωση τα μέτρα
αυτά είναι αντίθετα στο συλλογικό χαρακτήρα της δράσης που χαρακτηρίζει την πτώχευση. Διαφορετική,
όμως, είναι η κρίση του δικάσαντος δικαστηρίου, όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία μετείχαν στη διοίκηση
της παραπάνω εταιρείας και υπέχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για τις οφειλές της. Περίπτωση,
κατά την οποία το Δημόσιο μπορεί να στραφεί εναντίον τους αυτοτελώς, λαμβάνοντας μέτρα διασφάλισης,
χωρίς να εμποδίζεται από την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 2473/2020 – Παραγραφή δικαιώματος έκδοσης πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ
Σύμφωνα με τη με αριθμό 2473/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία
απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Δημοσίου, είναι δυνατή η κοινοποίηση νέας πράξης επιβολής
προστίμου, για τις ίδιες παραβάσεις του ΚΒΣ μετά τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, εάν η
αρχική πράξη ακυρωθεί για τυπικό λόγο με δικαστική απόφαση, η οποία κοινοποιηθεί στον
προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ το τελευταίο έτος της προθεσμίας παραγραφής ή μετά τη λήξη αυτής. Σε
αυτή την περίπτωση, η αρμόδια ΔΟΥ έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει τη νέα καταλογιστική πράξη εντός
ενός έτους από την ανωτέρω κοινοποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΣτΕ 281/2022 – Παραγραφή δικαιώματος ανάκτησης παράνομων ενισχύσεων με τη μορφή
αφορολόγητων αποθεματικών
Με τη με αριθμό 281/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι το δικαίωμα έκδοσης
πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2004, λόγω μη
πραγματοποίησης δαπανών επένδυσης για τη χρήση 2005 υπόκειται στην κατ’ άρθρο 84 παράγραφος 1 Ν.
2238/1994 πενταετή παραγραφή, χωρίς να καταλαμβάνεται από τις διαδοχικές νομοθετικές παρατάσεις. Η
δε διάταξη του άρθρου 84 παρ. 5 εδ. α΄ του ΚΦΕ περί δεκαπενταετούς παραγραφής ισχύει μόνο σε
περίπτωση μη υποβολής της φορολογικής δήλωσης της προαναφερθείσας χρήσης. Εξάλλου, σύμφωνα με
την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3220/2004, σε περίπτωση μη πραγματοποίησης των ως άνω δαπανών
επένδυσης και, ως εκ τούτου, άρσης της φορολογικής απαλλαγής, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει
συμπληρωματική δήλωση για τη φορολόγηση του συνόλου των κερδών που απαλλάχθηκαν. Η εν λόγω
συμπληρωματική δήλωση, κατά τη ρητή διατύπωση της εν λόγω διάταξης, εξομοιούται ως προς τις
συνέπειές της με εκπρόθεσμη δήλωση, οι οποίες διαχρονικά είναι επιεικέστερες σε σχέση με εκείνες της
ανακριβούς δήλωσης. Τούτου παρέπεται ότι στην περίπτωση μη πραγματοποίησης των ως άνω δαπανών
επένδυσης, η μη υποβολή της προαναφερθείσας συμπληρωματικής δήλωσης, η οποία εξομοιούται με
εκπρόθεσμη δήλωση, δεν δικαιολογεί εφαρμογή της διάταξης περί δεκαπενταετούς προθεσμίας
παραγραφής.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς
Γενικός Διευθυντής, Εργασιακών Σχέσεων,
Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Linkedin

«Κοινωνική καινοτομία- ένας μοχλός αλλαγής της εποχής μας. Η περίπτωση της Ελλάδας»
Στην εποχή των απανωτών κρίσεων, αλλαγών
ένα περιβάλλον διαρκούς μεταβλητότητας η ανάγκη για
ανθεκτικότητα στην αλλαγή και προσαρμοστική εξέλιξη στα νέα δεδομένα δεν βρίσκει ισχυρό αντεπιχείρημα. Η
μετάβαση ωστόσο σε ένα νέο status quo, αν και αποσκοπεί σε κατάσταση εργονομικής αποδοτικότητας,
περιλαμβάνει και μια διαδικασία προσαρμογής που βρίσκει αντίδραση από φορείς της ιδιωτικής και δημόσιας
σφαίρας, ανεξαρτήτως μεγέθους και επιρροής. Είναι γεγονός ότι οι κοινωνικές ομάδες και οι οργανισμοί δεν είναι
πάντα δεκτικοί στην έννοια της αλλαγής, ενώ συχνά εστιάζουν περισσότερο στην απειλή και στον κίνδυνο παρά στα
επικείμενα οφέλη και διανοιγόμενες ευκαιρίες.
Η κοινωνική καινοτομία είναι η διαδικασία ανάπτυξης λύσεων για πιεστικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα
για την υποστήριξη της κοινωνικής προόδου με πιο αποδοτικό, αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Συμβαίνει όταν:
i) Παρέχονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων και των κοινοτήτων. ii)
Εφαρμόζονται νέες διαδικασίες ένταξης στην αγορά εργασίας, νέες ικανότητες και γνώσεις, νέες θέσεις εργασίας,
νέες μορφές συμμετοχής και νέα μοντέλα ως διαφορετικά στοιχεία που το καθένα συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης
των ατόμων στο εργατικό δυναμικό» ΟΟΣΑ (2010).
Στην Ελλάδα, η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας έρχεται με ορμή στο προσκήνιο, ενώ δεν υπάρχει ακόμα ένας
κοινά αποδεκτός ορισμός. Βάσει του ν. 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως κοινωνική
καινοτομία θεωρείται “η παραγωγή προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των
κοινωνικών αναγκών, στη συμφιλίωση της παραγωγής και της κατανάλωσης, στην εναρμόνιση της προσφοράς και
της ζήτησης και στην ανάπτυξη ενός νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων, βάσει της ισότητας και της συλλογικότητας
και όχι του ανταγωνισμού”.
Κοινό σημείο των ορισμών αυτών: α/ η κοινωνική καινοτομία ή η κοινωνική νεωτερικότητα συναρτάται άμεσα με το
επίπεδο διαβίωσης και τις εργασιακές συνθήκες (living and working conditions). Μπορεί να σχετίζεται με νέα
υπηρεσία, νέο προϊόν, νέα χαρακτηριστικά ενός υπάρχοντος προϊόντος, μία νέα μεθοδολογία ή τη διεύρυνση της
ομάδας στο οποίο απευθύνεται (upscaling). Συμπεριλαμβάνει επίσης την έννοια του “Learning as you scale”, το
υψηλό θεμελιώδες, του κοινωνικού διαμoιρασμού μιας συλλογικής κοινωνικής αξίας, μιας θεμελιώδους αρχής ή μιας
υπηρεσίας καθώς και την έννοια της ατομικής κοινωνικής κινητικότητας.
Για το λόγο αυτό η ΕΕ τα τελευταία 2-3 χρόνια προτεραιοποίησε την υλοποίηση δράσεων και ολοκληρωμένων
προσεγγίσεων κοινωνικής καινοτομίας, δημιούργησε σχήματα χρηματοδότησης, δημοσίευσε κείμενα τεκμηρίωσης
της υψηλής αξίας της κοινωνικής καινοτομίας και εξέδωσε σειρά προσκλήσεων που αξιοποιούν τα χρηματοδοτικά
εργαλεία για το σκοπό αυτό ζητώντας από τις χώρες να δημιουργήσουν σχήματα διακρατικής συνεργασίας.
Τα σχήματα αυτά πιστεύεται ότι θα παράγουν κοινωνικές οικονομίες κλίμακας, με απτά αποτελέσματα για τα κράτη
και τους πολίτες τους, τις κοινωνικές ομάδες και τους οργανισμούς τους.
Σε αυτό το πολυσύνθετο πλαίσιο η Ελλάδα προέβη σε μια σειρά κινήσεων το 2020 μέσω του Υπουργείου Εργασίας
με την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός διακρατικού σχηματισμού τοπικής,
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περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, με την συμμετοχή Ιταλίας, Σλοβενίας, Ρουμανίας, Ελλάδας.Ο
διακρατικός σχηματισμός εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργεί από τον Μάϊο του 2021
αποτελώντας το πρόπλασμα ενός μόνιμου Κέντρου Ικανοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας, ως ζωντανού οργανισμού
ανάπτυξης της νέας προσέγγισης κοινωνικής καινοτομίας στις επερχόμενες κρίσεις του μέλλοντος, δημιουργώντας
ταυτόχρονα ένα δίκτυο μελών κοινωνικής καινοτομίας με τη συμμετοχή φορέων περιλαμβανομένου και του ΣΕΒ,
ιδρυμάτων, κοινωνικών επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, δήμων, Περιφερειών.
Έχοντας αναλύσει ενδελεχώς μια σειρά επιστημονικών, ερευνητικών, επιχειρηματικών και μη κερδοσκοπικών
πρωτοβουλιών-περιπτώσεων κοινωνικής καινοτομίας σε διάφορα κράτη εντός και εκτός Ευρώπης και σε άλλες
ηπείρους ανά την υφήλιο, το Ελληνικό Σχήμα κρατά ορισμένα πολύ θετικά γνωρίσματα για την εργαλειοθήκη του
για το επερχόμενο Κέντρο Ικανοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας.
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα με υψηλή πιθανότητα μεταφοράς μέρους λειτουργιών στην Ελλάδα αποτελεί το
παράδειγμα της Πορτογαλίας με την κυβερνητική Πρωτοβουλία «Portugal Social Innovation» που αποσκοπεί στην
προαγωγή της κοινωνικής καινοτομίας και στην τόνωση της αγοράς των κοινωνικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Η
Πρωτοβουλία εκκίνησε στην ίδρυσή του με 150 εκατ.€ ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ως μέρος του
Portugal 2020 Partnerhip Agreement, διοχετεύοντας τα κεφάλαια αυτά διοχετεύονται στην αγορά μέσω 4
χρηματοδοτικών μέσων αφιερωμένων στη χρηματοδότηση έργων που προσφέρουν εναλλακτικές και καινοτόμες
λύσεις για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Το Υπόδειγμα της Πορτογαλίας, και έχει ήδη επιτύχει
αξιοθαύμαστα αποτελέσματα με 300+ επιτυχημένα σχήματα. Υψηλή νεωτερικότητα παρουσιάζουν τα 4
χρηματοδοτικά εργαλεία του.
Από τα 4 χρηματοδοτικά εργαλεία χρήζει ανάλυσης και προσοχής, “Social Impact Bond”. Σκοπός του εν λόγω
χρηματοδοτικό μέσου είναι η χρηματοδότηση, έναντι μιας σύμβασης βασισμένης στο αποτέλεσμα, καινοτόμων
έργων που δεσμεύονται να επιτύχουν κοινωνικά αποτελέσματα και κέρδη αποτελεσματικότητας σε τομείς
προτεραιότητας δημόσιας πολιτικής, όπως η Κοινωνική Προστασία, η Απασχόληση, η Υγεία, η Δικαιοσύνη και η
Εκπαίδευση.
Το έργο θα πρέπει να υλοποιείται από έναν ή περισσότερους ιδιωτικούς φορείς και να χρηματοδοτείται από έναν ή
περισσότερους κοινωνικούς επενδυτές, και θα πρέπει να επιδιώκει μετρήσιμα κοινωνικά αποτελέσματα, τους δείκτες
και τους στόχους των οποίων πρέπει να επικυρώνεται εκ των προτέρων από τη δημόσια αρχή που επιβλέπει την
αντίστοιχη τομεακή πολιτική. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, η επιχειρηματικότητα δίνει
προτεραιότητα εκτός από το οικονομικό κέρδος και στις κοινωνικές αξίες και στους κοινωνικούς σκοπούς
(προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, ποιοτικές εργασιακές σχέσεις και υψηλό επίπεδο διαβίωσης, διάχυση
των ωφελειών της τεχνολογίας στους πολίτες, διαχείριση ενεργειακών και υδάτινων πόρων), ώστε να διασφαλίσουν
την βιωσιμότητά τους.
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου
Από 1.5.2022 καθορίζεται ο κατώτατος μισθός, για τους υπαλλήλους, στα 713,00 € και το κατώτατο
ημερομίσθιο, για τους εργατοτεχνίτες, στα 31,85€.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Έντυπου Ε4
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) για κάθε μεταβολή
αποδοχών που προκύπτει από την υπ' αρ. 38866/21-4-2022 ΥΑ «Καθορισμός κατώτατου μισθού και
κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», έως 31/7/2022.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Διαδοχική Ασφάλιση, Αξιοποίηση Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόληση Συνταξιούχων
Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4387/2016, αναφορικά με
ειδικότερα θέματα διαδοχικής ασφάλισης, αξιοποίησης χρόνου ασφάλισης και απασχόλησης
συνταξιούχων.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΑΠ 570/2021 Προϋποθέσεις μονομερώς επιβαλλόμενης εκ περιτροπής εργασίας
Η εκ περιτροπής εργασία μπορεί να λάβει δύο ειδικότερες μορφές και συγκεκριμένα: 1) της συμφωνημένης
εκ περιτροπής εργασίας και 2) αυτής που εφαρμόζεται με μονομερή εργοδοτική απόφαση. Ειδικότερα στη
δεύτερη περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη, να επιβάλλει στην επιχείρησή του "σύστημα εκ
περιτροπής εργασίας", μέχρι εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, με τη δυνατότητα εκ νέου επιβολής
του για το επόμενο έτος. Προϋποθέσεις για τη μονομερή επιβολή συστήματος εκ περιτροπής
εργασίας είναι: α) περιορισμός των δραστηριοτήτων του εργοδότη, β) ενημέρωση και διαβούλευση
με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, γ) η διάρκειά της να μην είναι μεγαλύτερη από τους εννέα
μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος και δ) η απόφαση του εργοδότη (όταν αυτή επιβάλλεται
μονομερώς) ή η συμφωνία (όταν πρόκειται για συμβατική εκ περιτροπής εργασία) να κοινοποιηθεί
εντός οκτώ (8) ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας. Το σύστημα δε της εκ περιτροπής εργασίας που
δικαιούται να επιβάλλει μονομερώς ο εργοδότης προϋποθέτει αναγκαίως εναλλαγή εργαζομένων στην ίδια
επιχείρηση. Χωρίς αυτή την εναλλάξ παροχή εργασίας η εφαρμογή του συστήματος δεν είναι νοητή και
κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιβληθεί με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Κατά συνέπεια, δεν είναι
κατά νόμο επιτρεπτή η εκ μέρους του εργοδότη επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας επιλεκτικά σε
συγκεκριμένους μόνο μισθωτούς, όταν οι υπόλοιποι εξακολουθούν να εργάζονται με πλήρες ωράριο.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Γιάννης Λαϊνάς
Senior Advisor
Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και
Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ
Linkedin
«REPowerEU Plan: στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αδειοδότησης των ΑΠΕ»
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης “REPowerEU Plan” για την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας και ασφάλειας της
ΕΕ που δημοσιεύθηκε στις 18 Μαΐου 2022, περιλήφθηκε ένα νέο «πακέτο μέτρων» που λειτουργεί συμπληρωματικά
με την συνολικότερη πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (πακέτο fit for 55,
ευρωπαϊκός κλιματικός νόμος, στρατηγική για τις υπεράκτιες ΑΠΕ, Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης κλπ.) θέτοντας,
ωστόσο, ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για την πράσινη μετάβαση.
Περαιτέρω, προβλέπεται μαζική κλιμάκωση των έργων ΑΠΕ, με την Επιτροπή να προτείνει πλέον αύξηση του
πρωταρχικού στόχου για το 2030 για τις ΑΠΕ από το 40 % στο 45 %. Για να επιτευχθεί ο νέος στόχος, περιλήφθηκαν
πρωτοβουλίες που εστιάζουν ιδίως στα ζητήματα αδειοδότησης και χωροθέτησης ΑΠΕ καθώς και στη διαμόρφωση
στρατηγικής για τις «νέες τεχνολογίες». Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• Νεότερη πρόταση στοχευμένης τροποποίησης της Οδηγίας 2018/2001 για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας προκειμένου να θεσπιστεί με οριζόντιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη ότι οι δραστηριότητες ΑΠΕ
αποτελούν δραστηριότητες υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και να εισαχθούν νεότερες υποχρεώσεις
αναφορικά με το ενδεδειγμένο-σύγχρονο μοντέλο χωροθέτησης (σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές
προωθούνται παράλληλα με τις προτεινόμενες αλλαγές Οδηγίας 2018/2001 στο πλαίσιο του Fit for 55).
Περαιτέρω, πλέον προβλέπεται ότι, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ειδικές «περιοχές
πρώτης επιλογής» για την εγκατάσταση ΑΠΕ (renewables go-to areas), στις οποίες θα εφαρμόζουν συντομευμένες
και απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης (με ενιαία στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση). Για να
συνεισφέρει στον γρήγορο εντοπισμό των εν λόγω περιοχών, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα καθιστά διαθέσιμα σύνολα
δεδομένων για τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στο πλαίσιο του εργαλείου ψηφιακής χαρτογράφησης
γεωγραφικών δεδομένων που σχετίζονται με την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις υποδομές.
Για πρώτη φορά η ΕΕ διατυπώνει σε θεσμικό κείμενο πολιτική απομάκρυνσης από το -έως τώρα- μοντέλο
χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ βάσει «ζωνών αποκλεισμού» και στροφής στο μοντέλο των «περιοχών
πρώτης επιλογής ΑΠΕ» (θαλάσσιων/χερσαίων) στις οποίες θα πρέπει να ισχύουν ταχείς αδειοδοτικές
διαδικασίες (μέγιστης διάρκειας 1 έτους), διακριτές σε σχέση με τις λοιπές περιοχές.
• Σύσταση της Επιτροπής της 18.5.2022 σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα
ΑΠΕ και διευκόλυνση των συμφωνιών αγοράς ενέργειας, με λεπτομερείς αναφορές στις υποχρεώσεις των κρατών
(θέσπιση θαλάσσιας χωροταξίας, ρυθμιστικών δοκιμαστηρίων -regulatory sandboxes- για πειραματικές
εγκαταστάσεις, διευκόλυνση συνδέσεων με το ηλεκτρικό δίκτυο, πλαίσιο διαβουλεύσεων κλπ.).
• Διακριτή στρατηγική για την ηλιακή ενέργεια, για τον διπλασιασμό της ηλιακής φωτοβολταϊκής ισχύος έως
το 2025 και την εγκατάσταση 600 GW έως το 2030 (μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε ειδικά μέτρα πχ. πολλαπλή
χρήση του χώρου-agrivoltaics, πρωτοβουλία ηλιακών στεγών με σταδιακή θέσπιση νομικής υποχρέωσης
εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια και νέα κτίρια κατοικίας κλπ.).
• Σχέδιο δράσης για το βιομεθάνιο και για την επιτάχυνση της αγοράς του πράσινου υδρογόνου όπου μεταξύ
άλλων περιγράφεται μία νέα βιομηχανική εταιρική σχέση για το βιομεθάνιο και οικονομικά κίνητρα για την αύξηση
της παραγωγής μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής καθώς και προβλέψεις για την παραγωγή ανανεώσιμου
υδρογόνου και την αντικατάσταση του φυσικού αερίου, του γαιάνθρακα και του πετρελαίου σε δύσκολα
απανθρακοποιήσιμες βιομηχανίες και τομείς μεταφορών.
Τέλος, στο πλαίσιο του REPower EU περιλαμβάνονται και προτάσεις τροποποιήσεων του κανονισμού Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, ώστε να ενσωματωθούν νεότερες προβλέψεις στα υφιστάμενα σχέδια ανάκαμψης των κρατών-μελών,
μία Ανακοίνωση σχετική με την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και διάφορα μέτρα για τον καθορισμό μίας εξωτερικής
ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ.
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Φορολογική νομοθεσία
ΔΕΕ C- C-556/20 - Αποφυγή της διπλής οικονομικής φορολογίας των μερισμάτων
Με τη με αριθμό C-556/20 απόφαση του ΔΕΕ έγινε δεκτό ότι το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας
90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το
οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών, έχει την
έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι μια μητρική εταιρία οφείλει φόρο
κινητών αξιών σε περίπτωση αναδιανομής στους μετόχους της κερδών που της διένειμαν
θυγατρικές της, για τα οποία χορηγείται πίστωση φόρου, όταν επί των εν λόγω κερδών δεν επιβλήθηκε ο
συνήθης φόρος εταιριών, εφόσον τα ποσά που οφείλονται λόγω του φόρου κινητών αξιών υπερβαίνουν το
ανώτατο όριο του 5 % που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας. Μια τέτοια ρύθμιση δεν
εμπίπτει στο άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 90/435.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία
ΔΕΕ C-237/20 - Πτώχευση επιχείρησης και δικαιώματα των εργαζομένων: σε περίπτωση
μεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού στο πλαίσιο διαδικασίας pre-pack, ο διάδοχος έχει κατ’
εξαίρεση το δικαίωμα να μη διατηρήσει τα δικαιώματα των εργαζομένων, εάν η διαδικασία έχει
οριοθετηθεί με νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις
Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/23/ΕΚ για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, έχει την έννοια ότι η προϋπόθεση που προβλέπει, κατά την οποία
τα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας δεν εφαρμόζονται στη μεταβίβαση επιχειρήσεως όταν ο εκχωρητής
έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία ή σε ανάλογη διαδικασία αφερεγγυότητας «κινηθείσα με
σκοπό την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του εκχωρητή», πληρούται όταν η μεταβίβαση
του συνόλου ή τμήματος της επιχειρήσεως έχει προετοιμαστεί, πριν από την έναρξη πτωχευτικής
διαδικασίας αφορώσας τα περιουσιακά στοιχεία του εκχωρητή και κατά τη διάρκεια της οποίας η
επίμαχη μεταβίβαση πραγματοποιείται, στο πλαίσιο διαδικασίας pre-pack, σκοπός της οποίας είναι
να καταστήσει δυνατή, κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, την εκκαθάριση της λειτουργούσας
επιχειρήσεως (going concern) που θα ικανοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα του
συνόλου των πιστωτών και θα διασφαλίσει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, υπό την επιφύλαξη ότι μια
τέτοια διαδικασία pre-pack έχει οριοθετηθεί με νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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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
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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

