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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    
  

  «To νέο ψηφιακό σύστημα του ΟΠΣ-ΑΔΕ καταφέρνει να 
εντάξει σε ένα ενιαίο περιβάλλον όλες τις διαδικασίες 
που αφορούν στην αδειοδότηση και τον έλεγχο των 
επιχειρήσεων, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο για 
όλους» 
Θέμις Ευτυχίδου 
Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

σελ. 2 

  

  «Εφαρμογή του ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% στους 
μεγάλους ομίλους εντός της Ε.Ε. σε φορολογικές χρήσεις 
που αρχίζουν από 31/12/2023» 
 
 
Σταυρούλα Μαρουσάκη 
Tax Partner 
PwC 
 

σελ. 8 

  
 

 «Τί θα συμβάλλει στην ύπαρξη υγιών εργασιακών 
σχέσεων και αποτελεσματικών συλλογικών 
διαπραγματεύσεων;» 
 
Κατερίνα Δασκαλάκη 
Senior Advisor Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας  
ΣΕΒ 

σελ.12 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Τα σημαντικά του μήνα  
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

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

02. Φορολογική νομοθεσία 

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

03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 12 

04. Τα νέα από την ΕΕ  

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

05. Προσεχώς 

…..................…………………….……...  σελ.16 

 Προστασία Καταναλωτή 
Οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα (με την ενσωμάτωση σχετικής 
Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο) της συλλογικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους 
για αποζημίωση, μέσω αντιπροσωπευτικών αγωγών που θα ασκούνται από 
εγχώριους ή διασυνοριακούς φορείς (καταναλωτικές ενώσεις με έδρα στην 
Ελλάδα ή αλλοδαπές, αντίστοιχα). 
 
Περισσότερα στη σελ.4 
 
Επιχειρηματικότητα 360ο  
Για την ενίσχυση επενδύσεων σε σημαντικές δραστηριότητες της οικονομίας, 
όπως η εξόρυξη μεταλλευμάτων, τα ορυχεία/ λατομεία, οι υπηρεσίες 
αφαλάτωσης, η επεξεργασία/ διάθεση απορριμμάτων, οι εκδοτικές 
δραστηριότητες, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, κ.α. ,  ξεκίνησαν από 
την 9η Ιανουαρίου, οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του 
καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ο» του νέου αναπτυξιακού νόμου 4887/22. 
Δυνατότητα υποβολής προτάσεων μέχρι και την 10η Απριλίου 2023. Οι 
επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για το 
συγκεκριμένο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου, αλλά και για τα λοιπά 

διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία,  μπορούν να απευθυνθούν στο SEV 
InfoDesk, μία υπηρεσία ενημέρωσης και πρακτικής υποστήριξης του ΣΕΒ προς 
τα μέλη του.  
 
Περισσότερα στη σελ.5 
 
Τεχνικοί Ασφαλείας 
Οι εργοδότες μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης  ως 
τεχνικοί ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.  
 
Περισσότερα στη σελ.13 
 

 

  

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
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/2023-01-26_Flyer_Epixeirimatikotita360.pdf
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/2023-01-26_Flyer_Epixeirimatikotita360.pdf
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01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

  
 
    Θέμις Ευτυχίδου 

     
    Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας 
    Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
    Linkedin 
 

«ΟΠΣ-ΑΔΕ: Το νέο ψηφιακό σύστημα για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων» 
 
Τα τελευταία έτη στην χώρα μας έχει εκκινήσει μία μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης – απλούστευσης – του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η οποία έχει επιφέρει καρπούς αν αναλογιστούμε την αύξηση της 
επιχειρηματικότητας, τις νέες επενδύσεις και την κατάταξη της χώρας σε διεθνείς δείκτες.  
Όμως, το επιχειρηματικό περιβάλλον δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Αντιθέτως είναι μια αέναη 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια που είναι δυναμική και αλλάζει συνεχώς. Παλαιότερα, με την ψήφιση ενός νόμου 
λέγαμε πώς έχουμε – και πράγματι είχαμε – μία μεταρρύθμιση. Πλέον, δεν αρκεί αυτό. Η απλούστευση σχεδόν 
πάντοτε συνοδεύεται από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Κι όταν μιλάμε για το δίδυμο απλούστευση – 
ψηφιοποίηση, δεν εννοούμε πώς το έγχαρτο γίνεται απλώς pdf, αλλά πως καταργούνται ολόκληρα βήματα 
διαδικασιών και μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας μπορεί τόσο ο πολίτης όσο και η δημόσια διοίκηση να 
διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους ταχύτερα. Το βλέπουμε πια καθημερινά. 
Τέτοια παραδείγματα μεταρρυθμίσεων είναι και η απλούστευση της αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και η βελτιστοποίηση του ελέγχου των επιχειρήσεων, που επεκτείνονται συνεχώς και σύντομα θα τεθούν στο 
πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος - Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). 
Πρόκειται για ένα κεντρικό σύστημα που ψηφιοποιεί το σύνολο της αδειοδότησης και του ελέγχου των επιχειρήσεων 
και θα είναι το σημείο επαφής των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση. Με απλά λόγια μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ένας 
υπάλληλος (Υπουργείου, Περιφέρειας, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και άλλων φορέων, αφού το σύστημα 
υποστηρίζει πάνω από 27 τύπους φορέων και πάνω από 1.200 φορείς), μπορεί να ελέγξει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που «ανεβάζει» η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή να προγραμματίσει τον έλεγχό της με φυσική 
παρουσία.  
Πιο συγκεκριμένα μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ: (α) ένας πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να  μεταφορτώσει  όλα τα 
δικαιολογητικά της επιχείρησης και να εκκινήσει αμέσως την λειτουργία της (αν εμπίπτει στην γνωστοποίηση), (β) μια 
επιχείρηση θα μπορεί να λάβει έγκριση (αν υπάγεται στη διαδικασία της έγκρισης, πρώην «άδειας»), και αυτό πλέον 
θα πραγματοποιείται ψηφιακά από την αρμόδια υπηρεσία, (γ) θα  διαλειτουργεί με πλήθος άλλων συστημάτων, 
επιτρέποντας τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων με το σύστημα της αδειοδότησης, (δ) θα υπάρχει η 
δυνατότητα της δημόσιας διοίκησης να διαχειρίζεται υποθέσεις και να αλληλεπιδρά, τόσο υπηρεσιακά όσο και με 
τους πολίτες/επιχειρήσεις, (ε) θα αναλύεται η επικινδυνότητα μίας επιχείρησης και έτσι θα ρυθμίζεται η συχνότητα 
των ελέγχων, και (στ) θα αποθηκεύεται ιστορικό ελέγχων, ενεργειών και αποτελεσμάτων. 
Σε αριθμούς, το ΟΠΣ-ΑΔΕ έως σήμερα – κατά την πιλοτική και εκπαιδευτική του λειτουργία – έχει 5.010 χρήστες, 
1.259 φορείς, επιτρέπει πάνω από 640 ενέργειες και απευθύνεται σε 40 οικονομικές δραστηριότητες, ήτοι πάνω από 
350 χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες θα αυξηθούν καθώς η μεταρρύθμιση επεκτείνεται. 
Ως προς τα οφέλη του ΟΠΣ-ΑΔΕ, από τα άμεσα αναμενόμενα είναι η μείωση του  διοικητικού βάρους, τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για το Δημόσιο. Επιπλέον, διασφαλίζεται η διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες του Δημοσίου, καθώς 
και η ταχύτερη λήψη αποφάσεων ως προς τους ελέγχους των επιχειρήσεων, αφού πλέον όλα τα εργαλεία που 
υιοθετήθηκαν τα προηγούμενα έτη (ανάλυση κινδύνου, φύλλα ελέγχου, Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης) 
ψηφιοποιούνται πλήρως, ενισχύοντας έτσι τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και εδραιώνοντας σχέσεις 
εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων επιχειρήσεων. 
Ως προς το χρονοδιάγραμμα, το ΟΠΣ-ΑΔΕ μέσα στο επόμενο δίμηνο θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία και έως το 
τέλος του έτους αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.  

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/themis-eftychidou-38600362
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Ενέργεια 

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 31.01.2023 την πρόταση των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας 
υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας (GRIT CCR) για τη μεθοδολογία υπολογισμού 
διαζωνικής δυναμικότητας εντός του χρονικού πλαισίου εξισορρόπησης για την ανταλλαγή 
ενέργειας εξισορρόπησης ή την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα 
με το άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

β) έως τις 31.01.2023 την πρόταση των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας 
υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για τη μεθοδολογία υπολογισμού 
διαζωνικής δυναμικότητας εντός του χρονικού πλαισίου εξισορρόπησης για την ανταλλαγή 
ενέργειας εξισορρόπησης ή την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα 
με το άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Η All NEMO Committee θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 10.02.2023 την επαναξιολόγηση των προϊόντων που είναι δυνατόν να λαμβάνονται 
υπόψη στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας κατά το άρθρο 40 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 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

β) τις Τεχνοοικονομικές Μελέτες Κόστους Οφέλους των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Φυσικού 
Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) και Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για την αντικατάσταση των 
υφιστάμενων μετρητών φυσικού αερίου με ευφυή συστήματα μέτρησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

γ) το αίτημα-πρόταση Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για: (α) τροποποίηση της διάταξης του 
άρθρου 19, παράγραφος 1 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
αναφορικά με τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας πελατών τους 
που είναι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό και (β) διενέργεια αναδρομικής διορθωτικής 
εκκαθάρισης για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

δ) την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον γενικό σχεδιασμό της αγοράς για τη συμμετοχή στις 
ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

ε) για την δοκιμή καλής λειτουργίας της Εγκατάστασης Φόρτωσης Βυτιοφόρων ΥΦΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

https://www.rae.gr/diavoulefseis/57071/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/57081/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/57069/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/56085/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/56502/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/56521/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/56817/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/58670/
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Μουσειακή πολιτική 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28.01 σχέδιο νόμου για 
τον εκσυγχρονισμό της μουσειακής πολιτικής. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα άντλησης 
επιστημόνων από το μητρώο για ιδιωτικά έργα κάθε προϋπολογισμού και όχι πλέον αποκλειστικά 
για έργα Υπουργείου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 

 
Προστασία των Καταναλωτών 

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή σ/ν για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των 
συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. 
Για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης συλλογικών αγωγών αποζημιωτικού χαρακτήρα, από 
εγχώριους ή διασυνοριακούς φορείς (καταναλωτικές ενώσεις με έδρα στην Ελλάδα ή αλλοδαπούς, 
αντίστοιχα). Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επιπλέον τροποποιήσεις στη νομοθεσία προστασίας του 
καταναλωτή, όπως περιορισμός της ευθύνης του πληρωτή (καταναλωτή) για μη εγκεκριμένες πράξεις 
πληρωμής («phishing»), αυστηρές υποχρεώσεις για τους διαφημιζομένους μέσω του διαδικτύου καθώς και 
δυνατότητα δημοσίευσης στον τύπο πιθανολογούμενων παραβάσεων, εφόσον συντρέχει κίνδυνος για το 
καταναλωτικό κοινό. Κατά τη συμμετοχή του ο ΣΕΒ στη δημόσια διαβούλευση υπέβαλε βελτιωτικές 
προτάσεις στην κατεύθυνση της ευθυγράμμισης του σχεδίου νόμου με το γράμμα και το πνεύμα του 
ενωσιακού νομοθέτη, αποφυγής κινδύνου καταχρηστικών αγωγών, ίσης μεταχείρισης των μερών και 
αποσυμφόρησης των δικαστηρίων μέσω υποχρεωτικής εξωδικαστικής διαβούλευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου 

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εξαγοράς ακινήτων που ανήκουν 
στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. 
Με το εν λόγω νομοσχέδιο εξυπηρετούνται σκοποί δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα, η 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και η τουριστική, βιομηχανική, 
αγροτική ανάπτυξη της χώρας ενώ λαμβάνεται μέριμνα για επίλυση ζητημάτων δημοσίων ακινήτων, 
όμορων με βιοτεχνικές, βιομηχανικές δραστηριότητες με τις οποίες αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύνολο.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Επείγουσες Ρυθμίσεις 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 5007/2022 ο οποίος μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον καθορισμό 
ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις 
ακινήτων για το έτος 2023, τους Κανονισμούς Λειτουργίας Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, την ανάρτηση δικαιολογητικών πριν από την έγκριση Ρυμοτομικού 
Σχεδίου Εφαρμογής, την αρμοδιότητα θεώρησης και έγκρισης μελετών στο πλαίσιο των Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων, την επέκταση προσωρινού μηχανισμού στο σύνολο της Ενδοημερήσιας Αγοράς 
και την παράταση των διατάξεων περί «περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας» του άρ. 58 
ν. 4818/2021 ως 31.6.2023 ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξειδίκευσης των κατηγοριών των 
αγαθών με ΥΑ.   

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=8978
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=13680
http://www.opengov.gr/minfin/?p=11631
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100241
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Επιχειρηματικότητα 

α) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την κατανομή στους αρμόδιους φορείς των 
ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα “Γενική 
Επιχειρηματικότητα” και “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του 
αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2021». 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών 
των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα “Γενική 
Επιχειρηματικότητα” και “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του 
αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2020». 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

γ) Προκηρύχθηκε το Καθεστώς Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 
4887/2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

δ) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την κατανομή στους αρμόδιους φορείς των 
ποσών των ενισχύσεων που υπάγονται στο Καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του 
αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 του έτους 2018. 

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 οικιακών, μη 
οικιακών καταναλωτών και των καταναλωτών ειδικών τιμολογίων αναφορικά με την επέκταση 
χορήγησης επιδότησης τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

β) Θεσπίστηκαν ρυθμίσεις για την Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 143Ζ 
του ν. 4001/2011. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

γ) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον ορισμό του Φορέα Σωρευτικής 
Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου και καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις, το πλαίσιο λειτουργίας του 
και οι χρεώσεις που επιβάλλει για την παροχή των υπηρεσιών του. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

δ) Αποφασίστηκε η εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγορών 
Επόμενης Ημέρας του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 και στην Ενδοημερήσια Αγορά. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

ε) Χορηγήθηκε επιδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 
35 kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, με (ΚΑΔ) 10.71. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

ΕΣΠΑ 

Καθορίστηκε ο σκοπός, οι αρμοδιότητες και η εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής , η οποία , μεταξύ άλλων, την διαμόρφωση της 
στρατηγικής, της υλοποίησης και των πολιτικών του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΕΣΠΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206539
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206594
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206872
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206863
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206534
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206649
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206794
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206950
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200003
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206546
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Προγράμματα Ανάπτυξης 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού 
σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων εγκρίθηκε 
η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς Πρότυπου Ελέγχου 315 «Εντοπισμός και εκτίμηση 
των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος». 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Κρατικές Ενισχύσεις 

Καθορίστηκαν ρυθμίσεις για την λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων του ν. 5000/2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό του Συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την 
πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 
Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) Εγκρίθηκε ο Πίνακας Ποσών Εγγυήσεων για το έτος 2023 προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

β) Εγκρίθηκε η Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2023.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

γ) Καθορίστηκε η Χρέωση Βάσης της παρ. 3β του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 για έτος 2023.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

δ) Ορίστηκε το ποσοστό Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας 
που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που 
αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το έτος 
2023. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206533
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206659
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206741
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206973
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200028
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206613
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206757
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206788
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206868
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ε) Καθορίστηκε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, το μοναδιαίο 
τέλος ασφάλειας εφοδιασμού ανά κατηγορία Πελατών φυσικού αερίου, καθώς και λοιποί όροι και 
προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των μέτρων που προβλέπονται στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

στ) Εγκρίθηκε το Μοναδιαίο Κόστος Απωλειών για το έτος 2023 στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
Μηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

ζ) Καθορίστηκε η τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Αποκλίσεων (UNBMFIMB) και της 
τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Ενέργειας (UNBMFEN) του Τέλους Αγοράς 
Εξισορρόπησης για το έτος 2023. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

η) Καθορίστηκε το εύρος της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς 
(ΔΣΜ), Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής (ΔΣΔ) και Σημαντικών Χρηστών Δικτύου (ΣΧΔ), σύμφωνα 
με το άρθρο 40 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

θ) Εγκρίθηκε η Πρότυπη Σύμβαση για την αποζημίωση των Υπόχρεων της δράσης Δ4 του Σχεδίου 
Προληπτικής Δράσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

ι) Τροποποιήθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ως προς την 
διαδικασία εφαρμογής της Δράσης Δ4 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

ια) Καθορίστηκε η μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος για 
σύνδεση Παραγωγών ή Πελατών ή του Δικτύου στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

Με απόφαση της ΕΕΤΤ: 

α) Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Γενικών Αδειών.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

 

 

 

 

 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206917
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206982
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220207056
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200020
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200056
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200069
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200059
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206769
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

«Υιοθέτηση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15% στην Ε.Ε.» 
 
Σε διεθνές επίπεδο η συμφωνία για θέσπιση ελάχιστης πραγματικής φορολόγησης των μεγάλων πολυεθνικών 
ομίλων με συντελεστή 15% (πυλώνας 2) είχε ήδη επιτευχθεί τον Οκτώβριο του 2021 από περίπου 140 χώρες μέλη 
του ΟΟΣΑ. 
 
Παρόλες τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν διεθνώς τόσο ως προς την πολυπλοκότητα των νέων κανόνων, την 
αύξηση του διοικητικού κόστους συμμόρφωσης, αλλά και της συμβατότητας αυτών με το διεθνές και ενωσιακό 
δίκαιο, φαίνεται ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για την υιοθέτηση του πυλώνα 2.  
 
Σε διεθνές επίπεδο, η Νότια Κορέα είναι η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον πυλώνα 2 στο εσωτερικό της δίκαιο, 
ενώ η Ελβετία, η Αγγλία και η Ιαπωνία έχουν προς διαβούλευση σχέδιο νομοθεσίας. Η Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ, 
η Μαλαισία και η Ινδονησία έχουν επίσημα δηλώσει την πρόθεση τους για υιοθέτηση των κανόνων εντός του 2023.  
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 12 Δεκεμβρίου 2022 η απαιτούμενη ομοφωνία επιτευχθεί και η 
Οδηγία 2022/2523 που επιβάλλει την υιοθέτηση του ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% εντός της Ε.Ε. 
αποτελεί μια νέα πραγματικότητα για τους πολυεθνικούς αλλά και τους εγχώριους ομίλους, με 
συνδυασμένο ετήσιο κύκλο εργασιών ομίλου τουλάχιστον 750 εκατ. EUR βάσει ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
Ο βασικός κανόνας λειτουργεί με την επιβολή συμπληρωματικού φόρου στην τελική μητρική οντότητα, όταν είναι 
εγκατεστημένη στην Ε.Ε., στο χαμηλά φορολογητέο εισόδημα των οντοτήτων του ομίλου εντός και εκτός Ε.Ε., ενώ 
προβλέπεται και η επιβολή συμπληρωματικού φόρου από τις εντός της Ε.Ε. εγκατεστημένες εταιρείες όταν δεν 
υπάρχει αντίστοιχο αποδεκτό πλαίσιο στη δικαιοδοσία της τελικής μητρικής οντότητας εκτός Ε.Ε.  
Επίσης, προκειμένου να διαφυλαχθεί η κυριαρχία των κρατών μελών, η οδηγία προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος 
μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει, σε εγχώριο επίπεδο, τον συμπληρωματικό φόρο στις επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες στο έδαφός του.  
 
Η επίπτωση στα κράτη με φορολογικό συντελεστή χαμηλότερο του 15% (Βουλγαρία, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία) 
είναι προφανής. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου προφανές ότι η ύπαρξη υψηλότερου ονομαστικού φορολογικού 
συντελεστή διασφαλίζει και την μη επιβολή συμπληρωματικού φόρου ακόμα και σε περιπτώσεις ζημιογόνων 
εταιρειών.  
 
Το σίγουρο είναι ότι η φορολόγηση των επιχειρήσεων εντός της Ε.Ε. θα αναδιαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό. 
Δεδομένης της ανάγκης των κρατών μελών για διαφύλαξη των δημοσιονομικών τους εσόδων θα ανέμενε 
κανείς κάθε κράτος μέλος να υιοθετήσει εγχώριους κανόνες που θα του επιτρέπουν να εισπράττει συμπληρωματικό 
φόρο όταν προκύπτει χαμηλότερο επίπεδο φορολόγησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο έδαφος 
του, αντί να εισπράττεται το σύνολο του πρόσθετου φόρου στο επίπεδο της τελικής μητρικής οντότητας. Κανείς 
επίσης δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η αναμενόμενη αναμόρφωση της φορολογίας των επιχειρήσεων θα 
περιοριστεί στους μεγάλους ομίλους και δεν θα επεκταθεί, ως εσωτερικό δίκαιο πλέον, σε όλες τις επιχειρήσεις.  
 
Δεδομένου ότι οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν σε φορολογικές χρήσεις που αρχίζουν από 31/12/2023 συνιστάται 
άμεσα ένας ενδελεχής διαγνωστικός έλεγχος σε επίπεδο ομίλου προκειμένου να εντοπιστεί η επίπτωση της 
εφαρμογής των νέων κανόνων ανά δικαιοδοσία, ο έλεγχος των συστημάτων για τον εντοπισμό των στοιχείων που 
θα χρειαστούν για τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις ενισχυμένης αναφοράς και ενδεχομένως η επανέξεταση 
της δομής και λειτουργίας του ομίλου υπό τα νέα δεδομένα.  
 

 

 

 
Σταυρούλα Μαρουσάκη 
 
Tax Partner 
PwC 
Linkedin  

 

 

https://gr.linkedin.com/in/voula-marousaki-366a1229
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  
 

 
Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 

Με το άρθρο 114 του ν. 5007/2022 (Α'241/23.12.2022) θεσπίστηκε έκτακτη Προσωρινή Συνεισφορά 
Αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας. 
Υπόχρεοι για την καταβολή της εν λόγω συνεισφοράς είναι εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή νομικές 
οντότητες, και μόνιμες εγκαταστάσεις, κατά την έννοια των άρθρων 2 και 6 του ν. 4172/2013, οι οποίοι 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2022 
προέρχονται, κατά 75% τουλάχιστον, από οικονομικές δραστηριότητες στους τομείς της εξόρυξης 
λιθάνθρακα και λιγνίτη, της άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και της παραγωγής προϊόντων 
οπτανθρακοποίησης και διύλισης πετρελαίου. Τα πλεονάζοντα κέρδη για την επιβολή της Προσωρινής 
Συνεισφοράς Αλληλεγγύης ισούνται με τη θετική διαφορά μεταξύ των φορολογητέων κερδών φορολογικού 
έτους 2022 του υπόχρεου και του 120% του ποσού αναφοράς του δεύτερου εδαφίου. Το ποσό αναφοράς 
ισούται με το ¼ του αθροίσματος των φορολογητέων κερδών ή ζημιών των φορολογικών ετών 2018 έως 
και 2021 και όταν αυτό είναι αρνητικό, θεωρείται μηδενικό. Ο εφαρμοστέος συντελεστής ορίζεται σε 33 %. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Επικαιροποίηση πρωτοκόλλου επικοινωνίας διασύνδεσης ΦΗΜ - POS 

Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3,4 και το Παράρτημα της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α1098/13-7-2022 σχετικά 
με την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/ POS τερματικών. Υλοποίηση 
επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ», ώστε να 
επικαιροποιηθεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας διασύνδεσης  ΦΗΜ – POS. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  

Κοινοποιήθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022), Κύρωση Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας, (Α΄ 206) με πλαγιότιτλους, καθώς και επικαιροποιημένο παράρτημα με τις συναφείς 
αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά άρθρο αυτού. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ και εδώ 

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης 

Με το άρθρο 39 του ν. 5005/2022 επεκτάθηκε η προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης του 
άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2023. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής 

Δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής 
και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 47 του ΚΦΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Παράταση προθεσμίας για διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα MyDATA  

Παρατάθηκε η προθεσμία διαβίβασης στην ΑΑΔΕ, από τις υπόχρεες οντότητες-λήπτες λογιστικών 
στοιχείων συναλλαγών χονδρικής, περιπτώσεις αποκλίσεων, που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και 
έσοδα αυτοτιμολόγησης, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου εκδότη, για 
το ημερολογιακό έτος 2021, έως την 31.03.2023. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2023-01/%CE%9F%20%203268-2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2023-01/a1090_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2023-01/e2093_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2023-01/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%202022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2023-01/1139620_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-12/e2089_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2023-01/a_1187_fek_2022_0.pdf
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MyDATA – Τροποποίηση της απόφασης Α.1138/2020 

Επικαιροποιήθηκε η υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή 
της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε: α) η παρ. 1 του άρθρου 2 σχετικά με την προαιρετική διαβίβαση 
δεδομένων για τα έτη 2021, 2022 από τις οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή 
καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 
2859/2000), β) η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 σχετικά με το χρόνο διαβίβασης για τα στοιχεία λιανικής 
που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ., γ) η  περ. γ’ και δ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 σχετικά με τον χρονικό 
ορίζοντα διαβίβασης των δεδομένων των εν λόγω συναλλαγών από τις οντότητες-λήπτριες των υπηρεσιών, 
δ) η παρ. 5 του άρθρου 4 σχετικά με τη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην περίπτωση εσόδων 
τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, τα οποία προκύπτουν μετά από εκκαθάριση συναλλαγών 
χονδρικής και λιανικής  (π.χ. αμοιβών, διάθεσης εισιτηρίων κ.α.), ε) η περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 4 
σχετικά με τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, στ) οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 
σχετικά με το χρόνο διαβίβασης της σύνοψης παραστατικών χονδρικών/λιανικών συναλλαγών μέσω 
προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογισμικό, ERP), καθώς και μέσω της ειδικής φόρμας 
καταχώρησης, ζ) η παρ. 6 του άρθρου 5 σχετικά με τη δυνατότητα να υπάρχει δισδιάστατος γραμμωτός QR 
code στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων 
(εμπορικό ERP), είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη 
μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ (timologio) και η) το άρθρο 7, σχετικά με τη διαδικασία διαβίβασης 
δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για τα έτη 2021, 2022. Τέλος, επικαιροποιήθηκε το 
παράρτημα της Α.1138/2020 σχετικά, αρ. κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων, σύνθετες συναλλαγές 
αλλοδαπής, δικαιούχοι του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. με αρ. 139818 ΕΞ2022/28.09.2022 (Β’5083), έσοδα 
λιανικής ξενοδοχείων, Αγορά αγροτικών αγαθών_3.1, ΑΦΜ λοιπών συσχετιζόμενων. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΣτΕ 102/2022 | Διανομή αποθεματικού αδιανέμητων κερδών από έκτακτη ΓΣ 

Με τη με αριθμό 102/2022 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι, σε περίπτωση απόφασης και πρόωρης 
καταβολής αποθεματικού, ακόμα κι αν η εν λόγω απόφαση ήταν παράτυπη/παράνομη διότι ελήφθη 
από όργανο (ΔΣ ή ΓΣ ή οποιοδήποτε άλλο αναρμόδιο όργανο) που δεν είχε από το φορολογικό 
νόμο τη σχετική εξουσία, ισχύουν ως προς το φορολογικό συντελεστή και το χρόνο κτήσης του 
εισοδήματος οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της διανομής, ακόμα κι αν αυτές τυγχάνουν 
δυσμενέστερες από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της έγκρισης της καταβολής (με την έγκριση 
των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκε).  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2214/2021| Παραβάσεις περί φοροδιαφυγής | Αναδρομική εφαρμογή άρ.55 παρ.2 Ν. 4174/2013  

Με τη με αριθμό 2214/2021 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι η ευνοϊκότερη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 2 του 
ν. 4174/2013, σύμφωνα με την οποία η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στο 
λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με 25% της αξίας του 
στοιχείου, δεν εφαρμόζεται σε παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν την ισχύ του, καθόσον στο άρθρο 66 
παρ. 2 του ίδιου Κώδικα υπάρχει σαφής και ρητή διάταξη ότι το άρθρο 55 παρ. 2 ισχύει για παραβάσεις 
που διαπράττονται από τη δημοσίευση του Κώδικα και μετά (πρβλ. ΣτΕ 3267/2002). Κατ’ εξαίρεση και μόνο 
μετά από σχετική αίτηση του φορολογουμένου μπορεί να εφαρμοσθεί το άρθρο 55 παρ. 2, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τις προεκτεθείσες παρ. 4, 5 και 48 του άρθρου 66 του Κώδικα αυτού.  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2023-01/a_1188_fek_2022.pdf
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/55/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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ΣτΕ 1309/2021 | Έντοκη ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων 

Με τη με αριθμό 1309/2021 απόφαση του ΣτΕ έγιναν δεκτά τα εξής: α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 
87 – 88 της ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν διαπιστώνει ότι ορισμένες χορηγηθείσες κρατικές 
ενισχύσεις είναι ασύμβατες με την κοινή αγορά, έχει εξουσία να υποχρεώσει το κράτος μέλος να αναζητήσει 
τις ενισχύσεις αυτές από τους εξ αυτών ωφεληθέντες. Όταν η ενίσχυση χορηγείται υπό τη μορφή 
φορολογικής απαλλαγής, το εισόδημα που απαλλάχθηκε του φόρου υπόκειται σε τόκους, β) δεν μπορεί, 
εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, να γίνει από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες επίκληση 
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη νομιμότητα μιας κρατικής ενίσχυσης, ούτε η ανάκτηση θεωρείται 
ασύμβατη με το ενωσιακό δίκαιο και γ) ελλείψει σχετικών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, η ανάκτηση 
κρατικής ενίσχυσης που έχει κηρυχθεί ασύμβατη προς την εσωτερική αγορά πρέπει να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 648/2022 | Πίστωση φόρου αλλοδαπής επί μερισμάτων που διανέμει θυγατρική και 
υποθυγατρικές αλλοδαπής εγκατάστασης σε δικαιούχο μητρική κάτοικο ημεδαπής 

Με τη με αριθμό 648/2022 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι ο περιορισμός του ποσού του εκπιπτόμενου 
φόρου, έχει την έννοια ότι, εάν ο φόρος εισοδήματος αλλοδαπής (φόρος μερισμάτων και φόρος 
εισοδήματος νομικού προσώπου) υπερβαίνει τον φόρο εισοδήματος ημεδαπής, η πίστωση του φόρου 
γίνεται έως του ποσού του φόρου ημεδαπής και όχι κατά το υπερβάλλον. Επομένως, ούτε επιστροφή του 
υπερβάλλοντος οφείλεται, αφού αυτό θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητη δημοσιονομική επιβάρυνση του 
Ελληνικού Δημοσίου. Ακόμη, κατά την ανωτέρω κρίση, ο υπολογισμός της έκπτωσης διενεργείται στη βάση 
του συνολικού ποσού φόρου αλλοδαπής (μερισμάτων και εισοδήματος νομικού προσώπο) εκάστης 
διανομής θυγατρικής ή υποθυγατρικής με δικαιούχο τη μητρική και όχι στη βάση του αθροίσματος των 
ποσών φόρων αλλοδαπής που προκύπτουν από το σύνολο των διανομών της θυγατρικής και όλων των 
υποθυγατρικών. Εν προκειμένω, κατά την ένδικη χρήση (2005) εφαρμοστέες ήταν οι διατάξεις της παρ.3 
αρ.10 του ν.2578/1998 και η περ.γ’ παρ.4 αρ.109 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε), οι οποίες προέβλεπαν 
έκπτωση του ποσού φόρου εισοδήματος αλλοδαπής από το ποσό του φόρου εισοδήματος ημεδαπής, 
καθώς και ότι το ποσό του εκπιπτόμενου φόρου αλλοδαπής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
ανώτερο από το ποσό φόρου ημεδαπής που αναλογεί στο ίδιο εισόδημα. Οι διατάξεις  έχουν εφαρμογή 
τόσο σε περίπτωση θυγατρικής διανέμουσας εταιρείας, όσο και στις υποθυγατρικές διανέμουσες εταιρείες 
(εγγονές) που διανέμουν στη μητρική μέσω αλυσιδωτών διανομών.   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1820/2021 | Η μη εμφάνιση της υπεραξίας από τη συγχώνευση ή μετατροπή έχει ως συνέπεια τη 
φορολόγησή της υπεραξίας κατά τον χρόνο της συγχώνευσης 

Με τη με αριθμό 1820/2021 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι η μη εμφάνιση της υπεραξίας σε ειδικό 
λογαριασμό τάξεως επιφέρει τη λήξη της αναβολής φορολόγησής της και την επάνοδο στην εφαρμογή του 
κανόνα, δηλαδή, τη φορολόγησή της κατά τον χρόνο της συγχώνευσης και τη μη εφαρμογή της ειδικής 
διάταξης περί αναβολής φορολόγησης υπεραξίας κατά το χρόνο συγχώνευσης (άρ. 2 παρ.1 και 2, Ν. 
1297/1972). Μόνο στον εν λόγω λογαριασμό τάξεως το ποσό της υπεραξίας παραμένει αναλλοίωτο καθ’ 
όλη τη διάρκεια λειτουργίας της συγχωνεύουσας ή νέας εταιρείας, χωρίς τυχόν αναπροσαρμογές, και την 
ακολουθεί μέχρι τη λύση της, σε αντίθεση με τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, στους οποίους 
αποτυπώνεται η περιουσιακή συγκρότηση της εταιρείας σε κάθε χρήση. Παράλληλα, μόνο με τον τρόπο 
αυτό εκδηλώνεται η βούληση της συγχωνεύουσας ή νέας εταιρείας προς χρήση του ευεργετήματος 
αναστολής φορολόγησης και αφετέρου προστατεύονται η φορολογική αρχή και το συναλλακτικό κοινό, 
αφού εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που θα επηρεάσει 
την καθαρή θέση της εταιρείας κατά τον χρόνο της λύσης της.  

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

 
Κατερίνα Δασκαλάκη 

Senior Advisor Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας  

ΣΕΒ 

Linkedin 

 

«Η διαφάνεια του συνδικαλιστικού χώρου είναι προϋπόθεση υγιών εργασιακών σχέσεων» 

 

Ο εκσυγχρονισμός του συνδικαλιστικού κινήματος και η διασφάλιση διαφάνειας και πραγματικής 
αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών 
αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για υγιείς εργασιακές σχέσεις και αποτελεσματικές 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ένα ουσιαστικό μέσο για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος αποτελεί και η 
κατάρτιση του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.ΣΟ.Ε.) και του Γενικού 
Μητρώου Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.).  
 
Διαχρονικά έχει διαπιστωθεί στη χώρα μας η αδυναμία καταγραφής σαφούς εικόνας του συνδικαλιστικού χώρου και 
αποτύπωσης της πραγματικής συνδικαλιστικής πυκνότητας στη χώρα μας. Το γεγονός ότι υπήρχαν διάσπαρτα 
μητρώα συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων στα διάφορα Πρωτοδικεία και δεν υπήρχε ένα κεντρικό 
ηλεκτρονικό μητρώο, δημιουργούσε πρόσθετο διοικητικό βάρος στη συλλογή στοιχείων σε κάθε Πρωτοδικείο, 
σύγχυση, πολυσπερμία, και, παράλληλα, δεν διευκόλυνε τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας – και τις διαδικασίες του ΟΜΕΔ – ως προς την γνώση ύπαρξης, και ποιων, συνδικαλιστικών 
οργανώσεων είναι ενεργές, λειτουργούν νόμιμα και είναι αντιπροσωπευτικές.  
Πέραν των κατανοητών τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει η αρχική περίοδος εφαρμογής του 
ΓΕ.ΜΗ.ΣΟ.Ε. (ενδεχομένως η εποπτεία του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που είναι αρμόδιο για την εποπτεία της 
δικαστικής νομιμοποίησης των σωματείων και η υλοποίηση του έργου από το Υπουργείο Εργασίας να ήταν πιο 
ενδεδειγμένη λύση ) η αποτελεσματική λειτουργία του μόνο προς όφελος όλων μπορεί να λειτουργήσει, των 
κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
καταστατικών σκοπών τους, αλλά και προς όφελος της πολιτείας.   
Άλλωστε, σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας, «το δικαίωμα επίσημης αναγνώρισης μέσω της νόμιμης καταχώρισης 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του δικαιώματος οργάνωσης, δεδομένου ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα που 
πρέπει να κάνουν οι οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και να εκπροσωπούν επαρκώς τα μέλη τους». 
Η πρόσφατη απόφαση του Δ’ τμήματος του ΣτΕ σχετικά με το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, συνοπτικά, 
έκρινε ότι: α) συνδυαστικά οι διατάξεις περί καταχώρησης στο ΓΕ.ΜΗ.ΣΟ.Ε των στοιχείων των μελών των οργάνων 
διοίκησής τους αντίκεινται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και ειδικότερα στον κανόνα της 
απαγόρευσης επεξεργασίας των ειδικών προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν την συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση και β) ως μη νόμιμη την αναδρομικότητα ισχύος της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για 
το ΓΕ.ΜΗ.ΣΟ.Ε. από τις αρχές του 2022.   
 
Στο σύνολό του, όμως, το Δ’ τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι το άρθ. 83 του ν. 4808/2021, περί εγγραφής στο 
ΓΕ.ΜΗ.ΣΟ.Ε και καταχώρισης στοιχείων συναφών με άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, δεν αντίκειται στο 
άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την συνδικαλιστική ελευθερία, ούτε στο άρθρο 11 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά ούτε στην Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 87 περί 
συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος, την οποία έχει κυρώσει η χώρα μας.  
Επί της ουσίας, είναι κρίσιμο συστατικό στοιχείο μιας συλλογικής διαπραγμάτευσης η διαφάνεια της 
πραγματικής αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατ΄ ελάχιστον τα μέλη που 
εκπροσωπούν και οι εκπρόσωποι τους. Συνεπώς, πρέπει να διευθετηθεί στην πράξη μια κρίσιμη εκκρεμότητα. 
Σε αναμονή της οριστικής απόφασης του ΣτΕ επί του θέματος πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία περί εγγραφής 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων στο ΓΕ.ΜΗ.ΣΟ. 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/katerina-daskalaki-0163221/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70002:0::NO::P70002_HIER_ELEMENT_ID,P70002_HIER_LEVEL:3944370,2
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70002:0::NO::P70002_HIER_ELEMENT_ID,P70002_HIER_LEVEL:3944370,2
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας  

Διευκρινίστηκε ότι σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους μπορούν να 
λάβουν  μέρος: α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην 
κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων», β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις 
με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα 
που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε, γ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους 
εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ' κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν 
λιγότερους από 50 εργαζόμενους. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Διευκρινίσεις για την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας  

Δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας από 6 σε 
9 μήνες, διάστημα κατά το οποίο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καταβάλλει στην εργαζόμενη 
μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος 
αδείας. Έτσι, για όσες εργαζόμενες βρίσκονταν ήδη από τις 25/11/2022 σε επιδοτούμενη άδεια διάρκειας 6 
μηνών, η διάρκεια της άδειας παρατείνεται μέχρι τους 9 μήνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Παραγραφή ασφαλιστικών οφειλών 

Προβλέφθηκε ότι η αξίωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και των 
φορέων που εντάσσονται σε αυτόν για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές 
εισφορές και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, 
καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή που 
αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η 
ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές 
βεβαιώθηκαν. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Διατακτικές σίτισης 

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 5006/2022,οι  διατακτικές σίτισης θεωρούνται παροχή σε είδος, 
αναγκαίες για τη λειτουργία της επιχείρησης, οι οποίες  δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές 
μόνο όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα και 
ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε 
συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης 
και των καταστημάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

Απόσπαση εργαζομένων 

Με το π.δ. 1/2023 τροποποιήθηκε το άρθρο 7 του π.δ. 101/2016 αναφορικά με τις υποχρεώσεις που 
πρέπει να τηρούν επιχειρήσεις, οι οποίες αποσπούν εργαζόμενους στο έδαφος της Ελλάδας.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%9C%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A3%CE%9B5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A7%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-0%CE%A43?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/675%CE%9E46%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9179?inline=true
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100239
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100001
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 
«ΕΚΤ: Νέοι δείκτες για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά»  
 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε τη δημοσίευση μιας σειράς νέων στατιστικών δεικτών με 
στόχο α) την ανάλυση των κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και 
β) την παρακολούθηση της προόδου της βιώσιμης  χρηματοοικονομικής αγοράς. Η έκδοση των νέων στατιστικών 
δεικτών αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της ΕΚΤ για το κλίμα. Το εν λόγω σχέδιο δράσης έχει δρομολογηθεί 
από τον Ιούλιο του 2022, και περιλαμβάνει πρωτοβουλίες αφενός,  για την περαιτέρω ενσωμάτωση των 
παραμέτρων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής, και αφετέρου, για την 
ενίσχυση των εργαλείων και των ικανοτήτων εκτίμησης κινδύνων για την καλύτερη ενσωμάτωση των κινδύνων 
που συνδέονται με το κλίμα και τη βελτίωση της εξωτερικής αξιολόγησης των κλιματικών κινδύνων.  
 
Οι νέοι δείκτες έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τους τομείς της βιώσιμης χρηματοδότησης, των 
χρηματοδοτούμενων εκπομπών και του αντικτύπου των φυσικών κλιματικών κινδύνων στα χαρτοφυλάκια δανείων 
και ασφάλειας.  
 
Οι δείκτες που αφορούν στη βιώσιμη χρηματοδότηση παρακολουθούν την έκδοση και τη διακράτηση χρεογράφων 
με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, όπως πράσινα, κοινωνικά ομόλογα, ομόλογα συνδεόμενα με τη βιωσιμότητα και 
τη βιωσιμότητα στη ζώνη του ευρώ, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που συγκεντρώνονται για τη 
χρηματοδότηση βιώσιμων έργων. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα στοιχεία του δείκτη δείχνουν ότι ο όγκος των βιώσιμων 
και πράσινων ομολόγων διπλασιάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια στην αγορά της ευρωζώνης. 
 
Οι δείκτες των χρηματοδοτούμενων εκπομπών, καλύπτουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που 
χρηματοδοτούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ένταση 
άνθρακα των χαρτοφυλακίων τίτλων και δανείων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και σχετικά με την 
έκθεση σε αντισυμβαλλομένους με επιχειρηματικά μοντέλα υψηλής έντασης άνθρακα. Οι εν λόγω δείκτες 
περιλαμβάνουν τις χρηματοδοτούμενες εκπομπές ή τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός οφειλέτη ή 
εκδότη, την ένταση άνθρακα, που μετράται συγκρίνοντας τις χρηματοδοτούμενες εκπομπές με την αξία 
παραγωγής της εταιρείας, καθώς και δείκτες κινδύνου μετάβασης που μετρούν την έκθεση δανείων και τίτλων 
χαρτοφυλακίων σε οικονομικές δραστηριότητες με αυξημένες εκπομπές. 
 
Οι δείκτες αντικτύπου φυσικών κλιματικών κινδύνων σχετίζονται με τους φυσικούς κινδύνους που συνδέονται με 
το κλίμα και αποσκοπούν στην ανάλυση του αντικτύπου των φυσικών κινδύνων, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές ή 
καταιγίδες, στην απόδοση των χαρτοφυλακίων δανείων, ομολόγων και μετοχών. Η ΕΚΤ σημείωσε ότι οι δείκτες 
αποτελούν «έργο σε εξέλιξη», με τους δείκτες βιώσιμης χρηματοδότησης να ταξινομούνται επί του παρόντος ως 
«πειραματικοί» – να συμμορφώνονται με πολλές, αλλά όχι όλες, τις απαιτήσεις ποιότητας των επίσημων 
στατιστικών – ενώ οι χρηματοδοτούμενοι δείκτες εκπομπών και φυσικού κινδύνου είναι «αναλυτικοί» – να 
υποδηλώνουν χαμηλότερη ποιότητα δεδομένων και ορισμένους περιορισμούς. Η ΕΚΤ δήλωσε ότι θα συνεργαστεί 
με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες για τη βελτίωση των δεδομένων και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται, 
ενώ νέες πηγές δεδομένων από πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση στοιχείων για το κλίμα αναμένεται 
να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ  
 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.climate_change_indicators202301~47c4bbbc92.en.pdf
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Φορολογική νομοθεσία 

 

 
ΔΕΕ - C- 458/2021 – Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)  

Στο πλαίσιο της με αριθμό 458/2021 υπόθεσης κρίθηκε ότι Το άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας έχει την έννοια ότι δεν εμπίπτουν στην προβλεπόμενη στην εν λόγω διάταξη 
απαλλαγή παροχές υπηρεσιών που συνίστανται στην επαλήθευση της ακρίβειας της διάγνωσης 
σοβαρής ασθένειας όσον αφορά τον ασφαλισμένο προκειμένου να καθοριστεί η βέλτιστη διαθέσιμη 
υγειονομική περίθαλψη για τη θεραπεία του και να εξασφαλιστεί η παροχή θεραπευτικής αγωγής 
στην αλλοδαπή, εφόσον αυτή καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και εφόσον ο 
ασφαλισμένος έχει υποβάλει σχετικό αίτημα. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ-C‑656/21 – Τέλος χαρτοσήμου – Συμβάσεις υπηρεσιών εμπορικής προώθησης για 
προσέλκυση νέων εισφορών κεφαλαίου μεταξύ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και εταιρείας 
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων – Αμοιβή διαχειρίστριας αμοιβαίου κεφαλαίου από το αμοιβαίο 
κεφάλαιο για τα ποσά που κατέβαλε στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της σύμβασης 
υπηρεσιών εμπορικής προώθησης  

Είναι αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο ( στ.α’ παρ.2 αρ. 5 οδηγίας 2008/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης 
Φεβρουαρίου 2008) εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει την επιβολή τέλους χαρτοσήμου, αφενός, επί της 
αμοιβής την οποία εισπράττει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από εταιρία διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων για 
την παροχή υπηρεσιών εμπορικής προωθήσεως για προσέλκυση νέων εισφορών κεφαλαίου με σκοπό την 
εγγραφή για την απόκτηση νεοεκδοθέντων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και, αφετέρου, επί των 
ποσών τα οποία εισπράττει η εταιρία διαχειρίσεως από τα αμοιβαία κεφάλαια, στο μέτρο που τα ποσά αυτά 
περιλαμβάνουν την αμοιβή την οποία κατέβαλε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η εταιρία διαχειρίσεως 
έναντι των υπηρεσιών εμπορικής προωθήσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Yπόθεση C-83/21 – Airbnb – Ηλεκτρονικό εμπόριο – Υποχρέωση κτηματομεσιτών για διαβίβαση 
στοιχείων συμβάσεων μίσθωσης και πραγματοποιούμενων πληρωμών – Υποχρέωση διορισμού 
φορολογικού αντιπροσώπου σε περίπτωση μη μόνιμης εγκατάστασης (Ιταλία) – Περιορισμοί στην 
ελέυθερη παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης (άρθρο 56 ΣΛΕΕ) 

Είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό της η 
επιβολή υποχρέωσης σε παρόχους κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, εγκατεστημένων εντός της Ένωσης, 
ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο διαμεσολαβούν, να συλλέγουν και να γνωστοποιούν στην εθνική 
φορολογική αρχή τα στοιχεία που αφορούν τις συμβάσεις βραχυχρόνιας μισθώσεως μέγιστης διάρκειας 30 
ημερών, οι οποίες συνήφθησαν κατόπιν διαμεσολάβησής τους. Περαιτέρω, σε περίπτωση που οι ίδιοι 
μεσολαβούν και κατά την είσπραξη των μισθωμάτων ή άλλων αντίστοιχων αντιπαροχών, θεμιτή είναι και η 
υποχρέωση τους να παρακρατούν στην πηγή τον σχετικό φόρο και να τον αποδίσουν στο Δημόσιο. 
Αντιθέτως, δεν συμβαδίζει με το δίκαιο της ένωσης η υποχρέωση των ανωτέρω προσώπων για διορισμό 
φορολογικού αντιπροσώπου, στο κράτος μέλος που παρέχουν τις υπηρεσίες τους και δεν έχουν τη μόνιμη 
εγκατάστασή τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268796&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=230088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0656
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0083
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05. Προσεχώς  

 
 

Νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

Παρουσιάστηκε στις 18 Ιανουαρίου 2023 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το προτεινόμενο 

νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση 

εντός του Φεβρουαρίου. Κεντρικοί στόχοι για το 2030 είναι η αύξηση του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ στο 80% και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% σε σχέση με το 1990. Η 

υλοποίηση των στόχων αυτών θα απαιτήσει πάνω από € 200 δισ. επενδύσεις μέχρι το 2030, ενώ 

προβλέπεται να δημιουργηθούν 38 χιλ. νέες θέσεις εργασίας. Αναφορικά με τα μέτρα πολιτικής, έμφαση 

δίνεται στα φωτοβολταϊκά, την αποθήκευση ενέργειας, την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων και την 

εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως στα κτήρια και τις μεταφορές, κυρίως μέσα της ηλεκτροκίνησης. 
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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/

