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Ανταγωνισμός 
Ψηφίστηκε ο ν.4886/2022 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του δικαίου του 
ανταγωνισμού, το οποίο περιέχει διατάξεις για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1 καθώς και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των εξουσιών της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων 
ενώ υπέβαλλε και τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς. 
 
Περισσότερα στη σελ. 5 
 
Αναπτυξιακός  
Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Μεταξύ άλλων, 
προωθούνται 13 εμβληματικά καθεστώτα ανάπτυξης και ειδικές ρυθμίσεις για 
την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών υπαγωγής. Ο ΣΕΒ συμμετείχε 
στη διαδικασία ακρόασης φορέων ενώ υπέβαλλε και τεκμηριωμένο υπόμνημα 
θέσεων στους αρμόδιους φορείς, με πολλές από τις προτάσεις των μελών του 
να ενσωματώνονται στο σχέδιο νόμου. 
 
Περισσότερα στη σελ.5 

 
Κεφαλαιαγορά 
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου σχετικά με εσωτερικά 
ζητήματα οργάνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη 
διαβούλευση υποβάλλοντας τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους 
φορείς.  
 
Περισσότερα στη σελ.11 
 

 

  
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
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01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

  
Μιχάλης Μητσόπουλος 
 
Διευθυντής 
Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών 
ΣΕΒ 
Linkedin 
 
 

«Το Δίκαιο του Ανταγωνισμού» 
 
Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 το σχέδιο νόμου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού με σκοπό την 
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 καθώς και για την αντιμετώπιση κενών του υπάρχοντος 3959/2011.  
 
Ορισμένες από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν είναι: 
 
1. Άρθρο 4 Ν/Σ. Πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων 
τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ανταγωνιστών. Προσθήκη άρθρου 1Α στον 
ν.3959/2011. 
 
Με το άρθρο αυτό απαγορεύεται σε μία επιχείρηση να προτείνει, να εξαναγκάζει, να παρέχει κίνητρα ή να 
προσκαλεί με οποιονδήποτε τρόπο άλλη επιχείρηση να συμμετέχει σε συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων ή 
σε αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή σε εναρμονισμένες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την 
παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια. 
 
Επίσης, μία επιχείρηση απαγορεύεται να γνωστοποιεί πληροφορίες για τιμή, έκπτωση, παροχή ή πίστωση 
σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που προμηθεύει ή προμηθεύεται, εάν α) η γνωστοποίηση περιορίζει τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην Ελληνική Επικράτεια, και β) δεν αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική.  
 
Στο άρθρο παρατίθενται και σημεία εξειδίκευσης για τις απαγορευμένες πρακτικές και σημεία που 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση, ενώ το άρθρο δεν εφαρμόζει σε εταιρείες με κύκλο εργασιών 
κάτω των 50 εκατ. ευρώ με λιγότερους από 250 υπαλλήλους.  
 
Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγονται στην ελληνική έννομη τάξη δύο πρόσθετες απαγορεύσεις, επιπλέον 
των απαγορεύσεων που ήδη προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 3955/2011 περί προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, που αντιστοιχούν στα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ. Βάσει του νέου άρθρου 1α, από 
τα στοιχεία που συγκροτούν τη σύμπραξη κατά το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, ανάγονται σε παράβαση 
ενέργειες οι οποίες από μόνες τους δεν αποτελούν έως σήμερα αδίκημα, δε συγκροτούν σύμπραξη και δεν 
τιμωρούνται από το άρ. 101 ΣΛΕΕ, παρά μόνο όταν υπάρχει σύμπραξη, καθώς νοούνται ως 
προπαρασκευαστικές ενέργειες αυτής. Σημειώνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του νέου άρθρου εντάσσονται 
και ανακοινώσεις τιμών και παραμέτρων της τιμολογιακής πολιτικής, εφόσον «η γνωστοποίηση περιορίζει 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην ελληνική επικράτεια», «δεν αποτελούν συνήθη εμπορική πρακτική» 
ή, κατά την αιτιολογική έκθεση, «δεν έχουν άλλο θεμιτό σκοπό». 
 
  
 

https://www.linkedin.com/in/michalis-mitsopoulos-3a02022?external_page=LPC.Immersive&external_control=ViewProfileLink&external_app_instance=5ae5d344-37b1-4441-85e6-543bb8345781&external_page_instance=52d9e1ec-9653-441b-a53e-b81b36a8f616&experiment=displayLinkedInDataPrebind
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2. Άρθρο 9 Ν/Σ. Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τροποποίηση άρθρου 12 του 
ν. 3959/2011: Μεταξύ άλλων, υπάγεται η Επιτροπής Ανταγωνισμού σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και 
εισάγεται η πρόβλεψη περί «διοικητικής και οικονομικής παρακολούθησης» της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  
 
3. Άρθρο 20 Ν/Σ. Υπολογισμός του ύψους των προστίμων. Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 
3959/2011.  
Εισάγεται ότι το το πρόστιμο των περ. δ', ε', στ' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 25 μπορεί να φθάνει μέχρι 
ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την 
προηγούμενη της έκδοσης της απόφασης χρήση. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών, για τον υπολογισμό του 
προστίμου, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου, χωρίς να προκύπτει 
ότι αποτελεί προϋπόθεση να εφαρμόζονται οι όροι περί ενιαίας οικονομικής οντότητας.  
 
 
4. Άρθρο 22 Ν/Σ.  Ασφαλιστικά μέτρα. Προσθήκη άρθρου 25Δ στον ν. 3959/2011.  

Θεσπίζεται η αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε βάρος του 
φυσικού ή νομικού προσώπου που διέπραξε την παράβαση λόγω της οποίας συντρέχει κίνδυνος σοβαρής 
και ανεπανόρθωτης βλάβης του ανταγωνισμού. 

5. Άρθρο 29 Ν/Σ. Διαδικασία διευθέτησης διαφορών. Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 3959/2011. 
Προβλέπεται η επέκταση εφαρμογής της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών, πέραν των καρτελικών 
συμπράξεων, στους κάθετους περιορισμούς και στις καταχρηστικές πρακτικές δεσπόζουσας θέσης. 
 
6. Άρθρο 39 Ν/Σ. Επιστολή μη ανάληψης δράσης. Προσθήκη άρθρου 37Α στον ν. 3959/2011. 
Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, μία ή περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη χορήγηση επιστολής ότι μια οριζόντια ή κάθετη σύμπραξη δεν παραβιάζει 
το άρθρο 1 του παρόντος νόμου ή και το 101 ΣΛΕΕ, καθώς και το άρθρο 2 του παρόντος νόμου και άρθρου 
102 ΣΛΕΕ όταν ανακύπτει θέμα κατεπείγοντος δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα σε θέματα επίτευξης των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.  
 
7. Άρθρο 42 Ν/Σ. Διεξαγωγή ερευνών. Τροποποίηση άρθρου 39 του ν.3959/2011. 
Προβλέπεται η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, διάταξη η οποία που εισάγεται στο πλαίσιο των 
εξουσιών έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας σε συνέχεια 
των παρατηρήσεων της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. 
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
ΓΕΜΗ 

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 05.02 σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των 
Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση 
Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2019/1151 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186)». Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου 
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με: α) τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού 
δικαίου, β) τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των διατάξεων 
που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα κοινό νομοθέτημα, γ) την επικαιροποίηση και 
τροποποίηση των ανωτέρω νομοθετημάτων με τρόπο που να αποτελούν ένα σύγχρονο πλέγμα διατάξεων 
που αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, στοχεύοντας στην περαιτέρω απλούστευση 

διαδικασιών και στη μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις. Αλλαγές υπάρχουν, μεταξύ 

άλλων, στη δημιουργία μητρώου αποκλεισμένων διευθυντών, στην ανάλυση των προστίμων και 
την εισαγωγή διαδικασίας ενδικοφανούς προσφυγής, σε θέματα διασυνδεσιμότητας με άλλη 
μητρώα και την αντιμετώπιση ελεύθερων επαγγελματιών που αποκτούν ειδικό χωριστό μητρώο. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί του σχεδίου 
νόμου με τίτλο: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική 
Περίοδο 2021-2027». Το εν λόγω σχέδιο νόμου καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Εθνική χωρική στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο 

Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Σχέδιο Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου για την Κατάρτιση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο Μέσω 
της Στρατηγικής, ορίζονται οι βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης και οργάνωσης του θαλάσσιου 
χώρου, οι οποίες θα εξειδικευτούν και θα υλοποιηθούν σε επόμενο στάδιο μέσω των Θαλάσσιων 
Χωροταξικών Πλαισίων. Προβλέψεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για τον σχεδιασμό και το πλαίσιο χωρικής 
οργάνωσης των παραγωγικών επενδύσεων, αφορούν μεταξύ άλλων στις ενεργειακές και εξορυκτικές 
δραστηριότητες, στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, στις υδατοκαλλιέργειες, και στην 
εισαγωγή της έννοιας και του περιεχομένου των Θαλάσσιων Επιχειρηματικών Πάρκων. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες  πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 07.02.2022 τα κείμενα για την διενέργεια Market Test για το έργο «Αγωγός Νέας 
Μεσημβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός» του ΔΕΣΦΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=13118
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12964
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-%CE%98%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%A3%CE%A3%CE%99%CE%9F-%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%9F-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%A0.%CE%A5.%CE%A3.-1.docx
https://www.rae.gr/diavoulefseis/19379/
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β) έως τις 10.02.2022 την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ για την παροχή της 
Υπηρεσίας Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ: 

α) για την πρότυπη μεταξύ Χρηστών Σύμβαση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου 
Αλεξανδρούπολης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Αναπτυξιακός νόμος  

Κατατέθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο νέος αναπτυξιακός νόμος. 
Μεταξύ άλλων, προωθούνται 13 εμβληματικά καθεστώτα ανάπτυξης και ειδικές ρυθμίσεις για την 
επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών υπαγωγής. Πολλές από τις προτάσεις των μελών του 
ΣΕΒ ενσωματώνονται στο σχέδιο νόμου, όπως σε θέματα μείωσης της γραφειοκρατίας, μείωσης των χρόνων 
αξιολόγησης, βελτίωσης των χρηματοροών, ύπαρξης διακριτών καθεστώτων με εστίαση σε επενδύσεις 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. κτλ. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων ενώ υπέβαλλε και 

τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς, με πολλές από τις προτάσεις των μελών του να 
ενσωματώνονται στο σχέδιο νόμου. 

 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ανταγωνισμός  

 
Ψηφίστηκε ο ν.4886/2022 για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή. Ο εν 
λόγω νόμος περιλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1 
για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών με στόχο την 
αποτελεσματικότερη επιβολή των εθνικών και ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού και εκσυγχρονίζεται το 
δίκαιο του ανταγωνισμού με την τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου 3959/2011, περί προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού. Ο ΣΕΒ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
να εκσυγχρονίσει το δίκαιο του ανταγωνισμού, αντιμετωπίζοντας κενά και αδυναμίες της υφιστάμενης 
νομοθεσίας. Συμμετείχε στην ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή και 
κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο επισημαίνει τις θετικές αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο νόμου ως 
προς την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
Ταυτόχρονα, επισήμανε κρίσιμα ζητήματα τα  οποία χρήζουν βελτίωσης, τα οποία αντανακλούν τις πάγιες 
θέσεις του ΣΕΒ σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ρυθμίσεων, που ευνοούν την ενδυνάμωση της 
ελκυστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, διατύπωσε και σοβαρές επιφυλάξεις για την εισαγωγή του νέου 
άρθρου 1α σε ότι αφορά τη συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο και τη δημιουργία αβεβαιότητας 
που θα επιβαρύνει όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.rae.gr/diavoulefseis/19376/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/19359/
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=c838a77e-be2f-4e23-bb1b-ae1d013d13cf
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=d5fa28cd-0208-4508-b40b-ae1a01508595
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Δημόσια Έργα 

Καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Πολεοδομικά Σχέδια 

Καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν τα προγράμματα εκπόνησης μελετών Τοπικών και Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

Υδατοδρόμια 

Καθορίστηκαν οι παραβάσεις και τα πρόστιμα σε φορείς λειτουργίας υδατοδρομίων, για τις 
περιπτώσεις μη παροχής πληροφοριών και παρεμπόδισης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υποδομές 
υδατοδρομίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΚΑΔ 

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

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς 

Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς και καθορίστηκαν 
οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Δημόσια Έγγραφα 

Καθορίστηκαν ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Οδικές Μεταφορές 

Καθορίστηκαν οι παραβάσεις της νομοθεσίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και την 
κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων, καθώς και οι αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φαρμακευτικό Clawback 

Θεσπίστηκε η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής 
clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών 
σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XkWRWJ8mPha4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSmPa1K-BqA2u7NIYFls2R1zhyCTMGAoTxU_V2vgK3oP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eBbfKZYeACYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ60y3rx1DNg2hyCyjE2vAD810DFStBkWtLi8Ze3faGv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8dyMWKicnj0AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUlJyBvbj796J9zZTFz64KA5WGtin5wTJsOmx5mTrx-a
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pwptddkaqLJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRvs65ksK_DwzTvXgJh8b8aKTbZEg4HXl7xKYbrvsghm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z__YMNVA5yzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdWWMPdtldHswq2mW4Cb6lmFmmwxeiwwCejVGSZ78Mxw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84QW2A_7qPMEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT9iCsad3wiCSFG2FFGYDJufsvNUM86IZe8Y5JPJqkKJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WpBHeJ_AD6gliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVnYg6B5QTnypQmc2o6TLbiTn19v8VlpwJO1zZesIsmb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-luOiA8x4tnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRjtrgIT7rC6YHbzXtk6CqMa1KYZQB5xWgTYTiM8GMMg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cYfuYn8VfkH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTYHtRPSwHRUiyjAnQKhiWwH-Q8ViY4i2fANMcumDOoa
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Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Καθορίστηκαν οι τεχνολογίες ή και κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης 
μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Καθορίστηκε η τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με την λήξη του οικονομικού έτους 
2021 και η χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επιχειρηματικότητα 

α) Κατανεμήθηκαν στους αρμοδίους φορείς τα ποσά των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων 
που υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 των ετών 2021 και 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

β) Αποφασίστηκε η τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενεργειακός Συμψηφισμός 

Δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση προγενέστερης απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση σταθμών 
παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού 
ενεργειακού συμψηφισμού και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φυσικό Αέριο 

Καθορίστηκε η διαδικασία και οι όροι απόδοσης του ειδικού τέλους που αφορά την κατανάλωση 
φυσικού αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Κινητή Τηλεφωνία 

α) Καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης i. του τέλους κινητής τηλεφωνίας 
και ii.  του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και της διαδικασίας και του χρόνου επιβολής, 
είσπραξης και απόδοσης αυτών. Επιπλέον καθορίστηκε η διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού 
ποσού τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας που αποδίδεται λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Καθορίστηκε η ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 
και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jxiAQmjybDnNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWEOiRi3sW58jNFH3BfKumtx856PFu8k1cujaiqL-xZu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TG8ang3XuAy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf00mcVh3OayxyejHKC1ls1fXhhBHT0PgBE24agkt1PO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8k3dpJfMy0yPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaK338nWbvpIw78pZCJli3pUN_5u_zGnhUXDD7spHP7k
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8k3dpJfMy0yMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZrC-9anhRTUboQuBkb0U9R8DgDvm5gxiZb7dZCz3XhP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SIH7CptqjgzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdjtU_MZhNhBK5bgDnFBz4e14nURGFGgydtBZNbRDv26
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8aBrFPXM5w-L3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQEuiFNp0JmGNz7-jTAU5CJ31MVEx7KGdY68D73--SJ4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pczdqiyoF9znMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkmZlq5_m8w47QqW6AVsaAGzgjbZMZW9eL4OjPV7BOl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CZXCJb9QxYR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR6Z_Vqs2XADsHgEqrUfOzonG9JGOb_Q7RBOU6bmfjcg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFCLcu-3jfeFDMVMR-HlDrBQFL9d-B78muQxTrgV4VaI
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Εταιρείες 

Καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία αίτησης για την υπαγωγή αλλοδαπών και 
ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 ««Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών 
Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Δημοσιεύθηκε η 1η Αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Πρότυπα Καταστατικά 

Δημοσιεύθηκαν πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Καπνός 

Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν στην 
εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής 
βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων 
καπνών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Αέρια Θερμοκηπίου 

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

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 

 

Ενέργεια 
Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) τροποποιήθηκε η Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) εγκρίθηκαν οι Κανόνες Κατανομής Δυναμικότητας στα Σύνορα Ζωνών Προσφοράς μεταξύ της 
Ελλάδας και των χωρών εκτός της ΕΕ (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία) για το έτος 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) τροποποιήθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jEzXn6dXnN1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQvZc5wBa-ig-_l3As1X_77Uhi2SxhG3Tzz_82mvzPXZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SIH7CptqjgwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRC20JMrvd6hiojBMqzcyxOkC4GR4wj-7UoPMXGmmmWN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8osQDMBgOpjq4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYns7E5_gd8tyBcQ1v3K4FkMYlv1QrnG9czRmJiSlEEh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jEzXn6dXnN1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXkUxewf_9mOPrQTTte92k7FsY8qliuyX1N9CcqxnQY9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pczdqiyoF9wliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXpSrS65Hral0QvKuz7jbYTtegM7RtBbRo7ybatDvsQI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83aRZBf87AmXnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbq4ho5RMgqEXGATT-UmnIgWqZeGEeeJ6i2vIHZk1XQ2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WpBHeJ_AD6j3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-R2rFOCMyY6vw9aKuLz-we1vGFHjK8LncLSMXdxBZF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jxiAQmjybDkliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUjOAGeDMtcUaSTvbAyp9v2fiy6huPRv2CBphqk67NHV


60 | Ιανουαρίου 2022  | σελ. 9 

 

  
 
 
   

  
 
    
  
 

 
 

δ) θεσπίστηκε το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την διάθεση προϊόντων Συσχετισμένης 
Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης «Νέα Μεσημβρία» για το Έτος Αερίου 2021-2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

στ) 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 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και 
Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ζ) καθορίστηκε η Χρέωση Βάσης για το ημερολογιακό έτος 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

η) τροποποιήθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου – Ολοκληρώθηκε 
η έβδομη Αναθεώρηση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

θ) καθορίστηκαν οι Ρυθμιστικές Παράμετροι Υπολογισμού Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για μη νόμιμη 
υποβολή Εντολών Πώλησης σχετικά με την διαθέσιμη ισχύ για το έτος 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ι) καθορίστηκε η διοικητικά οριζόμενη τιμή προστίμου δήλωσης θέσης ενεργειακών 
χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και κάθε άλλη παράμετρος και τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής για το 
έτος 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ια) τροποποιήθηκε το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

Με απόφαση της ΕΕΤΤ: 

α) καθορίστηκαν οι τιμές των χονδρικών αστικών και υπεραστικών κυκλωμάτων τεχνολογίας 
Ethernet χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 Gbps, που θα εφαρμοστούν κατά το διάστημα έως την 
υλοποίηση από την ΕΕΤΤ του/των bottom-up LRIC+ μοντέλων καθορισμού των τιμών Μισθωμένων 
Γραμμών χονδρικής, καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων για 
την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών που 
απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4463/2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jxiAQmjybDkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtasWkiIpSFQ1O85IqJvQdUIWRxew3k-8r5znl7_RmaAW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CZXCJb9QxYQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtehzi-JCjFlIEdfELUtMJG5YQKSllDJZwwK8tHmu6OCU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8osQDMBgOpjpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc4Vuinpsb-ywJxHz-MwJK9whvg_IXxzSe7Gz0_3lgA0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8osQDMBgOpjpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc4Vuinpsb-ywJxHz-MwJK9whvg_IXxzSe7Gz0_3lgA0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL889YMamqEfyntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEhCLkivRhAUDQFPdkDQmXQn1mVpckvq38JgF3T2MHGq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8m0HlgIesvCDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFhyrOQw4dkeMixpib8ut7LtuPnK6kpWSb-Ia_yPYl_q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8m0HlgIesvCDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFhyrOQw4dkeMixpib8ut7LtuPnK6kpWSb-Ia_yPYl_q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8mLbN9MULyzrtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijMsN2nNKLEjjwS4Z6nIrYelEQN2Gxa2FA4LGcbulXOwA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8AtPS957tcLIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaO-GzEj6HPZJOFtjKr732C_g4rr2bYwnXqiYkefSruj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8AtPS957tcLIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaO-GzEj6HPZJOFtjKr732C_g4rr2bYwnXqiYkefSruj
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

«Το μέλλον της φορολογίας είναι ψηφιακό» 
 
Η μείωση των φυσικών αλληλεπιδράσεων, που έχει επιβληθεί από το σύνολο σχεδόν των 
κυβερνήσεων  επί ένα χρόνο τώρα, μας έχει οδηγήσει πέραν όλων των άλλων και στηv «Τεχνολογία της 
Ψηφιακής Φορολογίας» και ευρύτερα στην περίοδο του λεγόμενου «Ψηφιακού Καπιταλισμού».  Το νέο 
στοιχείο που διαφοροποιεί, με επαναστατικό θα λέγαμε τρόπο, το παρόν από το παρελθόν  στο τομέα 
της  φορολογίας είναι το τεράστιο πλήθος της καταγεγραμμένης πλέον οικονομικής πληροφορίας 
πράγμα που αποτελεί τον πλούτο και την πηγή της Ψηφιακής Φορολογίας. Η νέα αυτή φορολογική 
πραγματικότητα έρχεται να καλύψει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα κενά και τις 
αδυναμίες του παρελθόντος τα οποία δημιουργούσε η  μόνιμη ατολμία των εκάστοτε 
κυβερνήσεων στο θέμα της «Διεύρυνσης της Φορολογικής Βάσης». 
 
Η επί πολλά χρόνια  «περίοπτη» θέση της χώρας μας στο θέμα της φοροδιαφυγής μεταξύ των χωρών 
του Ο.Ο.Σ.Α βρίσκει την καλύτερη ευκαιρία της σταδιακής και αποτελεσματικής του  επίλυσης  με την 
αξιοποίηση της πολύτιμης σωρευμένης οικονομικής πληροφορίας που αφορά το σύνολο των 
συναλλαγών. Ευελπιστούμε, σύμφωνα και με τα όσα βλέπουμε και ακούμε καθημερινά  από την ΑΑΔΕ 
και  το Υπουργείο Οικονομικών, ότι πολύ σύντομα θα δούμε τα αποτελέσματα των ψηφιακών 
φορολογικών παρεμβάσεων για τη συρρίκνωση της προκλητικής φοροδιαφυγής προκειμένου να 
αποκατασταθεί η κοινωνική  και οικονομική δικαιοσύνη στη κατανομή των φορολογικών βαρών των 
πολιτών. 
 
Είναι ευχής έργο και αγαθή η συγκυρία των  ταυτόχρονων ταμιακών ροών του Ευρωπακέτου των 60 δις 
ευρώ  που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα αμέσως επόμενα χρόνια και  θα  βρίσκονται κάτω από 
δίχτυ των ψηφιακών φορολογικών εφαρμογών και  μηχανισμών ελέγχου  αποκλείοντας κάθε περιθώριο 
φοροδιαφυγής. Να σημειώσουμε εδώ και τις  ταυτόχρονες  εν εξελίξει κοσμογονικές αλλαγές στο 
παγκόσμιο φορολογικό γίγνεσθαι με την καθιέρωση των δύο πυλώνων του 
Συνολικού  Ψηφιακού  φορολογικού μετασχηματισμού. Στα πλαίσια  αυτών των  σημαντικών 
ψηφιακών  φορολογικών εξελίξεων δημιουργείται και η δυνατότητα - και η ανάγκη - επανεξέτασης των 
τεχνικών των φορολογικών ελέγχων των επιχειρήσεων. Εξ’ ίσου  αναγκαία και 
σημαντική  εκτιμούμε  και την επανεξέταση των τεχνικών και των πρακτικών της φορολόγησης και των 
ελέγχων για τα φυσικά πρόσωπα. Η χώρα μας είναι μακράν η πρώτη χώρα του Ο.Ο.Σ.Α με τον 
μεγαλύτερο αριθμό αυτοαπασχολούμενων  και πολύ μικρών ατομικών επιχειρήσεων και συνεπώς με 
τον μικρότερο αριθμό μισθωτών.  
 
Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε την κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο εξέλιξη όλων των παραπάνω 
εφαρμογών εν όψει των συνεχιζόμενων απειλών  από τις νέες παραλλαγές της πανδημίας. Η χώρα μας 
- έξω από τις δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας- βρίσκεται στις πλέον ευνοϊκές συγκυρίες για 
να μετασχηματιστεί ουσιαστικά  μέσω  της ψηφιοποίησης στο πεδίο της φορολογίας με 
συνέπεια την οικονομική και κοινωνική  ευημερία. 

 

 
 

Κώστας Σφακάκης 
 
Σύμβουλος Διοίκησης επί Φορολογικών Θεμάτων 
ΣΕΒ 
Linkedin 

https://www.linkedin.com/in/kostas-sfakakis-4bbb251b/?originalSubdomain=gr
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις 
 

 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών επί του σχεδίου νόμου με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». Το εν λόγω σχέδιο 
νόμου περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με τα εσωτερικά ζητήματα οργάνωσης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς οι οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπουν: α) τη δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να 
προβαίνει σε συστάσεις όταν ο εποπτευόμενος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα συμμόρφωσης, β) τη 
διασαφήνιση των προβλέψεων περί παραγραφής, γ) την ανάγκη διασφάλισης  επάρκειας πόρων και 
στελεχών, που τίθενται στη διάθεση του επόπτη. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαβούλευση υποβάλλοντας 
τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών επί του σχεδίου νόμου με τίτλο 
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151, για την εναρμόνιση των 
διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα 
αλκοολούχα ποτά και την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2021/1159, σχετικά με τις προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και 
παροχών υπηρεσιών με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την τροποποίηση του 
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4173/2013) 

Κοινοποιήθηκε η διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ενημερωμένος 
μέχρι και τον ν.4864/2021), καθώς και  Παράρτημα με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους (ενημερωμένου 
έως 31.12.2021) 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενεργειακά Προϊόντα 

Εξαιρέθηκαν οι οντότητες- πρατηριούχοι υγρών καυσίμων από την υποχρέωση διαβίβασης στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συγκεκριμένων κωδικών ενεργειακών προϊόντων. Παράλληλα, οι 
υπόψη οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα είδη των οριζομένων ενεργειακών προϊόντων με κοινή 
κωδικοποίηση, μονάδα μέτρησης και ποσότητα καυσίμου σε σχέση με τη θερμοκρασία.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/minfin/?p=10907
http://www.opengov.gr/minfin/?p=10950
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/E2238_2021_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/E2238_2021_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-01/a1273_2021fek.pdf
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Επιδότησης πάγιων δαπανών  

Επεκτάθηκε η χορήγηση της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης πάγιων δαπανών έως και τα τέλη 
Ιουνίου 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πλαστικά προϊόντα 

Καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του 
περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης, που 
επιβάλλεται από την 01/01/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α'200), στα 
πλαστικά προϊόντα που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώληση τους 
από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες πωλούν τρόφιμα 
και ποτά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Περιορισμός γραφειοκρατίας στις δηλώσεις απόδοσης ΑΦΜ, έναρξης ατομικής επιχείρησης και 
μεταβολής στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου 

Επήλθαν μεταβολές στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης Α.Φ.Μ., μεταβολής στοιχείων, και 
έναρξης, μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι εν λόγω μεταβολές αφορούν: α) 
στην προσκόμιση αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων για τη δωρεάν 
παραχώρηση του χώρου της έδρας ή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, β) στη διευκρίνιση του όρου της 
απαιτούμενης πλειοψηφίας για την υπογραφή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης επί της άτυπης 
ένωσης συνιδιοκτητών κτιρίου, και γ) στη δυνατότητα διακοπής ατομικής επιχείρησης αποβιώσαντος με 
οίκοθεν διαδικασίες από τη Φορολογική Διοίκηση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση προθεσμίας |ρύθμιση οφειλών 72 δόσεων  

Παρατείνεται έως 26.01.2022 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 
δόσεων βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση 
προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας (άρθρο75, ν. 
4821/2021). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μη επιβολή προστίμου  

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης στον κωδικό 312 της 
δήλωσης Φ.Π.Α. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 

Επανακαθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση 
κεφαλαίων, καθώς και ο τρόπος υποβολής της δήλωσης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά 30%  

Επεκτάθηκε η προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης και για το φορολογικό έτος 2022 κατά 
ποσοστό 30%. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81fLVJmWH0Nn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWTxoaUtZQceo_veeVRhoQLbvLPnuMujMxwDiwLfyA-f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81fLVJmWH0Nn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWTxoaUtZQceo_veeVRhoQLbvLPnuMujMxwDiwLfyA-f
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/a_1251_2021fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/a_1251_2021fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/a1257_fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/a1257_fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/a1258fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/a1258fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/%CE%B52232_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/%CE%B52232_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-01/a_1261_2021_fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-01/a_1261_2021_fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-01/N.4876_2021.pdf
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Πληρωμές για έκτακτες αμοιβές και εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2021| Υποβολή στοιχείων 

Ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των 
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, 
τόκους, δικαιώματα, καθώς και η υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε ημεδαπά Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) και Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
(Ι.Ε.Σ.Π.)  

Για τις εισφορές που βαρύνουν εργοδότες (ημεδαπά φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, καθώς και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) και καταβάλλονται προς Ι.Ε.Σ.Π. που 
έχουν ιδρυθεί σε άλλο κράτος-μέλος και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4680/2020, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους εξετάζοντας μόνο τις 
προϋποθέσεις των περ. β' και γ' του άρθρου 22, καθόσον η προϋπόθεση της περ. α' του άρθρου 22 
του ΚΦΕ θεωρείται ότι συντρέχει, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των ΙΕΣΠ-ΤΕΑ ως πυλώνα ασφάλισης 
και τον τρόπο λειτουργίας των υπόψη ταμείων (καταβολή εισφορών βάσει απόφασης Υπουργού, 
επιτήρηση από αρμόδιες αρχές κ.λπ.) και υπό την επιφύλαξη της περ. γ’ του άρθρου 23 ΚΦΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 

 
ΣτΕ 2815/2020 Λήψη Εικονικών Τιμολογίων – Ειδικό Πρόστιμο του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2523/1997 
– Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης 

Με τη με αριθμό 2815/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι το ζήτημα της 
αναδρομικής εφαρμογής της νεότερης, επιεικέστερης κύρωσης, όπως και το ζήτημα του ύψους του 
επιβληθέντος προστίμου, δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δηλαδή χωρίς να 
έχει προβληθεί σχετικός ισχυρισμός από τον προσφεύγοντα, ενώ εάν οι ευνοϊκότερες διατάξεις δεν είχαν 
τεθεί σε εφαρμογή κατά το χρόνο συζήτησης της προσφυγής, δεν μπορεί να αποδοθεί σφάλμα στην 
προσβαλλόμενη απόφαση από τη μη εφαρμογή τους. Περαιτέρω, η θέσπιση νεότερης, ευμενέστερης 
διάταξης δεν καθιστά αντισυνταγματική την προγενέστερη διάταξη, κατ’ εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε η 
προσβαλλόμενη πράξη και επιβλήθηκε η επίδικη κύρωση. Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος έχει 
το δικαίωμα να ζητήσει την εφαρμογή των επιεικέστερων διατάξεων (εφόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις προς τούτο) από τη φορολογική διοίκηση, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 
παραίτηση του από ασκηθέντα ένδικα μέσα, ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Τέλος, όπως 
κρίθηκε με την ως άνω απόφαση, το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει δικαιοδοσία, στο πλαίσιο του 
αναιρετικού ελέγχου, να εφαρμόσει το πρώτον, επί εκκρεμών ενώπιόν του υποθέσεων, τις νεότερες, 
ευμενέστερες διατάξεις που δεν ίσχυαν ενώπιον των δικαστηρίων ουσίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-01/A1275FEKnew.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-01/A1275FEKnew.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/e2235_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-12/e2235_2021.pdf
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ΣτΕ 557/2021 | Υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ποσά κερδών που η εταιρεία διανέμει στο 
προσωπικό της από ελευθεριότητα, χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωσή της προς τούτο 

Με τη με αριθμό 557/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι από 1.1.2002 
καταργείται η επιβολή τελών χαρτοσήμου μόνο για τις εξοφλήσεις των τακτικών αποδοχών από μίσθωση 
εργασίας, αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου τα κέρδη ανωνύμων εταιρειών 
που διανέμονται στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

ΣτΕ 3016/2020 | Έκπτωση δαπανών φαρμακευτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή σε συνέδρια 
και για λοιπά έξοδα ταξιδίων ιδιωτών γιατρών 

Με τη με αριθμό 3016/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι οι προϋποθέσεις για 
την αναγνώριση της έκπτωσης δαπανών φαρμακευτικής επιχείρησης, όπως έξοδα συμμετοχής, 
μετακίνησης, διαμονής, διατροφής ατόμων ασχολούμενων επαγγελματικά με την υγεία σε συνέδρια στο 
εσωτερικό ή στο εξωτερικό και για οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων, τίθενται από το άρθρο 31 του 
ΚΦΕ και την εν γένει φορολογική νομοθεσία και όχι από διατάξεις νόμων που δεν είναι φορολογικοί, όπως 
οι διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, στις οποίες, άλλωστε, δεν παραπέμπουν οι διατάξεις της 
φορολογικής νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό, η έκπτωση ή μη μιας δαπάνης ως παραγωγικής (άλλως, 
ως δαπάνης που εξυπηρετεί το σκοπό της επιχείρησης) από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής για την 
εξεύρεση των καθαρών (φορολογητέων) κερδών της, εξετάζεται αποκλειστικά και μόνο με βάση το 
άρθρο του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, 
ως «παραγωγικές δαπάνες επιχείρησης» νοούνται οι παραγωγικές γενικά δαπάνες της επιχείρησης, 
δηλαδή οι δαπάνες οι οποίες, εν όψει του σκοπού για τον οποίον διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών 
συνθηκών, συμβάλλουν, κατά βάση, στη διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης και στην αύξηση του 
εισοδήματός της, δεν επιτρέπεται δε στη φορολογική αρχή και στα διοικητικά δικαστήρια να ελέγχουν τη 
σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών. Εν προκειμένω, όπως γίνεται δεκτό, οι δαπάνες 
της φαρμακευτικής ανώνυμης εταιρείας για συμμετοχή σε συνέδρια και για λοιπά έξοδα ταξιδίων ιδιωτών 
ιατρών εσφαλμένα δεν θεωρήθηκαν ως «παραγωγικές», από τη στιγμή που εξυπηρετούσαν το σκοπό της 
επιχείρησης (ιατρική ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων της), ενώ ουδεμία επιρροή ασκεί το 
γεγονός της μη τήρησης των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας όπως η έκδοση έγκρισης για τη 
χρηματοδότηση ιατρικών συνεδρίων και εκδηλώσεων από τον Ε.Ο.Φ. και η κατάθεση χρημάτων στο 
λογαριασμό του επιστημονικού φορέα που διοργάνωσε τις εκδηλώσεις αυτές. 

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

 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επι του 
σχεδίου νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης». 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Διαδικασία ενώπιον του Σ.Ε.Π.Ε. για περιστατικά βίας και παρενόχλησης  

Καθορίστηκαν τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, την παράσταση των 
μερών και την απόδειξη ενώπιον του Σ.Ε.Π.Ε. σε περιπτώσεις αιτήσεων για επίλυση διαφορών 
σχετικών με βία και παρενόχληση σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4808/2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Νέος κατώτατος μισθός και νέο κατώτατο ημερομίσθιο  

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που καθορίζει τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό (663,00€) για τους 
υπαλλήλους και το κατώτατο ημερομίσθιο (29,62€) για τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, με ισχύ από 
1.1.2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Νέο χρονοδιάγραμμα καθορισμού νομοθετημένου κατώτατου μισθού 

Με τροπολογία ο Υπουργός Εργασίας μεταβάλλει το ισχύον χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας για τον 
καθορισμό του κατώτατου μισθού για το 2022 (έναρξη το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και λήξη 
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2022).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διευκρινίσεις για τα διευθυντικά στελέχη  

Παρέχονται διευκρινίσεις για τα στοιχεία που ο εργοδότης οφείλει να καταχωρίσει στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ, 
προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί, ιδίως σε περίπτωση ελέγχου, εάν οι εργαζόμενοι κατέχουν 
θέση εποπτείας ή διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έντυπα  

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) για κάθε μεταβολή 
αποδοχών που προκύπτει από την υπ' αρ. 107675/27.12.2021 ΥΑ «Καθορισμός κατώτατου μισθού και 
κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», έως 15/2/2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/minlab/?p=5508
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8nU6nj2vaedDuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte8jyImwM7zSInJ0OjtAnnszZJIXv0IhTtpL39l_yUHf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TG8ang3XuAy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf00mcVh3OayxyejHKC1ls1fXhhBHT0PgBE24agkt1PO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TG8ang3XuAy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf00mcVh3OayxyejHKC1ls1fXhhBHT0PgBE24agkt1PO
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%93%CE%A446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-3%CE%9B9?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDCIIZ8eQ4bI12GaDpG2tCglDV4k7ZOIX_Yn30IhwbKJ
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Στο έντυπο Ε11 καταχωρίζονται, εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους, τα στοιχεία των εργαζομένων 
που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4808/2021, όπως έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό 
Βιβλίο Αδειών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας |ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ 

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 
με ωφελούμενους  νέους, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, οι οποίοι δεν 
διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών  

Προκηρύχθηκε η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 
ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, 
με έμφαση στις γυναίκες» με δικαιούχους ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες του 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας  

Παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή για το έτος 2022 της υπ. απόφασης 39278/1823/25.7.2018 
«Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας 
σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιδόματα κυοφορίας και λοχείας σε έμμισθες δικηγόρους  

Παρέχονται διευκρινίσεις για την επιδότηση της μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις έμμισθες 
δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολούμενων 
(Τομέας Ασφάλισης Νομικών). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SIH7CptqjgwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVv-pVvBh4P6bZLvBnPJyOEpfYUkdZ8A-BaLpbKmkIe2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SIH7CptqjgwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MXYI9KtzqY_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdgh2uVc1337QNVq9-AIJXbOdkCxqxPUsNSbPLm3okro
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A87%CE%A5946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9D%CE%9E%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%93%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-2%CE%993?inline=true
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 76/2020 | Σε περίπτωση διακοπής της αιτίας για την οποία χορηγείται κάποιο επίδομα, 
διακόπτεται και η καταβολή του 

Ο μισθός διακρίνεται σε συμβατικό και νόμιμο. Νόμιμος είναι ο μισθός που καθορίζεται από το νόμο ή άλλη 
κανονιστικού χαρακτήρα ρύθμιση, όπως συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση, ενώ 
συμβατικός είναι εκείνος του οποίου το ύψος συμφωνείται στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ο μισθός 
συνήθως είναι σύνθετη παροχή που αποτελείται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα. Τα επιδόματα 
καταβάλλονται και αυτά ως αντάλλαγμα της εργασίας, με τη χορήγησή τους όμως επιδιώκονται 
κάποιοι ειδικότεροι σκοποί στο πλαίσιο της εργασίας. Ο ειδικότερος αυτός σκοπός του 
αντίστοιχου επιδόματος αποτελεί το νόμιμο λόγο για την αρχική καταβολή του και για τη συνέχιση 
της καταβολής του στο μέλλον. Συνεπώς εάν στο μέλλον λάβει χώρα προσωρινή ή οριστική 
διακοπή της αιτίας, για την οποία χορηγήθηκε το συγκεκριμένο επίδομα, διακόπτεται αντίστοιχα η 
καταβολή του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 904/2020 | Tο επίδομα γάμου, δεν μετενεργεί μετά την 14-5-2012 

Βάσει του άρθρου 2 παρ.4 της ΠΥΣ 6/28-02-2012, μετά την 14-5-2012, η μετενέργεια των ΣΣΕ 
περιορίστηκε στο βασικό μισθό (ή ημερομίσθιο) και σε τέσσερα (μόνο) επιδόματα, τα οποία 
κατονομάζονται περιοριστικά. Αντίθετα, το επίδομα γάμου, δεν μετενεργεί μετά την 14-5-2012. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 921/2021: Προϋποθέσεις κήρυξης ΣΣΕ γενικώς υποχρεωτικής 

Βάσει του άρθρου 3 του Ν 1876/1990, οι μεν κλαδικές ΣΣΕ ρυθμίζουν τους όρους εργασίας όλων των 
εργαζομένων ορισμένου κλάδου (ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων) ανεξαρτήτως της επαγγελματικής 
τους ειδικότητας, ενώ οι ομοιοεπαγγελματικές, τους όρους εργασίας των εργαζομένων ορισμένου 
επαγγέλματος ανεξαρτήτως του κλάδου όπου αυτοί απασχολούνται. Αρμοδιότητα εξάλλου, για τη σύναψη 
κλαδικών συμβάσεων έχουν, από την πλευρά των εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις που 
καλύπτουν τους εργαζόμενους ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, ανεξάρτητα από το 
επάγγελμα ή την ειδικότητά τους, ενώ για τη σύναψη ομοιοεπαγγελματικών, αρμοδιότητα έχουν 
ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κατόπιν αυτού, ομοιοεπαγγελματική συνδικαλιστική 
οργάνωση που καλύπτει ορισμένη ή ορισμένες μόνον επαγγελματικές ειδικότητες των εργαζομένων σε 
έναν επιχειρηματικό κλάδο, δεν έχει αρμοδιότητα για τη σύναψη κλαδικής συλλογικής σύμβασης που να 
καταλαμβάνει το σύνολο των επαγγελματικών ειδικοτήτων που απασχολούνται στον κλάδο αυτό. Ο 
Υπουργός Εργασίας μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους 
εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος, (μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων και μη), συλλογική 
σύμβαση εργασίας η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του 
κλάδου ή επαγγέλματος αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση ότι η επέκταση δεν καταλήγει σε 
διεύρυνση του πεδίου ισχύος της εν λόγω σύμβασης, με τη δημιουργία δεσμεύσεων που δεν 
μπορούσαν να είχαν παραχθεί με τη συλλογική σύμβαση, δεν μπορεί δηλ. να επεκταθεί και να 
δεσμεύσει πρόσωπα τα οποία όχι μόνον δεν ήταν, αλλά, δεν θα μπορούσαν να είναι μέλη των 
οργανώσεων που μετείχαν στη σύναψη της προς επέκταση ΣΣΕ. Εξ αυτού συνάγεται περαιτέρω, ότι η 
βάση υπολογισμού (το σύνολο των εργαζομένων) του εν λόγω ποσοστού πρέπει να περιορίζεται σε όσους 
θα μπορούσαν κατά τα ανωτέρω, να δεσμευθούν βάσει της αρχικής συμβάσεως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 
 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τη φορολογία των επιχειρήσεων» 
 
Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, και στο πλαίσιο των δράσεων που είχαν παρουσιαστεί στην ανακοίνωση 
«Φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε δύο 
εμβληματικές πρωτοβουλίες στον τομέα της φορολογικής πολιτικής σε ενωσιακό επίπεδο. 
 
Η πρώτη αφορά την ενσωμάτωση της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο ΟΟΣΑ σχετικά 
με τη θέσπιση ελάχιστου πραγματικού φορολογικού συντελεστή 15% για εταιρίες με κύκλο 
εργασιών άνω των € 750 εκατ. ( Pillar II) και την οποία έχουν υπογράψει συνολικά 137 χώρες 
που αντιπροσωπεύουν άνω του 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ.   
 
Στόχος της συμφωνίας σε επίπεδο ΟΟΣΑ είναι να θέσει τη βάση για ένα πιο σταθερό φορολογικό 
πλαίσιο εταιρικής φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα της 
οικονομίας του 21ου αιώνα και ταυτοχρόνως, να ελαχιστοποιήσει πρακτικές επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η εφαρμογή του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 
αναμένεται να αποφέρει σε ετήσια βάση $ 150 δις επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Παρότι η ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα στηρίζει τη θέσπιση των νέων κανόνων, θεωρεί 
ότι η εφαρμογή τους στο ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να συντονιστεί με τους κύριους εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ ώστε να μην βρεθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με ανταγωνιστικό μειονέκτημα.  
 
Η δεύτερη πρωτοβουλία ονομάζεται UNSHELL και αφορά την καταπολέμηση της κατάχρησης εικονικών 
οντοτήτων για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς.  Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι 
εικονικές οντότητες μπορούν να έχουν χρήσιμες εμπορικές και επιχειρηματικές λειτουργίες, θεωρεί ότι 
πολύ συχνά χρησιμοποιούνται είτε για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού είτε για σκοπούς 
φοροδιαφυγής.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση προτύπων διαφάνειας σχετικά με 
τη λειτουργία των εικονικών οντοτήτων ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν πιο 
εύκολα αθέμιτες πρακτικές.  Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας μια σειρά αντικειμενικών δεικτών που 
σχετίζονται με το εισόδημα, το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις, η πρόταση θα βοηθήσει τις εθνικές 
φορολογικές αρχές να εντοπίσουν οντότητες που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση οδηγίας θεσπίζει αρχικά τρία κριτήρια: 

 Εάν περισσότερο από το 75% των συνολικών εσόδων μιας οικονομικής οντότητας τα δύο 

προηγούμενα φορολογικά έτη δεν προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα της 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0251&from=EN
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οντότητας ή εάν περισσότερο από το 75% των περιουσιακών της στοιχείων είναι ακίνητα ή 

ιδιωτική περιουσία ιδιαίτερα υψηλής αξίας. 

 Η εταιρεία λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών εσόδων της μέσω συναλλαγών που 

συνδέονται με άλλη δικαιοδοσία ή μετακυλίει αυτό το σχετικό εισόδημα σε άλλες εταιρείες που 

βρίσκονται στο εξωτερικό. 

 Η διοίκηση και οι διοικητικές υπηρεσίες της εταιρίας εκτελούνται από εξωτερικούς συνεργάτες.  

Αν μία εταιρία πληροί και τα τρία κριτήρια, θα είναι υποχρεωμένη να αναφέρει στη φορολογική του 
δήλωση πληροφορίες που σχετίζονται, για παράδειγμα, με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τους 
τραπεζικούς της λογαριασμούς, τη φορολογική κατοικία των διευθυντών της και αυτή των υπαλλήλων 
της. Αυτοί είναι γνωστοί ως «δείκτες ουσίας». Όλες οι δηλώσεις πρέπει να συνοδεύονται από 
αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Σε περίπτωση που η εταιρία αδυνατεί να προσκομίσει επαρκή στοιχεία για τουλάχιστον ένα 
δείκτη, τότε η εταιρία θα χαρακτηρίζεται ως εικονική και θα στερείται όλα τα φορολογικά 
προνόμια που απολάμβανε στο κράτος μέλος όπου εδρεύει και/ή δεν θα μπορεί να υπαχθεί στις 
διατάξεις της οδηγίας 2003/49/ΕΚ σχετικά με την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των 
τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών.   
 
Βάσει της προτεινόμενης οδηγίας, η εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης 
προσκομίζοντας πρόσθετα στοιχεία, όπως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό, μη 
φορολογικό λόγο της ίδρυσής τους, τα προφίλ των υπαλλήλων τους και το γεγονός ότι η λήψη 
αποφάσεων λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος της φορολογικής τους κατοικίας 
 
Η υιοθέτηση των δύο οδηγιών προϋποθέτει την επίτευξη ομοφωνίας στο Συμβούλιο της ΕΕ.  
 
 
Αναζητήστε εδώ την πρόταση Οδηγίας για τις εικονικές οντότητες 
 
Αναζητήστε εδώ την πρόταση Οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστου παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/COM_2021_565_1_EN_ACT_part1_v7.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/COM_2021_823_1_EN_ACT_part1_v11.pdf
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Φορολογική νομοθεσία 

 
 

ΔΕΕ C- 931/2019 Παροχή υπηρεσιών - τόπος αναφοράς από φορολογικής απόψεως – Έννοια της 
“μόνιμης εγκατάστασης” – Μίσθωση ακινήτου εντός κράτους μέλους 

Δεν συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, κατά την έννοια του άρθρου 43 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ούτε 
κατά την έννοια των άρθρων 44 και 45 της οδηγίας 2006/112, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, ακίνητο που εκμισθώνεται εντός κράτους 
μέλους υπό συνθήκες στις οποίες ο κύριος του εν λόγω ακινήτου δεν διαθέτει δικό του προσωπικό 
προκειμένου να προβεί στη σχετική με την εκμίσθωση παροχή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=242032&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=4111562
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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/

