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“Καθιέρωση Εσωτερικών Διαύλων Αναφοράς για 
την προστασία προσώπων, νέα υποχρέωση για τις 
επιχειρήσεις μέσα στο 2023” 

Δρ. Αναστασία Σωτηροπούλου 
Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής 
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Ντιάνα Μαρκάκη- Bartholdi  
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 “Έμφυλη ισότητα, ο νέος κανόνας στα ΔΣ των 
εισηγμένων” 

 

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 
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Ανταγωνισμός 
Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση των Κατευθυντήριων γραμμών για την 
εφαρμογή του άρθρου 1Α του νόμου περί ανταγωνισμού με το οποίο για 
πρώτη φορά ρυθμίζεται η πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και η 
ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης μεταξύ ανταγωνιστών. Το 
οριστικό κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών αναμένεται εντός του 
Δεκεμβρίου 2022.  
 
Περισσότερα στη σελ. 4 
 
MyDATA 
Δύο (2) επιπλέον μήνες έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για να 
διαβιβάσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα MyData αποκλίσεις στα τα λογιστικά 
στοιχεία συναλλαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και 
έσοδα αυτοτιμολόγησης. είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ. 
αντισυμβαλλόμενου εκδότη.  
 
Περισσότερα στη σελ.10 
 
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο  
Αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις, μονιμοποιείται η μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά 3%,  μειώνεται ο χρόνος παραγραφής μη βεβαιωμένων 
οφειλών στον ΕΦΚΑ σε 10 χρόνια, διπλασιάζονται οι δόσεις για πάγια ρύθμιση 
ασφαλιστικών οφειλών σε 24 δόσεις, θεσπίζεται η επέκταση της άδειας 
μητρότητας σε εννέα μήνες  και εισάγονται κίνητρα μετατροπής συμβάσεων 
μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. 
 
Περισσότερα στη σελ.15 

 

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

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

 

  
 
Δρ. Αναστασία Σωτηροπούλου 
Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Γέιλ 
Νομική Συνεργάτης Αν. Διοικητή Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
Linkedin 
 

 
«Υποχρέωση Καθιέρωσης Εσωτερικών Διαύλων Αναφοράς στον Ιδιωτικό Τομέα σε Συμμόρφωση με τον 
Νόμο 4990/2022 για την Προστασία Προσώπων που Αναφέρουν Παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου - 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2019» 

 
Με το Μέρος Α’ του ν. 4990/2022 (ΦΕΚ A’ 210/11.11.2022), ενσωματώθηκε στη χώρα μας η Οδηγία 2019/1937 για 
την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις. Βασικός στόχος του νέου αυτού πλαισίου είναι η 
διασφάλιση μιας ισορροπημένης και αποτελεσματικής προστασίας των προσώπων τα οποία έχοντας ανακαλύψει 
παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, προβαίνουν σε αναφορές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποκάλυψη και 
στην πρόληψή τους. 
 
Ο νόμος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αναφοράς παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου στους τομείς των δημοσίων 
συμβάσεων, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων, της 
ασφάλειας των μεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας από την ακτινοβολία και της 
πυρηνικής ασφάλειας, της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των 
ζώων, της δημόσιας υγείας, της προστασίας των καταναλωτών, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στις περιπτώσεις αναφοράς παραβιάσεων που θίγουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, ή που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά. Ωστόσο, ο νόμος δεν εφαρμόζεται σε 
παραβιάσεις που άπτονται ζητημάτων άμυνας και ασφάλειας. 
 
Η προστασία από αντίποινα, όπως απόλυση, στέρηση προαγωγής, εκφοβισμός, παρενόχληση, διάκριση, ή αρνητική 
αξιολόγηση, παρέχεται σε πρόσωπα τα οποία απασχολούνται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και απέκτησαν 
πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις στο πλαίσιο της εργασίας τους και συγκεκριμένα σε εργαζόμενους, δημόσιους 
υπαλλήλους, μη μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, συμβούλους, εργαζόμενους κατ’ οίκον, μετόχους και πρόσωπα 
που ανήκουν στο διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο μιας επιχείρησης, καθώς και σε οποιαδήποτε 
πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών και σε πρόσωπα 
που προβαίνουν σε δημόσια αποκάλυψη.  
 
Η υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς αφορά τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, 
ενώ η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να λειτουργεί ως εξωτερικός δίαυλος, χωρίς 
να διακόπτεται η λειτουργία ισχυόντων συστημάτων αναφορών άλλων αρχών ή φορέων, όπως η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού. 
 
Ειδικότερα, ως προς τον ιδιωτικό τομέα και την καθιέρωση εσωτερικών διαύλων αναφοράς, όσοι φορείς απασχολούν 
περισσότερους από 50 εργαζόμενους ταυτόχρονα εντός ενός έτους, ανεξάρτητα από τη φύση των δραστηριοτήτων 
τους, υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με 
παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Οι φορείς με λιγότερους από 50 εργαζόμενους 
δύνανται, εφόσον το επιλέξουν, να ορίσουν Υ.Π.Π.Α. Η υποχρέωση ορισμού Υ.Π.Π.Α. ισχύει ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των εργαζομένων για τους φορείς ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, μεταφορών και περιβάλλοντος, καθώς και στους φορείς οι οποίοι λειτουργούν βάσει απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων ή των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται από τη φύση τους να προκαλέσουν κίνδυνο για το 

https://www.linkedin.com/in/anastasia-sotiropoulou-51369235/
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περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των συγκεκριμένων επιχειρήσεων 
αναμένεται να προσδιοριστούν με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού. 
 
Ο Υ.Π.Π.Α. φορέα ιδιωτικού τομέα ορίζεται τουλάχιστον για ένα ημερολογιακό έτος και μπορεί να είναι είτε 
εργαζόμενος του φορέα είτε τρίτο πρόσωπο υπαγόμενο και στις δύο περιπτώσεις στο ανώτατο διοικητικό όργανο 
του φορέα. Ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να ενεργεί με βάση τις αρχές της ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας, της 
αμεροληψίας, της διαφάνειας και της κοινωνικής υπευθυνότητας, ενώ οφείλει να απέχει από τη διαχείριση υποθέσεων 
που μπορεί να εγείρουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Ο Υ.Π.Π.Α. ενημερώνει για τη δυνατότητα υποβολής 
εσωτερικής αναφοράς, παραλαμβάνει τις αναφορές που υποβάλλονται γραπτώς ή προφορικώς ή μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας που έχει διαμορφωθεί και λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο του φορέα και προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα του φορέα ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση 
φορείς, διασφαλίζοντας την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του προσώπου που υποβάλλει την 
αναφορά, καθώς και κάθε τρίτου που κατονομάζεται σε αυτή. Ο ορισμός Υ.Π.Π.Α. στους φορείς του ιδιωτικού τομέα 
δεν αποκλείει την απευθείας αναφορά στην Ε.Α.Δ., όταν ο αναφέρων εύλογα θεωρεί ότι δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί 
αποτελεσματικά η αναφορά του από τον Υ.Π.Π.Α. ή υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων. 
 
Η διαδικασία υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης της αναφοράς τόσο για τους φορείς δημοσίου όσο και για 
τους φορείς ιδιωτικού τομέα θα εξειδικευθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών. Περαιτέρω, οι όροι σύστασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας υποβολής ηλεκτρονικών αναφορών στους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στην Ε.Α.Δ., θα 
προσδιοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
 
Ο νόμος επιβάλλει ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή στα πρόσωπα τα οποία παρεμποδίζουν την υποβολή 
αναφοράς ή προβαίνουν σε αντίποινα ή κακόβουλες διαδικασίες σε βάρος των προσώπων που προστατεύονται από 
τον νόμο ή παραβιάζουν την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα. Περαιτέρω, προβλέπει και ευθύνη 
των νομικών προσώπων με την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους μεταξύ 10.000-500.000 ευρώ, όταν οι 
παραπάνω παραβάσεις τελέστηκαν προς όφελος ή για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση ψευδών αναφορών 
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.  
 
Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με 50 έως 249 εργαζομένους οφείλουν να συμμορφωθούν με την 
υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς έως 17.12.2023, ενώ οι επιχειρήσεις με πάνω από 249 
εργαζόμενους μέχρι 11.05.2023. Εντός δύο μηνών από τη συμμόρφωσή τους, οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
ενημερώσουν σχετικά την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον αρμόδιο εποπτικό φορέα, σε περίπτωση υποχρέωσης 
καθιέρωσης Υ.Π.Π.Α. ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων. Παραβίαση της εν λόγω υποχρέωσης επισύρει 
πρόστιμο το ύψος του οποίου και τα κριτήρια προσδιορισμού του θα καθοριστούν με κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
 
Για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας πατήστε εδώ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aead.gr/
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Ανταγωνισμός 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση των Κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του άρθρου 1Α 
του ν. 3959/2011 για τον ελεύθερο ανταγωνισμό «Πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και 
ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ 
ανταγωνιστών» το οποίο θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση μονομερούς συμπεριφοράς με τη μορφή α) 
πρόσκλησης σε σύμπραξη με αντικείμενο την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του 
ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια ή β) ανακοίνωσης που σχετίζεται με την αναγγελία μελλοντικών 
προθέσεων τιμολόγησης για προϊόντα ή/ και υπηρεσίες μεταξύ ανταγωνιστών, εφόσον με την ανακοίνωση 
περιορίζεται ο ανταγωνισμός και δεν αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 
Τηλεπικοινωνίες 

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 08.12.2022 την τροποποίηση του Κανονισμού 
Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων 
αναφορικά με τα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοφάσματος σε Προσωρινή Βάση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ σχετικά μετην τροποποίηση του Κανονισμού Όρων 
Χρήσης Ραδιοφάσματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού μη 
εφικτού Προγράμματος Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) την πρόταση του ΔΕΣΦΑ για την εφαρμογή της Δράσης Δ4 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης: 
«Διατήρηση αποθέματος ασφαλείας φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα από μονάδες ΗΠ με καύσιμο ΦΑ 
χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) την πρόταση του ΔΕΣΦΑ για το σχέδιο Σύμβασης για την αποζημίωση των Υπόχρεων της Δράσης Δ4 
του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) την κοινή πρόταση των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – Ιταλίας 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 την παρ. 3 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/2398-deltio-typou-dimosia-diavoylefsi-gia-tis-katefthyntiries-grammes-gia-tin-efarmogi-tou-arthrou-1a-n-3959-2011.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1770.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1766.html
https://www.rae.gr/diavoulefseis/48719/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/49251/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/49351/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/48803/
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ε) την εισήγηση της EXE Α.Ε. για τον ορισμό του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας 
και Α% των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνονται της επικυρωμένες Δηλώσεις 
Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών 
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το έτος 2023, σύμφωνα με της διατάξεις του Κανονισμού 
Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) την εισήγηση της ICGB AD για τα Σχετικά Σημεία του αγωγού IGB. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για το σχέδιο σύμβασης για την αποζημίωση των Υπόχρεων της 
δράσης Δ3 και του Συμβολαίου Διαφορών του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

η) τα κείμενα των Κανόνων Κατανομής Δυναμικότητας στα Σύνορα Ζωνών Προσφοράς μεταξύ της 
Ελλάδας και των χωρών εκτός της ΕΕ (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία) για το έτος 2023. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ο ENTSO-e θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 02.12.2022 την κοινή πρόταση των ΔΣΜ της 
περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης 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 την παρ. 3 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Επενδυτικά Σχέδια 

Συστάθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 118 του ν. 4887/2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

α) Κατατέθηκε στην Βουλή σχέδιο νόμου σχετικά με την ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Το εν λόγω σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρυθμίσεις 
που αφορούν: α) στη θέσπιση προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους 
Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, β) στη σύσταση Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας και ορίζεται ότι το οικονομικό 
αντιστάθμισμα που δικαιούνται οι πάροχοι Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα 
καταβάλλεται από τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Δημοσιεύθηκε ο ν. 4986/2022 σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 για τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.rae.gr/diavoulefseis/49184/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/49366/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/49956/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/50149/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/51529/
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205369
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=0c3f1733-d1d0-4816-aa63-af47014278a4
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100204
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γ) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4936/2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιδοτήσεις Ενέργειας 

α) Χορηγήθηκε επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε απόφαση σχετικά με την χορήγηση επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών, για την επέκταση χορήγησης της επιδότησης τον 
Αύγουστο 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Τροποποιήθηκε απόφαση σχετικά με την χορήγηση επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών, των οικιακών καταναλωτών και 
καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, για τον Σεπτέμβριο 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

Καθορίστηκε η διαδικασία ψηφιακής έκδοσης και θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη στο πλαίσιο 
των Γενικών και Ειδικών απαιτήσεων για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αποθέματα στερεών καυσίμων 

Θεσπίστηκε η δήλωση αποθεμάτων στερεών καυσίμων που προορίζονται για την θέρμανση χώρων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μητρώο Δεξαμενών 

α) Εξειδικεύθηκαν οι παραβάσεις σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών 
Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης και 
καθορίστηκε το ύψος των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία και οι αρμόδιες αρχές επιβολής τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Εξειδικεύθηκαν οι παραβάσεις σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής των 
δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των 
αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων 
Φορολογικών αποθηκών και αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της ΑΑΔΕ και καθορίστηκε το ύψος 
των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία και οι αρμόδιες αρχές επιβολής τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Ρυθμίστηκαν ειδικότερα θέματα ελέγχου των υπόχρεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση 
επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και οντοτήτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καλάθι του Νοικοκυριού 

Καθορίστηκαν οι κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», η 
συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους και η διαδικασία είσπραξης των 
προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205537
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205366
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205341
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205442
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205471
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205437
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205536
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205535
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205644
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205580
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205804
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Καύσιμα 

α) Θεσπίστηκε η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην μεταφορά 
καυσίμων στα νησιά για το έτος 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Προστέθηκε άρθρο 114 στους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. («Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών»), σχετικά με την γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των 
υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4990/2022 με τίτλο «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις 
ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πνευματικά Δικαιώματα 

Κατατέθηκε στην Βουλή σχέδιο νόμου σχετικά με τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για 
ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις 
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με 
το δικαίωμα του δημοσίου δανεισμού και την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη 
κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, την τροποποίηση των ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017 και την 
ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απόβλητα 

Καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για τον έλεγχο επικίνδυνων αποβλήτων με την τοποθέτηση 
ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) στα οχήματα οδικής μεταφοράς αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

Τηλεπικοινωνίες 

Με απόφαση της ΕΕΤΤ: 

α) Εγκρίθηκε το νέο μοντέλο ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους (PMS). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Ελήφθη προσωρινό μέτρο αναφορικά με την εφαρμογή του μοντέλου για τον έλεγχο συμπίεσης 
περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100210
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205702
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=a680c93e-3ada-45d0-a33e-af3f013776c5
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=127a12f8-8b09-43ca-b8d4-af4d013fed1d
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205584
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1765.html
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205448
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Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 86 και 110 του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) Εγκρίθηκαν οι κανόνες πρόσβασης στην πλωτή δεξαμενή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Καθορίστηκε η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κεφαλαιουχικού κόστους και της τιμής Strike 
Price για την εφαρμογή του Συμβολαίου Διαφορών της Δράσης Δ3 του Σχεδίου Προληπτικής 
Δράσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) Εγκρίθηκαν οι παράμετροι ετήσιου προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2023-2027. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

στ) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση ως προς το Σχέδιο Πρότυπης Σύμβασης για την 
Διατήρηση Αποθέματος Εναλλακτικού Καυσίμου και Διαθεσιμότητας Λειτουργίας Μονάδας 
Ηλεκτροπαραγωγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ζ) Εγκρίθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού της ημερήσιας ποσότητας διαταραχής ισορροπίας στον 
αγωγό IGB. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Κεφαλαιαγορά 

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την 
«Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205534
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205576
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205573
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205607
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205605
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205740
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205792
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205342


70 | Νοεμβρίου 2022  | σελ. 9 

 

  
 
 
   

  
 
    
  

02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 

Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις 
 

 
Αναστολή άρθρου 41 ΚΦΕ – Αναστολή Φ.Π.Α. σε ακίνητα – Τροποποίηση του άρθρου 5Α ΚΦΕ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Επείγουσες 
φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής 
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών». Οι διατάξεις του προβλέπουν μεταξύ άλλων: α) αναστολή του άρθρου 41 
ΚΦΕ (φορολόγηση υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας) έως 31.12.2024, β) αναστολή του 
ΦΠΑ σε ακίνητα έως 31.12.2024 και γ) τροποποίηση του άρθρου 5Α ΚΦΕ. Με την αίτηση θα κατατίθεται 
αποδεικτικό εισαγωγής του ποσού της επένδυσης σε ελληνικό λογαριασμό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

Στις 4.11.2022 ξεκίνησε η εφαρμογή του ν. 4987/2022 (Α΄206) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας 
Φορολογικής Διαδικασίας και με τον οποίο αποδίδονται οι κωδικοποιούμενες διατάξεις με πιο εύληπτο 
και συστηματοποιημένο τρόπο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

Καθορίστηκε η διαδικασία διαχείρισης των απαιτήσεων κατά της Φορολογικής Διοίκησης, που προκύπτουν 
άμεσα δια της υποβολής φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, με την οποία 
συνιστάται και βεβαιώνεται η απαίτηση του υπόχρεου καθώς και του τρόπου πίστωσης των τραπεζικών 
λογαριασμών των δικαιούχων προσώπων της απαίτησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Αλυσιδωτές συναλλαγές με βάση τις διατάξεις Φ.Π.Α. στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

Επήλθαν αλλαγές στην Ε. 2019/2022 με σκοπό αφενός την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1912, σχετικά με τα στοιχεία της γραπτής δήλωσης του αγοραστή που έχει στην 
κατοχή του ο πωλητής, στην περίπτωση που την ευθύνη της μεταφοράς αναλαμβάνει ο αγοραστής και 
αφετέρου την επικαιροποίηση ενός παραδείγματος στις αλυσιδωτές συναλλαγές, το οποίο αντανακλά τις 
μεταβολές που έχουν επέλθει από την 1.7.2021 στις διατάξεις για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

 

 

http://www.opengov.gr/minfin/?p=11551
http://www.opengov.gr/minfin/?p=11551
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100206
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-11/a1160_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-11/e_2079_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-11/epikairop_e2019.pdf
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Έντυπα Φορολογικής Διοίκησης – Καθορισμός και επικαιροποίησή τους 

Καθορίστηκε καθορίστηκε και επικαιροποιήθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του συνόλου των εντύπων της 
Φορολογικής Διοίκησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χορήγηση Α.Φ.Μ. για εγγραφή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ Κώδικα Φ.Π.Α. 

Καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ/ΦΠΑ για υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους σε 
Κράτος Μέλος της ΕΕ, που δεν διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα προκειμένου να εγγραφούν στο ειδικό 
καθεστώς του 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (ενωσιακό καθεστώς OSS) και ορίστηκε ως αρμόδιο το Τμήμα Ειδικών 
καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και 
Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ειδοποιήσεις πριν την επιβολή κυρώσεων για τη μεταβίβαση συναλλαγών από Φ.Η.Μ. 

Καθορίστηκε η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 Η του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) και του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997, κατά την πρώτη 
εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναδρομική μεταβολή των επιτοκίων του άρθρου 53 ΚΦΔ 

Καθορίστηκε ότι το επιτόκιο των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 53 ΚΦΔ δεν μεταβάλλεται κατά το μέρος που 
αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) 
πριν την εκάστοτε σωρευτική μεταβολή αυτού κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες λαμβανομένου ως βάσης 
υπολογισμού του επιτοκίου που ισχύει κατά την 1.1.2014. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση προθεσμίας διαβίβασης  δεδομένων στο myDATA σε περίπτωση αποκλίσεων 

Παρατάθηκε, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η προθεσμία διαβίβασης από τους λήπτες, στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA, των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής, των δεδομένων εξόδων 
τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, στις περιπτώσεις αποκλίσεων στα προαναφερόμενα 
διαβιβασθέντα δεδομένα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αριθμός φορολογικών ελέγχων κατά το 2023 

Καθορίστηκε ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων (πλήρεις και μερικοί) που θα διενεργηθούν από 
τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και το ποσοστό 
αυτών που θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της 
τελευταίας πενταετίας καθώς και σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η 
προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Περαιτέρω, καθορίστηκε ο αριθμός των ελέγχων 
που θα διενεργηθούν για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των 
φορολογιών κεφαλαίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διευκρινίσεις σχετικά με το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου 

Δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων, οι οποίες ανακαθορίζουν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρυθμίζουν τα θέματα που 
άπτονται του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ενωσιακό 
Τελωνειακό Κώδικα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/other-files/FEK-2022-Tefxos%20B-05703.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-11/a_1152_fek_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-11/a_1157_fek_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-11/a_1153_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-11/a_1149_fek_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-11/a_1144_fek_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-10/1106670ada.pdf
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Οδηγίες για φορολογική μεταχείριση αφανούς εταιρείας με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. 

Διευκρινίστηκε ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από αφανή 
εταιρεία ως τέτοια. Τα έσοδα που αποκτώνται από τη δραστηριότητα της αφανούς εταιρείας 
φορολογούνται στο όνομα του εμφανούς εταίρου κατά περίπτωση και ανάλογα με την μορφή του. Αν 
ύστερα από τη διενέργεια ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη αφανούς εταιρείας και η απόκρυψη φορολογητέας 
ύλης, τότε εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στο όνομα 
του ασκούντος την επιχείρηση ως εμφανούς εταίρου αφανούς εταιρείας, στην περίπτωση δε αυτή, ο 
εφαρμοζόμενος συντελεστής φορολογίας επί των καθαρών κερδών είναι ο οριζόμενος από τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ, ως υποκείμενο του φόρου σύμφωνα με την περ. ε' του άρθρου 45 του 
ΚΦΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποβολή του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού μέχρι τέλος Νοεμβρίου εκάστου έτους 

Καθορίστηκε ότι το σχέδιο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού από τον ορκωτό λογιστή 
υποβάλλεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Μετά τις τυχόν 
παρατηρήσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης, το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιείται 
εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική 
βάση δεδομένων που τηρεί η ΑΑΔΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών 

Καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση 
κεφαλαιοποίησης ή διανομής αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία σχηματίζονται από τις 
επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις (παρ. 6 του άρθρου 8 του ν.3299/2004), μετά την 
παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΣτΕ 2023/2021 – «Νέο στοιχείο» η μεταγενέστερη του ελέγχου εικονικότητα φορολογικού στοιχείου 

Η φορολογική αρχή μπορεί, κατόπιν επανελέγχου, επί τη βάσει συμπληρωματικών, κατά την έννοια των 
διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 2, 84 παρ. 4 του Κ.Φ.Ε και 49 παρ. 3 και 57 παρ. 2 του ν. 2859/2000, 
στοιχείων να προβεί σε έκδοση πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. αναγόμενες σε 
χρήση, για τις φορολογικές υποθέσεις της οποίας έχει χωρήσει τακτικός φορολογικός έλεγχος και 
οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής (διοικητική επίλυση της διαφοράς-προσθήκη λογιστικών 
διαφορών στα καθαρά κέρδη). Ως νέα στοιχεία, τα οποία περιήλθαν μεταγενεστέρως (μετά την 
οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής) σε γνώση της φορολογικής αρχής δεν θεωρούνται τα 
τιμολόγια ούτε οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών της εταιρίας, αλλά η 
απόδειξη της εικονικότητας αυτών, η οποία προέκυψε κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν δυνάμει 
εκθέσεων ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε, στοιχεία μεταγενέστερα της συμπληρώσεως της πενταετούς προθεσμίας 
παραγραφής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-10/e_2076_2022ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-10/a_1141_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-10/a_1138_2022fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-10/entypoN3299.pdf
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ΣτΕ 847-49/2022 – Αγωγή για αποκατάσταση της ζημιάς από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 

Η απαγόρευση άσκησης αγωγής (άρ. 71 παρ. 4 ΚΔΔικ) για την αποκατάσταση ζημίας που 
προέκυψε από τη μη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών φόρων είναι συνταγματική. 
Τούτο διότι οι αξιώσεις για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων περιλαμβάνονται κατά 
νόμο στις φορολογικές διαφορές για την επίλυση των οποίων προβλέπεται η άσκηση προσφυγής, με 
αποτέλεσμα η τυχόν άσκηση αγωγής για την αποκατάσταση της ζημίας που αντιστοιχεί στο αχρεωστήτως 
καταβληθέν ποσό να έχει ταυτόσημο κατ’ ουσίαν αντικείμενο με αυτήν. Με το προεκτεθέν περιεχόμενο, η 
διάταξη του άρθρου 71 παρ. 4 του ΚΔΔ δεν αντίκειται στο άρθρο 94 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο, 
επιβάλλοντας την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας από τα διοικητικά δικαστήρια, δεν 
προσδιορίζει το ένδικο βοήθημα με το οποίο οι διαφορές αυτές άγονται ενώπιόν τους, ούτε στο άρθρο 20 
παρ. 1 αυτού, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 743/2021 – Φ.Π.Α., Παραγραφή εν επιδικία 

Όπως ορίζεται νομοθετικά, (άρ. 87 παρ. 4 Ν. 2362/1995), η παραγραφή της αξιώσεως του Δημοσίου 
προς (επανα)βεβαίωση εν ευρεία έννοια αναστέλλεται από την κατάθεση της προσφυγής μέχρι την 
έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από 
την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στο Δημόσιο. Η ρύθμιση αυτή, έχει ως προφανή δικαιολογητικό 
λόγο τον συγκερασμό αφενός της υποχρέωσης των φορολογικών αρχών να συμμορφώνονται προς το 
περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων (χωρίς, ωστόσο, να κωλύεται το Δημόσιο να ασκήσει παράλληλα 
ένδικα μέσα κατά της ακυρωτικής απόφασης προς αναβίωση των αρχικών πράξεων καταλογισμού του 
φόρου) και αφετέρου της ανάγκης ταχείας εκκαθάρισης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 965/2022 – Άσκηση δικαιώματος έκπτωσης Φ.Π.Α. 

Από τη στιγμή που η εταιρεία δεν είχε καταχωρήσει τις σχετικές δαπάνες στα βιβλία της (λογιστική 
καταχώρηση), δεν ήταν δυνατή η επαλήθευση του ζητούμενου επιστρεπτέου ποσού φόρου ενώ, για τον 
ίδιο λόγο, δεν μπορούσε να εξεταστεί περαιτέρω το προβαλλόμενο από την εταιρεία ζήτημα του εάν η 
χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης Φ.Π.Α. εξαρτάται από τη λογιστική μεταχείριση της σχετικής δαπάνης 
απόκτησης και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2593/2021 –επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος Φ.Π.Α. σε πετρελαιοειδή προϊόντα 

Ο εκάστοτε αιτούμενος την επιστροφή διαφοράς φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, 
βαρύνεται με τον υπολογισμό του ποσού αυτής καθώς και με την υποχρέωση να υποβάλει σχετική 
δήλωση, ενώ η φορολογική αρχή έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να αμφισβητήσει την παραπάνω 
δήλωση. Μόνο δε μετά την τήρηση της διαδικασίας αυτής και τον προσδιορισμό του φόρου εκροών και του 
εκπιπτόμενου φόρου εισροών, διατάσσεται η επιστροφή του ποσού του φόρου εισροών που δεν 
καλύπτεται από το φόρο εκροών. Η ανωτέρω σκέψη βρίσκει, μάλιστα, ευθέως έρεισμα στην έκτη οδηγία 
περί Φ.Π.Α, η οποία θεσπίζει ένα ενιαίο και πλήρες φορολογικό σύστημα, που καθορίζει με σαφήνεια τόσο 
τον τρόπο προσδιορισμού της βάσεως επιβολής του φόρου όσο και, αντιστοίχως, τους όρους γενέσεως και 
το περιεχόμενο του δικαιώματος εκπτώσεως, σε περίπτωση που υποκείμενος στο φόρο ζητήσει, κατά τα 
ανωτέρω, αναδρομικά την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος Φ.Π.Α.  ως φόρου εισροών που 
βάρυνε τις παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων. Ωστόσο, το δικαίωμα επιστροφής πρέπει εξ αρχής να 
κριθεί κατ' εφαρμογή των γενικών διατάξεων του ν. 1642/1986, που αφορούν την επιβολή του φόρου, τον 
προσδιορισμό της φορολογικής βάσης και την έκπτωση του φόρου εισροών, να υπολογιστεί ο συνολικός 
φόρος εκροών από όλες τις φορολογητέες δραστηριότητες της επιχείρησης και μετά να αφαιρεθεί από τον 
φόρο αυτό ο συνολικός φόρος εισροών που αφορά φορολογητέες πράξεις αυτής. Και τούτο διότι η 
έκπτωση του φόρου εισροών συναρτάται με την επιβολή φόρου εκροών επί των αγαθών ή υπηρεσιών που 
διαθέτει ή παρέχει η επιχείρηση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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ΣτΕ 1505/2022 – πιστωτικό ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών 

Ελλείψει ειδικής ρύθμισης στον κώδικα Φ.Π.Α. οι διατάξεις με βάση τις οποίες το εκάστοτε ισχύον 
επιτόκιο για τον υπολογισμό οφειλόμενων τόκων λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος 
ποσού Φ.Π.Α. για το διάστημα από την εκάστοτε έναρξη τοκοφορίας μέχρι τις 31.12.2013, είναι το 
επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας (άρ. 38 Ν. 1473/1984). Ο δε 
τρόπος αυτός υπολογισμού είναι συμβατός με τις αρχές του ενωσιακού δικαίου και τη νομολογία του Δ.Ε.Ε. 
και εφαρμόζεται και για αξιώσεις του υποκείμενου στον φόρο προς επιδίκαση τόκων κατά την επιστροφή 
πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ αφορώντος αγαθά επένδυσης. Και, μάλιστα, ανεξαρτήτως από το εάν η 
καθυστέρηση επιστροφής οφείλεται στη μη διεκπεραίωση της σχετικής αιτήσεως εντός των 
προβλεπομένων προθεσμιών ή λόγω της έκδοσης διοικητικών πράξεων που παρανόμως απέκλεισαν τη 
δυνατότητα επιστροφής του φόρου και που αργότερα ακυρώθηκαν με διοικητική επίλυση της διαφοράς ή με 
απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Ενώ, τόκοι οφείλονται από την πάροδο της εύλογης προθεσμίας εντός 
της οποίας πρέπει να συντελείται η επιστροφή, ώστε ο υποκείμενος στον φόρο να μην επωμίζεται κανέναν 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2556/2021 – απουσία νομοθετικής πρόβλεψης της διαδικασίας με βάση την οποία η φορολογική 
αρχή αποφαίνεται επί του ζητήματος τυχόν απαλλαγής από Φ.Π.Α. 

Δεν δημιουργείται φορολογική διαφορά από την απόρριψη αιτήματος νομικού προσώπου για αναγνώριση 
ότι η παροχή από αυτό των ένδικων υπηρεσιών απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 και η σχετική αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε ως απαραδέκτως 
ασκηθείσα. Και τούτο διότι οι διατάξεις του άρ. 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. δεν προβλέπουν ιδιαίτερη 
διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να αποφαίνεται η φορολογική αρχή επί τέτοιων 
ζητημάτων.  Οι δε πράξεις όπως η κρινόμενη (απόρριψη αιτήματος σωματείου για αναγνώριση απαλλαγής 
από Φ.Π.Α.) δεν είναι εκτελεστές, αλλά απλώς και μόνο γνωστοποιούν την άποψη της φορολογικής αρχής 
για την έννοια και την έκταση εφαρμογής φορολογικής διάταξης, χωρίς η επίλυση της αμφισβήτησης του 
κύρους αυτών να μπορεί να υπαχθεί στη δικαιοδοσία του ΣτΕ ή άλλου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/22
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 

 

 

Ντιάνα Μαρκάκη - Bartholdi 

Founder & CEO at the Boardroom 

Linkedin 

«Η σημασία της εκπαίδευσης των μελών διοικητικού συμβουλίου» 

“Το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς. Οι κανονισμοί και τα θέματα συμμόρφωσης εξελίσσονται. Η 

συνεχής εκπαίδευση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνηση διασφαλίζει ότι τα διοικητικά συμβούλια γνωρίζουν ποιες 

είναι οι νομικές τους ευθύνες και έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να τις εκπληρώσουν”. 

Τα περισσότερα μέλη διοικητικών συμβουλίων είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες, με μεγάλη εμπειρία, συχνά 

έχοντας διατελέσει διευθύνοντες σύμβουλοι ή έχοντας καταλάβει άλλες ανώτατες διοικητικές θέσεις. Παρά τα 

εντυπωσιακά αυτά διαπιστευτήρια, μεγάλος αριθμός από διοικητικά συμβούλια εταιρειών δεν επιτυγχάνουν. 

Έχω βιώσει διοικητικά συμβούλια τα οποία αν και απαρτίζονται από πολύ ικανούς ανθρώπους, δεν επιτυγχάνουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα, επειδή η δυναμική και η χημεία δεν είναι σωστές. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

ποιότητα της συμβολής κάθε ατόμου, είναι απαραίτητο η δυναμική του διοικητικού συμβουλίου να είναι θετική, 

εστιασμένη και αποτελεσματική. Όλα αυτά τα θέματα - ο ρόλος και η δυναμική του διοικητικού συμβουλίου και των 

μελών του - είναι θέματα εκπαίδευσης με την ευρεία έννοια. Είναι θέμα εξέλιξης τόσο ως μεμονωμένο μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου όσο και ως διοικητικό συμβούλιο στο σύνολό του, κάτι στο οποίο οδηγεί η καλή εκπαίδευση.  

Κάτι που πρέπει επίσης πάντα να λαμβάνουν υπόψη τους τα μέλη διοικητικών συμβουλίων είναι ότι μια κρίση 

μπορεί να συμβεί σε έναν οργανισμό ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν τα πράγματα έχουν κυλήσει ομαλά για 

δεκαετίες. Ένα διοικητικό συμβούλιο που γνωρίζει καλά τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης είναι καλύτερα 

εξοπλισμένο για να διαχειριστεί κάθε πρόκληση, όσο δύσκολη και αν είναι. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ισχύει ότι οι ικανότητες που τροφοδοτούν τις καριέρες των διευθυντικών στελεχών 

δεν είναι οι ίδιες που απαιτούνται για μέλη διοικητικών συμβουλίων, ειδικά για μη-εκτελεστικά μέλη, επειδή δεν έχουν 

πλέον όλους τους μοχλούς της επιχειρησιακής εξουσίας στα χέρια τους. Αυτό είναι ίσως άσχημα (αλλά όχι τρομερά) 

νέα για τους προφανείς υποψηφίους για θέσεις σε διοικητικά συμβούλια: θα πρέπει απλώς να εργαστούν για να 

αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Είναι αναμφισβήτητα καλά νέα για τους μη προφανείς υποψηφίους - δηλαδή 

για εκείνους που δεν κατείχαν ανώτατες διοικητικές θέσεις, οι οποίες εξακολουθούν να είναι ανδροκρατούμενες. Θα 

χρειαστεί να δουλέψουν κι αυτοί σκληρά, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν από πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού. 

Η συμμετοχή σε ένα διοικητικό συμβούλιο απαιτεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ο ρόλος μας είναι να ελέγχουμε, να 

ενθαρρύνουμε και να συμβουλεύουμε, όχι να τρέχουμε μια εταιρεία. Πρέπει να χτίσουμε επιτυχημένες σχέσεις 

συνεργασίας με τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας και τα ευρύτερα 

ενδιαφερόμενα μέρη, καθένα από τα οποία έρχεται με τη δική του εμπειρία και άποψη. Σε μια τέτοια αίθουσα 

διοικητικού συμβουλίου η επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα να επικοινωνούμε με σαφήνεια. 

Η εκπαίδευση των διοικητικών συμβουλίων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι σημερινές διοικήσεις βρίσκονται 

αντιμέτωπες με μια αυξανόμενη πολυπλοκότητα - από την κοινωνία, τις κυβερνήσεις, τα εναλλακτικά επιχειρηματικά 

μοντέλα, τις παγκόσμιες αλλαγές, τους νέους κινδύνους και ευκαιρίες, καθώς και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες 

οικονομικές συνθήκες. 

 
 
 

https://www.linkedin.com/in/diana-markaki/


70 | Νοεμβρίου 2022  | σελ. 15 

 

  
 
 
   

  
 
    
  

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο 

Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου σχετικά με τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Μεταξύ άλλων 
διατάξεων, αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις, μονιμοποιείται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 3%,  μειώνεται ο χρόνος παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών στον ΕΦΚΑ σε 10 χρόνια, 
διπλασιάζονται οι δόσεις για πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 24 δόσεις, θεσπίζεται η επέκταση 
της άδειας μητρότητας σε εννέα μήνες  και εισάγονται κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής 
απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Ο ΣΕΒ υπέβαλλε τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων 
στους αρμόδιους φορείς. 

 
Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ψηφισθέν ν/σ πιέστε εδώ 

Η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 

Παρατείνεται για το έτος 2022, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 
(Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», από τη λήξη της έως και την 11η Νοεμβρίου 2022.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

ΚΥΑ 105583/202: Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3846/2010 
(Α’66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 (Α’101) περί παροχής εξ αποστάσεως 
εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου  

Καθορίστηκαν οι παθήσεις, τα νοσήματα, ή οι αναπηρίες εργαζομένων που μπορούν να τεκμηριώσουν 
κίνδυνο της υγείας τους, ο οποίος μπορεί να αποφευχθεί αν εργάζονται, για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος 
αυτός, μέσω τηλεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, με την προϋπόθεση ότι η εργασία 
δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Επίσης, με την εν λόγω ΚΥΑ καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά, οι 
αρμόδιοι φορείς και η διαδικασία για την τεκμηρίωση του κινδύνου αυτού, προκειμένου οι εργαζόμενοι να 
υποβάλλουν αίτηση προς τον εργοδότη τους για την παροχή της εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας, 
σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3846/2010 (Α’66), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 67 του ν.4808/2021 (Α’ 101).  Η ισχύς της εν λόγω ΚΥΑ αρχίζει από την 1.1.2023. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.  

Εγκύκλιος 107342/2022: Άδεια του άρθρου 45 του ν. 4808/2021 για μονογονεϊκές οικογένειες 

Η ορθή ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 45 του ν. 4808/2021 είναι ευρύτερη της στενής γραμματικής 
διατύπωσης αυτής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στον σκοπό της, και καταλαμβάνει, ως δικαιούχους 
της άδειας των μονογονεϊκών οικογενειών, τους εργαζόμενους γονείς, ή τρίτα πρόσωπα, που τους 
έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας του προσώπου του 
τέκνου/παιδιού με δικαστική απόφαση, καθώς και τους γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί η κατ’ 
αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους, με δικαστική απόφαση ή 
με έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, ή σε περίπτωση διακοπής 
της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, ή ακύρωσης του γάμου, ως 
ορίζεται κάθε φορά από τις σχετικές διατάξεις η ρύθμιση των θεμάτων αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=03f6f5f0-d047-4092-bcdf-af4f00f32944
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/e-asfalistiko-apospasma-pap.pdf
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205648
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205747
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%92%CE%96%CE%A946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9A%CE%92%CE%A0?inline=true
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 

 
ΔΕΕ: C-677/20 Η μετατροπή εταιρίας εθνικού δικαίου σε ευρωπαϊκή εταιρία (SE) δεν πρέπει να 
μειώνει τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη σύνθεση του εποπτικού συμβουλίου  
Tο δικαίωμα πρότασης ορισμένου ποσοστού των υποψηφίων για τις εκλογές των εκπροσώπων 
των εργαζομένων σε εποπτικό συμβούλιο μιας ευρωπαϊκής εταιρίας (SE) δημιουργούμενης μέσω 
μετατροπής δεν μπορεί να παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στις εθνικές (εν προκειμένω, γερμανικές) 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
που εκπροσωπούνται εντός της SE, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της, ώστε να διασφαλίζεται 
η ισότητα μεταξύ των εν λόγω συνδικαλιστικών οργανώσεων όσον αφορά το συγκεκριμένο δικαίωμα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΔΕΕ: C-120/21 Δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών - Παραγραφή  

Το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/88/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης 
Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και το άρθρο 31, 
παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την έννοια ότι 
αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση δυνάμει της οποίας η αξίωση από το δικαίωμα για ετήσια άδεια μετ’ 
αποδοχών που απέκτησε εργαζόμενος για ορισμένη περίοδο αναφοράς υπόκειται σε τριετή 
παραγραφή η οποία αρχίζει από το τέλος του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση, όταν ο 
εργοδότης δεν παρέσχε πράγματι στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμά του για 
ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 



70 | Νοεμβρίου 2022  | σελ. 17 

 

  
 
 
   

  
 
    
  

04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 

                                    
 
                                   Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
                                    Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

                                    Linkedin 

 
 
«Η έμφυλη ισότητα, κανόνας στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών» 
 
Στις 22 Νοεμβρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το τελικό κείμενο της Οδηγίας για την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών, αναγνωρίζοντας ότι  η αύξηση 
της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι απαραίτητη για: 

• την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη  

• τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

• την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών δημογραφικών προκλήσεων 

 
H υφιστάμενη εκπροσώπηση των γυναικών στα ΔΣ στις εταιρείες της Ε.Ε. ανέρχεται σε 31,5% ως μέλη ΔΣ και 8% 
ως πρόεδροι ΔΣ ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα είναι 23% και 4,5%. Η Οδηγία, που θα πρέπει να 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως το 2024 ορίζει ότι, μέχρι το τέλος του 2026, τουλάχιστον 
το 40 % των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών σε εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να καλύπτεται 
από μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να εφαρμόσουν τους νέους 
κανόνες τόσο για τα εκτελεστικά όσο και για τα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, ο στόχος θα ανέλθει στο 
33 % του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών έως το 2026. 
 
O πυρήνας της Οδηγίας ορίζει ότι οι εισηγμένες εταιρείες που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους θα πρέπει να 
προσαρμόσουν τη διαδικασία επιλογής των στελεχών, βάσει  δίκαιων και διαφανών διαδικασιών, συγκριτικής 
αξιολόγησης των  υποψηφίων σύμφωνα με σαφή και ουδέτερα κριτήρια ενώ, όταν επιλέγουν  μεταξύ υποψηφίων 
με ίσα προσόντα, θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στον υποψήφιο του υποεκπροσωπούμενου φύλου. 
 
Αναφορικά με τη σχετική υποβολή εκθέσεων και τις πιθανές προσαρμογές ανά χώρα, διευκρινίζεται ότι μια χώρα 
που είτε βρίσκεται κοντά στην επίτευξη των στόχων είτε έχει θεσπίσει εξίσου αποτελεσματική νομοθεσία πριν από 
την έναρξη ισχύος της Οδηγίας, μπορεί να αναστείλει τις απαιτήσεις  διορισμού ή επιλογής. Μία φορά τον χρόνο, 
οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων στα 
διοικητικά τους συμβούλια και τα μέτρα που λαμβάνουν για την επίτευξη του στόχου του 33 % ή του 40 %. 
Τα κράτη μέλη θα δημοσιεύουν, επίσης σε ετήσια βάση, κατάλογο των εταιρειών που έχουν επιτύχει τους στόχους 
της Οδηγίας. 
Ο έλεγχος των εισηγμένων εταιρειών εναπόκειται στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους τους, η οποία 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και για το εφαρμοστέο δίκαιο. 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/konstantinos-diamantouros/?originalSubdomain=be
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 

EFRAG sustainability reporting standards 

 
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλλε τα οριστικοποιημένα από πλευράς EFRAG sustainability reporting 
standards. Τα πρότυπα παρουσιάζουν σημειακές βελτιώσεις όπως ενδεικτικά: η θέσπιση μεταβατικών 
διατάξεων σχετικά με τις αλυσίδες αξίας,  η μη υποχρέωση δημοσιοποίησης μίας σειράς σημαντικών 
θέσεων/δεσμεύσεων των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, η μη υποχρεώση 
γνωστοποιήσεων σχετικά με τους εργαζομένους της επιχείρησης όσον αφορά την κατανομή της πλήρους 
απασχόλησης ανά φύλο και ανά περιφέρεια και κατά μερική απασχόληση ανά φύλο και ανά περιοχή, η 
απόρριψη του concept του rebuttable presumption, η μη υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές των εταιρειών σε επιχειρηματικές ενώσεις κ.λπ. .Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρόκειται να διαβουλευτεί τα σχέδια των προτύπων με τους φορείς της ΕΕ και τα  κράτη μέλη, 
προτού εγκρίνει τα τελικά πρότυπα τον Ιούνιο του 2023.  

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προϊόντα Καπνού 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Δεκεμβρίου 2022 τους κανόνες της ΕΕ 
σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων καπνού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ελαττωματικά Προϊόντα    

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 11 Δεκεμβρίου 2022 την Οδηγία για την 
ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων και την προσαρμογή των κανόνων περί ευθύνης στην 
ψηφιακή εποχή, την κυκλική οικονομία και τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φωτοβολταϊκά  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022 την ανάγκη ρύθμισης 
για την διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Φωτοβολταϊκών προϊόντων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

  

 

https://efrag.org/lab6
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13569-%CE%99%CF%87%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%89-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CF%82_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12820-%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%97-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD_el
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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/

